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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie 

vybrané společnosti působící na průmyslovém trhu. Hlavním pilířem zefektivnění 

marketingových nástrojů je návrh nové marketingové strategie, která integruje činnosti 

podniku s marketingovými aktivitami napříč podnikovými procesy. Tato cílená 

spolupráce maximalizuje účinek marketingu společnosti. Vytvářené synergické efekty 

působí na splnění vytyčených marketingových a komunikačních cílů.  

 

Klíčová slova 

Marketing, Marketingová strategie, Segmentace trhu, SWOT analýza, Porterův model, 

GE matice, Komunikační mix. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with proposal and creation of marketing strategy of chosen 

company operating in the industrial market. The main pillar of efficiency of the 

marketing tools is the new proposal of marketing strategy which integrates activities of 

company with marketing activities through company processes. This targeted 

cooperation maximizes effect of the marketing activities of the company. Created 

synergy effects have to meet defined marketing and communication objectives.  

 

Keywords 

Marketing, Marketing strategy, Segmentation, SWOT analysis, Porter model, GE 

matrix, Communication mix. 
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ÚVOD 

Současné trendy v podnikání na průmyslových trzích, kterými se budu v práci 

zabývat, vykazují zrychlující se tempo životního cyklu výrobku, rychlé a zásadní změny 

v požadavcích koncových zákazníků, tlak na zvyšování hodnoty kapitálu zájmových 

skupin (stakeholderů), zvyšující se náklady na využití nerostného bohatství a 

v neposlední řadě stále ostřejší konkurenční boj. 

Těmto faktorům jsou nuceny podniky čelit zároveň s hrozbou tzv. „dvojitého 

V“ ekonomické krize. 

Při těchto trendech je základním úkolem podnikatele-marketéra podrobně 

sledovat aktuální požadavky zákazníků na užitnou hodnotu produktu, aktuální trendy 

komunikačních nástrojů marketingu a úrovně vyspělosti konkurence, a to jak v oblasti 

marketingu, tak i v oblastech technologických, výrobních a konstrukčních. 

V první vlně krize, která zasáhla většinu průmyslových podniků v České 

republice v roce 2009, byly mezi prvními oblastmi pro snižování nákladů právě náklady 

na marketing. Eliminace těchto nákladů je však v rozporu s tržní orientací českých 

podniků. 

Marketingová činnost sleduje aktuální situaci na trhu, dává podněty vrcholnému 

vedení k formulacím především strategických úkolů a cílů. Zároveň je činností fungující 

jako zpětnovazební a funkční nástroj směrem k zákazníkům. Minimalizace těchto 

nákladů může mít pro podnik zničující dopady. 

Vzhledem k těmto faktům je zapotřebí zvýšit povědomí o důležitosti marketingu 

v podniku mezi všemi zaměstnanci průmyslových podniků v ĆR, stanovit a přijmout 

marketingovou strategii jako nezbytnou součást každé společnosti. 

Marketingová strategie opírající se o analýzy podnikového prostředí a predikce 

jeho budoucího vývoje je jedním z nástrojů zajišťujících získání vyšší pružnosti a 

rychlosti reakce na změny na turbulentních, globálně propojených trzích. 

Tato diplomová práce se zabývá sestavením marketingové strategie konkrétního 

průmyslového podniku. Zhodnocením přínosů a klasifikací možných rizik navržené 

strategie.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ METOD, POSTUPU 

ŘEŠENÍ A CÍLŮ  

Akciová společnost Hestego patří svým zaměřením na výrobu ochranných 

komponentů pohyblivých částí obráběcích strojů mezi nejvýznamnější společnosti na 

českém trhu. Na domácím trhu působí již od roku 1995 a v roce 2011 prošla 

významnými organizačními změnami.  

K 1. červnu 2011 byla změněna právní forma podnikání ze společnosti s ručením 

omezeným na akciovou společnost. Následovaly strukturální změny, které 

představovaly rozdělení výrobního procesu a s ním spojených činností do tří základních 

divizí. Na základě těchto strukturálních změn je nutné zformulovat nové cíle a strategie 

pro podnik jako celek i pro jednotlivé divize a hlavní podnikové činnosti.  

Vedení společnosti se rozhodlo zachovat obchodní a marketingové oddělení 

nadřazené jednotlivým divizím. Obchodní a marketingové oddělení zaštiťuje 

bezpochyby vysoce komplexní a nezbytné činnosti pro podnik. Vzhledem 

k nedostatečné formulaci marketingové strategie pro následující období, ale také 

vzhledem k zodpovědnosti, která je s marketingovou činností svázána, a uskutečněnými 

strukturálními změnami, se doporučuje věnovat přípravě strategie a formulací cílů 

v oblasti marketingu zvýšenou pozornost.  

První část této práce podává komplexní teoretický rozbor řešené problematiky. 

Jsou zde vysvětleny pojmy a metody, které jsou pro samotné stanovení strategie 

klíčové. Jedná se o definice marketingu, pojetí marketingové strategie ve výrobním 

podniku a jejich cílů. Teoretická část charakterizuje jednotlivé metody, provedení 

analýz vnějšího a vnitřního prostředí podniku a vysvětluje důraz na zvyšování hodnoty 

podniku jednotlivým zájmovým skupinám. 

Praktická část práce se zaměřuje na podrobnou analýzu externího a interního 

prostředí konkrétní společnosti. Součástí analýz je hodnocení stávající strategie 

společnosti a finanční stránky podniku. Na základě dotazníků byla zpracována matice 

spokojenosti a loajality zákazníků společnosti. Posledním bodem analytické stránky 

bylo rozdělení výrobků společnosti do 12 segmentů trhu a jejich vyhodnocení pomocí 

GE matice, matice společnosti MBA Kontakt hodnotící atraktivitu a zdroje a matice 
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hodnotící skutečně dosaženou pozici segmentů (pomocí výsledků tržeb a zisku z 

metody ABC = Activity Based Costing). Výsledkem je kritické zhodnocení 

marketingových nástrojů společnosti metodou SWOT analýzy. 

Na základě těchto dat je podán návrh marketingové strategie celého podniku a 

jeho jednotlivých divizí. Doporučené nástroje k dosažení marketingových cílů jsou 

součástí strategie. Odhady finančních prostředků na marketing v jednotlivých letech 

jsou uvedeny formou rozpočtu v poslední části práce. 

1.1 HLAVNÍ CÍL PRÁCE  

Cílem této práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Hestego a. s., 

která by vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, získání vyššího 

tržního podílu a následně vyššího zisku. 

1.2 DÍLČÍ CÍLE PRÁCE  

Dílčí cíle podporují tvorbu hlavního cíle práce. Jedná se zejména o zpracování 

analýz obecného a oborového prostředí podniku, vnějších a vnitřních faktorů podniku. 

Dále se jedná o vyhodnocení současných marketingových nástrojů, případných 

nedostatků a podání návrhů na jejich zlepšení. 

1.3 POUŽITÉ METODY  

Pro formulaci návrhu marketingové strategie firmy byly použity metody níže 

vyjmenované. 

- Analýza makroprostředí: SLEPTE, analýza trhu. 

- Analýza mikroprostředí: Porterův pětifaktorový model konkurenčních sil, 

analýza dodavatelů a analýza zákazníků a konkurence, analýza spokojenosti 

a loajality, segmentace trhu a analýza jednotlivých segmentů pomocí GE 

matice, matice společnosti MBA Kontakt, matice hodnotící skutečně 

dosažené výsledky (výstupy z finanční metody ABC). 

- Analýza vnitřních faktorů podniku: McKinsey model (7S), Finanční 

analýza. 

- Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb: SWOT analýza. 
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1.4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI HESTEGO A. S.  

Firma Hestego, a. s. se sídlem ve Vyškově, Na Nouzce 7, byla založena v roce 

1995. Zabývá se výrobou a vývojem ochranných komponent pro obráběcí stroje. 

Poskytuje také širokou škálu komplexních služeb pro dodávky zákaznických dílců 

(výrobků) technologií řezání, sekání, ohýbání, sváření, broušení a lakování. 

Tabulka 1: Základní údaje o společnosti  

Základní kapitál 5 000 000,- Kč; 100% splaceno 

IČO 634 75 073 

Datum zápisu do 

OR 1. června 2011 

Statutární orgán Ing. Miroslav Ostrý, předseda představenstva;                            

Ing. Monika Šimánková, člen představenstva;                      

Ing. David Janeček, člen představenstva. 

Dozorčí rada Ing. Ivo Bezloja, předseda dozorčí rady;                                     

Ing. Libor Zůbek, člen dozorčí rady;                                              

Ing. Jaroslav Sekanina, člen dozorčí rady. 

Počet akcionářů 2 

Počet akcií 41 

Počet pracovníků 290 

Předmět podnikání Zámečnictví, nástrojářství; obráběčství; výroba, instalace, 

opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení. 

Produkty Teleskopické kryty, nosiče kabelů, informační kiosky, 

kapotáže, stírací systémy, krycí měchy, teleskopické pružiny, 

roletové kryty, upínací a brzdové systémy. 

Zdroj: Vlastní zpracování (dle MSp ČR, 2012) 
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1.5  POSLÁNÍ, CÍL A VIZE SPOLEČNOSTI  

Posláním společnosti je podporovat trvalý růst a úspěch našich zákazníků a dále 

přispívat k maximálnímu uspokojení požadavků jejich koncových odběratelů na 

nejnáročnějších trzích. 

Cílem společnosti je stát se spolehlivým partnerem v oblasti zpracování plechů. 

Tohoto cíle dosahuje promyšleným navržením, pečlivým vyrobením a spolehlivým 

dodáním výrobků z plechu v přesně požadovaném čase a kvalitě. 

Vizí společnosti je dlouhodobý růst a rozvoj, a to jak v oblasti technologií a 

produktového portfolia, tak v rozšiřování výrobních kapacit a snižování neshod. 

Uplynulé dva roky byly pro společnost „zatěžkávající“ zkouškou, ve které 

musela dynamicky rozvíjet svoje portfolio výrobků, aby udržela stávající a získala nové 

zákazníky. Tohoto cíle se jí podařilo dosáhnout a pro následující tři roky sleduje další 

rozšiřování výrobních kapacit (tentokráte již spíše objemově než druhově). Pro tyto 

účely společnost vystavěla novou výrobní halu, dále nakoupila pozemek i s budovami 

v říjnu 2011 a další rozšiřování je plánováno v oblasti skladování a expedice. 

Dalším bodem rozvoje je také zaměření se na kvalitu, odstranění úzkých míst a 

upevnění pozice na trhu. Tyto směry jsou výchozími body pro formulaci strategie 

společnosti, posléze marketingové strategie. K naplnění těchto cílů bude použito 

spektrum strategických nástrojů. Jedná se o nástroje kapacitního plánování, metody 

řízení kvality FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), metody 5 S, strategické 

řízení projektů a další. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

2.1 DEFINICE, VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ ÚLOHA MARKETINGU 

Kotler, (2004, s. 29): „Marketing je uspokojení potřeb zákazníka na straně jedné 

a tvorba zisku na straně druhé.“ Cílem podnikání je dlouhodobě vytvářet zisk. 

Marketing je tedy nástroj, jehož cílem je vyhledávat nové zákazníky, a to příslibem 

získání nové hodnoty, udržet si stávající zákazníky, uspokojením jejich potřeb, a 

současně vytvářet zisk.  

Kotler, (2004, s. 30): „Marketing je zároveň společenský i manažerský proces, 

jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu 

výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ Základy marketingové koncepce tvoří 

jednotlivé pojmy, které se vzájemně prolínají a tvoří marketingový proces, jak je 

ukázáno na obrázku.  

 

Obrázek 1: Základní marketingová koncepce  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotlera (2004, s. 30) 

Marketing je postaven na koncepci lidských potřeb, které se promítají do přání a 

tužeb lidí. Dostatečná kupní síla těchto přání tvoří poptávku spotřebitelů a ta je 

uspokojována produkty a službami. Hodnota pro zákazníka je reprezentována rozdílem 

mezi hodnotou, kterou mu přinese vlastnictví produktu či poskytnuté služby a náklady, 
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které musel na tento produkt vynaložit. Významnou roli při určení hodnoty pro 

zákazníka hraje kvalita produktu. 

Střetnutím přání spotřebitelů a nabídkou produktů či služeb výrobců dochází 

k formování trhu a tvorbě ceny. Velikost trhu určuje počet osob, které touží uspokojit 

své potřeby, a velikost potřebných zdrojů k jejich uspokojení. 

Základní marketingová koncepce vychází tedy z tržní ekonomiky a hlavním 

úkolem marketingu je řízení tržních vztahů. Cílem je vytvořit hodnotu pro zákazníky, 

prostřednictvím směny ji uspokojit a dosáhnout zisku. Tímto ziskem nemusí být pouze 

účetní, resp. ekonomický zisk. Marketingovým ziskem lze rozumět i spokojeného a 

věrného zákazníka, či zisk samotného zákazníka, který jej generuje díky produktům 

dané společnosti. 

Kotler (2004, s. 43): “Marketing management je nepřetržitý proces analýzy, 

plánování, implementace a kontroly. Jeho smyslem je vytvoření a udržení dlouhodobých 

vztahů s cílovými zákazníky, které umožňují podnikům a jiným subjektům dosáhnout 

stanovených cílů.“ 

Poslání marketingu 

Dříve než si podnik definuje cíle svého marketingu, marketingové strategie či 

jen marketingového oddělení, měl by si uvědomit, co je hlavním posláním marketingu. 

Na tuto otázku existuje více náhledů a je jen na každém podniku, který z nich si vybere 

a bude se podle něj nadále řídit.  

Stejně tak, jako vývoj marketingu, i jeho poslání procházelo určitým historickým 

vývojem. Poslání, která jsou dále uvedena, tento vývoj kopírují. Na první otázku: „Co je 

posláním marketingu“, lze odpovědět: „Prodat veškeré produkty společnosti, a to 

komukoliv a všem“.  Více sofistikovanějším posláním je vnímat marketing jako 

vytváření produktů, které uspokojují dosud neuspokojené potřeby cílového trhu. 

Z filozofického pohledu je posláním marketingu zvýšit ve společnosti materiální úroveň 

života ve všech částech světa a zvýšit kvalitu tohoto života. Hlavní úlohou marketérů je 

tedy vytušit dosud neuspokojené potřeby zákazníků a nabídnout jim nová atraktivní 

řešení. (Kotler, 2005) 
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Moderní marketing se již nezaměřuje na objem prodeje. Podle Druckera je 

nezbytné z hlediska marketingu učinit prodej nadbytečným. Hlavním cílem marketingu 

je porozumět zákazníkovým potřebám natolik dobře, aby vyrobený a nabídnutý výrobek 

nebo služba šitá na míru se prodávala sama. Cílem marketingu je tedy získání zákazníka 

ochotného kupovat a učinit výrobek či služby dostupným. (Edersheim, 2008)  

 

2.2 VYMEZENÍ POJMŮ MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

Strategický marketing definuje Kotler (2007b, s. 66) jako: „Proces sladění 

silných stránek firmy se skupinami zákazníků, kterým firma může sloužit.“ 

Slovo strategie má původ v řečtině – stratégos, které volně přeloženo znamená 

umění generála či velitele. Tedy umění vést boj. V obecném kontextu je strategií 

chápáno určité schéma či projekt, které udává směr a metody postupu, jak za daných 

podmínek dosáhnout vytyčených cílů. V obchodní terminologii je strategie chápána 

jako schopnost obchodníka rozhodovat na základě vysoké odbornosti a profesionality 

tak, aby bylo dosaženo co nejpříznivějších výsledků.  

Kotler, (2004, s. 98): „Celková strategie firmy a marketingová strategie mají 

spoustu styčných bodů.“  

V rámci jakékoliv korporace je marketingová strategie pouze dílčí strategií. Je 

proto nezbytné, aby tato strategie vycházela z plánu společnosti, následovala poslání 

podniku, jeho vytyčených cílů, a ty dále rozpracovávala pro své potřeby. Vedení 

společnosti odpovídá za zpracování marketingového strategického plánu společnosti a 

dále určuje zodpovědnost za dílčí strategické plány, jejich tvorbu, implementaci a 

kontrolu. 

Pro uplatnění marketingové koncepce je nezbytné vycházet z předpokladu 

existence tržní ekonomiky. Základní hodnotou tržně orientované firmy je spokojenost 

zákazníka, marketing je tedy pro tyto firmy výchozí vlastností zaměřující se na 

zákaznické potřeby, nikoliv na výrobek. Nové výrobky i nové technologie musejí 

znamenat pro konečného spotřebitele vyšší uspokojení oproti minulosti. (Horáková, 

2003) 
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Strategický marketingový proces 

Horáková, (2003, s. 20): „Strategický řídící proces je souborem činností a 

rozhodnutí, která vedou k formulování plánu podniku i jeho realizaci.“  

Strategický marketing je o proces spojený s marketingovými činnostmi a 

funkcemi, které se vztahují k určitému časovému období. Tento strategický řídící proces 

usměrňuje činnosti podniku tak, aby došlo k naplnění poslání a cílů definovaných 

v podnikové, resp. marketingové strategii. Pro podnik je nezbytné tento proces neustále 

v předem stanovených intervalech či podle potřeb opakovat. Jedná se o následující 

činnosti:  

- vypracování analýz specifických faktorů vnitřního i vnějšího okolí 

podniku,  

- prognózování do budoucna,  

- stanovení marketingových strategií a cílů,  

- vypracování, realizaci a kontrolu marketingových plánů. 

Neustále opakující se proces analýz marketingového prostředí zahrnuje klíčová 

rozhodnutí a kroky sloužící k definování komplexní dlouhodobé strategie pro přežití 

podniku a jeho ekonomický růst. (Horáková, 2003) 

Cíle marketingu 

Sestavení marketingových cílů podniku nastává v plánovací etapě strategického 

marketingového procesu. Marketingové cíle jsou úzce svázány s hlavními cíli podniku 

jako celku. Cíle by měly být plně kompatibilní s údaji v situační analýze, která je pro 

jejich stanovení výchozím bodem. Marketingové cíle mají podobu konkrétních úkolů 

s jasně daným časovým rámcem pro jejich splnění. Konkrétní marketingové cíle jsou 

určeny pro existující či nové výrobky na stávajících trzích, pro existující či nové 

výrobky na potencionálních (nových) trzích. (Horáková, 2003) 

Marketingové cíle by měly být, (Horáková, 2003): 

 stanoveny na základě potřeb zákazníků, 

 identifikovány a uvažovány podle vnitřních i vnějších omezení, 

 přesně a konkrétně definované, 
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 vhodné – tedy zapadající do konkrétních cílů podniku, 

 reálné a dosažitelné, 

 měřitelné v čase, 

 srozumitelné všem zainteresovaným zaměstnancům na všech 

podnikových úrovních, 

 akceptovatelné – sladěné s prioritami podniku, 

 vzájemně provázané a sladěné – jednotlivé cíle by se měli překrývat či 

doplňovat, neměly by jít do vzájemného rozporu, 

 hierarchicky uspořádané.  

 

Jak bylo výše uvedeno, strategický marketing vychází ze základních vizí a cílů 

podnikové strategie. Jeho orientace na zákazníka vede jednotlivé organizační jednotky 

firmy k pochopení zákaznických potřeb, porozumění vztahů a procesů uvnitř i vně 

podniku. Pro správné využití strategického marketingu ve firmě je předpokládána 

vysoká znalost konkurence v odvětví a tržní podmínky. Na základě těchto předpokladů 

lze strategický marketing využít k hledání konkurenční výhody a formulaci vhodné 

marketingové strategie.  

Dle Horákové (2003) je strategický marketingový proces rozdělen do tří etap, 

etapu plánovací, realizační a kontrolní. Tyto etapy na sebe navazují v přesně určeném 

pořadí a jejích propojením dosahuje podnik cíleného efektu.  

Plánovací etapa  

Kotler, (2004, s. 77): „Cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet 

podnikatelské aktivity a produkty firmy tak, aby jejich kombinace zabezpečovala 

uspokojivé zisky a růst.“  

Cílem plánovací etapy je vytvořit vhodný poměr mezi stanovenými 

marketingovými cíli a volnými zdroji pro jejich dosažení. (Horáková, 2003). 
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Marketingová plánovací etapa zahrnuje kroky podobné jako strategická 

plánovací etapa, s tím rozdílem, že se soustředí pouze na marketingové činnosti 

podniku. Mezi kroky marketingového plánování, (Zamazalová, 2010, s. 26-28), patří: 

1. marketingová situační analýza, 

2. stanovení marketingových cílů, 

3. vytvoření marketingových strategií, 

4. realizace marketingových strategií, 

5. monitorování a kontrola marketingových strategií. 

Výstupem procesu marketingového plánování je sestavení marketingového plánu.  

Marketingový plán 

Plán marketingu je dokument, který konkrétně vymezuje činnosti, pravomoci a 

odpovědnosti v rámci podniku jednotlivým pracovníkům. Pro jeho přesnou formulaci je 

nezbytná precizní znalost zvolené skupiny zákazníků. Na základě znalosti cílových trhů 

lze následně vytvořit nabídku výrobků i marketingové programy. (Horáková, 2003) 

Realizační etapa  

Realizace marketingové strategie představuje proces, v němž jsou marketingové 

strategie a plány uváděny do praxe, a to formou každodenních rutinních úkolů. 

Implementace strategie je zahrnuta v marketingovém plánu a hlavní zodpovědnost za 

správnou realizaci, její vedení a kontrolu má vrcholné vedení společnosti. 

Proto, aby byla firma úspěšná a získala konkurenční výhodu správnou 

implementací, je důležité nejen dělat správné věci (Doing right things), ale také dělat je 

správně (Doing things right). Obecně je mnohem snazší o strategiích přemýšlet, než je 

uskutečňovat. Klíčové faktory, na kterých závisí úspěch realizace marketingové 

strategie, jsou lidské zdroje a jejich využití, organizační struktura firmy, podoby 

rozhodovacích procesů ve společnosti, motivace pracovníků a firemní kultura. 

(Kotler, 2004) 

Výše uvedené faktory musejí být při implementaci co nejefektivněji alokovány a 

využity. Marketingové oddělení může nabývat různou podobu. V malých podnicích 

zastupuje celé marketingové oddělení jeden pracovník, který přebírá zodpovědnost i 
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pravomoce za marketingové aktivity. U větších společností, jejichž součástí je i 

marketingové oddělení, se jeho struktura odvíjí nejčastěji od funkcí, které musí 

pro podnik plnit.  

Je nezbytné také podporovat sdílení stejných hodnot v rámci celého podniku a 

zajištění vyspělé kultury společnosti s posláním orientovaným na zákazníka. (Kotler, 

2004) 

 

2.2.1 STRATEGICKÁ REALIZACE MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

Z pohledu strategického marketingového procesu se od realizační etapy očekává 

transformace dlouhodobých cílů do ročních (krátkodobých) cílů a převedení 

marketingových směrů platných pro podnik do strategií pro konkrétní SBU (Strategy 

Business Unit), případně do strategií a úkolů jednotlivých oddělení.  

Samotná strategická realizace marketingové strategie je rozdělena do dvou fází: 

faktická realizace a vytvoření marketingové organizace, díky níž je možno realizaci 

provést. (Horáková, 2003) 

Faktická realizace předpokládá vymezení určitých činností a jejich dokumentace 

obsahující časové harmonogramy a rozdělení zodpovědnosti za jejich správné a včasné 

provedení. Jedná se o činnosti níže vyjmenované, (Horáková, 2003, s. 159-160): 

- Vlastní realizace a její řízení představuje převedení plánu do běžných 

úkolů. 

- Kooperace je bezpodmínečná pro úspěšnou realizaci strategie. Vyžaduje 

od každého člena týmu znalost jeho role v týmu a úkolů s ní spojených. 

Kooperace musí jasně definovat, do jaké míry osobní úspěchy 

jednotlivce týmu přispějí ostatním členům týmu k dosažení 

požadovaných cílů. 

- Koordinace znamená identifikaci veškerých činností, které je potřeba 

vykonat, jejich synchronizace, stanovení zodpovědného pracovníka, 

doby trvání činnosti a termínu splnění. 
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- Motivace
1
 představuje inspirování pracovníků účelným mzdovým 

systémem a dobrými vztahy uvnitř organizace k dosažení cílů. Důležité 

je i rozpoznat vhodný čas a formu motivace. 

- Stanovení a delegace odpovědnosti na konkrétního pracovníka 

umožňuje správně zvolená organizační struktura. 

- Dobrá komunikace vyžaduje dokonalou informovanost pracovníků o 

podnikové politice a pracovních pokynech. Komunikace je tok 

informaci, který je efektivní za předpokladu přijímání a odesílání 

informací mezi pracovníky.  

Vytvoření marketingové organizace je druhým krokem strategické realizace 

plánu a zabývá se začleněním marketingových činností do činností podniku a 

uspořádáním struktury marketingového útvaru, pokud se ve společnosti nachází. 

Marketingové činnosti mohou být v rámci podniku chápany z různých pohledů. 

Tyto pohledy vycházejí z koncepce, kterou si podnik zvolil. Jak již bylo řečeno výše, 

následující problematika zařazení marketingových činností je sledována v kontextu 

s marketingovou koncepcí. 

Na základě zkušeností bylo zjištěno, že spolupráce prodejního a marketingového 

oddělení není zcela harmonická. Řešením je vytvoření marketingového a prodejního 

ředitele, jehož hlavním úkolem je slaďovat zájmy obou strategií. Jedná se tedy 

především o konstruktivní spolupráci mezi marketingovým a prodejním oddělením a 

dále o vymezení marketingových funkcí klíčový pro orientaci na potřeby zákazníka. 

(Horáková, 2003) 

                                                           
1 Zde lze uvažovat i stimulaci, která využívá zmíněných nástrojů (mzda, benefity), motivace je 
možno chápat jako vnitřní přesvědčení, které lze formovat nepeněžními nástroji. 
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Obrázek 2: Organizační schéma pro marketingovou koncepci  

Zdroj: Horáková (2003, s. 171) 

Ve skutečnosti neexistuje model ideálního marketingového uspořádání. 

Uspořádání marketingového útvaru by mělo reflektovat požadavky na rychlost a 

flexibilitu marketingových činností. Toto uspořádání se promítne i do celkové 

organizační struktury podniku. (Horáková, 2003) 

Zároveň by měly být stanoveny jednotlivé kroky realizačních činností tak, aby 

mohli manažeři pružně reagovat na změny uvnitř i vně podniku. V tomto případě se 

jedná o sledování rozhodujících charakteristik cílových trhů. Následující matice shrnuje 

jednotlivé charakteristiky těchto trhů, jejím doplněním je implementace typových 

produktů z BCG matice.  

 

Obrázek 3: Faktory pro úspěšné zavedení strategie 

Zdroj: Tomek (2011, str. 182) 
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Kontrolní etapa 

Kotler (2004, str. 113): „Marketingovou kontrolou se rozumí proces 

vyhodnocování dosažených výsledků při realizaci marketingových strategií a plánů.“ 

Kontrola je tedy rozhodujícím procesem pro dosažení úspěchu předchozích 

činností (plánování, implementace strategie a vedení). Kontrolní etapa sleduje 

kontinuálně plnění marketingové strategie a zároveň upravuje její jednotlivé její kroky 

tak, aby zajistila dosažení plánovaných cílů.  

Proces řízení kontrolních činností marketingové strategie se odvíjí od zvolených 

marketingových cílů, které jsou následně vyhodnocovány. Pokud se plánované cíle 

neshodují se skutečně dosaženými cíli, dochází k revizím marketingové strategie a 

jednotlivých činností, jak bylo popsáno výše.  

Marketingová kontrola je součástí marketingového plánu. Od formulace 

strategie po její realizaci a konečný výsledek dochází k časovému nesouladu. Tento 

nesoulad by měla kontrola, která je v marketingovém plánu implementována 

překlenout. Toto přizpůsobení lze provést následujícími typy kontrol, (Kotler, 2004), 

(Lošťáková, 2005):  

- Operativní kontrola je použita souběžně s výkonem podnikových činností. 

Měla by se uskutečňovat nepřetržitě, a to na všech úrovních v podniku. 

Srovnává skutečné výsledky s ročním plánem, ziskovost jednotlivých výrobků, 

jednotlivých trhů či distribučních sítí. Zodpovědnost za správné provedení 

operativní kontroly přebírají vedoucí kontrolovaných středisek či procesů 

v podniku. 

- Taktická kontrola – je používána pro překlenovací období mezi stanovováním 

a implementováním strategie do praxe. Používá se u strategií dlouhodobého 

charakteru (3 roky a více). Výsledky jsou použity pro korekci taktických plánů a 

zodpovědnost za ně přebírá vrcholný management (případně střední 

management). 

- Strategická kontrola je zaměřena na strategické rozhodování, nakolik firemní 

strategie využívá obchodních příležitostí. Soustavně hodnotí a kontroluje reálné 

predikce a odhady, z nichž byla marketingová strategie vytvořena. Nástrojem 

strategické kontroly je marketingový audit.  
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Překlenutí časového nesouladu od analýz, přes plánování až po následná 

vyhodnocení a následná opatření shrnuje obrázek. 

 

Obrázek 4: Funkce marketingového kontrolingu  

Zdroj: Tomek (2011, s. 316) 

Marketingový plán i strategie výrazně podléhají vlivům trhu, jejichž důsledkem 

je zastarávání. Východiskem tohoto problému je časté vyhodnocování trhů a úprava 

plánu. Zde se nejčastěji využívá výše zmíněný marketingový audit. 

Kotler (2004, s. 113): „Marketingový audit je systematické, nezávislé, jasné a 

pravidelné hodnocení firemního prostředí, firemních cílů, strategií a aktivit.“ 

Marketingový audit se zaměřuje na všechny marketingové aktivity z celkového 

pohledu. Cílem analýzy marketingového prostředí, strategie, plánu, oddělení či 

marketingového mixu jsou opatření, která vedou k zvýšení výkonnosti těchto činností a 

výkonnosti firmy jako celku. (Kotler, 2004) 

Marketingový audit jako nástroj marketingu současně analyzuje i uplatnění 

managementu kvality. Zkoumá prvky systému jakosti, tj. předpisy a směrnice a jejich 

aktuálnost. Lze uzavřít tvrzením, že management kvality a management marketingu 

jdou napříč podnikovými procesy ruku v ruce. Oba přístupy sledují jeden cíl. Konečný 

užitek zákazníka.  

Omezující faktory marketingové strategie 

Horáková, (2003, s. 33): „Strategický marketingový proces respektuje cíle a 

omezení vyplývající ze strategického řídícího procesu a vychází ze zásadních 

rozhodnutí, která byla v rámci procesu na úrovni vrcholného řízení provedena.“ 

Nedostatek informací a neurčitý budoucí vývoj jsou dva omezující faktory, se 

kterými musí marketéři počítat při tvorbě strategických cílů a strategií. Výrazné změny 

v okolí podniku snižují hodnotu stávající strategie a je nutné ji přepracovat. Přijetí 
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rozhodnutí o přepracování strategie by měla předcházet analýza nákladovosti této 

činnosti. Pro podnik je potřebná a efektivní nová strategie pouze tehdy, když příjmy a 

výhody, které vyplývají z její realizace, převyšují náklady na její tvorbu.  

(Lošťáková, 2005) 

 

2.3 TVORBA MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

Primární rozhodnutí podniku se týká volby základního přístupu k marketingu. 

Většina podniků působících ve strojním odvětví je řazena do takzvaných B2B trhů 

(Business to business). Proto i jejich volba v přístupu k marketingu je téměř striktně 

určena pro cílový marketing. Výrobní podniky ve strojírenském odvětví si vybírají 

jednoho či několik zákaznických skupin a ty posléze na základě jejich požadavků 

uspokojují. Intuitivně tedy všechny tyto výrobní podniky realizují cílový marketing 

v následujících krocích, (Horáková, 2003, s. 63): 

1. provedení segmentace trhu, 

2. vytipování a charakterizace jednotlivých tržních segmentů – tento krok 

podává odpovědi na otázky: Kdo produkt kupuje? Za jakým účelem a 

jaký objem kupuje? V jakém okamžiku zákazník kupuje a které faktory 

jsou pro nákup rozhodující (značka, kvalita, apod), 

3. výběr jednoho či více tržních segmentů, 

4. umístění výrobku v mysli zákazníka.  

Obecný charakter průmyslových trhů 

Nákupní chování na B2B trzích probíhá většinou prostřednictvím 

profesionálního nákupčího firmy. Je charakterizován menším počtem kupujících dané 

komodity, větším rozsahem jednotlivých nákupů, geografickou koncentrací (tj. vázanost 

na region působnosti firmy), odvozenou poptávkou (tj. závislost nákupčích na poptávce 

po finálních produktech), menší citlivostí na cenu, vyšší citlivostí na kvalitu produktů a 

doprovodných služeb, profesionálním chováním samotných nákupčích. Nezastupitelnou 

roli zde hrají osobní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a pozitivní vztahy při 

kooperaci. 
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Výše uvedené profesionální chování kupujících je oproštěno od psychických 

(emoce) a sociálních faktorů, které mají vliv na nákup. Vyzdviženy jsou ekonomické, 

technologické a technické faktory určující konečné rozhodnutí pro dodavatele. Hlavní 

úkoly oddělení nákupu jsou shrnuty v níže uvedeném modelu nákupního marketingu. 

(Tomek, 2011) 

 

Obrázek 5: Model nákupního marketingu 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tomka (2011, s. 98) 

 

2.3.1 SEGMENTACE TRHU, VÝBĚR SEGMENTU A UMÍSTĚNÍ VÝROBKU 

Pro vyšší úspěšnost marketingové strategie je dalším krokem po analýze 

kupního chování rozdělení trhu do segmentů a zacílení na konkrétní zákazníky. 

Nejdůležitějšími kritérii segmentace průmyslových trhů jsou geografická kritéria, 

požadovaný užitek, stupeň používání výrobku, velikost firmy, její provozní zkušenosti, 

nákupní přístupy firmy, nákupní situace (naléhavá, specifická, velikost objednávky) či 

osobní vztahy (věrnost, postoj k riziku).  

Společnosti, které působí na průmyslových segmentovaných trzích, využívají 

možnosti většího cenového prostoru, který kompenzují vyšším stupněm vyhovění 

požadavkům zákazníků. Nevýhodou segmentace jsou zhoršené podmínky pro aplikaci 

marketingových nástrojů a ztráta výhody z hromadného nákupu. 

Rozhodnutí o samotném produktu je provázeno vysokým rizikem a málo 

transparentními faktory pro rozhodnutí. Otázky, na které musí marketéři i samotní 
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majitelé společností nalézt odpovědi se týkají požadavků a potřeb zákazníků. Prvním 

krokem je výčet hlavních požadavků zákazníků. V druhém kroku je nutné požadavky 

ohodnotit a stanovit pořadí jejich důležitosti, např. pomocí hodnotitelské stupnice. Při 

konečné volbě produktu je nezbytné vycházet z předpokladu, že spotřebitel vnímá 

produkt jako prostředek vhodný pro realizaci jeho potřeb, tedy dosažení co nejvyššího 

užitku. (Tomek, 2011) 

Obecně lze říci, že segmentace trhu vytváří řadu tržních segmentů, které je 

možno získávat řadou diferencovaných marketingových nástrojů.  Tyto nástroje jsou 

voleny podle přístupu, jakým je obsluhován daný trh konkrétní firmou. Jednotlivé 

přístupy jsou uvedeny níže. (Tomek, 2011) 

- Produktová specializace je přístupem, ve kterém společnost nabízí svůj jediný 

product vice segmentům 

- Tržní specializace představuje přístup, kdy firma obsluhuje jeden konkrétní 

segment, skupinu zákazníků, a to kompletním uspokojením jejich potřeb. 

- Selektivní specializace je kombinací předchozích dvou přístupů. Společnost si 

vybere několik segmentů a ty uspokojuje vybranými produkty. 

- Plné pokrytí trhu, je přístupem velkých firem či monopolů. Jedná se o 

uspokojení veškerých potřeb poptávky. 

- Jeden segment si vybírají takové společnosti, které jsou schopny se stát u 

vybrané skupiny zákazníků “jedničkou”. 

- Tržní výklenky jsou stále častější specifickou formou přístupu na trzích. Jedná 

se o dílčí segment daného trhu. Může se jednat o místní či malou skupinu 

zákazníků, která se vymyká globalizované nabídce. Často je potřeba tento 

výklenek vytvořit.  
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Obrázek 6: Různé přístupy k trhu  

Zdroj: Tomek (2011, str. 136) 

Průmyslové podniky často volí produktovou či tržní specializaci. Podniky tak 

rozšíří portfolio svých zákazníků a tím diverzifikují riziko odbytu. 

2.3.2 MARKETINGOVÉ PŘÍSTUPY A KONCEPCE 

Přístupy marketingu, které využívají jednotlivé společnosti, se různí. 

Nejčastějšími způsoby využití je marketing začínajících podnikatelů, tradiční a 

zákaznický marketing. Dalším důležitým milníkem je zvolení koncepce, která bude při 

marketingovém řízení využívána a bude odpovídat předem zvoleným cílům společnosti. 

Jedná se o pět základních koncepcí: výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a 

společenská. 

V následujícím textu jsou veškeré nástroje i pojmy vysvětlovány v kontextu 

s marketingovou strategií. Základním rozdílem mezi prodejní a marketingovou strategií 

jsou východiska, ze kterých je při tvorbě marketingového řízení čerpáno. Prodejní 

koncepce vychází z podniku a jejím hlavním cílem je zisk z objemu prodeje. Oproti 

tomu marketingová koncepce vychází z trhu, potřeb zákazníků a zisk je zde chápán jako 

výsledek spokojenosti zákazníka. 
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Obrázek 7: Prodejní vs. marketingová orientace  

Zdroj: Kumar (2008, s. 33) 

 

2.3.3 SITUAČNÍ MARKETINGOVÁ ANALÝZA 

Horáková, (2003, s. 38): „Marketingová situační analýza je kritické, nestranné, 

systematické i důkladné zkoumání vnitřní situace podniku a šetření postavení podniku 

v daném prostředí s důrazem na analýzu trhu.“  

Marketingová situační analýza obsahuje analýzu vnějšího prostředí (makro i 

mikroprostředí podniku) a vnitřního prostředí firmy. Sleduje vývoj podniku do 

současnosti a zároveň predikuje budoucí vývoj pomocí závěrů z použitých analýz, tržní 

pozice podniku a kvalifikovaných odhadů. (Horáková, 2003) 

Efektivní situační analýza pokrývá všechny základní marketingové aktivity 

podniku v rámci prostředí, na kterém se nachází, interní i externí podmínky. Interní 

podmínky vypovídají o vnitřní situaci podniku a jsou do jisté míry podnikem 

ovlivnitelné, externí podmínky výrazně ovlivňují situaci podniku, podnik je však 

nedokáže ovlivnit. 

Analýza externího prostředí podniku 

Situační analýza začíná analýzou obecného okolí (makro prostředí). V analýze 

makroprostředí nachází nejčastěji využití SLEPT analýza či její modifikace (STEP, 

PEST, PESTLE). SLEPT analýza se zabývá především faktory těchto entit: sociální 

(demografické a sociální), technické a technologické, ekonomické, politicko-

zaměření implementace výstup 
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legislativní, přírodní a ekologické. Začáteční písmena faktorů makroprostředí tvoří 

název analýzy. (Boučková, 2003) 

Dále je analyzováno oborové okolí podniku, tedy mikroprostředí, které obsahuje 

analýzu samotného trhu, sektoru zákazníků, dodavatelů, marketingových 

zprostředkovatelů, veřejnosti a konkurentů.  

Mezi nejdůležitější faktory, na které se firma musí zaměřit při analýze, jsou: 

1. Trh - jeho definice, popis (základní rysy) a následně jeho atraktivita, 

struktura, velikost (objem), vývoj a tržní potenciál jsou často uváděny 

velikostí prodeje v Kč či ks. 

2. Dodavatelé – tento faktor se zaměřuje především na schopnost plnění a 

dostupnost dodávek jednotlivých firem poskytujících zdroje společnosti 

pro výrobu zboží či služeb. 

3. Marketingových zprostředkovatelé, tedy firmy pomáhající v propagaci 

a prodeji produktů společnosti. Oblastí analýzy je forma zajištění 

přepravy a skladování produktů, náklady na tyto činnosti, rychlost a 

bezpečnost dodání. Mezi marketingové zprostředkovatele se také řadí 

finanční zprostředkovatelé, kterými jsou banky, pojišťovny a jiné 

úvěrové společnosti pomáhající firmě při zajišťování procesů spojených 

s nákupem či prodejem zboží. U těchto firem je důležité analyzovat 

náklady na úvěr či jeho omezení. 

4. Zákazníci. V této oblasti se zkoumá druh cílových trhů, na které se firma 

zaměřuje. Může se jednat o spotřebitelské, průmyslové či institucionální 

(školy, nemocnice aj.) trhy, trhy obchodních mezičlánků, trhy státních 

zakázek či mezinárodní trh. 

V analýze zákazníků společnosti je využita analýza spokojenosti a 

loajality zákazníků, které je shrnuta do matice, vyjadřující postoj a 

důvěru zákazníků k jednotlivým zkoumaným faktorům. Rozdělení matice 

zobrazuje obrázek č. 8. 

5. Veřejnost, tedy jakákoliv skupina, která má zájem na schopnostech 

firmy dosáhnout vytyčených cílů a má na tyto schopnosti případný vliv, 

jsou. Předmětem analýzy jsou vypracované marketingové plány pro tyto 
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skupiny. Zaměřuje se na získání jejich důvěry, šíření dobrého jména 

firmy či získání darů nebo dotací. Jedná se například o skupiny: finanční 

instituce, média, vládní instituce, občanské iniciativy, místní komunity a 

občané, širší veřejnost a zaměstnanci firmy. 

6. Konkurence je oblastí hodnotící konkurenční firmy z různých pohledů, a 

to dle využité analýzy. Nejčastější metodou je Porterův pětifaktorový 

model konkurenčního prostředí (viz podkapitola 3.1.6.). Dalšími 

analytickými metodami jsou např. GE matice (General Electric), BCG 

matice (analýza vyvinutá konzultační a poradenskou skupinou 

z Bostonu), matice přežití a jiné.  

U všech výše uvedených oblastí, na které se zaměřuje analýza mikroprostředí, je 

nezbytné predikovat jejich budoucí vývoj a ten promítnout do marketingových cílů a 

strategií. 

 

Obrázek 8: Matice loajalita vs. spokojenost  

Zdroj: Tomek (2011, str. 124) 

 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Jedním z faktorů, které musí marketéři sledovat je tržní potenciál trhu, na kterém 

působí. V etapě zralosti trhu, dosahuje trh maximální hodnoty a sílí konkurenční střety. 

Na tyto faktory je zaměřen model Michaela Portera z Harvard Business. V porovnání se 

SWOT analýzou není Porterův model natolik detailní ve vnitřním prostředím podniku, 
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dává však zcela podrobný rozbor o ohroženích firmy. Dle Portera by každý podnik před 

vstupem na trh, měl analyzovat „pět sil“, které tento vstup ohrožují. Na základě této 

analýzy marketéři zahrnou způsob vypořádání se s těmito silami do marketingové, 

popřípadě i korporátní strategie společnosti a tím předejdou jejich dopadům na 

společnost. (Boučková, 2003) 

Management firmy stanovuje ve své strategii také cílovou pozici na trhu, kterou 

chce se svou společností udržet či které touží dosáhnout. Při plnění tohoto cíle působí na 

podnik pět základních činitelů, faktorů zkoumaných v Porterově modelu. Jsou jimi: 

intenzita konkurence uvnitř odvětví, bariéry vstupu, vyjednávací síla dodavatelů, 

vyjednávací síla odběratelů a substituční produkty.  

Tento model je velmi často využíván výrobními podniky. Výstupem modelu je 

možnost určit pozici v jednotlivém odvětví. Model by měl současně podat informaci o 

potencionálních hrozbách i příležitostech v daném odvětví a tyto hrozby pak 

manažerským rozhodnutím eliminovat a příležitosti maximalizovat. (Keřkovský, 2006, ) 

V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé faktory Porterova modelu se 

stručným výkladem  

Intenzita konkurence (nebo také rivalita v odvětví) je faktor sledující velikost 

odvětví a jeho růst,  počet, velikost a rozmanitost konkurentů v odvětví, jejich produkty, 

vč. diferenciace produktů.  Dalšími proměnnými jsou náklady přechodu, bariéry 

výstupu z odvětví a podvědomí zákazníků o značce. V novodobých dějinách 

marketingu je nejznámějším příkladem válka společností PepsiCo a Coca-Cola. 

(Keřkovský, 2006), (Kourdi, 2011), (Porter, 1998) 

Bariéry vstupu se zaměřují na tyto ukazatele: investiční náročnost, absolutní 

výhody nízkých nákladů nezávislých na rozsahu výroby, úspory plynoucí z rozsahu 

výroby, výrobkovou diferenciaci, přístup k distribučním kanálům a podvědomí o 

značce. V této oblasti je dále důležité zaměřit se na očekávaná odvetná opatření ze 

strany konkurentů, sledování jejich zdrojů, technických dovedností či produktové 

nabídky, které mohou být zajímavější. Tato oblast zohledňuje podmínky plynoucí ze 

zásad politiky vlády (Keřkovský, 2006), (Kourdi, 2011), (Porter, 1998) 



 

38 

V případě odvětví, ve kterém je vysoká diferenciace výrobků, fixní náklady 

vstupu jsou vysoké, existuje vysoký stupeň regulace či přirozený monopol (plyn, 

elektřina), jsou bariéry vstupu nízké. (Keřkovský, 2006), (Porter, 1998) 

Vyjednávací síla dodavatelů analyzuje diferenciaci vstupů, náklady přechodu u 

dodavatelů a náklady přechodu dodavatelů v odvětví a jejich koncentraci, dopady 

vstupů na výši nákladů nebo na diferenciaci. Jedná se o nástroj, který pomáhá 

managementu firmy zjistit existenci náhradních vstupů a jejich dopadů do výše nákladů. 

Dále podává zprávu o velikosti rizika dopředné integrace. (Porter, 1998) 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká v případě, když neexistují substituty nebo 

jsou obtížně dostupné, zákazník nemá potřebné informace o tržní ceně, nabídce či 

poptávce k dispozici a také v případě, kdy nakupující podnik není pro dodavatele 

důležitým zákazníkem. (Keřkovský, 2006) 

Vyjednávací síla odběratelů sleduje následující faktory: velikost koncentrace 

zákazníků vs. koncentrace podniků, citlivost zákazníků na ceny a jejich objem nákupů. 

Dalšími ukazateli jsou substituční produkty a hrozby zpětné integrace. Důležitým 

ukazatelem jsou náklady přechodu u zákazníků a u podniků v daném odvětví, které 

managementu společnosti podá obraz o možnosti ztráty vlastních zákazníků. 

(Keřkovský, 2006), (Porter, 1998) 

Obecně lze říci, že zákazník má silnou pozici vůči dodavatelské firmě, pokud 

existují snadno dostupné substituty, kvalita zboží nehraje pro zákazníka příliš vysokou 

roli nebo zákazník nevnímá rozdíly mezi zbožím. Dále v případech, kdy je zákazník 

významným či velkým pro daného dodavatele nebo když může snadno přejít ke 

konkurenci. (Keřkovský, 2006) 

Substituční produkty představují oblast, která zjišťuje velikost nákladů, a 

relativní výši cen. Nejčastěji používanou metodou zjištění těchto faktorů je poměr ceny 

k užitku. Významnou metodou je analýza sklonu (tj. ochotě) přechodu zákazníků na 

nový produkt. (Porter, 1998) 

Hrozbu substitutů lze snížit především nalezením takového výrobku, ke kterému 

neexistují substituty, konkurenční firma nabízející substituty vyrábí s podstatně vyššími 

náklady či cena, za kterou firma substituty nabídne není pro spotřebitele lákavá. 

(Keřkovský, 2006) 
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Kritikou Porterova modelu je jeho opomenutí komplementů, tedy výrobků, které 

zákazníci kupují současně s jiným zbožím (např. automobily a pneumatiky). 

Komplementy se mohou do jisté míry chovat na daném trhu či odvětví stejně významně 

jako substituty. (Keřkovský, 2006) 

 

Obrázek 9: Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 

Zdroj: Tomek (2011, str 71) 

 

Analýza interního prostředí podniku 

Výše uvedené analýzy jsou završeny interní analýzou společnosti, která se 

zaměřuje na interní podmínky firmy pro tvorbu hodnotvorného řetězce a na úroveň 

managementu. Strategická analýza vnitřního prostředí firmy se zabývá faktory rozvoje 

výroby a řízení, technickým rozvojem, využívanými podnikovými a pracovními zdroji, 

finančními a rozpočtovými faktory. Interní analýza společnosti klade důraz na zjištění 

provázanosti a vzájemnosti firemní strategie s dílčími strategiemi SBUs , pokud jsou 

v podniku zavedeny či s dílčími strategiemi jednotlivých firemních oddělení nebo 

divizí. Marketingové plány vycházejí z představ samotného vedení (majitele) 

společnosti. Dále jsou proto tyto marketingové cíle a plány, z hlediska marketingové 

(interní) analýzy, srovnávány s cíli a plány výrobními, finančními a nákupními, zde je 
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zajištěna kompatibilita. Dále je posuzován výzkum a vývoj společnosti, se kterým by 

mělo marketingové oddělení úzce spolupracovat. Předmětem interní analýzy je i 

organizační struktura a firemní kultura podniku. (Boučková, 2003) 

Faktory, které působí na pozici firmy, se vyhodnocují a výstupem těchto analýz 

je souhrnná analýza SWOT (silných a slabých stránek firmy, její příležitosti a hrozeb). 

Na základě situační a SWOT analýzy může podnik přistoupit k tvorbě marketingových 

cílů. Ta je uvedena v práci v samostatné podkapitole 3.2.3. 

Následující text se zabývá metodami a nástroji nejčastěji používanými pro 

analýzu interního prostředí společnosti. Každá tato metoda dává jiný náhled na míru 

využití zdrojů v podniku. Pro získání přehledu o různých prvcích je nezbytné provést 

kombinaci výše uvedených analýz. (Sedláčková, 2006) 

Zdrojem konkurenční výhody, která přináší výrazné úspory, či diferenciaci 

výroby jsou vazby zdrojů na jejich využití v podniku. Prakticky se jedná o know-how 

každé společnosti, které jí přináší výjimečnost na trhu. Sedláčková, (2006, s. 79): 

„Napodobit vazby konkurence je mnohem obtížnější než napodobovat její strukturu 

zdrojů či jednotlivé činnosti.“  

 

Finanční analýza podniku 

Zkoumá způsob hospodaření se zdroji, předurčuje a silně ovlivňuje další vývoj 

podniku. Pro dosažení efektivního hospodaření se zdroji, kterými podnik disponuje a 

jejich schopnostmi, by měl být stanoven finanční plán. Existence zdrojů, které podnik 

nedokáže využít, ztrácí pro podnik na významu. 

Mezi analyzované ukazatele finanční analýzy patří míra využití zdrojů, míra 

rentability, zadluženosti, likvidity, aktivity. Celkový stav finančního zdraví ukazuje 

Altmanův index. 

Analýza klíčových faktorů úspěchu, 7S 

Hlavním cílem této analýzy je odhalení rozhodujících faktorů úspěchu firmy při 

realizaci strategie, ať již marketingové, podnikové (corporate strategy) či jiné. Dle 

poradenské společnosti McKinsey, která vytvořila analytický model 7 S, je důležité se 
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na jednotlivé oblasti dívat systémově, tedy posuzovat jejich vzájemné vazby a působení. 

(Keřkovský, 2006) 

Atomová struktura modelu 7 S vyjadřuje soulad jednotlivých faktorů, bez něhož 

nelze dosáhnout úspěchu firmy. Model je složen z následujících sedmi faktorů. 

Strategie (strategy) je oblastí zkoumající stávající strategie, jejich funkčnost a 

aktuálnost. 

Struktura (structure) vyjadřuje a hodnotí obsahovou a funkční náplň 

organizačního uspořádání, tj. nadřízenost, spolupráce, kontrola a sdílení informačních 

toků. 

Systémy řízení (systems) vyhodnocuje nástroje použité při řízení. 

Styl řízení (style) se zabývá oblastí samotného řízení (manažerských praktik) ve 

společnosti, a to jak z formální (organizační směrnice, předpisy), tak i neformální 

stránky. 

Spolupracovníci (staff) je faktorem zkoumajícím kvantifikovatelné i 

nekvantifikovatelné aspekty jednotlivých pracovníků ve společnosti, tj. vztahy, funkce, 

motivace, chování vůči firmě aj. 

Schopnosti (skills) je část analýzy hodnotící schopnosti pracovního týmu 

společnosti jako celku. Do této oblasti vstupují i synergické efekty z jiných zkoumaných 

oblastí, jimiž jsou například systémy řízení, používané metody a struktura. 

Sdílené hodnoty (shared values) je faktor, který zahrnuje základní ideje, vize, 

principy, které jsou v rámci firmy respektovány a podporovány. Jedná se o tzv. firemní 

kulturu. (Keřkovský, 2006) 

Analýzu 7 S lze použít pro analýzu interních schopností společnosti samostatně  

či v kombinaci s dalšími strategiemi. Samostatná analýza však nepokrývá všechny 

oblasti firmy a při její kombinaci s dalšími analýzami je vysoká pravděpodobnost 

duplicitních výsledků. (Keřkovský, 2006) 
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Obrázek 10: Model 7S faktorů firmy McKinsey  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Keřkovského (2006, str. 114) 

 

Portfolio analýza  

Portfolio analýza je nástrojem pro hodnocení jednotlivých strategických 

podnikových jednotek (SBU). Podnikové jednotky mají určeny své vlastní cíle, 

samostatný plán i vlastní strategií, vycházejí z cílů a strategie celého podniku, 

organizačně jsou však nezávislé (viz Marketingová strategie výrobních korporací 

2.3.5.). Výrobkové portfolio podniku spolu s portfoliem strategických jednotek si klade 

za cíl splnění růstových a ziskových cílů při minimálním riziku. (Sedláčková, 2006) 

Sedláčková, (2006, s. 86): „Cílem analýzy portfolia je usměrňovat zdroje do 

takových strategických jednotek, resp. produkce výrobků, kde se očekává příznivý vývoj 

trhu a kde může podnik využít relativní konkurenční výhody.“  

Pro analýzu portfolia lze ve výrobních podnicích využít GE matice, která byla 

poprvé využita ve společnosti General Electrics od firmy McKinsey. Tato matice se 

skládá z devíti polí, která sledují faktory v oblasti tržní atraktivity a v oblasti 

konkurenční přednosti. Faktory determinující strategický úspěch firmy jsou vyjádřeny 

souborem dílčích faktorů působících na jednotlivé podnikatelské jednotky (SBUs). 
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Jejich vzájemné působení komplexně vysvětluje postavení každé podnikatelské 

jednotky. (Jakubíková, 2008) 

Mezi faktory oblasti tržní atraktivity je zařazena kvalita trhu, tržní růst a velikost 

trhu, ziskovost oboru, stabilita prodeje a ceny, náročnost a dostupnost vstupů 

(surovinových i energetických) a situaci v okolí firmy (SLEPTE analýza). Hodnoty 

atraktivity trhu jsou vyneseny na vertikální ose matice GE (viz obr. 11). (Jakubíková, 

2008) 

Oblast konkurenční schopnosti je vyhodnocována pomocí relativní pozice na 

trhu, relativním výrobním potenciálem (kapacitou), relativním výzkumným a 

vývojovým potenciálem, pozicí v distribuci, efektivnosti marketingové komunikace, 

ziskovostí a porovnáním s průměrem dosahovaným v daném oboru, relativní schopností 

managementu (kvalifikace, zkušenosti, kreativita) a postavením jednotlivé 

podnikatelské jednotky v kvalitě, značce, technologii, marketingu a obchodní činnosti. 

Souborné vyhodnocení těchto faktorů je vyneseno na horizontální osu GE matice. 

(Jakubíková, 2008) 

Jakubíková, (2008, s. 112). „Počet hodnocených faktorů může být rozšířen i 

zúžen. Faktory je nutné volit s ohledem na konkrétní situaci, zejména na charakter 

produktů (SBU), jakož i tržních podmínek.“ 

Pro obě osy matice jsou stanoveny tři pásma, do kterých se zařazuje výsledná 

pozice každé SBU. Toto zařazení předchází vlastní ohodnocení dílčích faktorů 

(nejčastěji bodové hodnocení systémem známkování 1 až 5), propočet vážených 

průměrů, kde váhu udává významnost daného dílčího faktoru a výsledný součet. Jedná 

se tedy o hodnocení vyžadující manažerské ohodnocení. (Jakubíková, 2008) 

Pro jednotlivá pole GE matice, resp. pro jednotlivé podnikatelské jednotky v ní 

zařazené, lze doporučit následující aktivity pro investice, (Jakubíková, 2008, s. 112): 

- “zelená zóna” je příhodná pro investice do SBU, kterými si společnost 

udrží či zlepší strategickou pozici. Jedná se o pole 1, 2 a 4, 

- “oranžová zóna” je charakteristická určitým rizikem spojeným s 

investicemi do daných SBU. Z pohledu strategie společnosti by se mělo 

jednat o krátkodobé investování po důkladné analýze jednotek. V GE 

matici je oranžová zóna pod číselnými poli 3, 5 a 7, 
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- „červená zóna“ svým označením charakterizuje pole, resp. SBU, ve 

kterých by měl podnik ukončit své podnikatelské aktivity, neinvestovat 

či uvažovat o likvidaci. Jedná se o pole 6, 8 a 9. 

S jednotlivými poli matice je také svázaná konkrétní strategie. (Jakubíková, 

2008), (Keřkovský, 2006) 

1. Investovat do rozvoje – nový trh, charakteristický potřebou nových 

finančních zdrojů na zvýšení kapacit, marketingových výdajů aj. 

2. Chránit (udržovat) pozici – snaha o maximalizaci prodejů. 

3. Výběr investic do rozvoje – postupně narůstá konkurence. 

4. Omezit rozvoj – výrobek je u konce svého dynamického růstu a vysoké 

atraktivity. 

5. Sklízet – výrobek nepotřebuje další finanční prostředky, je pouze prodáván a 

generuje společnosti příjmy. 

6. Provést restrukturalizaci – podnikové snahy o udržení nebo zlepšení situace. 

7. Investovat uváženě – investovat pouze potud, pokud výrobek i přes výdaje je 

ziskový. 

8. Volit výběrové investice upřednostňující tvorbu zdrojů – investovat jen do 

výrobků, které i nadále budou přinášet zisk. 

9. Chránit a přehodnocovat – výrobek je průměrný, velký počet konkurentů, 

snaha o maximalizaci tržeb bez dalšího rozvoje. (Jakubíková, 2008), 

(Keřkovský, 2006) 
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Obrázek 11: Ge matice  

Zdroj: Jakubíková (2008, s. 112) 

Mezi hlavní výhody této matice je její široký a vysoce reálný pohled na 

problematiku podnikatelských jednotek. (Jakubíková, 2008) 

Naopak nevýhodou je právě silně subjektivní výběr kritérií a určení vah 

jednotlivých faktorů. Toto hodnocení a známkování velmi silně ovlivňuje výsledky 

modelu. Může docházet k přizpůsobení hodnocení faktorů a výsledku odpovídajícímu 

představě tvůrců, k příliš silným kompromisům či opomenutí synergií jednotlivých 

SBU. Tyto činnosti vedou ke zkreslení a špatnému definování další strategie SBU. 

(Jakubíková, 2008) 

Vnitřní analýza zdrojů a schopností podniku uvedená výše by měla představovat 

vstupní informace pro strategické rozhodnutí ve vztahu k výrobkovému portfoliu 

společnosti. Zdroje a jejich vlastnosti spolu s trendy jednotlivých výrobků podávají 

jasný obraz pro volbu strategie produktů, popř. SBU. 

V analytické části práce je uvedena kombinace těchto přístupů. 

 

2.3.4 SWOT ANALÝZA 

Kotler (2007b, str. 97): „Analýza SWOT představuje výtah zjištění interních a 

externích auditů, který upozorňuje na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také 

na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí.“  
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SWOT analýza představuje završení strategické analýzy. Předmětem analýzy 

jsou silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky společnosti, hrozby (Threats) a 

příležitosti (Opportunities). Tyto oblasti posuzuje ve vztahu k podnikatelskému záměru, 

zvolené strategii či projektu (např. restrukturalizací procesů). Jedná se tedy o analýzu 

současné situace vnitřního a vnějšího prostředí firmy. (Keřkovský, 2006) 

Výchozí data použitá pro SWOT analýzu získává vedení společnosti pomocí 

různých technik. Těmito technikami se rozumí samotné převzetí výsledků z předchozích 

provedených analýz, porovnání s konkurencí (benchmarking), pomocí interview, 

případně řízenou diskuzí (brainstormingem). Získaná data jsou vytřízena dle jejich 

relevantnosti a následně ohodnocena, například dle důležitosti. Vrcholný management 

z daného hodnocení vyvodí závěry v podobě strategie. (Keřkovský, 2006), (Sedláčková, 

2006) 

Analýza je vysoce přehledná, účinná a její sestavení je pro management firmy 

poměrně snadné. Poskytuje cenné informační zdroje pro formulaci strategie. Jedná se o 

nástroj, z jehož podstaty vyplývá základní logika strategického návrhu strategie – 

slabiny a hrozby by měly být eliminovány využitím silných stránek a příležitostí. Každá 

slabina/hrozba by měla mít v konečné strategii protějšek, který její působení omezuje. 

(Keřkovský, 2006) 

Hlavním cílem analýzy je zvýšení výkonnosti společnosti pomocí užitečných 

posouzení vlivů a predikce vývojových trendů faktorů působících na vnější i vnitřní 

prostředí podniku. (Sedláčková, 2006) 

Kritika této analýzy se zaměřuje na omezení vyplývající z požadavků odlišení 

silných stránek od slabin a příležitostí od hrozeb. V mnoha případech je velmi složité 

odhadnout, zda se jedná o příležitost či hrozbu či daná charakteristika je silnou či slabou 

stránkou. (Sedláčková, 2006) 

Použití metody SWOT analýzy nabízí čtyři strategie, kterými se podnik může 

řídit. Tyto čtyři strategie lze jasně definovat zakreslením do diagramu SWOT analýzy a 

porovnat vnější rizika a příležitosti s vnitřními silnými a slabými stránkami podniku.  
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Obrázek 12: Diagram SWOT analýza  

Zdroj: Tomek (2011, s. 84) 

 

1. MAX-MAX, SO strategie (Strenghts a Opportunities), v grafu se jedná o 

Agresivní růstově orientovanou strategii. Tato strategie je cílem většiny 

podniků. Předností podniku jsou jeho silné stránky, které doplňují vysoké 

tržní příležitosti. Podnik zaujímá ofenzivní strategii maximalizací silných 

stránek a příležitostí. (Sedláčková, 2006) 

2. MIN-MAX, ST strategie (Strenghts a Threats), Diverzifikační teorie – podnik 

nacházející se v tomto kvadrantu disponuje silnými stránkami, avšak je nucen 

čelit významným hrozbám (legislativním, konkurenčním, apod.). Přijatá 

strategie podniku by měla identifikovat hrozby a pomocí silných stránek je 

změnit v příležitosti. (Sedláčková, 2006) 

3. MAX-MIN, OW strategie (Opportunities a Weakneses), Turnaround 

strategie - podniky mají na trhu mnohé příležitosti a zároveň vykazují slabé 

stránky, které převládají nad silnými. Strategie OW klade důraz na maximalizaci 

příležitostí k překonání slabých stránek. (Sedláčková, 2006) 

4. MIN-MIN, WT strategie (Weakneses a Threats), Obranná 

strategie  představuje nejméně příznivý kvadrant grafu. U podniků 

nacházejících se v tomto poli se objevuje mnoho rizikových faktorů a převaha 

slabin. Strategie přijatá vedením podniku se orientuje na minimalizaci slabých 

stránek i hrozeb. (Sedláčková, 2006) 
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2.3.5 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

Marketingová strategie vychází z poslání firmy a jejích cílů, zaměřuje se na 

zajištění potřeb zákazníků a způsobu, jak jejich potřeby uspokojit. Úspěšnost 

marketingové strategie závisí především na porozumění, načasování a pečlivosti, 

s jakou je strategie vytvořena. Tento úkol má zvládnout marketingový plán, a to řízením 

jednotlivých marketingových činností a následnou kontrolou. Vzhledem k rozdílnostem 

mezi podniky, odvětvím a trhy, na kterých podniky působí a odlišným cílům, které si 

podniky stanovují je marketingová strategie každého podniku do jisté míry unikátní.  

Marketingová strategie je orientována jak dlouhodobě, tak krátkodobě. Pro 

krátkodobý horizont jsou zvolené strategické postupy, které rozpracovávají detailně 

dlouhodobé cíle a vize. Jedná se o marketingové taktiky a taktické rozhodování a jejich 

nástroje, především marketingový mix. Dobře zpracovaná taktická část marketingového 

plánu podporuje dlouhodobou orientaci a cíle, kterých má být dosaženo. Jedná se 

například i o rozpracování definice poslání společnosti, která určuje nejen prostředí, na 

kterém se podnik nachází, ale i jeho základní účel a směr. (Horáková, 2003) 

Marketingové strategie odpovídají na otázky, které definují marketingové cíle. 

Jestliže marketingové cíle odpovídají na otázky: „Co, kým, kdy a za použití jakých 

zdrojů vyrábět?“, marketingová strategie říká jakým způsobem realizovat. 

Z pohledu SWOT analýzy jsou marketingové strategie budovány především na 

silných stránkách podniku a příležitostech, které se společnosti nabízí. Pro správnou 

volbu marketingové strategie jsou nejdříve zformulovány možné strategie. Následně se 

zhodnotí možné alternativy a konečně se vybere vhodná varianta. (Horáková, 2003) 

Přístupy, které lze zvolit pro formulaci strategie, jsou uvedeny níže. Tyto 

přístupy lze použít samostatně nebo je libovolně kombinovat dle potřeb a uspořádání 

podniku a jeho činností či tržní orientaci. 

 

Marketingová strategie výrobních korporací 

Je vhodné, aby průmyslový podnik svůj strategický plán podniku jako celku 

(corporate strategy) rozčlenil na podnikatelské strategie Sjednotlivých podnikatelských 
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jednotek (SBU = Strategic Business Units), pokud to umožňuje jeho velikost a 

organizační struktura. Dále jen strategie SBU. 

Každé SBU jsou dány pravomoce a zodpovědnost v příslušném rozsahu. 

Hlavním cílem strategie SBU je určit, jak nejlépe působit a konkurovat na trhu ve svém 

oboru podnikání.  

Lošťáková, (2005, s. 38): „Strategie odpovídá i na to, jakým dílem se bude 

činnost SBU podílet na plnění cílů celého podniku.“  

V případě možnosti vytvoření pouze jedné SBU v rámci podniku není třeba 

strategii SBU tvořit. Přínosy se projevují při dvou a více strategických jednotkách 

(rozdílných podoborů podnikání), jejichž strategie jsou odlišené a společně tvoří poslání 

podniku. 

Pro strategie SBU je klíčová i její investiční strategie, kterou určuje nadřazená 

podniková strategie. Ta dále určuje růst, expanzi, utlumení či udržení pozice dané SBU. 

(Lošťáková, 2005) 

Strategie SBU se rozumí strategie samostatné jednotky mající samostatné jí 

podřízené úseky jako je nákup, obchod&marketing, konstrukce, výroba či finance. 

Strategie SBU musí být tedy dále rozpracována do jednotlivých funkčních strategií pro 

samostatné činnosti. (Lošťáková, 2005) 

Vzhledem ke složitosti, časové i nákladové náročnosti rozdělení a vedení SBU 

v rámci podniku se v českých tržních podmínkách setkáme s takto uspořádaným 

podnikem jen zřídkakdy. Jedná se o veliké korporace s vysokými organizačními 

požadavky a zároveň vysokým ročním obratem. 

 

Marketingové výrobkové strategie  

Výrobky jsou z hlediska marketingu rozděleny do tří klasifikačních tříd: výrobek 

(individuální výrobek), výrobková řada a výrobkový mix. Individuálním výrobkem se 

rozumí výrobek určený pro konkrétního zákazníka odpovídající jeho potřebám. 

Výrobková řada je taková skupina výrobků, které jsou ve vzájemných vztazích a plní 

podobné funkce (např. výrobková řada sýrů či ochranných krytů pro teleskopické 

kryty). Výrobkovým mixem se rozumí kombinace předchozích dvou výrobkových 
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klasifikací, které nabízí podnik na trhu. Jedná se například o veškeré mléčné výrobky 

(mléko, sýry i jogurty), které nabízí mlékárenská společnost. 

Marketingová strategie pro individuální výrobek vychází z životního cyklu 

produktu a jeho pohybu na trhu vzhledem k tomuto cyklu. V rámci jednotlivých fází 

životního cyklu výrobku – zavedení, růst, zralost a zánik – je vhodné přijmout i tvořit 

odlišné strategie. V  jednotlivých strategiích životních etap výrobku je dále nutné 

zohlednit každou oblast marketingového mixu. V praxi to znamená, že pro etapu 

zavedení zvolí marketingový manažer strategii pro cenu, produkt, distribuci a 

komunikaci. Při přechodu výrobku do nové životní etapy musí manažer definovat 

novou strategii k této životní fázi a přizpůsobit jí jednotlivým nástrojům 

marketingového mixu. (Horáková, 2003) 

Marketingová strategie pro výrobkovou řadu vychází z jednotlivých strategií 

individuálních produktů, jež tuto řadu tvoří. Pro formulaci této strategie se nabízí 

několik řešení. Jedná se o tzv. prodloužení řady směrem nahoru, tj. přidání výrobků na 

horním (silnějším) konci řady, nebo tzv. prodloužení řady směrem dolů, tj. přidání 

výrobků na dolním (slabém) konci řady. Tyto dvě alternativy lze sloučit v tzv. 

obousměrné prodlužování řady. Výrobky lze doplňovat i do tzv. volných míst v řadě 

nebo výrobky z řady vyřazovat. Tato strategie je velmi náročná na manažerské 

rozhodování, kam bude výrobek zařazen nebo který bude vyloučen. Správným 

rozhodnutím a určením strategie podnik odpovídá na konkurenční tlaky a vylepšuje 

svou základní nabídku. (Horáková, 2003) 

Marketingová strategie výrobkového mixu se zaměřuje na přidání a rozšíření 

výrobního mixu nebo naopak na jeho zúžení a vyřazení některé ze stávající výrobkové 

řady. Při rozhodování, kterým z těchto dvou strategických směrů se bude nabídka 

produktů řídit, je nutno zvážit váhu značky a její vnímání samotným zákazníkem. 

Značka zde vystupuje jako symbol, pod kterým zákazník najde „své“ produkty. Značka 

je výrazně psychologickým aspektem v nákupním rozhodování. Zúžení ale i rozšíření 

výrobkového mixu může mít pro podnik negativní až destruktivní následky. (Horáková, 

2003) 
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Konkurenční strategie podle Kotlera 

Mezi nezbytnou podmínku k dosažení úspěchu na trhu patří zajištění vysoké 

hodnoty výrobku a poskytnutí doprovodných služeb. Proto, aby byla firma úspěšná je 

však nezbytné doplnit předchozí o rozpoznání a zajištění konkurenční výhody. Úkolem 

marketingových manažerů je uvědomění si velikost firmy a jejího postavení v rámci 

odvětví a následně určení pozice, která bude společnosti zajišťovat největší možné zisky 

z konkurenční výhody. 

Tvorba konkurenční strategie navazuje na provedenou analýzu konkurence 

(např. Porterův konkurenční model 5 sil, viz kapitola 3.1.6, srovnání hodnoty a 

spokojenosti zákazníka, kterou zajišťuje samotný produkt, jeho cena či zvolené 

distribuční kanály, a to ve vztahu ke konkurenci. Z takto provedené analýzy může 

společnost rozpoznat své výhody, resp. nevýhody oproti konkurentům a tyto zvyšovat, 

resp. omezovat.  

Podmínkou přijetí konkurenční strategie je formální i neformální sledování okolí 

společnosti. Zde se jedná o neustále vyhodnocování situace a otázek týkajících se např. 

Kotler, (2007b, s. 69): „Kdo je naše konkurence? Jaké jsou její strategie a cíle? Jaké 

jsou jejich silné a slabé stránky? Jak zareagují na různé konkurenční strategie, které 

použijeme?“ 

Vyhodnocování a sledování okolí společnosti by mělo probíhat v pevně 

stanovených časových intervalech. Výsledky z tohoto pozorování by měly být 

promítnuty do konkurenční strategie, a to v podobě jejích úprav či přehodnocení. 

Konkurenční strategie společnosti se odvíjí od její pozice v odvětví. Jedná se  

o následující čtyři pozice: 

1. Tržní lídr je pozice té společnosti, která zaujímá v rámci odvětví 

největší tržní podíl. Udává trendy ve změnách cen, zavádění nových 

produktů, volbě nových distribučních kanálů či výdajů na reklamu. 

Strategie tržního lídra musí zohledňovat více aspektů. Prvořadým úkolem je 

omezit tlak konkurence, a to pomocí fúzí či aliancí, následně nalézt vhodnou možnost 

k růstu celkové poptávky, volby růstu svého tržního podílu, udržení si této pozice 
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(pomocí snížení nákladů) a konečně ofenzivní či defenzívní kroky vedoucí k udržení si 

současného podílu na trhu. (Kotler, 2007b) 

Růst celkové poptávky může firma stimulovat tlakem na častější používání či 

nalezením nových uživatelů nebo novým využitím. Získáním nových zákazníků, 

získáním věrnosti firma docílí růstu svého tržního podílu. Zlepšením produktivity, a to 

snížením nákladů (kapitálových, fixních či variabilních), změnou produktového mixu či 

přidanou hodnotou si firma udrží svojí získanou pozici. Poziční obranou, kdy firma 

buduje kolem svých trhů opevnění či obranou křídel, tj. firma sleduje i slabší „křídla“ 

v odvětví trhu dosahuje obranu a udržení si stávajícího podílu na trhu. (Kotler, 2007b) 

2. Tržní vyzyvatel představuje pozici v odvětví, která je v těsném závěsu  

za tržním lídrem. Společnost s tímto statusem se snaží zvýšit svůj tržní 

podíl, příp. sesadit tržního lídra.  

Strategie této společnosti je vysoce agresivní, může být zaměřená na tržního lídra, 

stejně velkou firmu či menší konkurenci a její vytlačení z odvětví. Útočná strategie 

může být vedena přes „křídla“, tj. slabé stránky konkurence či existující mezery v 

odvětví, tato strategie je volena v případě, kdy firma má méně finančních zdrojů než 

konkurence. Další možností je vést útok ze všech stran tzv. obklíčením. Volí se 

v zpravidla v situaci, kdy má vyzyvatel větší finanční zdroje než lídr a donutí jej bránit 

si všechna svoje postavení na trhu. (Kotler, 2007b) 

3. Tržní následovatel je taktéž druhá pozice v odvětví. Patří sem však 

taková společnost, která nechce či nepotřebuje zvyšovat svůj tržní podíl, 

ale pouze si jej udržet.  

Strategie následovatelů sleduje stabilní dosahování zisku. K dosažení tohoto cíle 

následují produktovou nabídku, marketingové programy a cenovou politiku 

konkurence. Může se jednat o tři typy následovnických firem. (Kotler, 2007b) 

 Kopírovači, kteří nevytváří nic originálního, přesně přijímají a používají 

strategie konkurence. 

 Imitátoři – imitují strategie, produkty i ceny lídra, ale zachovávají si určitý 

stupeň diferenciace, např. balení či doprovodné služby (opravárenství, dovoz 

zdarma aj.). 
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 Adaptátoři často vychází z produktové nabídky lídra, jeho strategií, ale často 

své programy vylepšují. 

4. Pozici výklenkáře nebo také mikrosegmentáře zaujímají ty firmy, které 

obsluhují malé segmenty na trhu, které ostatní společnosti přehlížejí či 

ignorují. Jedná se o společnosti, které se specializují na mezery trhu
2
.  

Strategie mikrosegmentářů se zaměřuje na precizní poznání a znalost klíčových 

segmentů. Díky správnému načasování a zvolení mikrosegmentu trhu jsou tito 

výklenkáři schopni dosáhnout stejného zisku jako jejich velcí konkurenti. Konkurenční 

výhoda mikrosegmentřů je tedy zaměřena na vysoké zisky z menších objemů či na 

klastry, kde blízkost podobných firem a lokálních služeb představuje pro firmu pozitivní 

externality.(Kotler, 2007b) 

 

Ansoffova matice 

Východiskem pro strategická rozhodnutí, kterým marketingoví manažeři čelí je 

Ansoffova matice produkt-růst, která nabízí jednoduchou analýzu pozice produktu a 

trhu a snadné řešení dosažení marketingových cílů. 

Matice zahrnuje výrobek a trh a následně jejich čtyři permutace, (Kermally, 

2006, s. 88): 

1. Existující výrobek /existující trh – v této situaci má společnost možnost 

nedělat nic a pokračovat v existující strategii nebo se zaměřit na ty 

oblasti ze své současné pozice, ve kterých má kompetitivní výhodu. 

Firma se také může rozhodnout pro prosazení se na trhu, zvyšováním 

prodeje, a to zvýšenou propagací výrobku či značky. Přijetím 

prosazovací strategie je nutno počítat se zvýšenými výdaji na podporu 

distribuce, cenových slev a jiných stimulů. 

2. Nový výrobek/existující trh – pokud se společnost nachází v této 

situaci, musí počítat s investicí do uvedení nového výrobku či inovace 

stávajícího výrobku na trh. Výhodou se pro tuto společnost stává využití 

                                                           
2
 Kotler mezery trhu nazývá:„niche market“; účastníky trhu, kteří se zabývají těmito méně obsluhovanými 

segmenty trhu konkurencí – „Nichers“ 
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vědomostí a příležitostí na trhu, se kterými společnost již disponuje. 

V momentě zralosti stávajícího produktu uvede firma na trh inovace, 

které mohou prodloužit životní cyklus výrobku.  

3. Existující výrobek/nový trh – společnost prodává stávající výrobek na 

novém trhu. Společnost může přijmout i strategii nového použití 

stávajícího výrobku pro snazší proniknutí na nový trh. Při aplikaci této 

strategie je nezbytně nutné, aby manažeři identifikovali potenciální 

skupiny uživatelů v oblastech stávajícího trhu nebo nalezli dostatečné 

distribuční kanály. 

4. Nový výrobek/nový trh – je pro společnost velmi náročnou strategií, ve 

které musí přijmout horizontální, vertikální či seskupenou diverzifikaci. 

V horizontální diverzifikaci společnost rozvíjí aktivity, které doplňují 

stávající činnosti. Vertikální diverzifikace je rozvoj takových aktivit, 

které jsou spojeny s předchozí (zpětná integrace) či následnou (dopředná 

integrace) etapou výrobního procesu. Při seskupné diverzifikaci 

společnost hledá nové firmy, které nemají žádný vztah k její technologii, 

odvětví či výrobku. Od této diverzifikace si společnost slibuje nový 

náhled na její výrobky či možnost vývoje vlastních produktů a jejich 

inovace.  

 

Strategie dle Porterovy konkurenční výhody 

Pomoc při výběru marketingové strategie podniku mohou manažeři využit teorii 

generických strategií, kterou uvedl Michael Porter v r. 1980. Jedná se o velmi 

významný nástroj strategického marketingu. Podle této teorie existují dva základní 

typy konkurenční výhody podniku, a to výhoda nízkých nákladů (posléze nízká cena 

oproti konkurenci) a druhou je výhoda z diferenciace. Kombinací aktivit podniku 

v rámci trhu s jeho konkurenční výhodou byly definovány tři základní generické 

strategie. 

1. Nákladová strategie /cost-leadership strategy/ - přijímají firmy, které na 

klíčovém trhu konkurují nízkými náklady. 
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2. Strategie odlišení /differentiation strategy/ - mohou přijmout i firmy 

s vyššími náklady než konkurence, disponují však výraznou konkurenční 

výhodou. 

3. Strategie zaměření /focus strategy/ - podnik přijímající tuto strategii se 

zaměřuje na úzký cílový segment trhu, u kterého lze získat konkurenční 

výhodu z odlišení, případně i z nízkých nákladů. 

4. Strategie slepé uličky /stuck-in-the-middle/ - je strategií pouze 

teoretickou, vycházející jako čtvrtá možnost z generické matice. Tuto 

strategii firmy nepřijímají, je jim prakticky určena v případě, kdy 

neexistuje výhoda z nízkých nákladů či diferenciace. Firma tedy nemůže 

přijmout jinou výše uvedenou strategii. (Porter, 1998) 

Doporučuje se sledovat pouze jednu generickou strategii, v opačném případě 

může docházet k nenaplnění strategie a nekompatibilitě vytyčených cílů. (Porter, 1998) 

V následujících rozhodnutích o volbě strategie lze tedy brát v úvahu 4 možné 

varianty, které jsou uvedeny níže v matici. Pokud podnik uvažuje strategii diferenciace, 

lze tuto strategii aplikovat na celé odvětví, pak se jedná o tzv. strategie diferenciace, 

nebo lze využít diferenciaci pouze jednoho či několika segmentů, které společnost 

obsluhuje, tou je strategie cílené diferenciace. (Smejkal, 2010) 

Tabulka 2: Základní členění strategií  
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(cost leadership) 
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minimalizaci nákladů                       
(cost focus) 
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Minimalizace nákladů 
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výrobků, služeb) 

  

KONKUREČNÍ VÝHODA FIRMY 

Zdroj: Smejkal (2010, s. 45). 
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Strategie push – pull 

Strategie push – pull se zaměřuje na zprostředkovatele odbytu. Strategie push, tj. 

strategie tlaku vyjadřuje „protlačování“ výrobku na trh. Opakem je strategie pull, tj. 

strategie tahu, kde výrobce stimuluje poptávku (nástroje zaměřené na spotřebitele), a 

obchody samotné začnout výrobku věnovat vlastní pozornost. Strategie pull není pro 

průmyslový trh použitelná. (Tomek, 2011) 

 

2.3.6 MARKETINGOVÝ PLÁN 

Marketingový plán je hlavním nástrojem pro řízení a koordinaci marketingového 

úsilí. Implementuje marketingovou strategii do praxe, převádí strategické záměry do 

konkrétních úkolů a vymezuje časové i personální vazby. Obsah plánu obvykle shrnuje 

výstupy marketingové situační analýzy, rekapituluje vytyčené marketingové cíle a 

strategie a definuje prováděcí programy a marketingové rozpočty. Tento proces 

zachycuje obrázek č. 13. 

 

Obrázek 13: Proces plánování 

Zdroj: Tomek (2011, s. 140). 

 

Marketingový plán plní komunikační, koordinační, alokační funkci a funkci 

delegování pravomoci v rámci organizace. Efektivní marketingový plán je takový, který 

definuje každou marketingovou činnost vztahující se k produktu, a to vč. jeho 

modifikací, k pozici značky na trhu, k segmentům trhu, k novým produktům a ke 

speciálním zákazníkům (využito u B2B trhů). (Zamazalová, 2010) 

Strategické plánování rozpracovává především trhy a hodnotovou nabídku pro 

trhy, na které se podnik zaměřuje, tedy které trhy zaručí budoucí odbyt. Tato část je 

založena na analýze nejlepších tržních příležitostí. Operativní marketingový plán 
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specifikuje taktiky, kterých má být při tvorbě cen, prodejních kanálů a vlastností 

výrobků použito.(Kotler, 2007a)  

Pro plánování marketingové strategie je vhodné využít analýzu cyklu životnosti 

v kombinaci s analýzou portfolia. Analýza cyklu životnosti je vyjadřována křivkou 

cyklu životnosti produktu. Povaha produktů a jeho přijetí na trhu se liší a křivky 

nabývají různých podob.  Po srovnání různých produktů společnosti lze říci, jak a kdy je 

který výrobek obměňován, lze vyčíslit jeho podíl na obratu firmy, apod. Zvýšení 

vypovídací hodnoty analýzy životního cyklu a analýzy portfolia dochází jejich 

vzájemným propojením. Postavení výrobku v BCG matici a fází jeho životního cyklu 

udává další vývoj a přístup marketérů k danému produktu. Například „hvězda“ 

nacházející se ve stadiu „úpadku“ se posuzuje stejně jako „bídný pes“ ve stádiu 

„zavedení“. (Tomek, 2011) 

 

2.3.7  NÁSTROJE IMPLEMENTACE MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

Marketingové oddělení se následně podle stanovené strategie a plánu zaměřuje 

na to, jakým způsobem mají být potřeby zákazníků uspokojeny, jaké mají být použity 

nástroje, a dále tyto činnosti deleguje na příslušná oddělení. 

Nejčastěji využívaným nástrojem jsou „čtyři P“, čtyři základní oblasti, které 

uvedl Philip Kotler. Jedná se o: Product – výrobek – P1; Price – cena – P2; Place – místo 

– P3; Promotion – propagace – P4. V čase lze marketingový mix čtyř „P“ vyjádřit jako 

vektor (P1, P2, P3, P4).  

Neméně důležité je však i sledování tohoto nástroje z pohledu kupujícího. Zde se 

jedná o marketingový mix 4C v analogii ke stejným oblastem.  

Product … C1 – Customer value – hodnota pro zákazníka 

Price … C2 – Cost to customer – náklady na pořízení produktu 

Place … C3 – Convenience – výhodná pozice, pohodlí zákazníka 

Promotion … C4 – Communication – komunikace se zákazníkem 
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Pro plnění soudobých trendů zákaznických požadavků se stále více využívá 

managementu kvality, který nahrazuje dřívější kontrolu kvality. Pro získání certifikátu 

kvality, kterým firma prokazuje plnění standardů s normami ISO, využívá TQM (total 

quality management). Tento nástroj slouží k redukci zmetků na straně jedné a zamezení 

dalšímu zpracování chybných částí na straně druhé. Dalším neméně důležitým úkolem 

politiky TQM je zajištění podvědomí pracovníků o kvalitní a bezvadné výrobě. (Tomek, 

2011) 

Efektivním způsobem při řešení náročných požadavků zákazníka je také způsob, 

který byl poprvé použit v roce 1972 v loděnici Mitsubishi. Jedná se o princip realizace 

kvality produktu, tzv. dům kvality. Cílem této metody je vytvoření produktu co 

nejpřesněji dle zákaznických požadavků. Jednoduchý princip použití zákaznických 

hledisek do konstrukčních řešení až po technologický postup znázorňuje obrázek.   

 

Obrázek 14: Model "dům kvality"  

Zdroj: Tomek (2011, s. 114) 

 

2.4  STRATEGICKÝ MARKETING ORIENTOVANÝ NA STAKEHOLDERY 

Hlavním cílem strategického marketingového řízení v každém moderním 

podniku by mělo být trvalé vytváření hlubokých vztahů s klíčovými subjekty z okolí 

podniku (tzv. stakeholdery). Tito mohou přímo i nepřímo ovlivnit úspěch podniku 

v oblasti marketingových i obchodních činností a napomoci tak ke splnění cílů pro tyto 

aktivity definovaných. 

Současné marketingové koncepce sledují dosažení hospodárnosti, vyšší 

flexibility, kooperace, komplexnosti a integrovanosti procesů či globalizace podniku 

samotného. Klíčovou funkcí managementu společnosti je určit a přijmout správnou 
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marketingovou filozofii, kterou se bude podnik řídit. Zdánlivě obtížnou situaci lze řešit 

podle metodiky propojením marketingových a obchodních činností. Základním 

východiskem této metodiky je předpoklad spojení principů základních marketingových 

koncepcí současnosti a dosažení synergie. (Šimberová, 2008) 

Východiskem pro přijetí a implementování synergické marketingové koncepce 

je respektování trhu a jeho požadavků a neustálé dění v prostředí podniku. Vzhledem 

k dynamičnosti tohoto prostředí je nezbytné neustále řídit a usměrňovat marketing ve 

společnosti. Kvalita prováděného marketingového řízení podniku se odráží ve 

finančních úspěších podniku. (Šimberová, 2008) 

Šimberová (2008, s. 27): „Marketingové řízení založené na synergii přístupů 

posunuje myšlení managementu k respektování následujících zásad: 

- marketing není záležitostí pouze marketingového oddělení, ale stává se 

záležitostí všech; 

- úspěšný marketing je takový, který reaguje na změny a mění se v souladu se 

změnami na jeho cílových trzích; 

- základem snažení podniku je celoživotní hodnota zákazníka; 

- partnerské vztahy s klíčovými stakeholdery jsou základem potencionálních 

konkurenčních výhod; 

- integrování komunikace dovnitř a ven.“ 

Respektováním těchto zásad lze dosáhnout maximalizace poskytované hodnoty, 

zdokonalení řízení vztahů se zákazníky, zaměstnanci a dalšími skupinami stakeholderů 

a následné utužení obchodních partnerství. (Šimberová, 2008) 
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3 ANALÝZY VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO OKOLÍ HESTEGA A. S. 

3.1 VNĚJŠÍ OKOLÍ 

3.1.1 SLEPTE – ANALÝZA OBECNÉHO OKOLÍ 

S je oblast analýzy zaměřující se na socio-kulturní faktory vnějšího okolí 

podniku. Jak je řečeno výše, Hestego a. s. je společnost působící ve strojním průmyslu, 

konkrétně v poskytování plechové ochrany strojů. Z této charakteristiky vyplývá, že 

Hestego a.s. se pohybuje na průmyslových trzích, a to formou B2B nákupů (tj. firma 

firmě). Ač by se na první pohled zdálo, že změny, které se týkají přímých zákazníků, 

firmu Hestego a. s. neovlivňují, opak je pravdou. Pro odvození poptávky po svých 

produktech využívá Hestego a. s. charakteristiky chování konečných spotřebitelů. 

Sociální faktory, které ovlivňují vývoj a směřování této firmy, jsou především 

životní úroveň obyvatelstva, jeho hodnotové postoje a v neposlední řadě společensko- 

politická orientace. Pro český trh je určující především životní úroveň obyvatelstva, 

resp. úroveň vyspělosti podniků.  

Podle pana Havlíčka (ČTK) se životní úroveň českých obyvatel dotahuje na 

průměrnou životní úroveň vyspělých států EU. V roce 2005 dosahovala 74 PPS 

(Purchasing Power Standard, měřítko hodnocení vyjadřující kupní sílu), v roce 2010 již 

79 PPS. V porovnání s vedoucí zemí EU, Lucemburskem, ČR zaostává o celých 201 

PPS, avšak na druhý stát, Irsko, tento rozdíl činí „pouhých“ 65 PPS. Oproti tomu dva 

nejslabší státy EU, Rumunsko a Bulharsko, předstihla ČR o 41 a 42 PPS. Pan inženýr 

Michla (analytik, Raiffeisenbank) odhaduje vzrůst životní úrovně až na 90 PPS v  roce 

2011. Tato výše životní úrovně znamená pro průmyslový podnik, že velikost a tempo 

růstu produkce neporoste tak strmě, jak je tomu u méně rozvinutých zemí, např. v Číně. 

Pro srovnání životní úroveň průměrného Čecha je až trojnásobně vyšší než životní 

úroveň průměrného Číňana.  K tomuto faktoru se velmi úzce vztahuje ukazatel 

ekonomického růstu, který je podrobně rozepsán v oblasti Ekonomie níže. (Havlíček, 

2007), (Zemánek, 2006) 

Pro Hestego a. s. je nezbytné zavést taková opatření, která povedou 

k zajištění stálého odbytu a dosažení zisku. 
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L, neboli legislativa shromažďuje údaje vztahující se k právní úpravě týkající 

se zkoumané společnosti. Zde se jedná o Obchodní zákoník, ve kterém se pro rok 2012 

nechystají žádné změny. Dále se jedná o úpravu daňových zákonů a daňových sazeb. 

Sazba pro daň z příjmů právnických osob je stanovena na 19% z upraveného základu 

daně a takto bude platit tento i příští rok 2013. (Marková, 2012) 

Do legislativní oblasti spadá i úprava sociálního a zdravotního příspěvku 

zaměstnavatele, který zůstává stejný. Změny v této oblasti letos (2012) nastaly pouze 

pro zaměstnance, kteří z původních 4,5% na ZP a 6,5% na SP, platí 6,5% u obou 

pojištění. Toto zvýšení zdravotního pojištění je kompenzováno snížením daně z příjmů 

fyzických osob, které nyní (2012) počítáno 19% sazbou z hrubé mzdy. Společnost 

Hestego používá jako motivační nástroj příspěvky zaměstnancům na dovolenou, 

příspěvky k penzijnímu spoření, k výročí či svatbě. Tyto příspěvky jsou pro 

zaměstnance i nadále osvobozené od daně, a to do výše 20. 000,- Kč.  

Ve vztahu k strategii firmy, která je blíže popsána v dalších kapitolách, se 

společnosti týká i rozhodnutí o výši poplatků za žádosti na katastr nemovitostí. Tento 

činí v roce 2012 dvojnásobek stávajícího poplatku, a to na 1000,- Kč. (Herrmannová, 

2011) 

Hestego a. s. dodává komponenty pro zábavní průmysl, přesně se jedná o 

skříně pro výherní automaty. Tato oblast podléhá přísnému dohledu místních městských 

úřadů a jedná se i o společné zákonné úpravě. Například v Brně-Vinohradech již 

městský úřad zakázal všechny herny. Také se může jednat o přesně určenou vzdálenost 

heren od školních zařízení a jiné nařízení. (223/1993 Sb. Vyhláška o hracích přístrojích, 

1998) 

Firma se dlouhodobě účastní projektu Evropského sociálního fondu v ČR 

(dále jen ESF ČR), a to Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP 

LZZ). Pro rok 2012 jsou opět poskytovány z fondů ESF ČR a ze státního rozpočtu ČR 

granty, které budou vyplaceny na projekty, týkající se oblasti zvyšování adaptability 

zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Cíle, které konkrétní projekty v rámci 

firem musí sledovat, jsou: zvýšení efektivnosti strategií a politik v oblasti lidských 

zdrojů a zaměstnanosti, rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a 

zaměstnanosti. (MPSV ČR, 2011). 
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Hestego a. s. jako výrobní podnik by měl sledovat výši deficitu České 

republiky, případně velikost HDP (případně HDP/obyv.), podle zdroje financování 

daného operačního programu EU. V oblasti technologií bude blíže popsán operační 

program pro inovace. 

Společnost podléhá i zákonu o odpadech a odpadních vodách. Zjednodušení 

přináší návrh nového zákona o odpadech, a to v systému hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. Předpokládaná úspora administrativy bude činit cca 150 milionů Kč. (Zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, 2010) 

E – Ekonomika. Stěžejními ukazateli ekonomické oblasti SLEPTE analýzy 

jsou: ekonomický růst, nezaměstnanost, inflace a zahraniční obchod. V návaznosti na 

životní úroveň, která byla popsána v S – Socio-kulturních faktorech bude dál rozebrán 

ukazatel ekonomického růstu ČR ve srovnání s Čínou. Ekonomika Číny roste od roku 

2008 okolo 10-ti procent ročně, oproti tomu ekonomika ČR, která byla zasažena 

globálním poklesem ekonomického růstu, se propadla v roce 2008 do recese a na 

očekávaný růst (ve výši 2,3% pro rok 2012) má značný vliv zahraniční poptávka. Tyto 

hodnoty jsou stále upravovány Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i 

českým Ministerstvem financí. (ČTK, 2011) 

Obecná míra nezaměstnanosti (dle definice ILO
3
) v prosinci 2011 dosáhla 

6,5% (nezaměstnaní ve věku 15-64), jedná se o 0,5 procentní, meziroční pokles. (ČSÚ, 

2012) 

                                                           
3
 Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné 

zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by 

byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU 

a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných 

podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV. 
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Graf 1: Nezaměstnanost v ČR 

Zdroj: Český statistický úřad (2011). 

Vývoj míry inflace v ČR představuje procentní změnu průměrné cenové 

hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru 12-ti měsíců přechozích. Míra inflace 

je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Průměrná 

míra inflace za rok 2011 je 1,9, konkrétní údaje uvádí následující tabulka. (ČSÚ, 2012) 

 
Tabulka 3: Míra inflace za jednotlivé roky 

Rok 

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Zdroj: Český statistický úřad (2012). 

 

Graf 2: Inflace v ČR 

Zdroj: Český statistický úřad (2012). 
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Vývoj zahraniční bilance, tj. import export ČR. Obchodní bilance 

zahraničního obchodu vzrostla oproti roku 2010 o 1040%. Obchodní bilance skončila 

aktivem 10,5 mld. Kč (oproti roku 2010 je to o 10,4 mld. Kč více). V meziročním 

srovnání vzrostl vývoz v roce 2011 o 13% a dovoz o 10,9%. Tyto výsledky byly 

zapříčiněny především růstem průmyslové produkce, oživením světové ekonomiky a 

přetrvávající slabší domácí poptávkou (především spotřebitelskou). (ČSÚ, 2012) 

Z výše uvedený dat je vypracovaný magický čtyřúhelník ČR: 

 

Graf 3: Magický 4-úhelník  

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Dalším ukazatelem vývoje ekonomiky v ČR je hrubý domácí produkt (dále 

jen HDP). V 3. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu HDP proti stejnému období 

loňského roku o 1,2 % (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a nestejný 

počet pracovních dní). Klíčovou roli v tomto oživení ekonomiky má dlouhodobě 

zpracovatelský průmysl růstem vytvořené hrubé přidané hodnoty meziročně o více než 

deset procent. Do tohoto sektoru spadá obor, ve kterém působí Hestego a. s. (ČSÚ, 

2012) 
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Lze tedy říci, že pokud by se i nadále vyvíjeli všechny ukazatelé stejným 

směrem, ekonomická situace je pro další vývoj podniku příznivá. 

P – politické ukazatelé, které nejvíce ovlivňují podnik, jsou dopady fiskální a 

monetární politiky, vliv vlády a etapa volebního cyklu. Mezi hlavní činitele fiskální 

politiky, které ovlivňují manažerská rozhodnutí, patří struktura vládních příjmů a 

výdajů. Příjmy do státního rozpočtu jsou daně, a to přímé, jejichž vývoj byl zmíněn 

v sociálních faktorech, a daně nepřímé. Mezi hlavní milníky nepřímých daní, které 

dopadnou přímo na chod základních podnikových procesů, bude změna daně z přidané 

hodnoty (dále jen DPH). Snížená sazba DPH se pro tento rok (2012) zvedla z 10% na 

14% a v roce následujícím plánovaná úprava směřuje ke sjednocení základní a snížené 

DPH, až na výjimky, které Hestego a. s. nepocítí. (Volfík, 2011) 

V otázce etapy volebního cyklu a výdajů vlády, resp. různých dotací apod. lze 

přihlížet k  bodu týkajícím se plánovaných výdajů vlády do infrastruktury. Tato 

rozhodnutí úzce souvisí s částí volebního období. Po volbách je pravidlem, že každá 

vláda šetří a žádné investiční projekty neprovádí. V období, kdy je krátce před volbami, 

se rozjíždí nové investiční projekty jako příslib dobrého volebního programu. Etapa 

volebního cyklu v ČR se pomalu blíží k polovině. Lze předvídat možnou podporu 

soukromých investic ze strany vlády. 

T – technologie je oblastí, do které spadá jak samotný výzkum a vývoj 

nových technologií, stejně tak jako finanční zdroje na ně potřebné. Pro získání těchto 

zdrojů lze čerpat dotace z Operačního programu Podnikání a Inovace (dále jen OPPI) 

zastřešovaný Evropským strukturálním fondem. V OPPI se nacházejí tři základní 

kategorie projektů, lze například získat 40-60% finančních zdrojů na nákup strojů a 

technologií nebo získat až 75% způsobilých výdajů na spolupráci s akademickou sférou 

aj. (Dotace EU na výzkum a vývoj, 2007) 

Společnost Hestego a. s. žádá v roce 2012 o dotace v oblastech technologie 

výroby a dalšího rozvoje. Jeho hlavním cílem je kontinuální snižování míry zastarávání 

technologií. 
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E – Oblast zabývající se otázkou ekologie se dotýká jednotlivých oblastí 

celého podniku od konstrukčních řešení administrativní budovy či výrobní haly, přes 

skladové hospodářství a logistické toky, až po výrobu a následné řešení odpadových 

materiálů. 

Klíčové otázky, které jsou nyní hlavním tématem specialistů na ekologii a 

strojírenství určují dva zásadní milníky. Za prvé se jedná a cenu elektrické energie, jejíž 

cena se za posledních 6 let vzrostla o 126% a za druhé cíl, který si klade EU do roku 

2020, snížit emise CO2 o 20%. Pro oblast strojírenské výroby to znamená zaměřit se na 

stavbu, výrobu, složení a vlastní životní cyklus každého stroje tak, aby byly tyto dvě 

veličiny (elektřina a CO2) eliminovány. Průmysl spotřebuje v současnosti 42% z 

celkové světové spotřeby energie, z toho 13% procent strojírenská výroba (obrábění, 

výroba dopravníků a strojů). Cílem je snížit do roku 2020 celkovou spotřebu energie 

v průmyslu na 25 %. Na základě těchto dat se nabízí následující způsoby řešení: 

- využití energeticky efektivních komponentů (nízkotlaké fluidní systémy 

– motory řezné emulze), 

- plánovaná regulace a řízení v procesu – hydraulika, centrální odsávání, 

- automatické odpojení při odstávce, 

- procesní optimalizace – kratší doba taktu, 

- optimální dimenzování. (Koubek, 2010) 

V souladu s vytyčenou strategií společnosti, udržet či zvýšit svoji světovost a 

konkurenceschopnost, je pro Hestego a. s. nezbytné kopírovat tento ekologický trend. 

Využitím výše uvedených způsobů řešení může společnost dosáhnout ekologičtějšího 

provozu výrobních budov, samotného výrobního procesu a zajistit plnění v oblasti 

odpadů a odpadních vod. 

Ekologické zaměření společnosti je vhodné využít ve strategii společnosti, 

v prezentacích pro zákazníky (CD nosiče uvedené v kapitole 5.3) a v informativních 

článcích v odborném tisku. Tzv. „green marketing“ je trendem, který prodává. 

Společnost, která produkuje „zelené“ výrobky a prezentuje svoji činnost v boji za 

zdravé životní prostředí cílovým segmentům, získá snáz příznivce, případně nové 

zákazníky. (Kozel, 2006) 
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3.1.2 ANALÝZA TRHU 

V rámci externí analýzy trhu byly provedeny hrubé odhady objemu trhu, který 

Hestego a. s. obsluhuje. Byl zjištěn tržní podíl společnosti a její relativní tržní podíl 

k třem největším konkurentům.  

Před samotnými výpočty bylo provedeno základní zařazení společnosti v rámci 

oboru a trhu, na kterém působí, spolu se zjištěním základních charakteristik tohoto 

oboru. Hestego a. s. je společností působící na trhu zpracovatelského průmyslu v sekci 

C, oboru CZ-NACE 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 

strojů a zařízení. Tento sektor je rozdělen do dalších sekcí, oborů. Hestego a. s. se svým 

předmětem podnikání řadí mezi obor CZ-NACE 25.1 – Výroba konstrukčních 

kovových výrobků a obor CZ-NACE 25.6 – Povrchová úprava a zušlechťování kovů, 

obrábění. V následující analýze trhu jsou zobrazeny hodnoty pro celý obor CZ-NACE 

25 z důvodu provázanosti činností a zpřehlednění výsledků. 

Pro přiblížení rozsáhlosti oborů CZ-NACE 25.1 a 25.6 je uvedena tabulka č. 4  

o počtu na trhu působících společností.  

Tabulka 4: Počet podniků v CZ-NACE 25 v letech 2008 - 2010 (vybrané obory) 

Obor/Odvětví 
Rok/% 

2008 % 2009 % 2010 % 

Zpracovatelský průmysl 151 753 100,00% 156 245 100,00% 159 790 100,00% 

CZ-NACE 25 37 183 24,50% 38 079 24,37% 39 316 24,60% 

CZ-NACE 25.1 2 464 1,62% 2 644 1,69% 2 672 1,67% 

CZ-NACE 25.6 10 711 7,06% 11 074 7,09% 11 756 7,36% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPO ČR (2012) 

Během sledovaných let došlo k nárůstu počtu podniků ve zpracovatelském 

průmyslu o zhruba 5,3 %, ve sledovaném odvětví se jedná o 5,7% nárůst. Poměrově 

jsou podniky v odvětví rozloženy stejně. 

Objem trhu 

V roce 2009 zaznamenal obor zpracovatelského průmyslu CZ-NACE 25 – Výroba 

kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, výrazný propad 

produkce. Od tohoto roku doposud zaznamenává trh nárůsty, a to jak produkce samotné, 
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tak ceny této produkce. Jak bude ukázáno dále, objem produkce výroby roste 

progresivněji než její ceny, cena za jednotku produkce má klesající trend. 

Jak již bylo řečeno, v roce 2009 se objem produkce trhu propadl z 568 866 t, 

dosažených v roce 2008, na 419 141 t. Rok 2008 byl zároveň rokem, kdy bylo dosaženo 

historického maxima objemu produkce. Proto je tento objem v dalších výpočtech 

považován za potenciál trhu (QT). 

V roce 2010 objem produkce vzrostl o 17,5 %, tj. na 492 491 t, podle posledních 

statistik roku 2011 vzrostla produkce o 6,9 %, tj. na 526 473 t. Toto číslo je bráno pouze 

orientačně, pro aktuální představu a tvorbu budoucích strategií. (ČSÚ, 2012), (ČSÚ, 

2011) 

V roce 2009 byl zaznamenán spolu s objemem produkce i pokles cen. Tento je 

zobrazen v tržbách za prodej výrobků v b. c. roku 2009, které spadly na  226 471 317 

tis. Kč z původních 293 115 383 tis. Kč roku 2008.
4 

V roce 2010 spolu s růstem objemu 

produkce rostly i tržby, a to o 3,2 % na 233 717 983 tis. Kč. Dle posledních statistik 

roku 2011  je sledován 7,2% nárůst tržeb průmyslové produkce. V absolutním vyjádření 

se tržby předpokládají ve výši 272 447 192, 5 tis. Kč. Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce 

č. 5. (MPO ČR 2012), (ČSÚ, 2012) 

Tabulka 5: Přehled objemu produkce a tržeb v letech  

Rok 
Objem produkce 

trhu (v t) 

% změny s 

předchozím 

rokem 

Celkové tržby 

(tis. Kč) 

% změny s 

předchozím 

rokem 

Cena/t 

produkce 

2008 568 866 xx 293 115 383 xx 515,26 

2009 419 141 73,68 226 471 317 77,26 540,32 

2010 492 491 117,5 233 717 983 103,2 474,56 

2011 526 473 106,9 250 545 678 107,2 475,9 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPO ČR (2012) a ČSÚ (Veřejná databáze, 2009) 

 

                                                           
4
 Hodnota měřena v celkových tržbách za trh a rok. 
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Tabulka 6: Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b. c. CZ-NACE 25 

Rok 2008 2009 2010 

Produktivita práce 

(tis.Kč/zaměstanec) 
605,7 553,7 607,1 

% změny s 

předchozím rokem 
xx 91,42 109,65 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPO ČR (2012) 

Z obchodního pohledu se nejedná o příznivou situaci na trhu. Vybrané odvětví 

vykazuje od roku 2008 klesající trend indexu ceny výrobců. Index cen výrobců klesl od 

roku 2008 o 5 %. Tento trend zobrazuje i cena produkce za tunu výrobku a ukazuje na 

zvyšující se konkurenci. Výrobci kovových konstrukcí jsou nuceni hledat možnosti 

optimalizace výroby, nové technologie či odsun výroby do jiných států s „levnější“ 

mzdovou politikou, aby dosáhly stejného objemu tržeb, posléze zisku. Důsledkem je 

nárůst produktivity práce, který zobrazuje tabulka č. 6. V dalších analýzách bude 

dedukce vyplývající z vývoje trhu podrobena zkoumání na vybraném podniku. 

Stupeň nasycenosti trhu 

Při znalosti objemu produkce trhu (VT) a jeho potenciálu (QT) lze podle vztahu 

   
  

  
    , (Jakubíková, 2008, s. 52), spočítat předpokládané nasycení trhu. 

Při VT 492 491 t a QT 568 866 t pro rok 2010 platí: 

       
       

       
     

               

Při VT 524 503 t a QT 568 866 t pro 2011 platí: 

       
       

       
     

              

Pro uT2011 jsou uvažovány pouze hrubé předpoklady vývoje trhu, které vychází 

z historických dat navýšených o procento nárůstu trhu za prosinec 2011.  

Pokud bude uvažován potenciál trhu jako maximum roku 2008, dojde brzy 

k nasycení trhu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Naštěstí do tohoto faktoru 
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vstupují další proměnné, které jasně ukazují na rostoucí potenciál trhu. Mezi tyto 

faktory se řadí export, rozšiřování portfolia zákazníků na českém, evropském i 

zahraničním trhu a další projekty výrobně-odbytového typu. 

Tržní podíl vybrané společnosti 

Pro tento ukazatel je potřeba vycházet z aktuálního odbytu podniku (Op). Jsou 

jimi tržby z výkonů a služeb a tržby z prodejů výrobků společnosti, tyto dosáhly 30 309 

tis. Kč v roce 2010. Podle vztahu, (Jakubíková, 2008, s. 52):    
  

  
     lze určit 

tržní podíl Hestega a. s.  

Pokud Op je 30 309 tis. Kč a VT je 259 473 516 tis. Kč za rok 2010, pak  

   
      

           
     

            

Výsledek 0,0116 % se nejeví příliš pozitivně. Pokud však již zde dojde ke 

srovnání tržního podílu Hestega a. s. s tržním podílem tří jeho největších konkurentů, 

hodnocení tohoto ukazatele bude více optimistické.  

Tři hlavní konkurenti Hestega a. s. byly vybrání pro účely této analýzy podle výše 

tržeb, které vykázaly v roce 2010. Jsou jimi Hennig – CZ s. r. o. (tržby: 73 935 tis. Kč), 

Kabelschlepp (tržby: 18 508 tis. Kč), Tecnimetal (49 442 tis. Kč). Suma jejich tržeb za 

rok 2010 činí 141 885 tis. Kč. 

Pak při Op 141 885 tis. Kč a VT 259 473 516 tis. Kč za rok 2010 

   
      

         
     

            

Jejich tržní podíl podle vztahu činí 0,0547 %. (Jakubíková, 2008) 

Tyto tržní podíly se odvíjí od širokého spektra výrobků v daném oboru i vysokým 

počtem firem na tomto trhu působícím. 
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Relativní tržní podíl vybrané společnosti 

Relativní tržní podíl je posledním ukazatelem v analýze trhu, který udává poměr 

tržního podílu společnosti Hestego a. s. na tržním podílu jeho tří největších konkurentů, 

kteří jsou uvedeni výše. Relativní tržní podíl se měří ukazatelem        
   

   
, kde PTp je 

tržní podíl podniku v % a PTk je tržní podíl 3 nejvýznamnějších konkurentů podniku v 

%. Pak       
      

      
        (Jakubíková, 2008) 

Relativní tržní podíl Hestega a. s. je 0,212. Toto číslo v praxi znamená, že každá 

pátá objednávka zákazníka je směřována Hestegu a. s. (v rámci těchto čtyř konkurentů). 

 

3.1.3 ANALÝZA DODAVATELŮ 

Při výběru dodavatelů využívají nákupčí společnosti Hestego a. s. metody a postupy 

platné pro nákupní chování na průmyslových trzích. Nákupčí společnosti se řídí 

upraveným podle vnitropodnikových směrnic. Ten definuje konkrétní kritéria pro volbu 

dodavatelů a přesné nákupní postupy. Pro hodnocení dodavatelů je ve společnosti 

využívána cenová analýza a skoring model. Nákupní postup je znázorněn na 

následujícím schématu. 

 

Obrázek 15: Model nákupního postupu společnosti Hestego a. s.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle Tomek (2011) 

Následující část je zaměřena na rozbor 10-ti největších dodavatelů Hestega a. s., řazeno 

dle objemu nakoupených výrobků a služeb. 

Název společnosti: Italinox s. r. o.  

Rok založení: 1992 

Nabídka Porovnání 

Potenciální 
dodavatelé 

• scoring 
model 

• cenová 
analýza 

Výběr 
dodavatelů 
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Hlavní produkty: pro Hestego a. s. je klíčovým dodavatelem korozivzdorné oceli, a to 

především formou plechů. V jeho výrobkovém portfoliu lze najít svitky, 

trubky, tyče a jiné ocelové produkty s různými druhy následných úprav pro 

usnadnění použití. 

Finanční analýza:  Italinox zvýšil svoje výnosy o 132% a čistý zisk o 373% 

v porovnání 2010/2009. 

O firmě: Firma Italinox je relativně mladou firmou. Byla založena v roce 1992, kdy se 

začala rychle vyvíjet spotřeba a použití nerezových materiálů. Firma od 

svého počátku úzce spolupracuje s italským obchodním specialistou 

firmou Acciai Vender. Dále spolupracuje s evropskými i světovými 

ocelárnami. Šíře jejího produktového portfolia, historický i nynější vývoj 

společnosti ukazuje na silnou společnost s pevným zázemím na českém 

trhu. (MSp ČR, 2012) 

 

Název společnosti: Alfun a. s.  

Rok založení: 1999 

Hlavní produkty: hliníkové, ocelové a měděné produkty (plechy, tyče, pásy, profily, 

desky aj.). Hned po firmě Italinox se řadí mezi TOP 10 největších 

dodavatelů Hestega a. s. 

Finanční analýza: nárůst výnosů o 157% a čistého zisku o 2712% v porovnání let 

2010/2009. 

O firmě:  Během svého působení na tuzemském trhu si firma vybudovala významné 

postavení na českém trhu. Rozšířením nabízených výrobků o pozinkované, 

za studena válcované plechy či měděné a nerezové plechy se zařadila i 

mezi přední evropské distributory hutního materiálu. Její vývoj je tedy 

slibný a pro Hestego a. s. je to významný partner. (MSp ČR, 2012) 

 

Název společnosti: Hema 

Rok založení: 1975 
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Hlavní produkty: měchy, roletové kryty, upínací systémy. 

O firmě: Jedná se německého partnera, kterému Hestego a. s. dodává především 

krytovací komponenty (TSK), na oplátku od Hemy odebírá produkty, které 

dál distribuuje jako obchodní zboží. (MSp ČR, 2012) 

Pro rozsáhlost analýz je zbývajících 7 dodavatelů uvedeno v příloze 1. Mezi 

tyto dodavatele patří: UET – United Energy Trading, a. s., ArcelorMittal Gonvarri SSC 

Slovakia s. r. o, BE Group s. r. o., Atlas – Blech Center GmbH, Ferona a. s., Jiří 

Urbánek a Slovácké strojírny a. s. 

Důvodem vysokého počtu dodavatelů stěžejní výrobní suroviny (tj. plechy 

různého materiálu) je rozprostření rizika. 

 

3.1.4 ANALÝZA ZÁKAZNÍKŮ, SEGMENTACE TRHU 

Analýza zákazníků je prováděna podle nové organizace výroby společnosti, kterou 

představuje rozdělení do výrobních divizí. Jedná se o tři divize, resp. finální produkty, 

zakázková výroba, kapotáže strojů, teleskopické kryty strojů. 

Divize zakázková výroba 

a.) Zábavní průmysl 

Majoritní část produkce zakázkové výroby Hestego a. s. plyne pro odběratele 

působící v odvětví zábavního průmyslu. Práce pro toto odvětví nevytváří příliš dobrou 

vnitropodnikovou kulturu. Bohužel v době krize to byla právě výroba kovových 

konstrukcí pro zábavní průmysl, která udržela společnost Hestego a. s. v černých 

číslech. Obchodníci společnosti však intenzívně pracují na diverzifikaci rizika a 

přesunutí výroby do jiného odvětví průmyslu. Jsou jimi například rozvaděče pro 

elektroprůmysl či komponenty pro ropné plošiny, jak bude uvedeno dále v analýze.  

 

Název společnosti: Synot W, a. s. 

Rok založení: 1991 

O firmě: Společnost Synot W, a. s. byla 20. září 2010 sloučena se společností Synot 

Leasing, a. s., která touto fúzí zanikla. Synot W, a. s. zabezpečuje kompletní 
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portfolio výherních hracích přístrojů a video-loterijních terminálů, stejně tak 

jako jejich pronájem. Dále poskytuje ústřední datové centrum pro samotné 

hry. 

 Společnost je významný dodavatelem pro ostatní podniky zábavního 

průmyslu. Toto postavení ji činí vysoce váženým obchodním partnerem i pro 

Hestego, a. s. 

Finanční analýza: Společnost Synot W, a. s. dosáhla v roce 2009 čistého zisku 332 796 

tis. Kč. Její výnosy byly v tom samém roce 1 475 090 tis. Kč. (MSp ČR, 

2012) 

Nakupované produkty: Hestego a. s. vyrábí skříně pro VLT, VHP. V roce 2012 

plánuje Hestego a. s. dodávky pro Synot W, a. s. ve výši 37,2 mil. Kč. 

Název společnosti: GeWeTe GmbH & Co. KG 

Rok založení:  

O firmě: Společnost GeWeTe GmbH je německou firmou. Svým sortimentem 

obsluhuje nejvíce trh bankomatů, měniček mincí, směnáren, ale ve svém 

portfoliu má i internetové koutky, aj. Své zastoupení má v řadě evropských 

států, a to prostřednictvím sítě vlastních distributorů. Jedná se například o 

země: Spojené království, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Itálie, Švýcarsko, 

Francie, Švédsko, Rakousko, Norsko a mnoho dalších. (MSp ČR, 2012) 

Nakupované produkty: Hestego a. s. dodává společnosti GeWeTe GmbH skříně pro 

měničky mincí. Pro rok 2012 má Hestego a. s. v obchodním plánu odbyt 

v řádu 15,6 mil. Kč tohoto zboží. 

 

b.) Ostatní zakázková výroba – elektro- a ropný prýmysl 

Tuto výrobu představuje rozšíření výroby do ostatních průmyslových odvětví, 

jak bylo v úvodu naznačeno.  

Název společnosti: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 

Rok založení: 1904 (zal. samotný závod na elektromotory) 

1994– privatizace závodu MEZ Mohelnice – společnost Siemens s. r. o. 
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1. 10. 2010 – zrušení Siemens elektromotory s. r. o. – vznik odštěpného 

závodu 

O firmě: Společnost Siemens, s.r.o., resp. její odštěpný závod Elektromotory 

Mohelnice se pyšní dlouhodobým působením v oboru. Jeho zákazníci jsou 

především z oblasti výroby čerpadel, kompresorů, klimatizací. Stejně jako 

ABB s. r. o. je Siemens společností působící na trhu elektroprůmyslu. 

Dlouholeté zkušenosti, výrazné investice do výzkumu a vývoje, ale také 

stabilní postavení na českém trhu utváří ze společnosti respektovaného a 

vhodného obchodního partnera. 

Finanční analýza: Vzhledem k zrušení dřívější Siemens Elektromotory s. r. o. a vznik 

odštěpného závodu Elektromotory Mohelnice nejsou pro rok 2010 ještě 

uveřejněny sbírky listin, s výjimkou právních listin týkajících se převodu. 

(MSp ČR, 2012) 

Nakupované produkty: Odebírá od Hestega a. s. instalační techniku – rozvaděče. 

Jedná se např. o rozvaděčové skříně či boxy skládající se z kovové skříně, 

v případě boxů i z kovových dveří. Plánovaný objem zakázek na rok 2012 

činí 28,6 mil. Kč. 

 

Název společnosti: Sistemi Industriali 

Rok založení: 1997 

O firmě: Italská společnost zabývající se poskytováním služeb pro „ekologický 

průmysl“. Jedná se o služby v oblasti strojírenství a automatizace, které 

snižují dopady na životní prostředí. (MSp ČR, 2012) 

Nakupované produkty: Komponenty pro ropné plošiny. Jedná se o obor, který chce fa 

HGO rozšířit a přesunout takto procentní podíl zakázkové výroby pro zábavní 

průmysl do průmyslu strojního. Plánovaný odbyt na rok 2012 činí 12  mil. 

Kč. 

Další zákazníci divize zakázková výroba jsou uvedeni v příloze č. 2. 
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Divize kapotáže 

Tato divize je poměrně mladou výrobou společnosti. Její základní 

charakteristikou je vysoká finanční náročnost na TPV (technická příprava výroby), a to 

konstrukčně i technologicky. Navíc je tato výroba spíše kusová (zakázková), jen 

výjimečně opakovaná (nejvýše do 10-ti kusů). Tato výroba však slibuje pro Hestego a. 

s. vyšší zisky. 

Název společnosti: TOS Varnsdorf, a. s.  

Rok založení: 1903 

O firmě: Společnost zaměřující se na horizontální vyvrtávačky a horizontální OC. TOS 

Varnsdorf patří k nejstarším strojírenským firmám na českém trhu. 

TOS Varnsdorf stále pracuje na inovacích, především inovacích 

technologických procesů. Tyto inovační procesy mají za cíl vybudování 

nových inovačně-technologických pracovišť, které povedou k zavedení 

inovovaných technologických procesů do sériové výroby. 

Finanční analýza: Ukazatelé TOSu Varnsdorf a. s. v roce 2010 vykazují nepříznivý 

trend. Roky 2009 byly objemy tržeb i zisku téměř rekordní. Tržby za 

produkty firmy se vyšplhaly ke 2 290 750 tis. Kč a byl vytvořen čistý zisk ve 

výši 200 291 tis. Kč. V roce 2010 vykázala společnost poloviční objem 

výnosů 1 232 303 tis. Kč a zároveň vstoupila do červených čísel ztrátou ve 

výši 1 687 tis. Kč. (MSp ČR, 2012) 

Nakupované produkty: Hestego a. s. dlouhodobě dodává do této společnosti vnitřní i 

vnější krytování strojů, především teleskopické kryty a v poslední době i 

kapotáže. Stejně tak jako u Kovosvitu Mas a. s. i u TOSu Varnsdorf a. s., je 

doporučeno provést důkladnější finanční analýzu společnosti se zaměřením 

na zdroje financování a cash-flow. Plánem na rok 2012 je dodat do TOSu 

Varnsdorf kapotáže v hodnotě 19 mil. Kč a krytování ve výši 22,2 mil. Kč. U 

produktu teleskopických krytů by se po naplnění plánu jednalo o 32% nárůst 

oproti 2010.  
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Název společnosti: Walter – Kuřim s. r. o. 

Rok založení: 1919 

O firmě: Jedná se pouze o českou pobočku německé společnosti Walter GmbH. Tato 

společnost se neustále vyvíjí a rozšiřuje. Její doménou jsou CNC stroje. Díky 

vývoji nových softwarů pro CNC stroje a spoluprací se sesterskou firmou 

EWAG, jejíž hlavními produkty jsou speciální lasery, se firma Walter může 

řadit mezi poskytovatele komplexního řešení pro zákazníky. Produkty, 

kterými se společnost zabývá, jsou brusná centra, rozbrušovačky, měřicí 

centra a lasery. (MSp ČR, 2012) 

Nakupované produkty: Hestego a. s. dodává do Walteru v Kuřimi kapotáže k výše 

uvedeným výrobním centrům. Plánem pro rok 2012 je prodat do společnosti 

zakázky za téměř 19,7 mil. Kč. 

Dalšími zákazníky Hestega a. s. v oblasti kapotáží strojů je například Kuka, Tajmac 

ZPS, aj. dále charakterizovaní příloze č. 2. 

 

Divize teleskopické kryty 

Hlavní komodita divize teleskopických krytů se obratově vyrovnává komoditám 

zakázkové výroby, resp. komoditě VHP. Struktura zákazníků této divize je rozdělena na 

tuzemské a zahraniční. 

a.) Tuzemsko 

Název společnosti: Kovosvit Mas, a. s.  

Rok založení: 1939 

O firmě: 70-ti letá tradice v oblasti výroby a vývoje obráběcích center. Firma 

spolupracuje na vývoji a výzkumu nových technologií použitých v OC 

s českými vysokými školami – ČVUT – fakulta strojní, Západočeská 

Universita – fakulta strojní. 

Hestego a. s. spolupracuje s touto společností dlouhodobě, a to především 

v oblasti vnitřních i vnějších krytů OC. V posledních několika letech společně 
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pracovali na vývoji a dodávkách celých kapotáží pro Kovosvit, které nyní 

dodává. 

Finanční analýza: Společnost Kovosvit Mas, a. s. dosahuje vysokých objemů výnosů 

(za rok 2010 875662 tis. Kč, tj nárůst o téměř 40% oproti roku 2009), avšak 

stále je ztrátová. Ztráta v roce 2010 dosahuje pouze 40% výše ztráty roku 

2009. Společnost však i nadále vykazuje ztrátu 72 970 tis. Kč. (MSp ČR, 

2012) 

Nakupované produkty: Vnitřní i vnější krytování strojů. Rozšířením jsou kapotáže. 

Pro Hestego a. s. je rozhodující, zda společnost platí za své závazky 

(nakoupené produkty), a to v daných termínech. Větší váhu bude mít v tomto 

případě podrobná finanční analýza společnosti, která se zaměří na peněžní 

toky a způsoby financování, které nejsou pro tuto analýzu uvažovány. Je však 

pro firmu nezbytné provedení této analýzy. 

Plán na rok 2012 je odbyt pro Kovosvit MAS, a. s. ve výši 10 mil. Kč, za 

předpokladu naplnění plánu by se jednalo o 15% nárůst. 

 

b.) Zahraničí 

Společnost Hestego a. s. dodává své produkty především na německý, italský 

a ruský trh. Významným rozdílem, který je na německých trzích spatřován, je vysoký 

důraz na tradici a posléze na kvalitu poskytovaných produktů. Proto lze říci, že Hestego 

a. s. nemá snadnou úlohu v získávání nových zákazníků na německém trhu. 

Zákazníci tohoto odvětví představují zároveň klíčové segmenty, na které by 

se mělo Hestego a. s. zaměřit ve své strategii, jak bude řečeno dále. Zde je uveden 

zákazník s nikoli největším objemem tržeb, ale s největším procentem nárůstu odbytu. 

Další představitelé zahraničního trhu jsou uvedeni v příloze č. 2. 

Název společnosti: Union Chemnitz GmbH 

Rok založení: 1852 

O firmě: Union Chemnitz je také německou firmou specializující se na různé typy OC. 
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Firma se řadí mezi silné konkurenty na německém trhu, díky širokým 

zkušenostem a neustálým vývojem technologických aspektů. (MSp ČR, 

2012) 

Nakupované produkty: Společnost nakupuje od Hestega a. s. krytování pro své OC. 

V roce 2012 Hestego a. s. plánuje odbyt pro tohoto obchodního partnera ve 

výši 7,8 mil. Kč, tj. 164%-ní nárůst oproti roku 2011. 

 

Hestego a. s. dodává i dalším německým partnerům (příloha č. 2). Celkově 

jsou tržby na rok 2012 do Německa plánovány ve výši 46,2 mil. Kč, tj. 34% nárůst 

oproti roku 2011. Odbyt do Německa firma uskutečňuje převážně přes svého 

obchodního zástupce, v menší míře přímým prodejem, ten však rozšiřuje. 

Mezi další zahraniční obchodní partnery v oblasti krytů se řadí například 

ruské ASPEK-S a ISO (Stankozavod). Bližší informace o těchto partnerech nejsou 

uvedeny z důvodu informací pouze v ruském jazyce. Pro hrubou představu o tržbách 

produktů společnosti Hestego a. s. na ruský trh, lze uvést plán na rok 2012 ve výši 10,36 

mil. Kč. Tento odbyt představuje 14%-ní nárůst oproti roku 2011. Hestego a. s. prodává 

v Rusku přes své obchodní zástupce. 

Mimo Rusko a Neměcko dodává Hestego a. s. svoje produkty také do 

Švýcarska, Slovenska, Polska, Španělska, Itálie, Běloruska, Ukrajiny či skandinávských 

států. Objem odbytu těchto států je ve výši cca 11 mil. Kč. Plán tržeb na rok 2012 by 

znamenal propad o téměř 43% oproti tržbám roku 2011. 

 

Loajalita a spokojenost zákazníků teleskopických krytů 

Analýza zákazníků v oblasti teleskopických krytů je doplněna o analýzu 

spokojenosti a loajality. Výstupem této analýzy je matice spokojenosti a loajality 

zákazníků uvedená níže. Pro analýzu spokojenosti zákazníků bylo využito dotazníků, 

které byly zpracovány slečnou Lucií Trávníčkovou 2. února 2011. Pro analýzu loajality 

byl využit průzkum trhu zpracovaný marketingovou společností PROSPECTEA Česká 

republika, s. r. o., 3. 12. 2010. Obě analýzy byly upraveny a zpracovány podle potřeb 

matice. 
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Z uspořádání sledovaných oblastí je patrné, že společnosti hrozí odchod 

stávajících zákazníků, a to z důvodu nespokojenosti s cenou, technickým provedením, 

expedicí a vzdáleností dodavatele, resp. s dopravou a dalšími faktory. Více jak 40% 

zákazníků neví, proč se rozhodli pro nákup od společnosti Hestego a. s. a oblast kvality 

se pohybuje na pomezí mezi povrchní a skutečnou loajalitou. Pouze dodací termíny 

vykazují spokojenost a loajalitu zákazníků společnosti. Avšak i v tomto faktoru 

vyžadují zákazníci speciální pozornost a individuální péči. 

Výsledek matice je pro Hestego a. s. neuspokojivý. 
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Tabulka 7: Matice spokojenosti vs. loajality zákazníků  

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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3.1.5 SEGMENTACE TRHU 

Na základě uvedené analýzy stávajících zákazníků a rozhodnutí o produktovém 

přístupu v obsluze zákazníka, byla provedena segmentace trhu. Tato segmentace byla 

částečně provedena ve spolupráci se společností MBA Kontakt s. r. o., za použití jejich 

marketingového softwaru. Pro segmentaci byla využita tři základní kritéria: geografie, 

sériovost a složitost výroby a obor průmyslu. V segmentaci byly uvažovány i trhy, na 

které Hestego a. s. uvažuje vstoupit. Veškerá data a ohodnocení kritérií byla volena 

vedením společnosti Hestego a. s. Výsledky segmentace shrnuje graf č. 4. 

Tabulka 8: Rozdělení segmentů trhu  

Kritéria 

segmentace trhu Rozdělené segmenty trhu po aplikaci kriteria dělení 

Geografie ČR a SR Německo Rusko Indie 
Všechny 

státy 

sériovost a složitost 

výroby 

jednoduché, 

větší série 

složité, malé 

série 
projektové 

Hi-Tech, 

malé série 
velkosériové 

obory strojírenství 
elektrotechn

ický 
zábavní     

Zdroj: Vlastní zpracování dle SW firmy MBA Kontakt s. r. o. 

 

Dále byly vytvořeny kombinace segmentů trhu dle výše uvedených kritérií: 

1. strojírenství – ČR – jednoduché, 

2. strojírenství – ČR – projektové, 

3. strojírenství – Německo – Hi-Tech, 

4. strojírenství – Německo – projektové, 

5. strojírenství – Rusko – jednoduché, větší série, 

6. strojírenství – Rusko – projektové, 

7. strojírenství – Indie – jednoduché, větší série, 

8. elektroprůmysl – ČR – jednoduché, 

9. elektroprůmysl – ČR – projektové, 

10. elektroprůmysl – ČR – velkosériové, 
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11. zábavní průmysl – ČR – jednoduché, větší série, 

12. ropný průmysl – Itálie – projektové. 

U jednotlivých segmentů byly definovány rozhodovací motivy zákazníka pro 

nákup a těmto bylo přiřazeno váhové ohodnocení. Hlavní rozhodovací motivy byly 

stanoveny: dodací termíny, dodržování termínů, kvalita, cena, servis a technické řešení. 

Jako příklad váhového rozdělení je uvedena tabulka pro segment č. 1. 

Tabulka 9: Rozhodovací motiv pro segment trhu č. 1  

1, Segment trhu - strojírenství - ČR - jednoduché  

ROZHODOVACÍ MOTIVY NÁKUPU VÁHA 

dodací termíny 20 

dodržování termínů 30 

kvalita 15 

cena 25 

servis 5 

technické řešení 5 

Celkem 100 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SW firmy MBA Kontakt s. r. o. 

 

Z výše uvedených výsledků byla sestavena atraktivita segmentu a doplněna o 

zdroje potřebné k efektivnímu uspokojování potřeb segmentu. V atraktivitě segmentu 

trhu byly uvažovány faktory: ziskovost, tržby, síla konkurence, potenciál růstu, bariéry 

vstupu, podpora a dotace. Pro hodnocení jednotlivých zdrojů byly vybrány faktory: 

náklady na konstrukci, náklady na výrobní technologie, míra zvládnutí procesů 

(plánování apod.), produktivita práce, kvalita a know-how. Opět jsou pro ilustraci 

uvedeny pracovní tabulky pro segment č. 1. 
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Tabulka 10: Atraktivita segmentu pro segment trhu č. 1  

1, Segment trhu - strojírenství - ČR - jednoduché   

Atraktivita segmentu    

Faktor 

Váha 

(součet 100 

b.) 

Bodové 

ohodnocení 

(1 až 5 b.) 

Hodnota 

ziskovost 35 3 105 

tržby 20 3 60 

síla konkurence 15 3 45 

potenciál růstu 20 1 20 

bariéry vstupu 5 2 10 

podpora, dotace 5 1 5 

  100   245 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SW firmy MBA Kontakt s. r. o. 

 

Tabulka 11: Zdroje potřebné k efektivnímu uspokojování potřeb zákazníků pro segment 

trhu č. 1  

Zdroje potřebné k efektivnímu uspokojování potřeb segmentu 

trhu 

Faktor Váha 
Bodové 

ohodnocení 
Hodnota 

zvládnuté procesy ( plánování,  35 3,0 105 

konstrukce 20 5,0 100 

výrobní technologie 10 4,0 40 

produktivita práce 20 3,0 60 

kvalita ( know - how u V.D.) 15 4,0 60 

  100   365 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SW firmy MBA Kontakt s. r. o. 

Z výše uvedených kroků segmentace trhu byla vytvořena matice vyhodnocení 

atraktivity a zdrojů uvedená níže. 
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Graf 4: Matice vyhodnocení atraktivity a zdrojů 

Zdroj: Vlastní zpracování dle SW firmy MBA Kontakt s. r. o. 
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Z výsledků segmentace a vyhodnocení atraktivity a použitých zdrojů vychází 

doporučení pro firmu Hestego a. s. zaměřit se na segment trhu: 

1. Segment trhu č. 4. Strojírenství – Německo - projektové,  

2. Segment trhu č 3. Strojírenství – Německo – Hi-Tech a 

3. Segment trhu č 2. Strojírenství – ČR – projektové. 

Toto rozdělení není přesné. Výsledky segmentace vyhodnocují s druhou nejvyšší 

atraktivitou segment trhu č. 11. Zábavní průmysl – ČR – jednoduché. Na základě 

rozhodnutí vedení společnosti bude tento segment zařazen do segmentace pouze 

okrajově, a to z důvodu negativního vlivu na firemní kulturu.  

Dalším krokem segmentace byla analýza stávajícího stavu objemu tržeb a 

ziskovosti jednotlivých segmentů. Pro tuto analýzu bylo využito dat z metody ABC za 

rok 2011 a jejich porovnání s plánem tržeb na rok 2012 a 2011. 

Výsledkem jsou dvě matice. V obou maticích dochází k porovnání tržeb 2011 

(vyhodnocených dle vnitropodnikových zásad metody ABC) k plánu. První matice (graf 

č. 5) srovnává tržby a plán na rok 2011. Výsledkem je zobrazení skutečného plnění a 

rozdělení tržeb jednotlivých segmentů na celkových tržbách podniku. Druhá matice 

(graf č. 6) zobrazuje vývoj těchto segmentů v čase.  

Tabulka 12: Procento plnění tržeb 2011 

Segment 

%plnění 

(ABC/plán 

2011) 

1, strojír. - ČR - jednoduché 77,97% 

2, strojír - ČR - projektové 106,53% 

3, strojír- - N- Hitech - opak. 75,13% 

4, strojír. - N - projektové 85,33% 

5, strojír. - Rusko - jednoduché, větší série 62,58% 

6, strojír - Rusko - projektové 47,37% 

7, strojír - Indie - jednoduché, větší série 0,00% 

8, elektro - Č - jednoduché 95,18% 

9, elektro Č-  projektové 108,43% 

10, elektro - Č - velkosériové 114,06% 

11, zábavní průmysl ČR - jednoduché, větší série 117,29% 

12, ropný průmysl - IT - projektové 0,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dále uvedený rozbor je zaměřen na segmenty, na které cílí marketingová 

strategie (dle výsledků segmentace viz výše).  

Segment č. 3, který v grafu č. 4 vykazuje druhou nejvyšší úroveň atraktivity, je 

v reálu plněn na 75 % (viz graf č. 5). Naopak segment č. 2 vykazuje 106% plnění oproti 

plánu. Segment č. 2 udržuje objem tržeb i velikost zisku.  

Potenciál segmentu č. 3 mírně roste, viz graf. č. 6. Plán na rok 2012 je navýšen o 

5,4 %. Segment vykazoval v minulých letech ztrátovost. Tento trend je dán náročnou, 

složitou výrobou, která je ve fázi zavádění. Potenciál segmentu č. 4 vzrostl o 26 % 

(navýšení plánu), jeho ziskovost rapidně roste (data ABC z roku 2010). Segment č. 2 

vykazuje proporcionální růst tržeb i ziskovosti. V trendu je pak výsledkem stejná pozice 

i velikost bubliny (viz grafy č. 5 a 6).  
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Graf 5: Matice vyhodnocení tržeb 2011 (dle ABC) s plánem 2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ABC - TRŽBY - 2011 

MATICE VYHODNOCENÍ: TRŽBY 2011 vs PLÁN 2011 

1, strojír. - ČR - jednoduché 2, strojír - ČR - projektové 3,strojír- - N- Hitech - opak.

4, strojír. - N - projektové 5,strojír. - Rusko - jednoduché, větší série 6,strojír - Rusko - projektové

7, strojír - Indie - jednoduché, větší série 8,elektro - Č - jednoduché 9, elektro Č-  projektové

10, elektro - Č - velkosériové 11,zábavní průmysl ČR - jednoduché, větší série 12, ropný průmysl - IT - projektové
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Graf 6: Matice vyhodnocení tržeb 2011(dle ABC) a plánu tržeb na 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ABC - TRŽBY - 2010 

MATICE VYHODNOCENÍ: TRŽBY 2011 vs PLÁN 2012 

1, strojír. - ČR - jednoduché 2, strojír - ČR - projektové 3,strojír- - N- Hitech - opak.

4, strojír. - N - projektové 5,strojír. - Rusko - jednoduché, větší série 6,strojír - Rusko - projektové

7, strojír - Indie - jednoduché, větší série 8,elektro - Č - jednoduché 9, elektro Č-  projektové

10, elektro - Č - velkosériové 11,zábavní průmysl ČR - jednoduché, větší série 12, ropný průmysl - IT - projektové
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3.1.6  ANALÝZA KONKURENCE 

V této části marketingové analýzy byly provedeny dvě analýzy, a to analýza 

konkurenčního prostředí podle Portera a následně podrobná analýza jednotlivých 

konkurentů společnosti Hestego a. s.  

Porterův model konkurenčního prostředí 

Pro analýzu oborového okolí byla využita Porterova analýza konkurenčního 

prostředí. (5) 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Existují základní dva rozdíly, kterými se Hestego a. s. musí řídit při obsluze 

průmyslového trhu. Prvním je systémový (též systematický) nákup zákazníků, který 

vyjadřuje dlouhodobé a strategické rozhodnutí zákazníka při volbě jeho dodavatele (je 

prováděn na základě analýz). Druhým rozdílem je specializace průmyslových nákupů. 

Ta vychází z analýzy vytyčených kritérií jako je kvalita, rychlost dodávek, použité 

technologie aj.) 

Většina zákazníků je silně závislá na specializaci produktů svých dodavatelů, 

avšak ekonomická krize se na samotných výrobcích obráběcích strojů (dále jen OS) 

projevila fúzemi či vazbami na větší firmy (nákup velké části společnosti apod.), které 

mají ve skupině i své dodavatele a staly se tak soběstačnými. Pro Hestego a. s. tato 

skutečnost znamená zaměřit se na ty zákazníky, kteří nemají možnost dodávky 

z vlastních zdrojů, nebo složitost daných komponent přesahuje rámec jejich vlastní 

výroby. 

Dalším specifikem průmyslových trhů je značná míra věrnosti a opakovanosti 

nákupů. Charakteristická je také nízká cenová elasticita, která značí, že objem nákupů 

není tak těsně svázán s cenou, jako spíše s kvalitou a jinými faktory. Zde se naskýtá 

možnost využít příležitosti a uzavírat dlouhodobější kontrakty se zaručeným odbytem 

výrobků. Dodavatelé, jako je Hestego a. s. by mělo především sledovat svými výrobky 

zvyšující se zisky svých zákazníků, a to snížením pořizovací ceny produktu či 

dosažením jeho vyšší produktivity ve výrobě.  

Výběr dodavatele je tedy z pohledu zákazníka široký a velmi volný. V případě 

využití rámcových či dlouhodobě podepsaných kontraktů o dodávce vznikají bariéry 
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jejich vypovězení. Náklady na přechod ke konkurenci jsou značně vysoké. Sankce 

v těchto smlouvách obsažené jsou zpravidla ve výši alespoň poloviny hodnoty samotné 

zakázky. Tyto podmínky se vztahují na obě zúčastněné strany. Pro firmu Hestego a. s. 

jsou tyto faktory příležitostí k získání dobrého jména a udržení si zákazníků díky 

bezvadnému a včasnému plnění smluv. 

K budování dobrého jména firmy přispěje také možnost provádět zákaznický 

audit a dostupnost klíčových dokumentů při rozhodování odběratelů (reporty o kontrole 

kvality, aj.)  

Trendem se stává stále častější provázanost obchodních vztahů. Odběratelé 

nakupující od svých dodavatelů komponenty pro výrobu OS, své finální produkty 

prodávají zpět svým dodavatelům. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů 

Stejně tak jako Hestego a. s., i jeho dodavatelé byly nuceni učinit zásadní 

opatření pro „přežití“ v době krize. Podniky, které ve ztížených tržních podmínkách 

obstály, si získali na českém trhu významné postavení, a to především kvalitou svých 

výrobků, poskytovaných služeb či dobrých dodacích termínů. Většina podniků byla 

nucena nejen diverzifikovat svoje výrobky, ale také se zaměřit na nové či jiné, dosud 

neobsluhované, segmenty trhu, aby si zajistila dostatečné tržby, resp. zisk. Společnosti 

intenzivně pracovali na výzkumu a vývoji nových technologií použitých pro výrobu 

svých výrobků, někteří rozšířili skladbu svých výrobků o výrobky svých vlastních 

dodavatelů nebo naopak zákazníků (zpětná, resp. dopředná integrace). Tímto 

strategickým tahem byly schopni obsloužit nové zákazníky.  

Hestego a. s. se zaměřilo na budování dodavatelských sítí ze specialistů v daném 

oboru. Faktory při volbě dodavatelů je spolehlivost, přizpůsobivost (např. JIT, tj. 

skladové hospodářství Just-in-Time), řešení zákaznických přání, zkušenosti v oboru a 

v neposlední řadě cena dodávaných produktů. Nákupní oddělení Hestega a. s. 

pravidelně vyhodnocuje svoje dodavatele, a to z hlediska jejich finanční situace či 

podnikové strategie. Pro případ dopředné integrace či výpadku v dodávkách má 

Hestego a. s. vybudován systém diverzifikace těchto rizik, a to v podobě několika 

dodavatelských firem se stejným produktem, uzavřením rámcových smluv na delší 
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časové období a pojištěním. Výpadek v dodávce by znamenal pro společnost rozsáhlé 

škody. 

Klíčový dodavatelé Hestega a. s. jsou podrobně uvedeni v podkapitole 3.1.3 

Analýza dodavatelů. 

3. Konkurence v odvětví 

Konkurenci v odvětví kovových konstrukcí a kovodělných výrobků podmiňují 

dva základní faktory na trhu. První z nich je stupeň koncentrace v odvětví. Ten zůstává 

na českém trhu relativně vysoký i přes nedávnou ekonomickou krizi (viz analýza trhu, 

kapitola 4.1.1). V evropském měřítku je situace stejná, čeští vývozci kovových výrobků 

narazí na silnou konkurenci z Německa, Itálie či Japonska.  

Druhým faktorem ovlivňujícím soutěživost mezi konkurenty je míra 

diferenciace výrobků. Výsledky výzkumu a vývoje nových technologií jednotlivých 

firem se velmi shodují. Současné technologie výrobcům neumožňují příliš odlišit svoje 

výrobky a získat takto konkurenční výhodu. Nové technologie jsou rychle okopírovány 

konkurencí a způsob, kterým mohou firmy u svých zákazníků získat výhodu, je 

převážně v poskytovaných doprovodných službách.  

Trendem výroby kovových konstrukcí a krycích komponentů pohyblivých částí 

strojů je dosažení co nejefektivnějšího využití při zavedení komponenty do výroby, její 

ekologičnost a dosahování časových i nákladových úspor na samotnou výrobu těchto 

komponent pomocí snižování konstrukční a technologické přípravy výroby. 

V době ekonomického útlumu byla téměř každá firma nucena najít totálně nový 

výrobek či převratnou inovaci stávajícího, a s tímto získat nové segmenty trhu. 

Výsledkem je širší skladba nabídky v oboru a stále zvyšující se konkurence na českém i 

světovém trhu.  

Poslední informací z praxe je drastické snižování cen největšího konkurenta 

Hestega a. s. Jedná se o zahraniční společnost, která prodává stejné komponenty 

(kvalitou, dodacím termínem i objemem), avšak až o 40% levněji. Může se jednat o 

využití nové převratné technologie či o nekalou hospodářskou soutěž.  

Analýza největších konkurentů Hestega a. s. je uvedena v samotné kapitole dále. 
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4. Hrozba substitutů 

Míra hrozby substitutů z oblasti krycích komponent z plastu pro sledovaný 

kovový sortiment je značně vysoká. Tato vysoká míra substituce vychází z pokročilé 

technologie výroby a použití materiálu – plastu. Nabídka trhu je stále rozšiřována o 

plastová krycí řešení, která konkurují kovovým především cenou a váhou. 

Váha krytů přitom hraje při pohybu stroje významnou roli. Váha je faktor 

ovlivňující plynulost a přesnost pohybu stroje. Ve vyšších rychlostech se vliv váhy na 

tato kritéria zvyšuje. Nižší váha plastových krytů značně usnadňuje plynulé a přesné 

pohyby stroje. 

Další konkurenční výhodou plastových komponent oproti kovovým je podstatně 

nižší pořizovací cena základní suroviny, která se odráží v ceně finální produkce.  

Naopak nevýhoda tohoto substitutu tkví v nemožnosti jeho použití ve všech 

provozních podmínkách. Jedná se o provozy či stroje, které jsou vystaveny vysokým 

teplotám, žáru či kovovým třískám, které při opracování polotvaru odlétávají ve 

vysokých rychlostech a mohly by nenávratně poničit plastový kryt.  

Plastové krycí prvky jsou výrazným ohrožením stávajících kovových krytů. 

Technologický pokrok zvyšuje možnosti jejich využití. Ke zvýšení 

konkurenceschopnosti stávajících kovových krytů je nezbytné investovat do výzkumu a 

vývoje (snížit váhu krytů) nebo se zaměřit na doprovodné služby (např. zavedení 

komponenty do výroby u zákazníka). 

Naopak segment kapotáží strojů, který Hestego a. s. také dodává, je málo 

zastupitelný. Jedná se o malosériovou (2-3 stejné kusy) či zakázkovou výrobu (přímo na 

míru) a výběr dodavatele ze strany zákazníka odvisí od schopností dodavatele. V této 

vrobě se prolíná více oborů. Finální produkt může sestávat z různých komponent, které 

jsou v produktovém portfoliu společnosti či je pro konkrétní zakázku společnost 

outsourcuje. Klíčovou roli hrají zkušenosti v oboru a profesionalita dodavatele. 

5. Nově vstupující firmy 

V porovnání s hrozbou substitutů je hrozba vstupů nových společností 

zabývajících se výrobou kovových výrobků, téměř minimální. Pro vstup do odvětví je 

zapotřebí vysoký počáteční kapitál, výrobní prostory a zařízení, portfolio spolehlivých 
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dodavatelů, potencionálních zákazníků a nemalý počet kvalifikovaných pracovníků. I 

přes možnost získání dotace na některý z projektů (stavba výrobní haly, proškolování 

pracovníků, aj.), nepokryjí dotační příjmy ani z poloviny výdaje se vstupem spojené. 

 

Analýza konkurentů 

Tato část práce zaměřena na detailní analýzy konkurence z důvodů 

rozsáhlosti a důležitosti jednotlivých produktů pro společnost. Analýza konkurentů v 

oblastech teleskopických krytů a kapotáží je uvedena společně, z důvodů styčných bodů 

výroby. Konkurenti zakázkové výroby jsou uvedeni zvlášť. 

 

Teleskopické kryty/kapotáže 

Název společnosti: Tecnimetal – CZ a. s. 

Rok založení: 1974 

Hlavní produkty: Dopravníky třísek, Teleskopické kryty, Měchové kryty, Stěrače, 

Spirálové kryty, Energetické řetězy, Filtrační a chladící agregáty. 

Finanční analýza: Objem výnosů v porovnání let 2010/2009 vzrostl o 13%, ale čistý 

zisk společnosti narostly o 25% z předchozí ztráty. (MSp ČR, 2012) 

V čem je firma konkurenční: Teleskopické kryty dodává, stejně jako Hestego a. s. 

v různých materiálových provedeních spolu se stěrači. U spirálových krytů 

dodává provedení pružinová ocel či nerez (Hestego a. s. pouze ocel). 

Společnost Tecnimetal-CZ a. s. nejen, že dokáže obsloužit své zákazníky 

stejnou kvalitou za stejnou dodací dobu, ale cena jejich komodit je 

v porovnání s Hestegem a. s. nižší. Konkurenční výhoda společnosti je 

spatřována ve schopnosti dosáhnout stejně vysokého zisku při třetinových 

výkonech.  

 

Název společnosti: Hennig – CZ s. r. o., prostřednictvím Hennig GmbH 

Rok založení: 1998 
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Hlavní produkty: Teleskopické kryty (jednoosé, dvouosé), Vodotěsné kryty 

(integrovaný/oddělený odvod vody), Stírací systémy (nejmladší generace), 

Krycí měchy, Flexibilní zástěry, Rolety, další produkty. 

Finanční analýza: Objemy výnosů 2010/2009 zůstaly téměř stejné (-1%), společnost se 

pohybuje ve ztrátě, tu však v roce 2009 o 39% snížila. (MSp ČR, 2012) 

V čem je firma konkurenční: Hennig oproti Hestegu a. s. dodává dvouosé 

teleskopické kryty, o kterých zatím Hestego a. s. neuvažuje. Pro Hestego, 

a. s. jsou hrozbou patenty na vysokorychlostní moduly používané pro 

teleskopické kryty. Tyto systémy lze použít i v náročných systémech. 

Nová generace stěračů, kterou Hennig nabízí, se vyznačuje výměnou 

stíracích profilů přímo na stroji bez demontáže celého teleskopického 

krytu. Hestego a. s. si podobný patent také nedávno zaregistrovalo. 

Otázkou zůstává, pro kterou variantu se rozhodne zákazník. 

Dodací termíny, cena i kvalita obou dodavatelů jsou stejné. 

 

Zakázková výroba 

Název společnosti: VHN – kovo s. r. o. 

Rok založení: 1998 

Hlavní služby: Řezání a sekání na strojích Trumpf. Ohýbání na hydraulických lisech 

Safan, Trumpf. Lisování, navařování, nýtování matic a šroubů. Svařování 

kompletů. Příprava na povrchovou úpravu. Vlastní prášková lakovna. 

Doprava k zákazníkovi 

Finanční analýza: na justici.cz zveřejněna poslední účetní závěrka z roku 2009. Data 

by byla neaktuální. (MSp ČR, 2012) 

V čem je firma konkurenční: VHN – kovo s. r. o. je plnohodnotným konkurentem 

Hestega a. s. Vlastní i práškovou lakovnu, stejně jako Hestego a. s. Dále je 

VHN – kovo s. r. o. činné i v programu OP LZZ ESF ČR (program pro 

snižování nezaměstnanosti). 
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Název společnosti: MRB Sazovice s. r. o. 

Rok založení: 1995 

Hlavní služby: Zpracování plechů, zpracování trubek, 3D řezání plechů. Společnost je 

pro tyto účely vybavena ohýbacím centrem, Eurolaserem, práškovou 

lakovnou. 

Finanční analýza: Objemy výnosů společnosti zůstávají v letech 2010/2009 stejné 

(rozdíl +4,6%), účetní zisk vzrostl zejména vlivem rozpuštění rezerv  

o 22%. (MSp ČR, 2012) 

V čem je firma konkurenční: MRB Sazovice s. r. o. od června letošního roku (2011) 

nabízí zákazníkům tvarování rohů na speciálním stroji, výsledný stroj má 

lepší vzhled. V únoru t. r. (2011) zavedla společnost robotizované 

pracoviště s technologií plazmového svařování a v prosinci roku 2010 

uvedla do provozu laserové opracování otevřených a uzavřených profilů. 

Hestego a. s. za těmito technologiemi zaostává, ale většinu z nich má 

v plánu na konec minulého roku (2011) či začátek roku 2012 zavést do 

výroby. 

Další konkurenti společnosti Hestego a. s. s podrobnějším popisem charakteru výroby a 

vývoje společnosti jsou uvedeni v příloze č. 3, kde je uvedena i společná tabulka pro 

srovnání základních hodnot. 

 

3.2 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

3.2.1 INTERNÍ ANALÝZA SCHOPNOSTÍ PODNIKU 

Pro interní analýzu schopností podniku byla využita analýza 7S McKinseyho 

modelu. (Keřkovský, 2006) 

Strategie 

Strategie společnosti Hestego a. s. byla zformulována pro roky 2008 – 2013. 

V roce 2007, kdy byla strategie formulována, bylo obecně na trzích kovodělných 

výrobk dosahováno rekordních výsledků. Následný rok krize znehodnotila některé 

strategií zvolené cíle. Vedení společnosti přijalo některá protikrizová opatření, avšak i 
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nadále byla strategie společnosti hlavním směrem, kterým se společnost chtěla ubírat. 

Nyní, téměř na konci životnosti strategie, lze říci, že společnost Hestego a. s. dosáhlo 

většiny vytyčených strategických cílů. V mnohých směrech byla strategie překonána.  

Vedení společnosti již formulovalo novou strategii pro roky 2012-2015 (viz 

příloha 7). Pro účely této analýzy budou dále srovnávány cíle minulé strategie 

s dosaženými výsledky společnosti.  

Společnosti se podařilo i přes nesnadné období v roce 2008 dosáhnout 

zvýšení tržeb, a to o více jak 30% za sledované období. 

Byly rozšířeny výrobní kapacity o pronájem dalších prostor (montážní 

prostory o výměře 1434m
2
), došlo k výstavbě nové výrobní haly (1300m

2
) a nákupu 

dalších pozemků (1430m
2
) a administrativní budovy (300m

2
) v blízkosti stávajících 

prostor. Pronajaté výrobní a montážní prostory firma Hestego a. s. chce postupně 

opouštět a výrobu i montáž přesunout do svých nově zbudovaných či nabytých 

výrobních prostor. Tyto přesuny se dotknou výrobní organizace (směnný provoz) a 

slibují i lepší logistické řízení, které i nyní není dle představ. Hestego a. s. i nadále 

plánuje, za příznivého vývoje ostatní faktorů, další rozšiřování výrobních kapacit i 

portfolia svých produktů. Tyto kroky povedou ke zvýšení konkurenční výhody a získání 

nových zákazníků. 

Během let 2008 – 2011 uvedla společnost na trh několik nových finálních 

produktů. Nejvýraznějším z nich jsou kapotáže (tvoří samostatnou výrobní divizi 

společnosti), v rámci divize zakázková výroba došlo k rozšíření výrobků pro 

elektroprůmysl (výrobky pro ABB s. r. o. a Siemens s. r. o. (odštěpný závod Mohelnice) 

v plánovaném objemu tržeb pro rok 2012 za 34,4 mil. Kč) a ropný průmysl, na který 

firma hodlá proniknout (2012 – obj. tržeb 12 mil. Kč). Okrajovým finálním produktem 

Hestega a. s. jsou infokiosky dodávané na městské úřady a zdravotnická centra. 

Modifikací je infokiosek pro řízení výroby, který je dodáván se speciální úpravou 

vedoucí k vyšší odolnosti produktu. Poslední rozšíření představují stěrače a nosiče 

kabelů v rámci výroby teleskopických krytů. 

Společnost i nadále úspěšně diverzifikuje riziko výrobou tří základních 

komponentů pro diferencované segmenty trhu. Rozšířením svého portfolia produktů se 
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zvýšila technologická náročnost výroby. Vyšší efektivnost a plynulost výroby je jedním 

z hlavních cílů nové strategie společnosti. 

Následuje zhodnocení dalších cílů strategie v tabulkovém uspořádání. 

Tabulka 13: Zhodnocení vytyčených cílů strategie 

Cíl Plnění Doplňující aktivity 

Program na plánování 

denního úkolu 

Řešení pro výpočet odměn pro tento 

program (finanční odd.) 

Metoda ABC 



Žádné 

Řízení Cash-flow 


Žádné 

Zvýšení produktivity 

práce 35-40% 

Na divizi teleskop. krytů - dosaženo i 

přes navýšení objemu výroby (3,5x) 

Zkrácení časů průb. 

přípravy zakázek 

Stále využití externích konstrukčních 

pracovníků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hlavním cílem stávající strategie je získání konkurenční výhody  

i minimalizace nákladů. Tyto strategie firma vzájemně kombinuje, zároveň nejsou 

výhradně zaměřené na daný cíl, nýbrž okrajově. Tržní nasycenost a poměry na českém 

trhu nedovolují společnosti získat výrazně lepší pozici na trhu. Avšak nástroje vedoucí 

ke snížení nákladů, poskytnutí nových řešení a přidružených služeb v jakékoli formě 

pomohou společnosti udržet stávající pozici a snáze proniknout na zahraniční trhy. 

Jedná se například o zlepšování a vývoj nových technologií pro teleskopické kryty  

a zakázkovou výrobu, které vedou ke snížení nákladů na výrobu i provoz finálního 

produktu u konkrétního zákazníka.  

Struktura 

Organizační struktura Hestega a. s. nyní prochází změnami v důsledku 

rozdělení firmy do divizí. Již vzniklá divize má svoji vlastní organizační strukturu 

podléhající nadřazeným orgánům a je plně funkční. Zbylé, nerozdělené divize, fungují 

stále pod liniově-štábní organizační strukturou, a to bez větších problémů. Přesto lze 

toto přechodné období označit za slabší místo společnosti. Důvod tohoto označení je 

určitá doba, po kterou je nutné nechat tuto novou (divizní) strukturu „usadit“ a následně 

odstranit případné vady. Organizační struktura Hestega a. s. je uvedena v příloze č. 4. 
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Systémy 

Používání informačních technologií společnosti upravuje směrnice, ve které 

je upravena ochrana dat (ztráta, poškození, archivace). Zodpovědnost za bezproblémový 

chod technologií a informačního systému společnosti přebírá vedoucí IT, případně jeho 

přímý podřízený. Jednotliví pracovníci jsou zodpovědní za dodržení postupů při užívání 

informačních technologií.  

Hestego a. s. dlouhodobě využívá informační systém Helios Orange a na něj 

navázané funkční moduly pro jednotlivá oddělení firmy. Jedná se o modul Controlling 

(firma Kegler consulting) pro finanční oddělení, modul FMEA, Kontrolní plány, 

Evidence měřidel a SPC pro oddělení kvality (firma Palstat s. r. o.).  

Dále ve společnosti probíhá program Rozvoj ICT, jehož cílem je zvýšit 

konkurenceschopnost podniku prostřednictvím nákupu nových informačních systémů. 

Systémy a moduly, z nichž některé byly již uvedeny v praxi, které byly do projektu 

zaplánovány, jsou:  

- systém CRM (Customer relationship management),  

- MDE systém (Machinendatenerfassung),  

- modul detailního plánování,  

- zprovoznění terminálového serveru a  

- průvodky předvýrobních etap v elektronické podobě. 

Pro analýzu výše zmíněného informačního systému (dále jen IS) bylo využito 

hodnocení IS metodou HOS 8, zpracovaném pro předmět Manažerské informační 

systémy. Metoda HOS 8 se zaměřuje na 8 oblastí: hardware (HW), software (SW), 

orgware (OW), peopleware (PW), dataware (DW), customers (CU), suppliers (SU) a 

management IS (MA).  

Stávající programy i návazné moduly jsou aktualizovány a upgradovány. 

Výsledky hodnocení jednotlivých oblastí, podle vztahu    
∑                
   

 
    , 

jsou následující: 

HW – 4 (vysoká úroveň HW), 

SW – 5 (velmi vysoká úroveň SW), 

OW – 4(vysoká úroveň OW), 

PW – 5 (velmi vysoká úroveň PW), 
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DW – 4 (vysoká úroveň DW), 

CU – 4 (vysoká úroveň CU), 

SU – 4 (vysoká úroveň SU), 

MA – 5 (velmi vysoká úroveň MA).

Celkový stav IS společnosti se rovná 4. Hodnota vypočítaná dle rovnice  

u = (uhw, usw,…). (Koch, 2010) 

Vyváženost IS společnosti (v), hodnocená vedoucím pracovníkem 

zodpovědným za provoz IT ve firmě, panem Davidem Chaloupkou, byla stanovena v = 

0. Tato hodnota vyjadřuje dle Kocha (2010, s. 76): „IS je pro firmu velmi důležitý, 

krátkodobý výpadek však významně neovlivní chod firmy.“ 

 

Obrázek 16: Souhrnný stav a význam IS firmy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Systém Hestega a. s. je vysoce organizovaný a plánovaný. Vývoj IS kopíruje 

nové trendy. Nynějším úkolem je zprovoznění IS v nových firemních budovách, 

propojení dat a tím odstranění úzkého místa IS. 
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Sdílené hodnoty 

Otázka sdílených hodnot je upravena v samotné strategii společnosti, která 

říká, že každý pracovník společnosti musí znát svého zákazníka, produkt, který vyrábí a 

jeho užitnou vlastnost pro koncového zákazníka.  

Ve společnosti je uznáváno pravidlo: „Zisk zákazníka =  zisk společnosti = 

zisk konkrétního pracovníka.“  

Pro dosažení těchto hodnot v rámci firmy, jsou prováděny mýtinky 

s jednotlivými úrovněmi pracovníků, od výrobních, přes technickohospodářské, až po 

vedoucí pracovníky. Na těchto mýtnicích je tato myšlenka zdůrazňována a prolíná se 

veškerou podnikovou činností. Mottem Hestega a. s. je: „Všechno co děláme, děláme 

pro zákazníka.“ 

Tato oblast je nejhůře dosažitelná. Stojí mnoho úsilí a času vychovat každého 

nového pracovníka a tuto firemní filozofii šířit firmou. Lze konstatovat, že se tento cíl 

vrcholnému vedení daří dosahovat na vrcholném vedení plně, u většiny 

technickohospodářských pracovníků a z větší poloviny i u výrobních dělníků. 

Spolupracovníci 

Oblast spolupracovníků úzce souvisí s předchozím stylem řízením a 

systémem jeho zavedení. Předpokladem správného řízení organizace jsou zkušení a 

kvalifikovaní pracovníci. 

P. F. Drucker (2008): „Nepřijímejte nějakého člověka kvůli tomu, co není 

schopen dělat, ale kvůli tomu, co dělat schopen je.“ 

Prvořadým úkolem personálního manažera je výběr vhodných pracovníků. 

Čím vyšší pozici v hierarchii společnosti bude pracovník zastávat, tím důkladnější 

výběrové řízení je prováděno. V praxi se jedná i o několikatýdenní výběrová řízení 

spojená s důkladnými psychologickými, znalostními a komunikativními schopnostmi. 

Vysoký důraz je kladen i na zkušenosti z předchozích zaměstnání a na profil uchazeče 

(fluktuace v zaměstnání, tj. stálost/nestálost, reference bývalých zaměstnavatelů, aj.). 

Společnost Hestego a. s. využívá testování potencionálních uchazečů o práci u 

renomované společnosti Performia s. r. o. 
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Pro své zaměstnance poskytuje Hestego a. s. průběžná školení v oblasti 

vyššího a středního managementu, školení asertivního jednání, komunikace a týmové 

práce. Každoročně je koncem roku vypracován rozvrh školení pracovníků pro 

následující rok, především z důvodu získání finančních zdrojů (dotace). Výběr školení 

předchází konzultace s nadřízeným, hodnocení samotného pracovníka, především v 

oblasti měkkých dovedností. 

Úkoly personálního oddělení jsou plněny na vysoké úrovni. Přijímání 

zaměstnanců i zajištění odborných školení je organizované. Výběr školení je relevantní 

vůči chybějícím či nedostačujícím schopnostem i osobním vlastnostem pracovníků. 

Vedení společnosti by mělo zajistit udržení tohoto standardu. 

Schopnosti 

Oblast schopností zahrnuje činnosti spojené s výběrem a školením 

pracovníků, které byly uvedeny v oblasti „Spolupracovníci“. Jako hodnotící ukazatel 

této oblasti lze uvést fluktuaci pracovníků, která dosahuje oborového průměru 15%, dle 

dat z roku 2008. (ČSÚ, 4. Q 2011) 

Vizí této oblasti je snížit fluktuaci pod oborový průměr. Při plánovaném 

navýšení výroby, bude náročné tohoto cíle dosáhnout. Tento úkol je plně 

v odpovědnosti personálního oddělení. Tento úkol spadá pod strategické řízení.  

Mezi další schopnosti společnosti lze zařadit finanční řízení – konkrétně 

řízení cash-flow, koordinace nově vzniklých divizí, zlepšování výrobního procesu a 

jeho efektivity, řízení inovací a schopnost změny. Za tyto schopnosti je plně 

zodpovědné vedení společnosti. 

Styl řízení 

Z možností stylu řízení, které Smejkal (2010) uvádí, používá Hestego a. s. 

demokratický styl. Tento styl řízení je demonstrován na popisu pracovní pozice 

(komunikační linie) specialisty na controlling (příloha č. 5). V tomto popisu jsou jasně 

definovány požadavky, zodpovědnosti i pravomoci (sám pracovník po schválení svým 

nadřízeným určuje, jaká data od koho bude vyžadovat a v jaký čas).  

Zaměstnancům společnosti je umožněno samostatně se rozhodovat o způsobu 

zpracování dat, ale je direktivně nařízeno, do kdy mají být výstupy z těchto dat 
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odevzdány, jakému nadřízenému, případně jaké a kolik prostředků na zpracování dat či 

materiálu (v případě pracovních pozic ve výrobě, příp. na nákup) může být použito.  

Zhodnocení toho stylu řízení je kladné, společnost velmi dbá na aktualizaci, 

revizi a kontrolu pracovních pozic. Úroveň plnění těchto úkolů je plně v kompetenci 

personální manažerky. Tyto činnosti vedou k vysoce pružnému a efektivnímu využití 

odpovědností a pravomocí v pracovním procesu.  

 

3.2.2 FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU 

Po provedení všech výše uvedených analýz byla provedena analýza finanční. 

Nejprve byl vypočítán Altmanův index a následně zhodnoceno, zda výsledky z indexu 

jsou relativně pravdivé. 

Altmanův index 

Jedná se o výpočet, který s vysokou mírou pravděpodobnosti určí, jestli 

v následujících dvou letech firma zkrachuje, přežije či je v tzv. „šedé“ zóně, kde se 

nachází většina firem. Jeho spolehlivost v praxi se pohybuje na úrovni vyšší než 80 %. 

Jeho výpočet nepatří k nejjednodušším, jelikož se počítá 5 jednotlivých částí, 

které se následně sečtou, jak dokazuje vzorec: 

Z = 0,717*+0,847*+3,107*
    

      
+0,420*

                

           
 +0,998*

     

      
 

Zdroj: Zikmund (2010) 

V indexu musí být výsledek firmy vyšší než 2,9, aby byla jistota, že 

následující 2 roky přežije. Naopak pod hodnotou 1,23 je velice pravděpodobné, že 

podnikatel ukončí svoji činnost. Hodnoty mezi nimi jsou výše uvedená šedá zóna a je na 

činnostech firmy jestli přežije nebo nikoliv. 

Na základě výše uvedeného vzorce byly zjištěny následující hodnoty: 

Tabulka 14: Altmanův index firmy v čase 

  2007 2008 2009 2010 

Altmanův index 2,43 2,87 2,01 2,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak je vidět, firmě se daří dobře, ale v čase hodnoty Z-score klesá. V roce 

2008 firma měla nakročeno mezi nejlepší firmy. Podle tohoto indexu společnosti 

chybělo pouhých 0,03. Podle interních informací v roce 2009 vypršely dlouhodobé 

kontrakty o dodávkách z dřívějších let. Firma rozšířila své portfolio výrobků, které 

vyrábí na nových strojích a výrobních plochách. Z původních třech základních komodit 

je nyní společnost schopna "poskytovat zákaznická řešení". Společnost stále investuje 

především do lidských zdrojů, a to formou školení pro dělníky i THP 

(technickohospodářské pracovníky) na téma řízení a obsluha nových strojů, ale i školení 

managementu společnosti, jazykové kurzy aj.  

V loňském roce, ve kterém docházelo spíše ke strukturálním změnám 

společnosti, bohužel nelze plně zhodnotit zaběhlost výroby a s tím související snížení 

zmetkovitosti, a to z důvodů významných vlivů, jako např. další rozšíření výrobní 

kapacity, stěhování části inovované výroby či zavedení nových systémů řízení a 

odměňování inovovaných pracovišť.  

Díky rozšíření portfolia produktů je firma schopna obsloužit komplexnější 

potřeby svých zákazníků, avšak právě zvýšením objemu vlastní produkce jsou stávající 

výrobní kapacity podniku nedostačující. Snížení hodnoty Z-Score v letech 2009 a 2010 

jsou důsledkem těchto vnitrofiremních změn i ekonomické krize.  

Tato dedukce je objasněna v následujících analýzách poměrových ukazatelů. 

 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability hodnotí váhu podílu jednotlivých částí majetku 

společnosti na zisku. Výsledky vybraných ukazatelů uvádí následující tabulka: 

Tabulka 15: Rentabilita firmy v čase  

  2007 2008 2009 2010 

rentabilita aktiv (ROA) 17,94 18,92 3,99 0,63 

rentabilita VK (ROE) 39,42 30,41 5,81 0,95 

rentabilita tržeb (ROS) 12,62 11,74 4,09 0,57 

rentabilita nákladů 14,66 13,31 4,12 0,54 

rentabilita dl. závazků (ROCE) 26,57 22,67 4,89 1,317 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tuto tabulku lze interpretovat i graficky: 

 

Graf 7: Rentabilita firmy v čase  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z výše uvedeného grafu je patrný významný pokles všech zkoumaných 

ukazatelů. Z části je to z důvodu rekordních výsledků roků 2007 a 2008, z části se na 

tomto poklesu rentability ukazatelů podílí i nárůst investic na diverzifikaci výrobního 

portfolia. S tímto jsou spojené i zvýšené náklady na náběh samotné výroby. Snížení 

těchto nákladů bude patrné z výsledků za rok 2010, které zatím nejsou k dispozici.  

 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele obratu říkají, kolikrát se jednotlivé složky v podniku otočí ve 

firmě. Čím jsou výsledky vyšší tím vyšší obrat majetku, resp. zásob či pohledávek, na 1 

Kč tržeb. Doba obratu (vyjádřená ve dnech) ukazuje, jak dlouho firma drží peníze 

v dané části majetku. Čím nižší počet dnů, tím rychleji je podnik schopen změnit 

prostředky na likvidní peníze. Stav zkoumané společnosti dokazuje následující tabulka 

č. 16 a grafy aktivity. 
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Tabulka 16: Obrat a doba obratu ukazatelů firmy v čase  

  2007 2008 2009 2010 

obrat aktiv 1,42 1,61 0,98 1,10 

obrat stálých aktiv 3,26 3,61 2,38 3,12 

obrat zásob 11,31 15,94 9,05 6,55 

doba obratu zásob 32,26 22,89 40,34 55,71 

doba obratu pohledávek 86,34 66,77 99,93 111,18 

doba obratu závazků 59,05 25,44 32,86 50,85 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 8: Obrat aktiva firmy v čase 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 9: Doba obratu aktiv firmy v čase  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu č. 8 je zřejmý výrazný pokles obratu zásob. Tento pokles byl 

způsoben novou výrobou i požadavky zákazníků. Negativní jev zobrazuje graf č. 9 

(doba obratu), a to prodloužení doby splácení pohledávek. Tato vzrostla oproti roku 

2008 o téměř 66%. Tento nárůst se společnosti podařilo kompenzovat nárůstem doby 

splatnosti vlastních závazků ke svým dodavatelům, a to o 100% oproti roku 2008.  

 

Ukazatele likvidity 

Jak již z názvu vyplývá, jedná se ukazatel schopnosti společnosti přeměnit 

hodnocená aktiva v hotové peněžní prostředky. Likvidita se dělí na likviditu Pro 

uvedené druhy likvidity je doporučováno následující rozmezí: běžná likvidita (1,5 - 

2,5), pohotová likvidita (0,7 - 1,2) a okamžitá likvidita (0,2 - 0,5). Výsledné hodnoty 

ukazuje tabulka č. 17:  

Tabulka 17: Likvidita firmy v čase  

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 10: Likvidita firmy v čase  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 2007 2008 2009 2010 

běžná likvidita 2,38 4,78 6,54 3,90 

pohotová likvidita 1,83 3,88 5,32 2,80 

okamžitá likvidita 0,37 0,88 1,78 0,61 
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V roce 2007 firma uvedená doporučení dodržovala, následně přijala opatření 

proti krizi (zvýšení zásob) a ukazatele se zvýšily (rok 2009). V roce 2010 ukazatele 

znova klesají, což je pozitivní z důvodů vázání peněz v nepeněžní formě a naznačuje to 

pozitivní vývoj firmy do budoucna. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti hodnotí financování podnikatelských aktivit 

společnosti (tabulka č. 18), a to z hlediska použitých zdrojů, schopnosti splácení dluhů 

či schopnosti podniku krýt úroky z přijatých úvěrů výsledkem hospodaření. 

Tabulka 18: Zadluženost firmy v čase 

  2007 2008 2009 2010 

celková zadluženost 54,43 37,68 29,48 33,31 

míra zadluženosti 119,61 60,56 42,93 50,64 

úrokové krytí 1 856,78 3 021,85 1 208,24 334,06 

úrokové zatížení 5,39 3,31 8,28 29,94 

koeficient samofinancování 45,51 62,22 68,66 65,78 

doba splácení dluhu 2,81 1,78 0,97 2,53 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsledků je patrná tendence financování z vlastních zdrojů, které převažuje 

nad financováním cizími zdroji. Z cizích zdrojů převažují krátkodobé, tj. nezaplacené 

faktury a závazky za zaměstnanci. Dlouhodobé cizí zdroje tvoří pouze 6% kapitálu 

firmy. 

 

Shrnutí finanční analýzy 

Původní názor vyplývající z Altmanova indexu, že firma je dobře fungující 

pouze s drobnými problémy, se v průběhu celé analýzy prokázal. Jediný a pro firmu 

zásadní problém, jsou výrobní kapacity firmy, které jsou v současné době vysoce 

vytížené. Aby společnost rozvíjela své dlouhodobě vytyčené cíle, její další rozšíření je 

nezbytné. Celkově se jedná o silnou a zdravou společnost, finančně takřka nezávislou 

(cizí zdroje) na okolí. 
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3.2.3 SWOT ANALÝZA 

Na základě výše uvedených analýz, konzultací s paní obchodní ředitelkou, 

paní Dagmar Hořavovou, a využití vlastní praxe ve společnosti, bylo dosaženo 

následujících závěrů z analýz. 

Tabulka 19: SWOT  

silné stránky slabé stránky 

Dodávky pro jednotlivé zákazníky do 20 % celkových 

tržeb.  
Nevyužití všech možností zvýšení výrobní kapacity 

Průměrné roční tempo zvyšování tržeb činí 30%.  Nevyužití všech diverzifikačních možností. 

Rychlá reakce na řešení zákaznických požadavků, 

spolehlivost. 
Ceny vyšší než ceny konkurence. 

Goodwill zalozen na dlouhodobé tradici, české kvalitě 

a technické úrovni.  
Nesystematicky sledování vývojových projektů. 

Projekty na klíč - od designu přes výrobu po montáž Nekompatibilita programů se CRM, neúplné výstupy. 

Rozsáhlé technologické dovednosti a možnosti Absence přesných finančních trendů u vl. výrobků. 

Portfolio zákazníků z různých odvětví průmyslu.  
Nedostatečná pružnost ve využití nových technologií, 

nedostatek cenařů. 

Nové vlastní výrobní a kancelářské prostory Chybujeme v logistice - vyšší náklady na dopravu 

Komplexnost výroby (od vypálení až po lakování) Nestabilní síť kooperantů (konstrukce, cenaři) 

hrozby příležitosti 

Nárůst cen vstupních materiálů 
Nové segmenty/výrobky - potravinářský, chemický 

průmysl. 

Existenční problémy tuzemských výrobců OS 

(odběratelé). 

Průnik na trhy Německa a Ruské federace, Asie a J. 

Ameriky 

Nesnížení norem pracnosti u opakované výroby. Zvýšené průběžné kontroly – snížení reklamací a neshod 

Zvýšený počet reklamaci při větším objemu výroby 
Nabízet VHA projektovou formou („zákaznická 

řešení“). 

Legislativní úprava zábavního průmyslu. Dlouhodobé smlouvy o kooperaci (externisté). 

Nedostatek personálu (technologové, prodejci). Obchodní zboží - krycí měchy - levnější výrobce. 

Vývoj EUR/CZK (nepříznivý měnový vývoj). Rozšíření vlastních prací o zakružování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z těchto bodů jednotlivých oblastí SWOT analýzy byla pomocí váhového ohodnocení 

(uvedeno v příloze č. 8) zpracována následující matice SWOT. 
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Graf 11: SWOT matice 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z matice SWOT  je patrné, že podnik má spoustu silných stránek, které jsou 

doplněny příležitostmi. Pozici podniku shrnuje kruh v tabulce. Slabiny a hrozby, kterým 

podnik čelí, byly vyhodnoceny jako středně až vysoce ohrožující (-45,-100).  

Pro výběr přístupu a strategie vycházející z analýzy SWOT byla provedena 

podrobná analýza vztahů a vzájemného působení jednotlivých prvků oblastí S, W, O, T. 

Byly vybrány nejdůležitější prvky jednotlivých oblastí (nejvyšší % důležitosti) a ty byly 

porovnány ve vztazích S-O, S-T, W-O a W-T. Tato analýza je uvedena v příloze č. 8. 

Výsledný součet hodnocení je převeden do matice přístupu a strategie dle 

SWOT v tabulce č. 20.  

Tabulka 20: Přístupy SWOT a výsledné působení prvků 

Přístupy      Výsledné hodnocení 

  

Silné 

stránky 

Slabé 

stránky 

 

  S W 

Příležitosti SO WO  O 54 26 

Hrozby ST WT  T 39 8 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Současný stav v podniku je NEVYHOVUJÍCÍ. Výrobní kapacity a 

technologický pokrok jsou natolik klíčové pro plynulý chod podniku a výrobních 

procesů, že je nelze odsunout a přistupovat k nim s menší důležitostí.  

I v oblasti technologií jsou plánovány změny, které posunou výrobu 

v podniku na vyšší úroveň. Nedostatek konstruktérů vyvíjí tlak na stávající pracovníky, 

kteří nejen, že musí odvést stávající práci („rutinu“) precizně, ale jsou tlačeni i do 

dalšího vývoje a výzkumu. Přerozdělením konstrukční a výzkumné práce mezi více 

pracovníků, i externistů, lze snáze dosáhnout konkurenční výhody podniku.  

Z přístupu SWOT byla vybrána strategie SO, tj. strategie, která posiluje silné 

stránky pomocí příležitostí, jedná se o strategii „maxi-max“ – růstovou. Společnost 

Hestego a. s. by mělo zvolit ofenzívní přístup k dobytí maxima trhu a udržení svého 

postavení. Možným přístupem je:  

- kontinuální růst tržeb o 30% pomocí získání nových tržních segmentů či nových 

kvalitních výrobků pro stávající i nové trhy (tržní segmenty), 

- rozšíření stávajících technických dovedností a výrobních činností k poskytování 

produktů s vyšší hodnotou stávajícím i novým zákazníkům. 

Nástroje pro dosažení tohoto cíle jsou využití zkušeností v oblasti technologie 

a spolupráce se zákazníkem. Dále bude využito průniku na nové trhy či rozšíření 

zákaznických řešení akvizicemi. Tento krok povede k zajištění odbytu v různých 

segmentech trhu.  
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4 CHARAKTER ZACÍLENÝCH SEGMENTŮ 

Segmenty trhu, které byly vybrány pro zacílení obchodních aktivit
5
 

společnosti Hestego a. s., se vyznačují následujícími znaky: 

Z hlediska spotřebitele (zákazníci) 

- Existují potřeby, které nejsou dostatečně uspokojeny stávající (běžnou) nabídkou. 

- HiTech a projektové komponenty pro strojírenský průmysl se vyznačují stabilní, 

mírně rostoucí poptávkou (trendy v oboru viz analýza SLEPTE). 

- Lze jednoznačně vymezit zákazníky s danou poptávkou. 

- Lze vybudovat těsné spojení zákazník-dodavatel – dlouhodobé smlouvy, bariéry 

přestupu. 

 

Z hlediska konkurence na daném výklenku 

- Lze vytvořit vstupní bariéry pro následovníky – formou patentů, vysoké úrovně 

technologií či know–how. 

- Vysoká konkurenční schopnost segmentu – know-how, zkušenosti v oboru, garance 

řešení. 

 

Z hlediska konkurence v rámci celého trhu 

- Částečná možnost být oligopolem v segmentu trhu. 

- Částečná diferenciace nabídky oproti nabídce celého trhu – výroba na zakázku. 

- Nízký stupeň specializace nabízejících na celkovém trhu. 

 

Z hlediska produktu 

- Know-how definován pouze pro daný segment. 

- Produkt je rozšířením stávajícího sortimentu společnosti na daný výklenek. 

- Nabídka je založena na nové technologii (či patent, neopakovatelný projekt). 

                                                           
5
 Segment trhu – strojírenství – Německo – HiTech; Segment trhu – strojírenství – Německo – projektové; 

Segment trhu – strojírenství – ČR – projektové; neprosazovaný: Segment trhu – zábavní průmysl - ČR 
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Z hlediska marketingových nástrojů (4P) 

- Systematický sběr a analýza potřeb zákazníků daného segmentu trhu. 

- Úzká spolupráce s prodejci, konstruktéry. 

 

Z hlediska podniku jako celku 

- Předpoklad vyššího stupně rozvoje podniku.  

- Předpoklad flexibility podniku a rychlé reakce na změny na trhu (celkovém i 

výklenkovém). 

- Struktura podniku je přizpůsobena práci se segmentem (divizionální struktura, 

prolíná se i do konstrukce, technologie…). 
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5 NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

Následující návrhová část se skládá z definování směru, kterým se společnost 

Hestego a. s. chce ubírat a jejího poslání pro následující 3 roky. Dále jsou vytyčeny cíle, 

které svou strategií chce dosáhnout a obecného definování nástrojů potřebných 

k dosažení. 

Hlavní cíle a vize jsou zpracovány do hlavních úkolů, které by společnost 

měla plnit v doporučených termínech, aby dosáhla vytyčeného záměru, zvýšení 

konkurenceschopnosti a udržení stávající pozice na trhu či jejího rozšíření. 

Další částí je návrh úkolů taktických až operativních pro jednotlivé divize 

společnosti. Tyto úkoly jsou koncipovány v souladu se zvyšováním 

konkurenceschopnosti podniku. Plní hlavní úlohu ve zvýšení úrovně podniku, a to jak v 

oblasti technické, komunikační a hodnotové. Tyto úkoly jsou navrženy v úzké 

spolupráci s obchodní ředitelkou společnosti tak, aby obchodně-marketingové oddělení 

společnosti bylo schopno velmi pružně reagovat na konkurenci na trhu a dodávat nová 

řešení (technická, cenová, apod.) svým zákazníkům. 

Z výše uvedených úkolů byly definovány komunikační nástroje, které bude 

společnost využívat ve styku se svými zákazníky. 

Závěrečnou částí je návrh marketingového rozpočtu na plánované roky. 
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Z čeho vycházíme (aktuální stav): 

- Téměř nasycený trh kovových konstrukcí a kovových výrobků kromě celků - 93% 

(hrubý odhad viz výpočet analýza trhu). 

- Cenová nesouměrnost s konkurencí. 

- Vysoká kvalita, precizní dodací termíny, stejná či nižší cena. 

Kam směřujeme: 

- Dosažení silné konkurenční pozice ve speciálním tržním segmentu (segmenty trhu: 

HiTech a projektové - ČR Německo, Rusko). 

- Udržení stávající pozice na trhu. 

Poslání pro 2012-2015 

- Poskytování komplexních zákaznických řešení za použití širokého spektra vlastních 

finálních komponent a služeb. 

Cíle  

- Roční nárůst tržeb o 10 % v segmentech: Hi-Tech, projektové - ČR, Německo. 

- Roční nárůst marže o 1 % pomocí zvyšování produktivity práce a využití výrobních 

kapacit. 

- Ročně optimalizovat program CRM (↓ časové náročnosti, ↓ finančních zdrojů). 

- Zvýšit odbyt na německém trhu na 20 % obratu/rok, zahraniční trhy 15 % obrat/rok. 

Nástroje dosažení: 

- Dynamický rozvoj a růst – rozšiřování výrobních kapacit, výrobkového portfolia, 

růst objemu výroby stávajících produktů, zvyšování technologické úrovně výroby 

(vyšší cenová konkurenceschopnost). 

- Zabezpečení pozice bariérami vstupu konkurence (patenty, náklady). 

- Spolupráce se zákazníkem a akademickou sférou na vývoji produktů od návrhu, 

přes design až po výrobu. 

- Propojení sesterských firem a využití stávajících obchodních partnerů pro zvýšení 

komplexnosti poskytovaných zákaznických řešení. 

- Zvyšování úrovně technologií, optimalizace a aktualizace výrobního procesu od 

přípravy po expedici vedoucí k rychlejší reakci na požadavky zákazníků.  
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5.1 ROZPAD NA STRATEGICKÉ ÚKOLY, NÁSTROJE DOSAŽENÍ A TERMÍNY 

PLNĚNÍ 

 

1. Zabezpečování stálé pozice na stávajících trzích 

– Plnění termínů – nástroj: vyhodnocování produktivity práce, vyhodnocování a 

sledování zakázek; periodicita: 1x měsíčně. 

– Cenová konkurenceschopnost – nástroj: nové technologie výroby, snižování norem 

– spolupráce technologie – konstrukce – finance (měsíční, týdenní vyhodnocování 

produktivity práce (čisté, resp. hrubé), vyhodnocování zakázek; (fin. zdroje, 

dotace); periodicita: 1x měsíčně. 

– Rozšiřovat portfolio produktů – zajištění komplexního řešení požadavků zákazníků.  

o Nástroj: nové technologie – spolupráce technologie – obchod – finance; 

periodicita: 1x za 2 měsíce; nové akvizice, nové spolupráce – obchodní 

odd.; 1x za 2 měsíce. 

 

2. Zajišťování konkurenční výhody v rámci výklenků trhu 

– Zvyšování úrovně technologií, výzkum, vývoj (spolupráce s univerzitami); nástroj: 

patenty, nová řešení. Úzká spolupráce obchodní odd. (požadavky zákazníků, vývoj 

konkurence, jejich ceny) – technologie, konstrukce – finanční odd. (zajištění 

dotací). Pracovat na zakomponování nízké ceny z bodu 1. Periodicita: 1x za Q. 

 

3. Sdílení jednotné vize a cíle ven (zákazníci) a dovnitř (interní zákazník – zam-ec) 

firmy 

- Zvýšení podvědomí zákazníků o poskytování komplexního řešení. 

o Nástroje – ven: jednotná vizualizace komunikačních nástrojů v rámci 

holdingu (weby, bannery, letáky, inzerce, vizitky, veletržní stánky, dárky, 

apod.) termín: jednotnost – 1. pol. 2012, ostatní – Q-letně, dle potřeby. 

o Nástroje – dovnitř: zajistit povědomí o rozšíření firmy formou akvizice, 

fotky a nákresy projektů – syndrom „dosažený cíl“, zisk zákazníka = zisk 

můj, interní marketing. Spolupráce – obchod – personální; periodicita: 

pololetně. 

 



 

117 

4. Marketingový audit, re-segmentace trhu 

o Nástroje: Vyhodnocení přínosů a plnění marketingové strategie. Re-

segmentace trhu – SW firmy MBA Kontakt s. r. o. vs. Výstupy z metody 

ABC.  

Zodpovědnost: Obchodní odd.; periodicita: 1 ročně.   

 

 

5.2 MARKETINGOVÁ STRATEGIE JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍ 

Výše uvedené strategické úkoly byly rozpracovány do taktických a 

operativních úkolů jednotlivých divizí společnosti, tj. pro divizi teleskopické kryty, 

divizi kapotáže a divizi zakázková výroba. Strategie jsou totožné, proto je uvedena 

strategie pouze strategie divize teleskopických krytů. Plná verze návrhu strategií 

jednotlivých divizí je uvedena v příloze č. 6. 

Důležitým milníkem bylo stanovení strategie na jednu stránku A4. Takto 

předávané informace jsou přehledné, jasné a snadno zapamatovatelné a splnitelné.  

Vzhledem k formální úpravě této práce došlo k přeformátování strategie. Strategie dvou 

zbývajících divizí v příloze jsou v původním formátu. 

 

DIVIZE TELESKOPICKÉ KRYTY 

Ad 1. Zabezpečování stálé pozice na stávajících trzích 

– Plnění termínů, cenová konkurenceschopnost, rozšíření portfolia produktů o 

kuličkové šrouby a měchové krytí. 

o Nástroje: nové technologie výroby, snižování norem – spolupráce, patenty, nová 

řešení, úspory (materiálové, produkční), aktualizované kalkulace (propojit 

kalkulační list s technologií), dodržování termínů zakázek (dat. kontrol) 

produktivita práce, kapacitní plánování. 
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o Úkoly:  

 obchodní odd.: sledovat poměr TSK na celkové výrobě Hestega 

a.s., vývoj konkurence, jejich ceny; vyhodnocovat úspěšnost 

nabídek (CRM); předávat informace vedoucím divizí, 

 technologie – zajišťovat nové technologie, snižování norem, 

zvyšování PP → promítnout do KV (kalk.vzorec), 

 konstrukce – zajišťovat přiměřené technické řešení s důrazem na 

cenu a kvalitu → promítnout do KV, využití KlikSoftu, 

aktualizovat data,  

 logistika – snižování materiálové náročnosti, aktualizovaná data 

pro kalkulace, zlepšení balení krytů, zefektivnění dopravně-

expedičních služeb, 

 plánování – zajistit úzká místa v plánování a organizaci práce, 

kapacitní plánování, 

 finanční odd. /controlling – zajišťovat zdroje pro nové 

technologie (vlastní, dotace) / automatické vyhodnocování 

zakázek ABC. 

 

Ad 2. Zajišťování konkurenční výhody v rámci výklenků trhu 

– Zvyšování úrovně technologií,  

o Nástroje: výzkum, vývoj (spolupráce s univerzitami); patenty, 

nová řešení.  

o Úkoly:  

 obchodní odd., vedoucí jednotlivých středisek: ad bod 1 

o Periodicita:  

 Q, nabídky a 

informace: 

měsíčně, 

 měsíčně, 

 

 měsíčně, 

 

 

 

 měsíčně, 

 

 

 měsíčně, 

 

 měsíčně. 

 

 

 

 

o Periodicita:  

1x za 2 

měsíce 

 

Ad 3. Sdílení jednotné vize a cíle ven (zákazníci) a dovnitř (zam-ec) firmy 

– Úkoly definovány strategii pro obchodní a personální odd. 

Ad 4. Marketingový audit, re-segmentace trhu 

– Úkoly definovány v celkové strategii. 
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OBCHODNÍ A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ 

Ad 3. Sdílení jednotné vize a cíle ven (zákazníci) a dovnitř (zam-ec) firmy 

/Tento bod je zabezpečován napříč všemi divizemi/ 

– Jednotná vizualizace marketingových nástrojů 

o Nástroje: webové stránky, vizitky, letáky aj. (grafika, vnitřní dokumentace), 

firemní intranet (jednotný portál s detailními daty: normy, směrnice; 

personalistika; kancelářské potřeby → sledování stavu „vyřízení“) 

o Úkoly:  

 obchodní odd. 

o Periodicita: pololetně/ročně. 

– Zvýšení marketingové „gramotnosti“ napříč společností: 

o Nástroje: marketingová školení zaměřená na hodnotu produktu pro 

zákazníka.  

o Úkoly:  

 obchodní odd., personální odd.: výběr a organizace školení 

o Periodicita: pololetně/ročně. 

Ad 4. Marketingový audit, re-segmentace trhu 

/Tento bod je zabezpečován napříč všemi divizemi/ 

o Nástroje: Vyhodnocení přínosů a plnění marketingové strategie. U 

komunikačního mixu použitím výpočtů efektivnosti vložených nákladů 

k získaným objednávkám. 

Re-segmentace trhu – segmentace (graf č. 4) pomocí SW firmy MBA 

Kontakt s. r. o. vs. matice vyhodnocení plánů tržeb a výstupů z metody ABC 

(grafy č. 5, 6).  

Průzkum spokojenosti zákazníků vs. jejich loajalita měřená počtem 

opakovaných objednávek konkrétního zákazníka – stálost (tab. č. 7) 

Zodpovědnost: Obchodní odd.; periodicita: 1 ročně.  
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5.3 NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO MIXU 

Výchozím bodem pro volbu marketingových nástrojů komunikačního mixu a 

rozsahu, ve kterých budou použity, je schválený rozpočtový plán na marketing 

společnosti pro rok 2012 (viz tabulka č. 21, obchodní odd. 2012). 

V komunikačním mixu výrobní společnosti Hestego a. s. převažuje osobní 

prodej. Tato volba vychází již z definice trhu, na kterém firma působí (průmyslový). 

Jedná se o nejefektivnější a jedinečný nástroj B-2-B trhů. Současně je volena nárazová 

reklamní kampaň spojená se specifickými akcemi (veletrhy a výstavy) či novými 

produkty. Cílovými příjemci těchto kampaní jsou výhradně koncoví zákazníci (výše 

definované cílové segmenty trhu). 

Z neosobního prodeje lze navrhnout nástroje podpory prodeje, veletrhy a 

výstavy, formy přímého marketingu i některé metody public relation (dále jen PR). 

Za uvedené nástroje komunikačního mixu plně zodpovídá marketingově-

obchodní oddělení společnosti, pokud není uvedeno jinak. Veškeré náklady spojené 

s komunikačními nástroji shrnuje marketingový rozpočet (viz kapitola 6). 

Osobní prodej 

Osobní prodej je zvolen z důvodu nesporné výhody okamžité zpětné vazby 

zákazníka (možnost oboustranné komunikace). Dále nejúčinněji vytváří dlouhodobé 

vztahy se zákazníky společnosti, posiluje image firmy i produktu. Osobní prodej je 

součástí i některých nástrojů zařazených do neosobního prodeje (např. veletrhy a 

výstavy, PR). 

Náklady osobního prodeje jsou odvozeny od platu jednotlivých obchodních 

zástupců společnosti, které tvoří pevná složka mzdy a variabilní složka odvozená od 

splnění obchodního plánu. 

Kontrola plnění: průběžně; porady obchodního odd. 1x týdně. 

Neosobní prodej 

a) Veletrhy a výstavy 

Veletrhy a výstavy (dále jen VV) tvoří největší část marketingových výdajů 

společnosti Hestego a. s. Společnost se většinou účastí víceoborových VV,  



 

121 

a to vertikálních (tj. různá průmyslová odvětví prezentují své výrobky cílovým 

skupinám). (Přikrylová, 2010)  

Hlavním účelem VV je získání nových zákazníků či posílení vztahů se 

stávajícími zákazníky, představení nových produktů či uzavření kontraktu. VV jsou 

podporovány dalšími nástroji komunikačního mixu jako např. letáky, inzerce, následné 

oslovování získaných kontaktů formou direct mailingu aj. (viz dále) 

Současným trendem společnosti je po skončení VV jeho vyhodnocení pomocí 

koeficientu obchodní realizace, tj. počet nových kontraktů k celkovému počtu kontaktů 

z akce. Tento koeficient je vyhodnocován pomocí informačního systému CRM. Cílem 

obchodního oddělení je vylepšit použití tohoto systému vedoucímu k rychlejšímu 

hodnocení a návazných aktivit (direct mail). 

Vyhodnocení: do 1 až 3 měsíců od skončení akce (závislost na velikosti akce). 

b) Přímý marketing 

Společnost Hestego a. s. disponuje databází stávajících i potencionálních 

klientů, která je uchovávána a aktualizována v programu CRM. Tyto zdroje jsou klíčové 

pro nástroje přímého marketingu. Aktualizace se provádí průběžně (obchodníci). 

c) Direct mail 

Společnost Hestego a. s. využívá tento nástroj především k oslovení nových 

obchodních partnerů či k informování o novinkách a vede k posílení dlouhodobých 

vztahů. Jeho formou je i každoročně zasílané Pour Felicitér.  

V posledních několika letech společnost přešla od fyzické podoby direct 

mailu k adresnému (vyžádanému) e-mailingu.  

Frekvence: E-maily se posílají periodicky (Q) či k aktuální akci (VV). 

d) On-line marketing 

Klíčovou roli v on-line marketingu hraje v současnosti výše zmíněný 

vyžádaný e-mailing.  

Hlavním návrhem je však změna webových stránek. Webové stránky jsou 

zastaralé (březen 2012). Nové webové stránky by měly být především zjednodušené, 
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lákavé (na pohled) a konkurenční. Webové stránky by měli uživateli umožnit rychlou 

orientaci, případně vstup do oddělených sekcí (intranet, poptávkové formuláře, apod.).  

Dále by měly poskytovat aktualizované informace (newslettery) a snadný 

přechod ke společnostem ve skupině. Vzhledem k účasti společnosti ve skupině je 

podstatným rozšířením jednotící prvek na webových stránkách všech zúčastněných 

společností. 

Webové stránky budou zpracovány odbornou reklamní společností. Následná 

úprava webu (redakční systém) bude plně v kompetenci obchodního oddělení. Tato 

aktualizace by měla probíhat v návaznosti na změny ve společnosti (rozšíření služeb, 

změna telefonního kontaktu) či periodicky (zprávy o dění ve firmě). 

e) Podpory prodeje 

Mezi podporu prodeje lze zařadit předvádění produktů společnosti, a to jak na 

VV, tak přímo v prostorách společnosti. Další možností je předvádění výrobků pomocí 

CD či DVD. Nosiče lze na vyžádání zasílat potencionálním zákazníkům či je vystavit 

(ve zkrácené formě) na webových stránkách, kde budou ke zhlédnutí širšímu publiku. 

Tato média je nutno obměňovat a aktualizovat. V současné době disponují nosiče 

zastaralými informace a je navrženo jejich předělání.  

Aktualizace: ročně/při podstatných změnách v podniku. 

f) Reklama 

Společnost Hestego a. s. nevyužívá prostředků masové komunikace (TV, 

rádio). Dosavadní činnost v oblasti reklamy byla uskutečňována pomocí tiskovin, 

článků v odborných časopisech, prostřednictvím webových stránek, dárkových 

předmětů. Nejméně využívanou reklamou jsou prvky venkovní reklamy. 

Tiskoviny 

Letáky, informační brožury, vizitky aj. představují médium se širokým 

využitím. Hestego a. s. je využívá při VV, obchodních jednáních i na internetových 

stránkách, kde je lze využít v modifikované verzi. 
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Časopisy  

Společnost Hestego a. s. vydává vnitrofiremní noviny (Hestegoviny), které 

informují zájmové skupiny (zaměstnance, zákazníky, dodavatele) několikrát ročně 

(zpravidla 4x) o aktuálním dění ve firmě. Tyto vnitrofiremní noviny jsou tisknuty 

v nákladu 1000 ks, dále jsou vystaveny i na webových stránkách společnosti.  

Hestego a. s. také přispívá svými články do odborných časopisů (Svaz 

strojírenské techniky). Tato činnost je však málo častá. Společnost by se měla v tomto 

časopise více angažovat, aby rozšířila povědomost o značce, např. jednou za Q. 

Webové stránky 

Webové stránky by měly být tento rok rekonstruovány (viz výše). 

Dárkové předměty 

Dárkové předměty společnost využívá především na VV, kde rozdává 

prezenty svým zákazníkům. Drobností, která zaujme svou originalitou, jsou 

prezervativy označené mottem: „Hestego – Vaše ocelová ochrana“.  

Příležitostí pro využití tohoto nástroje je období na konci roku, kdy 

obchodníci objíždějí své zákazníky spolu s dárkovými předměty. 

Frekvence užití nástroje by měla zůstat ponechána. 

Venkovní reklama 

Venkovní reklama je dosud neméně využívaným nástrojem společnosti. 

V dřívějších letech byla využita reklama na vozidlech místní autobusové dopravy. Nyní 

se společnost orientuje především na sjednocení svého vzhledu. Nové vystavěné i 

nakoupené budovy prochází sjednocením vnějších i vnitřních prostor. Areál společnosti, 

který je dále rozšiřován, je pod vedením architekta, který jej upravuje k jednotné 

podobě.  

Doporučením je, i přes tyto vysoké náklady spojené investicemi do rozvoje 

společnosti, zopakování reklamy na vozidlech místní městské dopravy či využitím jiné 

formy venkovní reklamy (billboard, směrové šipky, aj.). Billboardová marketingová 

kampaň by stála společnost 13 000 Kč. V této částce je uvažován pronájem 1 billboardu 

vč. návrhové a montážní práce, a to dvakrát za rok. 
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g) Public Relation (PR) 

Formy PR, které společnost využívá, jsou informační zprávy zveřejňované 

cílovým skupinám (zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci). Pro zaměstnance jsou 

informace zveřejňovány na nástěnkách, firemních tiskovinách (Hestegoviny – viz dále 

v oblasti reklama) či vnitrofiremním e-mailem. 

Dodavatelé a zákazníci jsou informování přímo e-mailem nebo mohou získat 

informace na webových stránkách. Tyto by měly být rekonstruovány pro lepší 

přehlednost. 

Frekvence podávání zpráv a aktualit jednotlivým skupinám se liší. 

Zaměstnanci společnosti by měli získávat informace nejčerstvější (okamžitě až týdně). 

Vzdálením od „hranic“ podniku se prodlužuje i interval dodání informací pro cílové 

skupiny (dodavatelé, zákazníci, obchodní partneři), a to až na měsíční či kvartální 

časové rozmezí. 

 



 

125 

6 MARKETINGOVÝ ROZPOČET 

Současně vydává společnost Hestego a. s. na marketing finanční prostředky 

ve výši 0,5 – 0,7 % z ročního obratu. Toto rozpětí se odvíjí od výstavních aktivit, které 

tvoří největší položku rozpočtu.
6
 

Tabulka 21: Náklady na marketing v letech, odhad 

Rok 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2012-

2015 Typ nákladů 

Marketingové náklady - externí 

Výstavy 1 100 000 1 899 500 1 048 000 1 474 000 1 074 000 1 687 000 5 283 000 

Provoz webu 50 000 36 000 73 000 58 000 53 000 53 000 237 000 

Změna/design webu 150 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 

Prospekty 60 000 72 000 75 000 82 000 90 000 99 000 346 000 

CD-prezentace 40 000 50 000 45 000 50 000 50 000 50 000 195 000 

Inzerce 100 000 110 000 180 000 198 000 218 000 240 000 836 000 

Reklamní předměty 75 000 100 000 205 000 225 500 248 000 273 000 951 500 

CRM - údržba   180 000 216 000 216 000 108 000 72 000 612 000 

Ostatní 10 000   80 000       80 000 

Součet externě 1 585 000 2 647 500 2 122 000 2 503 500 2 041 000 2 674 000 9 340 500 

Marketingové náklady - interní 

Školení - obchodní 

odd. 20000 60000 156 000 79 000 79 000 79 000 393 000 

Školení - ostatní 0 0 interní školení 0 

Součet interně   60 000 156 000 79 000 79 000 79 000 393 000 

Suma celkem   2 707 500 2 278 000 2 582 500 2 120 000 2 753 000 9 733 500 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro sjednocení vize a strategie společnosti je nezbytné také uvažovat náklady 

na interní vzdělávání zaměstnanců, a to v oblasti přístupu a chápání zákaznických 

potřeb. Pro tyto potřeby byla vyčíslena částka na školení a jiné benefity se zaměřením 

na stimulaci zaměstnanců.(tabulka č 21., interní marketing 2012) 

K této základní myšlence „marketingu uvnitř společnosti“ budou využity 

nejen výše uvedená školení, ale celá řada nástrojů jako jsou již zavedené metody JIT 

(Just-in-time), 5S a management kvality. Dále lze uvažovat o metodách Six Sigma a 

Lean production (štíhlá výroba). 

                                                           
6
 Výstava na EMO Hannover, které se společnost pravidelně účastní se koná jednou za dva roky. 
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Pro hrubý odhad nákladů na marketing v dalších letech strategie bylo využito 

prostých průměrů a trendu jednotlivých položek. U položek týkajících se propagace 

byly částky navýšeny o 10%, a to z důvodu předpokládaného rozšíření produktového 

portfolia. Výsledné odhady jsou uvedeny v tabulce č. 21, v letech 2013, 2014 a 2015. 

Jedná se pouze o hrubá čísla, která se budou s vysokou pravděpodobností v letech 

měnit. 

Stávající vývoj nákladů (do roku 2012) zobrazují následující grafy. 

 

Graf 12:Výstavy, propagace za jednotlivé roky v Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 13: Propagace za jednotlivé roky v Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.1 AKČNÍ PLÁN 

Z výše uvedených návrhů marketingové strategie, komunikačního mixu a 

příslušných nákladů na jednotlivé činnosti byl stanoven akční plán na jeden rok. Tento 

plán se může měnit v jednotlivých letech ve vztahu k plánovaným akcím.  

Veškerou zodpovědnost za provádění akcí má obchodně-marketingové 

oddělení společnosti. 
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Tabulka 22: Akční plán/rok 

  Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Celkem   Činnost\týden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

P
ří

m
é Osobní prodej* # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 705,6 

Veletrhy     7 #         3   3 1   #   7     #   #                         # 9   # 3 #                   1048 

O
n

-l
in

e 

m
k

tg
 

Provoz webu 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 # # # # 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 123 

Redesign webu                                                               #                                 150 

R
ek

la
m

a 

Prospekty           #                     #                               #                               75 

Inzerce   # #                     # #   # # # #                         #       #       # #             180 

Rekl. předměty     5 5 3 3     #   # #   5   5 8 8 8 8 5       3 3         # #   3 3   2 2 2   8 8 8 8 8 8 8 8 205 

Reklama venk.                 2 2 2 2                                         2 2 2 2                         13 

P
R

, 
sa

le
s 

p
ro

m
. CD prezentace                     #     #                                                             1 1 1 1 65 

CRM - údržba 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 216 

Akce - mise**                                     5             #                     5                 #     60 

Direct mail*** 1                 1         1                     1             1       1               1       8,75 

  Součet nákladů 153,6 116,8 180,6 504,1 211,3 270,3 113,1 258,8 593,6 155,6 146,8 145,1 2849,35 

                                                                                                      

  * průměrné odměny pracovníků obch. odd. (uvažovány odměny za 100-115% plnění, odměny jsou stanoveny progresivně) 

  ** SST,Czechtrade                                                                                           

  *** vč. Newsletterů, poměrná část mzdy mktg pracovníka                                                               

  Provádění akce                          

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

129 

6.2 SHRNUTÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

Z návrhu marketingové strategie i marketingového rozpočtu vyplývá, že 

činnost marketingového oddělení společnosti Hestego a. s. je především komunikační, 

koordinační a kontrolní.  

Koordinační a kontrolní činnost marketérů společnosti spočívá především 

v aktualizování informací a dat, a to jak z vnějšího prostředí podniku, tak především 

z interních informací společnosti a jejich předávání směrem k zákazníkovi. Tato činnost 

navazuje na komunikační činnost marketingového oddělení, obecně se tedy jedná o 

„marketingovou komunikaci“. 

Marketingová komunikace společnosti 

Marketingová komunikace se v navrhované marketingové strategii týká 

především údržby stávajících marketingových kanálů. Vzhledem k charakteru 

průmyslového trhu, na kterém řešený podnik působí, byly nástroje marketingové 

komunikace voleny v souladu s principy strategie PUSH, tedy převaha přímé, osobní 

komunikace odvozené od poptávky. (Přikrylová, 2010)  

Ve strategii se jedná o jednotnou vizualizaci nástrojů nepřímé komunikace – 

webové stránky, letáky, vizitky, firemní intranet. Do jednotné vizualizace spadá i přímá 

komunikace, a to vyžádané e-maily (jednotná hlavička či podpis e-mailu). Úroveň 

přímé komunikace zaměstnanců společnosti směrem k zájmovým skupinám zvýší 

zavedení školení o marketingu, které je ve strategii plánováno. 

Ačkoliv je efektivita marketingové komunikace obtížně měřitelná, hraje 

v definované marketingové strategii významnou obchodní roli a pomáhá optimalizovat 

náklady společnosti. 

Marketingový audit 

Kontrolní role marketérů společnosti souvisí s kontrolou a aktualizací 

samotné strategie společnosti – marketingovým auditem.  

Tento je ve strategii zastoupen především každoročním vyhodnocením 

přínosů strategie, účinností marketingových nákladů, plnění jednotlivých definovaných 

úkolů, re-segmentací trhu a případným znovu-zacílením. Dílčí úkoly, vedoucí ke 
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zvýšení konkurenceschopnosti podniku, podléhají kontrole marketérů společnosti a 

podporují tak marketingovou strategickou kontrolu.  

Výsledkem marketingového auditu je zhodnocení, zda podnik realizuje své 

nejlepší možnosti za daných okolností. V opačném případě je zapotřebí strategii upravit. 
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ZÁVĚR 

Navrhovaná marketingové strategie společnosti a jejich jednotlivých divizí 

vychází z poznání společnosti, jejich finančních možností a provedené analýzy 

externího i interního okolí firmy. 

Cílem strategie je učinit společnost konkurenceschopnější na trhu 

kovodělných výrobků a kovových konstrukcí, a to pomocí navrhovaných nástrojů. 

Prováděcí postupy jednotlivých činností byly upraveny dle potřeb společnosti a 

vnitrofiremních zásad.  

Marketingová strategie vychází ze strategických tezí společnosti, které byly 

definovány začátkem tohoto roku (2012) a jsou uvedeny v příloze č. 7. Metody 

dosahování hlavního, resp. dílčích cílů strategie, představují převážně výzkumné, 

vývojové či výrobní činnosti. Ačkoli se jedná o ryze nemarketingové činnosti, jsou to 

právě tyto činnosti, které posunou společnost zvoleným směrem. Marketingové 

oddělení zde vystupuje jako koordinační orgán. Zároveň je útvarem zajišťujícím dobré 

jméno společnosti „navenek“, stará se o komunikaci se zájmovými skupinami, se 

kterými udržuje dobré vztahy. 

Hlavním úkolem marketérů společnosti je tedy koordinace činností, 

aktualizace a následné předávání informací o nových možnostech řešení svým 

zákazníkům, které přinese vyšší uspokojení jejich potřeb a povede k získání 

nových zákazníků a také ke zvýšení loajality a věrnosti zákazníků stávajících. 

Z tohoto pohledu je důležité sjednocení marketingové komunikace směrem 

k zákazníkovi, a to externímu i internímu. Jednotná filozofie nabídky a prodeje napříč 

divizemi společnosti, spolu s jednotnou vizualizací marketingové prezentace těchto 

divizí zapříčiní synergický efekt zájmových skupin. Společnost Hestego a. s. posílí svoji 

pozici nejen u svých zákazníků či v otázce věrnosti a ochotě zaměstnanců, ale i v oblasti 

investorů.  

Takto zvolenou marketingovou strategii však nelze považovat za rigidní. Je 

nezbytné uvažovat rizika spojená s podnikatelskou činností a další vlivy, které mohou 

mít dopad na potřebu změny strategie. Z toho důvodu jsou uvedeny nástroje re-

segmentace trhu a marketingový audit, které možným rizikům předchází. 
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