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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro stavební firmu na rok 

2012. Teoretická část je věnována popisu stavebního trhu, strategii a marketingové 

strategii, situační analýze a jejím nástrojům. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, 

jednotlivá dělení a struktury. V praktické části je popsána firma a její činnost. V rámci 

marketingové situační analýzy byl popsán současný stav, ve kterém se firma nachází a 

vlivy, které na ní působí. Jednotlivé analýzy jsou základem pro tvorbu marketingového 

plánu pro firmu Klima-Brno na rok 2012. V marketingovém plánu jsou definovány cíle. 

Zvolená strategie, je rozpracována do akčních programů, pomocí kterých by měly být 

splněny dané cíle. Na závěr je uveden systém kontroly a moţná rizika, která mohou 

ohrozit splnění daného marketingového plánu. 

 

Klíčová slova 

Marketingový plán, strategické plánování, situační analýza, GE matice, Bostonská 

matice. SWOT analýza. 

 

Abstract 

The aim of the thesis is to create a marketing plan for a building company in 2012. The 

theoretical part is devoted to the description the building market, strategy and marketing 

strategy, situational analysis and its tools. There are basic concepts explained, each 

division and structure. In the practical part describes the company and its activities. The 

marketing situation analysis, describes the current situation in which the business is 

located and the influences that act on it. Each analysis is the basis for creating a 

marketing plan for the company Klima-Brno in 2012. The marketing plan defined 

objectives. The chosen strategy is elaborated in action programs, by which should be 

complied with that goal. The conclusion is given control system and the possible risks 

that may impede the achievement of the marketing plan. 
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Úvod 

V současné situaci, která se často označuje jako „hospodářská krize“ je velmi obtíţné 

sestavování firemního plánu pro její budoucí rozvoj. Odhaduje se, ţe v roce 2012 by se 

vývoj ekonomiky České republiky měl pohybovat v rozmezí +/- 1%. Její dlouhodobější 

vývoj je ovšem velmi těţce předvídatelný. Je tedy nutné vytvořit strategické plány, které 

by obsahovaly různé scénáře vývoje ekonomiky. Tvorba strategických plánů platí i pro 

firmy, neboť je to šance, jak se připravit na aktuální vývoj dané situace. 

 

Pro diplomovou práci jsem si vybral téma: „Marketingové plánování ve stavebním 

podniku“. Dané téma jsem si vybral proto, jelikoţ mne lákalo vyzkoušet si sestavení 

marketingového plánu, který by mohl být implementován do praxe. 

 

Pro vytvoření marketingového plánu jsem vybral firmu Klima-Brno, která působí 

v segmentu vzduchotechniky na stavebním trhu. Subtrh vzduchotechniky je stejně jako 

většina ostatních odvětví ovlivněn současnou hospodářskou situací, kdy výrazně 

převaţuje nabídka nad poptávkou. Společnost Klima-Brno jsem si vybral z důvodu 

neexistence jakéhokoliv firemního plánování, které by firmu systematicky posouvalo 

dále pozitivním směrem na trhu vzduchotechniky. 
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Cíle práce 

Jako cíle diplomové práce jsem si stanovil vypracování marketingového plánu 

stavebního podniku. V teoretické části práce se chci zabývat vymezením pojmů 

souvisejících s marketingovým plánováním, rozvojem a strukturou podniku. Teoreticky 

všechny tyto klíčové faktory popsat a vymezit jejich vypovídající schopnosti a 

vyuţitelnost právě pro mnou zvolený stavební podnik. Zejména se chci soustředit na 

popis jednotlivých marketingových analýz, z nichţ následně vyberu ty nejvhodnější 

právě pro mnou zvolený podnik. 

Hlavním cílem diplomové práce pak je sestavení marketingového plánu stavebního 

podniku malé velikosti. Tento plán má být klíčovým faktorem pro řízení a chod 

veškerých marketingových aktivit ve společnosti. Na konkrétním, reálném podniku pak 

chci ukázat vliv jednotlivých marketingových aktivit seřazených do uceleného plánu na 

moţné dopady těchto aktivit při řízení a rozvoji stavebního podniku. Při vypracování 

marketingového plánu chci klást důraz zejména na dílčí cíle, kterými jsou: zvýšení 

povědomí o firmě v regionu, kde firma působí, udrţení a následné posílení pozice na 

stávajícím trhu, prosazení se na trhu středně velkých projektů s VZT, uplatnění se jako 

subdodávka VZT na velkých projektech, rozšíření portfolia nabízených sluţeb a řešení 

nezaplacených pohledávek ze strany zákazníka 

 

Cílem diplomové práce je sestavení marketingového plánu, který bude klíčovým 

nástrojem pro řízení a chod veškerých marketingových aktivit ve společnosti. 

Hlavním cílem sestavení marketingového plánu by měl být růst trţeb po dobu nejméně 

tří let. Dílčí cíle jsou: zvýšení povědomí o firmě v regionu, kde firma působí, drţení a 

následné posílení pozice na stávajícím trhu, prosazení se na trhu středně velkých 

projektů s VZT, uplatnění se jako subdodávka VZT na velkých projektech, rozšíření 

portfolia nabízených sluţeb a řešení nezaplacených pohledávek ze strany zákazníka. 

Všechny tyto dílčí kroky by měli podpořit plnění vytyčeného cíle marketingového 

plánu. 
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1 Historie moderního marketingu 

Počátky moderního marketingu sahají k přelomu 19. a 20. století. Vznikl v USA, kde 

impulsem pro jeho vznik byla převládající nabídka nad poptávkou, coţ byl důsledek 

průmyslově rozvinuté ekonomiky. V Evropě se marketing začal rozšiřovat aţ ve 

dvacátých letech 20. století. První odvětví, na které se marketing zaměřil, bylo 

zemědělství. Pro marketing v zemědělství vznikla první učebnice marketingu, která se 

věnovala distribuci zemědělských produktů. Následně byly na Harvardské univerzitě 

rozpracovány teorie marketingu, jenţ se nadále rozvíjel se vznikem nových pracovních 

funkcí. Ve Spojených státech amerických začala vznikat samostatná marketingová 

oddělení, která byla reakcí na vznik pracovní pozice vedoucího produktu. V 30. letech 

20. století se marketing, jako vědecká disciplína začíná vyučovat na Business School 

v USA. Začátkem 50. let je uţ marketing běţnou součástí výuky. V roce 1937 vyšel 

první výtisk prestiţního marketingového časopisu Journal of marketing, který začala 

vydávat organizace American Marketing Association. V 70. letech se začíná rozvíjet 

strategické plánování, které je orientováno na trh za účelem ocenění produktového 

portfolia. K tomuto účelu byly sestaveny matice: BCG – Boston Consulting Group, GE 

– General Electric. Pomocí těchto matic je vyhodnocena pozice vlastních výrobků na 

konkrétním trhu ve srovnání s konkurencí. 

 

2 Stavební trh 

2.1 Struktura stavebního trhu 

„Stavební trh je uceleným vymezeným prostorem (mikroprostředím), kde dochází 

k realizaci celé řady aktivit.“[1, s. 18] Není ovšem jednolitý, má svoji strukturu. 

Marketing rozděluje stavební trh na tyto subtrhy: 

 Trh stavebních děl. 

 Trh stavebních hmot a technologických celků. 

 Trh stavebního servisu. 

 Trh nemovitostí. 
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Stěţejním subtrhem pro celý stavební trh je trh stavebních děl. Zde dochází k realizaci 

vlastního stavebního díla a dochází zde ke střetu mezi nabídkou (stavební firmy) a 

poptávkou (investor). Výsledkem je stavební dílo, coţ můţe být jak novostavba, 

rekonstrukce, tak i modernizace. Součástí tohoto subtrhu je také údrţba stavebních 

objektů po dobu jeho ţivotnosti. 

 

Na tento trh navazují trhy stavebních hmot a trhy stavebního servisu. Jsou úzce spjaty s 

trhem stavebních děl a ovlivňují jej. Trh stavební hmot je důleţitý v tom, ţe zde dochází 

k výběru výrobků (stavebního materiálu) a tím se ovlivňuje kvalita, ţivotnost, cena 

stavebního díla. Výrobci a prodejci těchto produktů se tedy snaţí nalákat investory na 

své zboţí. Trh stavebního servisu má dvě sloţky: trh projekčních a poradenských 

kanceláří a trh stavebních strojů a zařízení. Na trhu projekčních a poradenských 

kanceláří dochází ke styku projekce s potencionálními investory, kterým jsou nabízeny 

jejich sluţby. Při výstavbě jimi vyprojektovaného díla fungují jako autorský dozor 

stavby a jsou tak v kontaktu se zhotovitelem. Trh stavebních strojů a zařízení je zaloţen 

na nabídce ze strany výrobců stavebních strojů a zařízení a poptávce ze strany 

stavebních firem, které je potřebují ke své činnosti. 

 Veškeré operace na stavebním trhu jsou monitorovány a regulovány orgány státní 

správy, nejčastěji stavebními úřady. Vydanými normami a nařízeními se řídí investor 

(územní a stavební řízení, kolaudační řízení, kdy výsledkem je rozhodnutí o uţívání 

stavby), projekční kanceláře (poţadavky na technologie, pouţité materiály a 

konstrukce). Orgány státní správy také dohlíţejí na zhotovitele během realizace stavby. 

Dohlíţí na trh stavebních hmot, kde dané výrobky musí splňovat předepsané fyzikální, 

chemické a zdravotní parametry. Po dokončení stavebního díla jsou jimi uloţeny 

podmínky k jeho uţívání v rámci kolaudačního řízení a stavba tak můţe vstoupit na trh 

nemovitostí. 

Tyto subtrhy ovšem nejsou izolovány, naopak jsou vzájemně propojeny, tudíţ vytváří 

celek – stavební trh.
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Trh stavebních hmot 

 

Trh realizace stavebních děl         Trh nemovitostí 

 

Trh stavebního servisu 

 

Na podobě a fungování stavebního trhu se ovšem nepodílí pouze jeho subtrhy, ale také 

externí vlivy působící kolem něj – makroprostředím. Hlavní externí vlivy jsou: 

 Celková kondice hospodářství (nejen v České republice, ale i celosvětová): má 

vliv na aktivitu na stavebním trhu a jeho celkové velikosti. 

 

 Právo a legislativa: neméně důleţitý faktor. Normy upravující obecné podmínky 

podnikatelské činnosti, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o územním 

plánování a stavebním řádu, zákony týkající se ţivotního prostředí. 

 

 Sledování moderních trendů: postupy, nové technologie. Pokud trh v této oblasti 

„zaspí“ je nepřitaţlivý pro nové investory a hrozí odchod stávajících investorů. 

 

 Demografický vývoj: rozloţení obyvatelstva, jeho migrace je dalším z klíčových 

faktorů pro odhad vývoje stavebního trhu v dané lokalitě. 

 

 Ekologie: trend poslední doby se snahou o stavební a výrobní postupy šetrné 

k přírodě. 

 

2.2 Segmentace stavebního trhu [1] 

V předchozí části byla uvedena struktura stavebního trhu. Z marketingového hlediska je 

třeba tyto čtyři základní subtrhy podrobněji rozdělit. Tyto části lze nazvat segmenty trhu 

a usnadňují orientaci a pohyb na stavebním trhu.
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 Trh stavebních hmot 

Tento segment zahrnuje základ pro výstavbu stavebních děl. Jsou zde vyuţívány 

marketingové metody komerčního typu. Většinou dochází k prodeji díky 

distribuční dealerské síti, které obsahují i maloobchodní řetězce. Výrobci 

stavebních hmot vnímají jako potencionálního zákazníka hned řadu spotřebitelů. 

Tito spotřebitelé se dají nazvat segmenty odběratelů. Do prvního segmentu 

odběratelů spadají stavební projektanti, kteří rozhodují o tom, který materiál, či 

technologie bude v příslušném stavebním díle vyuţita. Druhý segment 

odběratelů tvoří stavební firmy, které podléhají příkazům projektanta a třetí 

segment tvoří tzv. „domací kutil“. Do toho segmentu spadají drobné opravy, ke 

kterým není potřeba projektová dokumentace.  

 

Dále je třeba dělit zákazníky dle demografických a psychografických faktorů. Věk, 

ţivotní úroveň, trendy v okolních segmentech, to vše má vliv na vkus zákazníka. Díky 

těmto znalostem se zvyšuje pravděpodobnost, ţe firma bude úspěšná.  

 

 Trh technologických celků 

Technologické celky jsou zařízení, díky kterým jsou zajištěny poţadované 

technické parametry a zvyšují úroveň provozu a vybavenosti (eskalátory, 

klimatizace, výtahy, solární panely). Z marketingového hlediska se zde vyuţívají 

stejné postupy jako na trhu stavebních děl. Jedná se tedy o klasický komerční 

marketing. 

 Trh realizace stavebních děl 

 

Jedná se o stěţejní pilíř ve stavebnictví. Vystupují zde investoři (zadavatelé 

zakázek) a dodavatelé (stavební firmy). Podle zakázky jsou prováděny veškeré 

marketingové mixy, segmentační a analytické procesy. Vyuţívá se zde 

zakázkový marketing. 
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Jelikoţ je tento trh natolik obsáhlý, je potřeba jej rozčlenit do jednotlivých 

segmentů. 

 

 Trh stavebních děl podle jejich zaměření 

o Budovy pro bydlení 

o Budovy a haly pro průmysl 

o Vodohospodářské stavby 

o Dopravní stavby 

o Budovy a haly občanské vybavenosti 

o Objekty podzemní a důlní 

o Inţenýrské stavby 

o Ostatní stavby 

 

 Sériové stavby 

 

U sériových staveb je minimální individualizace. 

 

 Polosériové objekty 

 

Polosériové objekty zahrnují typové rodinné domy, či bytové domy. 

Zákazník si můţe sestavit z předem pevně stanoveného seznamu (více 

druhů zdiva, střešních krytin, oken) stavební objekt dle svých představ. 

 

 Individualizovaná výstavba 

 

Jedná se o nejnáročnější typ (finančně, technologicky, technicky). 

Přístup k zákazníkovi je zcela individuální. Je snaha mu vyjít maximálně 

vstříc a zároveň dodrţet zákonem předepsané normy a postupy.
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 Trh stavebních děl dle územního působení stavebního podniku 

 

Kaţdá firma má své moţnosti a od nich se odvíjí její rozsah působení. Některé 

nadnárodní firmy (Skanska, Metrostav) působí ve více zemích a více odvětvích ve 

stavebnictví. Na některé zakázky si najímají subdovatele, či danou zakázku pouze zaštítí 

svým jménem (generální dodavatel). Středně velké firmy mají své pole působnosti 

menší. Operují na menším území, většinou v kraji, kde sídlí a v krajích sousedních. Na 

specializované práce si najímají subdodavatele. Třetí skupinu tvoří malé firmy, které se 

specializují na jednu či pár činností. Jsou limitovány technicky, počtem zaměstnanců i 

finančně. Jejich pole působnosti ovšem můţe být díky specializaci i celorepublikové. 

 

 Trh komplexních staveb a trh subdodávek 

 

Stavební firmy by měly uváţit své moţnosti a kapacity a zvolit, zda se pokusí 

získat danou zakázku jako generální dodavatel (zaštítění projektu), či bude 

vystupovat jako subdodavatel. 

 

 Trh veřejných a soukromých zakázek 

Stavební zakázky jsou dle jejich financování dvojího charakteru: 

 Veřejné zakázky: jsou financovány z veřejných financí a jsou zadávány 

dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Schvalují se dle závaţnosti na 

různých stupních státní správy. Veřejné zakázky mají také své stupně 

důleţitosti, podle kterých se řídí. 

 

 Trh financovaný ze soukromé sféry: kde se jedná o investory, kteří se 

tímto ţiví (developerské firmy, obchodníci s realitami), či to jsou 

náhodní investoři, kteří danou stavbu většinou uţívají pro svoji potřebu. 
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 Rozdělení stavebního trhu dle psychografických faktorů 

Aktuální módní trendy, příslušnost k určité sociální vrstvě či styl ţivota, to vše 

má velký vliv na stavební dílo, jeho kvalitu, rozsah, finanční náročnost a jeho 

další parametry. 

 

2.3 Subjekty působící na stavebním trhu [1] 

Na stavebním trhu stejně tak jako na jiných trzích, působí různé subjekty. Některé 

subjekty operují na celém stavebním trhu, jiné se specializují pouze na určitý segment.  

 

 Investor - můţe se jednat o fyzickou či právnickou osobu. Investor můţe mít 

soukromý nebo veřejný charakter (stát, obec, příspěvkové organizace). Investor 

vkládá finance do realizace stavby za účelem pozdějšího uţívaní či zhodnocení 

(prodej, pronájem). 

 

 Stavebník – osoba právnická, fyzická, či domácnost, která zamýšlí realizovat 

stavbu. Je za ni veřejně odpovědná a má jí vzniknout vlastnické právo k 

výstavbou realizované stavbě. Jedná se tedy většinou o investora a uţivatele 

současně. 

 

 Kupující – osoba, která se rozhodla pro koupi nemovitosti (pozemek, stavba), či 

materiálu a technologie za účelem výstavby. 

 Dodavatel - poskytovatel prezentovaného zboţí či sluţby na stránkách 

zprostředkovatele. 

 Výrobce a prodejce /stavebních hmot, stavebních celků, strojů a strojních 

zařízení/ - právnická nebo fyzická osoba prodávající materiál, stavební celky a 

stroje, které jsou nutné pro výstavbu. Můţe se jednat o specializované prodejny 

na určitý segment zboţí i o tzv. „hobby markety“, kde najdete vše „pod jednou 

střechou“. 
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 Projekční kancelář – dodává projektovou dokumentaci pro danou stavební 

činnost. Projektová dokumentace je vypracována pro zhotovitele, za účelem 

výstavby a můţe být vypracována pro investora jako podklad pro výběrové 

řízení na zhotovitele, jehoţ součástí bývá také slepý rozpočet. Projektant 

vykonává na stavbě funkci autorského dozoru. Při spolupráci s geodetem vytváří 

geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán pro věcná 

břemena. 

 

 Inţenýrská kancelář – právnická či fyzická osoba, která je prostředníkem mezi 

jednotlivými stavebními subjekty s cílem postupné provázanosti jednotlivých 

činností spjatých se stavbou. Inţenýrská kancelář má na starosti: projektovou 

dokumentaci stavby, územní a stavební povolení, zajištění zhotovitele, stavební 

dozor při výstavbě, kolaudační souhlas, poradenskou činnost. 

 

 Developer – jedná se o inţenýrskou kancelář, realitní kancelář, stavební firmu, 

která vymyslí stavební projekt. Následně jej organizuje, řídí a kontroluje s cílem 

prodeje stavby při zhodnocení své investice. Mezi tradiční činnosti developera 

patří: provedení průzkumu trhu a okolí, definování podnikatelského záměru, 

financování projektu + případně jeho pojištění, výběr vhodné lokality pro 

výstavbu a odkoupení příslušného pozemku, veřejnoprávní projednání projektu, 

výběr zhotovitele, prodej či pronájem stavby. 

 

 Prodejce nemovitostí – jedná se o domácnost, developera či realitní kancelář. 

 

 Orgány státní správy – stěţejním orgánem státní správy ve stavebnictví je 

stavební úřad. Jeho činností je regulace výstavby v příslušné lokalitě, 

poskytování územního souhlasu, stavebního povolení, slouţí jako státní stavební 

dozor a na konci stavby vynáší kolaudační souhlas. 

Mezi další orgány státní správy, které jsou účastníky řízení patří: hasiči, krajská 

hygiena, energetická inspekce, zkušební ústavy.
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3 Strategie a marketingová strategie 

V této kapitole bude definována strategie a marketingová strategie, jejich rozdíl. Druhá 

část této kapitoly se věnuje jednotlivým typům strategií a strategiím, které jsou 

vyuţívány v malých podnicích.  

3.1 Strategie 

Strategie představuje: „určité schéma postupu, které naznačuje, jak za daných podmínek 

dosáhnout vytyčených podnikových cílů. Je to jakýsi přehled moţných kroků a činností, 

kdy neznáme všechny budoucí okolnosti a podmínky.“ [2, s. 265] Cílem strategie je 

provázat veškeré aktivity ve firmě a připravit podnik na situace, u kterých je 

pravděpodobnost, ţe by mohly nastat. Jiná definice popisuje strategii jako: „směr a 

rámec působnosti firmy v dlouhodobém horizontu: znamená dosaţení výhody pro firmu 

prostřednictvím kombinace jejích zdrojů v rámci konkurenčního prostředí, aby byly 

uspokojeny potřeby trhu a splněna očekávání investorů.“[2, s. 265]. Strategie se snaţí 

vyřešit tyto otázky: 

 Co je cílem firmy v dlouhodobém horizontu?  

 Na jaký trh/trhy se firma zaměří a jaké aktivity daný trh obsahuje? 

 Díky čemu můţe firma předstihnout konkurenci? 

 Jakými zdroji musí firma disponovat, aby byla konkurence schopná? 

 Jaké externí faktory ovlivňují firmu? 

 Jaké jsou hodnoty a očekávání těch, kteří mají moc ve firmě? 

 

3.2 Marketingová strategie 

Obsahuje nástroje, díky kterým se podnik snaţí dosáhnout smluvených marketingových 

cílů. Je zde snaha o co nejúčinnější alokaci zdrojů a znalostí k dosaţení definovaných 

cílů. Marketingová strategie bývá často součástí podnikové strategie, která udává směr 

budoucího vývoje podniku. 

Strategie se obecně zabývá výběrem segmentu trhu, na kterém bude podnik operovat, 

positiongem (proces vytváření vjemu ve spotřebitelově vědomí, který je spojen s 
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povahou podnikání firmy a výrobku/sluţby, který firma nabízí), prvky marketingového 

mixu a výdaji. Rozdíl mezi strategií a marketingovou strategií je tedy ten, ţe strategie se 

zaměřuje na podnikové cíle a vyuţívá ji topmanagement. Marketingová strategie se 

zaměřuje na marketingové cíle a slouţí vedení marketingu. Úspěch, či neúspěch 

strategie lze hodnotit na základě dosaţených cílů.  

Marketingová strategie určuje, kterým zákazníkům bude společnost nabízet své sluţby a 

výrobky a tím vytvářet hodnoty pro tyto zákazníky. Marketingovou strategii 

transformuje do praxe marketingový plán, pomocí marketingového mixu. Marketingový 

mix je soubor nástrojů, které firma vyuţívá k implementaci marketingové strategie. 

Tyto nástroje jsou uváděny pod označením tzv. 4P (product – produkt, price – cena, 

place – místo, promotion – propagace). 

 

3.3 Typy strategií 

Způsobů členění marketingových strategií je spousta. Tato práce pouţije členění 

marketingových strategií podle p. Boučkové: 

 

 Růstové strategické směry výrobek – trh 

 

 Strategie penetrace trhu: pouţití v případě, ţe firma pronikla zásadním 

způsobem na trh s cílem zvýšení příjmu při nízkých nákladech a riziku. 

Podmínkou je pevné postavení na trhu s ověřenou výrobou, či nabídkou 

sluţeb. 

 

 Strategie vývoje trhu 

 

 Strategie vývoje výrobku, proniknutí na současný trh pomocí vyuţití 

inovací stávajících výrobků, či nových výrobků: ve stavebnictví se jedná 

především o inovaci a vylepšení stávajících parametrů jiţ nabízených 

produktů. 
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 Strategie diverzifikace: jedná se o strategii, kdy firma vstoupí na nový trh 

s novým produktem. Jedná se o velmi riskantní strategii, jelikoţ firma 

nezná dostatečně fungování daného trhu. Pokud se ovšem proniknutí na 

nový trh povede, má firma velikou výhodu před konkurencí v podobě 

nabídky „něčeho nového“ pro zákazníky. 

 

 Strategické směry orientované na konkurenci 

 

 Strategie výrobce s nejniţšími náklady 

 Strategie diferenciace 

 

 Strategické směry zaloţené na postavení firmy na trhu 

 

 Strategie trţního vyzyvatele 

 Strategie trţního následovatele  

 Obsazování trţních mezer  

 

3.3.1  Strategie malých a středních firem 

 Strategie koncentrace na vybraný trţní segment: jedná se o nejčastěji 

vyuţívanou marketingovou strategii. Malé firmy by neměly konkurovat 

velkým firmám, ale měly by se snaţit vybírat si ty trhy, které jsou pro velké 

firmy nezajímavé a neefektivní vzhledem ke své velikosti a povaze. Je zde 

ovšem potřeba provést marketingový průzkum s cílem zjistit uţitečné skupiny 

zákazníků a určit odpovídající kombinaci marketingových nástrojů. 

 

 Strategie diferenciace: jedná se o strategii, kde se nejčastěji vyuţívá kvalita 

nabízených výrobků a sluţeb. Kvalita musí být ovšem poměřována ze strany 

zákazníka a ne podnikatele. Velice často se klade důraz na tradice, loajálnost, 

které s vysokou kvalitou častou souvisejí. Je zde tedy snaha o maximální 

plnění tuţeb zákazníka, včetně kvality komunikace a vztahů. 
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 Strategie diverzifikace: tato strategie se pouţívá, kdyţ firma chce vstoupit na 

nový trh s novým produktem. Jedná se o velmi riskantní strategii, jelikoţ firma 

nezná dostatečně fungovaní daného trhu. Pokud se ovšem proniknutí na nový 

trh povede, má firma velikou výhodu před konkurencí v podobě nabídky 

„něčeho nového“ pro zákazníky. 

 

 Strategie kooperace: doporučuje se zejména těm malým firmám, které jsou 

limitovány financemi, lidskými zdroji a také vysokými náklady na 

marketingovou činnost. Jde o pracovní vazbu s konkurencí, ale i o symbiózu 

firem, které si navzájem nekonkurují a mohou tak díky spolupráci nabízet 

komplexnější sluţby. 

Ke zvolení nejoptimálnější strategie je potřeba zváţit a vyhodnotit všechny doposud 

zrealizované kroky a situaci, ve které se nyní firma nachází. 

 

4 Marketingové plánování 

„Marketingové plánování je klíčová sloţka pro budoucí vývoj podniku. Musí 

propojovat trţně obchodní činnost podniku s potřebami rozvoje podniku.“ [1, s. 48]. 

Marketingové plánování bere na vědomí situaci podniku na trhu. Cíle, kterých chce 

podnik dosáhnout, by měly korespondovat s moţnostmi podniku, tudíţ jeho kapacitě, 

ekonomické situaci a situaci na trhu. Existují tyto situační stavy trhu: 

 Stagnační fáze: výroba a odbyt je neměnný. 

 

 Růstová fáze: růst trhu v řádu několika procent, nevzniká potřeba rozšíření 

kapacit. 

 

 Ofenzivní fáze: na trhu dochází k velkému rozmachu – mimořádné zvětšení 

výroby, je nutné analyzovat situaci a vyvodit z ní strategická rozhodnutí. 
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 Defenzivní fáze: dochází k mírnému propadu trhu, vzniklé ekonomické 

problémy a problémy s nezaměstnaností jsou řešitelné, je ovšem nutná analýza 

trhu - jeho dalšího moţného vývoje, 

 

 Recesivní fáze: hluboký propad trhu, který postihuje všechna odvětví firmy, je 

nedostatek financí na investice i na provoz podniku, výsledkem je propouštění. 

Pokud firma nezareaguje včas, eliminačními opatřeními můţe dojít k zániku 

podniku. 

Marketingový plán je základ pro stanovení dlouhodobých cílů, definuje trţně – 

obchodní aktivity firmy a její postavení na trhu v budoucnosti. Marketingové plánování 

vyuţívá jednotlivé sloţky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, 

komunikace). Marketingový plán stanovuje postup, jak bude marketingová strategie 

uskutečněna a jaká bude podoba celkového rozpočtu. Zahrnuje analyzování 

marketingových příleţitostí, přípravu strategického a marketingového plánu, realizaci 

plánovaných aktivit a následnou kontrolu – zpracování výsledků, jejich vyhodnocení a 

posléze dílčí úpravy předešlých částí. 

 

Marketingové plánování lze rozdělit do 5 částí, které budou podrobněji popsány níţe. 

4.1 Analyticko – výzkumná fáze  

Před kaţdým klíčovým rozhodnutím je nutné analyzování prostředí, ve kterém se 

podnik nachází. Jde o vnitřní prostředí – mikroprostředí a vnější prostředí – 

makroprostředí. Na stavební trh, kterého se tato diplomová práce týká, má značný vliv 

globální ekonomická situace. 

Při výzkumné fázi jsou vyuţívány tyto nástroje: 

 Situační analýza. 

 Marketingový výzkum. 

 SWOT analýza. 

Postupně na sebe navazují a zdokonalují tak výsledek této činnosti.
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4.2 Situační analýza 

„Marketingová situační analýza je systematické a důkladné, kritické a nestranné 

zkoumání a posouzení vnitřní situace podniku s důrazem na jeho marketingové činnosti 

a postavení podniku ve vnějším prostředí s důrazem na analýzu trhu a analýzu 

konkurence.“ [3, s. 238]. 

Analýza nezkoumá pouze současný stav, ale provádí se s ohledem na minulý vývoj, 

současný vývoj a moţný budoucí vývoj. V rámci situační analýzy se můţe pouţít řada 

analýz, ale vţdy by na konci měla být SWOT analýza, která završuje a také shrnuje 

výsledky všech analýz. Výstupem těchto analýz by mělo být stanovení marketingových 

cílů. Marketingovým cílům bude věnována kapitola č. 4.5. 

 

V následujících podkapitolách budou vybrané analýzy blíţe charakterizovány. 

 

4.2.1 PESTE analýza 

Pouţívá se k rozboru makrookolí podniku, které je rozděleno do pěti základních částí 

(podle jejich počátečních písmen je analýza nazvána): 

 Politické a legislativní – zkoumá a popisuje jak je stabilní politická situace, 

členství v mezinárodních organizacích. 

 

 Ekonomické – popisuje stav a provádí prognózy vývoje základních 

ekonomických ukazatelů (HDP, inflace, nezaměstnanost, salda veřejných 

rozpočtů a zahraničního obchodu). 

 

 Sociální a demografické – uvádí stav ţivotní úrovně, charakterizuje pracovní 

sílu, vzdělanost, demografickou strukturu a její vývoj. 

 

 Technické a technologické. 

 

 Ekologické. 
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Cílem PESTE analýzy je najít faktory, které mají pro podnik význam. Nehledají se 

pouze ty, které značí příleţitost, ale i ty sloţky, které mohou být hrozbou. V analýze by 

měla být uvedena pravděpodobnost, se kterou k dané příleţitosti, či hrozbě dojde. Pro 

příklad lze uvést neustálé zadluţování státu (pokles ratingu – vyšší úroková sazba pro 

ČR), důraz na ţivotní prostředí, vstup nadnárodních firem na trh apod. 

 

4.2.2 Analýza odvětví 

Odvětví je popisováno jako skupina firem zásobující určitý trh. Při definování trhu musí 

firma zváţit také hranice odvětví, které jsou dány na straně poptávky moţností 

nahrazení výrobků a sluţeb za jiné a na straně nabídky jednoduchostí, s níţ můţe 

podnik přemístit výrobky a sluţby na nové trţní segmenty. 

Analýza odvětví bývá často spojována s modelem M. Portera. Hranice odvětví nebývají 

vţdy přesně a jasně vymezené a moţné příleţitosti a hrozby se mohou nacházet 

v oblastech, které na první pohled do daného odvětví nepatří. Platí zde nepsané 

pravidlo, ţe čím je větší moţnost nahrazení produktů, které podnik nabízí v dané 

oblasti, tím je podnikání náchylnější k riziku a změnám. 
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Obrázek 1 - Porterův pětifaktorový model 

 

Model vychází z předpokladu, ţe strategická pozice podniku působícím v určitém 

odvětví je z největší části určována působením pěti základních činitelů: 

 Riziko vstupu potencionálních konkurentů: riziko se sniţuje, jsou-li bariéry 

vstupu na daný trh (vysoké počáteční náklady, náročné budování distribučních 

cest). 

 

 Rivalita mezi stávající konkurencí: rivalita nutí firmy sniţovat náklady, 

maximálně vyuţívat kapacity a neustále se zdokonalovat. 

 

 Smluvní síla kupujících: jejich obrovskou výhodou jsou informace (zjištění cen 

nabízených sluţeb). Podle získaných informací si vybere nejvýhodnější 

nabídku. 

 

 Smluvní síla dodavatelů: silné postavení dodavatele nastane ve chvíli, kdyţ 

nabízí k odprodeji zboţí, které je těţko nahraditelné. 
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 Hrozba substitučních výrobků: hrozba náhrady se sniţuje, pokud mají jejich 

výrobci vysoké náklady, či je v jejich odvětví velká konkurence. 

 

4.2.3 Portfolio analýza 

Portfolio analýza zkoumá postavení jednotlivých sluţeb a produktů, které společnost 

nabízí vzhledem k celkovému trhu. 

 

4.2.3.1 Bostonská matice  

Bostonskou matici vyvinula v 60. letech 20. století bostonská poradenská skupina. 

Někdy je nazývána maticí Růst-podíl. Pomocí této metody posuzujeme všechny 

strategické podnikatelské záměry podle matice, která nám zobrazí závislost mezi 

podílem na trhu a jeho vývojem (růst, pokles). Svislá osa představuje míru růstu odvětví 

(ukazatel je HDP). Rychle rostoucí odvětví je to, které roste rychleji neţ ekonomika 

jako celek. Vidíme tak, jak rychle meziročně rostou prodeje podnikatelské jednotky, jak 

jsou výrobky nebo sluţby z hlediska trhu atraktivní. Na vodorovnou osu nanášíme 

relativní velikost tohoto podílu v příslušném období a sledujeme tak, jaké postavení 

daný strategický podnikatelský záměr má. Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů 

(hvězdy, dojné krávy, otazníky, bídní psy), kde uprostřed je znázorněn konkurent.  
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Obrázek 2 - Bostonská matice 

 Otazníky: aktivity (produkty) na trhu s velkým tempem růstu s relativně 

nízkým trţním podílem. Otazníkové aktivity jsou velmi nákladné, neboť 

kladou vysoké poţadavky na vývoj, rozvoj a vykazují jen nízké relativní trţní 

podíly (niţší zisk). Cílem je zbavit se slabších a podporovat ty, které se mohou 

stát hvězdami. 

 

 Hvězdy: aktivity s vysokým podílem na rychle rostoucím trhu. Nabízejí jak 

vysoký zisk, tak i další moţný růst. Stává se, ţe aby aktivita nadále zůstala 

hvězdou, musí se do ní investovat, aby odrazila atak od konkurence. 

 

 Dojné krávy: aktivity s vysokým podílem na pomalu rostoucím trhu. Jde o 

aktivity, které jsou uţ na trhu zavedené a nepotřebují další dofinancování. Jsou 

to minulé hvězdy a slouţí nám k financování nových hvězd a otazníků. Cílem 

je udrţet dojné krávy, které nám zajišťují příjem co nejdéle na trhu. 

 

 Bídní psy: aktivity s nízkým podílem na pomalu rostoucím trhu. Produkují 

nízké zisky či dokonce ztráty a proto se doporučuje je omezovat nebo zastavit. 
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Jako kaţdý nástroj či metoda má BCG své výhody a nevýhody. 

 

Výhody: 

 Je přehledná, jednoduchá na grafické zpracování. 

 

 Analýza segmentové pozice aktivity je jednoduchá nenáročná na matematický 

aparát. 

 

 Sledují se jen dva faktory – relativní trţní podíl a trţní růst, není tedy náročná 

na sběr dat. 

 

 Díky ní je zřejmé do jakých aktivit investovat a které naopak zrušit či jej 

nechat jen „doţít“. 

Nevýhody: 

 Sledují se jen dva faktory – relativní trţní podíl a trţní růst, coţ můţe být silně 

zkreslující a k úplnému stanovení situace je potřeba zhodnotit více hledisek. 

 

 Problematické jsou aktivity kolem středu „maticové mříţky“, kde jen malý 

pohyb (např. přesun aktivity typu dojná kráva na bídného psa) jednotlivých 

aktivit můţe významně ovlivnit postavení celé firmy. 

 

 BCG vůbec neřeší korelaci (vzájemná závislost) jednotlivých subtrhů, čili 

aktivita na jednom trhu můţe významně ovlivnit aktivitu na jiném trhu, coţ 

můţe mít při nepříznivém vývoji i fatální dopad na ekonomickou situaci celého 

podniku. 

 

4.2.3.2 Matice GE (General Electric) 

Tuto metodu vyvinula společnost General Electric. Jde o devítibunečnou matici o dvou 

dimenzích. Na svislé ose se znázorňuje atraktivita odvětví, která se odvíjí od velikosti a 

růstu trhu, zisku, intenzitě konkurence, sezónnosti, cykličnosti, poţadavcích na kapitál, 
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technologie, ekologie, práva a příslušných norem, obtíţnosti vstoupit/vystoupit 

z daného trhu. Na vodorovné ose je znázorněno konkurenční prostředí, jeţ je závislé na 

relativním podílu na trhu a ziscích v porovnání s konkurencí, konkurenci v ceně a 

kvalitě, znalosti trhu a zákazníka, kvalifikovanosti pracovníků a technologických 

moţnostech.  

 

Devět polí matice je rozděleno do tří oblastí: 

 První zóna se skládá ze tří polí z levého horního rohu a aktivity v této oblasti 

jsou klíčové pro firmu, neboť vykazují dlouhodobou atraktivitu a příznivou 

konkurenční pozici. Cílem firmy je tyto aktivity co nejvíce podporovat (růst a 

budování). 

 

 Druhá oblast je tvořena třemi poli na diagonále. Firma zde musí zvaţovat 

moţná rizika spojená s investováním. Provádí selektivní výběr a dává spíše 

přednost krátkodobým investicím. 

 

 Třetí oblast tvoří pole v pravém dolním rohu. Do nich zpravidla firma 

neinvestuje, připravuje útlum, nebo ukončení podnikání a likvidaci. 

 

 

Obrázek 3 - GE matice
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Strategie investování podle pozice v jednotlivých polích: 

1 Investovat do rozvoje. 

2 Udrţovat pozici. 

3 Vybírat investice do rozvoje. 

4 Omezit rozvoj. 

5 Sklízet. 

6 Provést restrukturalizaci-upřednostnit tvorbu zdrojů. 

7 Investovat uváţeně. 

8 Volit výběrové investice upřednostňující tvorbu zdrojů. 

9 Chránit a přehodnocovat. 

Při srovnání matic BCG a GE je matice GE propracovanější a obsahuje více 

porovnávacích faktorů, které eliminují nevýhody jednofaktorových ukazatelů. 

Nevýhodou naopak je, ţe zvolení porovnávacích faktorů je ryze subjektivní záleţitost, 

také jejich vyhodnocení. Je zde tedy riziko zkreslení situace díky subjektivnímu  

pohledu na daný stav. 
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4.2.3.3 Matice životního cyklu 

 

Obrázek 4 - Matice ţivotního cyklu 

 

Cílem matice ţivotního cyklu je snaha odstranit hlavní nedostatek matic BCG a GE, coţ 

je zahrnutí času. Tato matice je o patnácti polích a dále obsahuje kruhy a jejich výseče. 

Svislá osa znázorňuje fázi ţivotního cyklu daného odvětví, vodorovná osa je 

konkurenční pozice. Velikost kruhu značí jak velké je odvětví a jeho výseč odpovídá 

velikosti zastoupení na daném trhu. 

4.3 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum jde na rozdíl od situační analýzy více do hloubky poznání trhu a 

celkové situace. „Situační analýza měla za úkol sledovat situaci a upozornit na 

problémy, marketingový výzkum proniká do trţního systému a sleduje jeho funkční síly 

a dynamiku vývoje trhu.“ [1, s. 53]. Je nutné sledovat a znát strukturu a poţadavky 

investorů a samozřejmě mít dokonale zmapovanou konkurenci. Podstatou 

marketingového výzkumu je poskytovat relevantní, objektivní, kvalitní a aktuální 

informace, které napomáhají minimalizovat rizika při uskutečňování rozhodnutí. 
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Informace, které potřebujeme zjistit, je moţné získat dvěma způsoby. První způsob 

nabízí moţnost si chybějící informace obstarat přímo v terénu (field research). Tento 

způsob je časově a finančně velmi nákladný. Poskytuje ovšem přesná data. Druhému 

způsobu se říká výzkum od stolu (desk research). Ten zpracovává data jiţ z existujících 

výzkumů. Nevýhodou je neaktuálnost informací, jejich neobjektivnost a částečně i 

jejich zkreslenost. Marketingový výzkum se také dělí na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvantitativní výzkum se provádí s cílem pokrýt dostatečně velký reprezentativní vzorek 

jednotek. Pouţívají se metody dotazování, pozorování nebo experimentu. Získané 

informace jsou měřitelné v jednotkách. Kvalitativní výzkum se snaţí zjistit důvody 

chování lidí a jejich motivaci. Je hlubším poznáním a často slouţí jako předvoj 

kvantitativního výzkumu. Oba dva výzkumy nabízejí různé informace. Výběr závisí na 

tom, jaké informace chceme získat, kolik jich chceme a jaká má být jejich kvalita. 

 

4.3.1 Marketingový výzkum v malých podnicích 

Marketingový výzkum a marketing všeobecně se netýká pouze velkých společností, 

které mají samostatná marketingová oddělení, ale i malých firem. Kaţdá firma 

potřebuje mít informace o trhu, konkurenci, o poţadavcích a přáních zákazníků. Malé 

firmy samozřejmě nedisponují takovým rozpočtem jako nadnárodní korporace, ale i tak 

lze dojít k cenným informacím.  

Při realizaci průzkumu trhu by měla malá firma dodrţovat jeho obecné zásady, které 

jsou stejné pro všechny podniky: 

 Odpovědná osoba definuje problém a cíl výzkumu. 

 

 Zpracování plánu marketingového průzkumu na sběr údajů z primárních a 

sekundárních zdrojů. Sběr primárních informací vyţaduje selekci metod 

průzkumu (anketa, pozorování, experiment), dále výběr kontaktní metody 

(osobní, telefonický kontakt apod.) a přípravu nástrojů průzkumu např. 

dotazník. 

 

 Uskutečnění plánu marketingového průzkumu, tzn. sběr, zpracování a 

vyhodnocení informací. 
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 Zpráva o výsledcích a interpretace poznatků. 

Malé podniky také mohou kooperovat navzájem a sníţit tak náklady na marketingový 

průzkum. Dále mohou vyuţít pomoci organizací, které podporují malé a střední 

podnikání (Asociace malých a středních podnikatelů a ţivnostníků ČR, Unie malých a 

středních podniků ČR). Další moţností je vyuţití sluţeb marketingové agentury, která 

disponuje objektivností, zkušenostmi, důvěrností ze strany dotazovaných. 

Ať provede průzkum firma sama, či s pomocí agentury, je důleţité získané informace 

začlenit do firemního marketingového informačního systému.  

 

4.4 SWOT analýza [1] 

SWOT analýza je metoda, díky které se mohou odhalit silné a slabé stránky, příleţitosti 

a hrozby, které jsou spjaty s určitým projektem, podnikáním či politikou. SWOT 

analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym v 60. letech na Stanfordově univerzitě.  

Slovo SWOT je sloţeno z počátečních písmen anglických výrazů Strengths (silné 

stránky), Weakness (slabé stránky), Opportunities (příleţitosti) a Threats (hrozby).  

Pomocí této analýzy je moţno dlouhodobě plánovat vývoj projektu, či společnosti. 

SWOT analýza vede k úspěchu, pokud se vyuţije v maximální míře silných stránek a 

příleţitostí a naopak se co nejvíce eliminují a odstraní slabé stránky a hrozby.  

Sestavování SWOT analýzy můţe na první pohled vypadat velice jednoduše, jde však o 

velmi sloţitý proces mající svá úskalí. Na úplném začátku je nutno definovat a 

pojmenovat nejdůleţitější záleţitosti a tudíţ eliminovat věci druhořadé, nebát se odhalit 

problémy a vyzdvihnout silné stránky a zároveň zůstat objektivní. Při analýze projektu 

v regionu či analýze regionu samotného, je nutné znát jeho historii a moţný budoucí 

vývoj. 
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Fáze SWOT analýzy 

 

SWOT analýza je tvořena dvěma hlavními fázemi: 

 Analýza, týkající se vnějšího prostředí - externí analýza. 

Zde jsou uvedeny příleţitosti a hrozby. Jejich míra a intenzita závisí hlavně na 

typu vnějšího prostředí, na faktorech odvětví, do kterého daný projekt (podnik) 

spadá. Tyto faktory vytvářejí příleţitosti a hrozby. Proto se nesmí vnější prostředí 

opomíjet, ale naopak důkladně sledovat. Největší problém při identifikaci 

příleţitostí a hrozeb je fakt, ţe se nedají ve větší míře ovlivnit. Mohou se ovšem 

vhodně vyuţít, předpovědět a snaţit se dané dopady hrozeb co nejvíce zmírnit. 

Příleţitosti představují další moţnosti pro projekt (podnik), díky kterým stoupá 

pravděpodobnost, ţe bude dosaţeno určených cílů. Nejvíce příleţitostí se nabízí 

při změně geografických, politických, legislativních a ekonomických faktorů. Aby 

mohli být příleţitosti vhodně vyuţity, musejí být nejdříve identifikovány. 

Nejčastěji se nacházejí tam, kde nejsou uspokojeny potřeby.  

 Analýza týkající se vnitřního prostředí - interní analýza. 

Obsahuje silné a slabé stránky, týkající se pouze daného projektu. Na základě 

analýzy vnitřního prostředí, lze určit a popsat ukazatele, které mohou mít velký 

vliv na budoucí úspěch či neúspěch. Zde je velice důleţitá objektivita, nezaujatost 

a co nejpřesnější a nejdůslednější vystihnutí silných stránek, u kterých je vzápětí 

snaha co nejvíce je vyuţít a rozvinout. Naopak u slabých stránek je snaha co 

nejvíce eliminovat jejich dopad na náš cíl.
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Kroky SWOT analýzy: 

 Výběr vnějších důleţitých činitelů. 

Provedení selekce jednotlivých činitelů, tzn. posoudí se a vyberou stěţejní vnější 

prvky, které ovlivňují projekt. Pokud se očekává (předpokládá) jejich vliv na 

budoucí vývoj projektu, jsou zařazeny mezi interní strategické faktory. 

 Vyhodnocení vnějších důleţitých činitelů. 

Porovnání současné úrovně nebo výkonnosti interních strategických faktorů s 

jejich úrovní nebo výkonností v minulém období. Pokud mají dané strategické 

faktory pozitivní vývoj, půjde s největší pravděpodobností o silné stránky. Mají-li 

negativní vývoj, bude se zřejmě jednat o slabé stránky. Dále mohou dané faktory 

vytvářet příleţitosti a hrozby. 

 Posouzení slabých a silných stránek projektu. 

Srovnání slabých a silných stránek s jejich přidruţenými vnějšími činiteli. Dále se 

srovnají zdroje se schopnostmi slabých a silných stránek se zdroji a schopnostmi 

ve vnějším prostředí (konkurence, jiná města - regiony) a posouzení významu 

silných a slabých stránek s obecnými poţadavky úspěšného vývoje (regionu, 

lidských zdrojů, infrastruktury). 

 Vytvoření vnitřního profilu jako vstupu do procesu tvorby strategie. 

Vytvoření zkráceného seznamu nejdůleţitějších silných a slabých stránek a 

provedení interní analýzy, pro vytvoření základu pro sestavení strategie 
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Schéma SWOT analýzy z pohledu optimální strategie budoucího rozvoje: 

 

 

Obrázek 5 - Strategie SWOT analýzy 

 

Strategie SWOT analýzy 

 

SO - vyuţití silných stránek na získání výhody        expanze 

ST - vyuţití silných stránek na čelení hrozbám        aktivní obrana 

WO - překonat slabiny vyuţitím příleţitostí a pokusit se na danou situaci adaptovat 

WT - minimalizace nákladů a čelení hrozbám          pasivní ústup        obrana 

 

Členění SWOT analýzy  

 

 Analýza příleţitosti a rizik O – T. 

 

Příleţitosti jsou chápány jako atraktivnost pravděpodobnosti úspěchu. Riziko je 

posuzováno podle velikosti a pravděpodobnosti vzniku. 

 



40 

 

Obrázek 6 - Matice příleţitostí 

1 - příležitosti nabízející nejvyšší užitek 

2,3 – zajímavé jen v případě zvýšení atraktivity nebo pravděpodobnosti úspěchu  

5 - malé, nebo nevyužitelné příležitosti 

 

 

Obrázek 7 - Matice rizik 

1 - nejvážnější riziko 

2,3 - potřeba důkladnějšího zkoumání 

4 - malá rizika 

 

V sektorech OT se ve stavebnictví sleduje vztah investorů ke stavební firmě a jejich 

reakce na její činnost, pozice vůči konkurenci, image a goodwill firmy, struktura 

investic ve vztahu k vývoji národního hospodářství.
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 Analýza silných a slabých stránek S – W 

 

Jednotliví činitelé se musí rozdělit podle závaţnosti (klíčová, vedlejší, neutrální), 

silná nebo slabá stránka podle stupně vlivu – výkonu výstupu (vysoký, střední, 

nízký) 

 

 

Obrázek 8 - Analýza silných a slabých stránek 

 

V sektorech SW se ve stavebnictví sleduje: úroveň strategie rozvoje firmy, 

vlastnická struktura, stabilita, pozice firmy na trhu, způsob získávání investorů, 

plynulost realizace zakázek, celková výrobní kapacita firmy (poměr mezi 

vlastními pracemi a subdodávkami), technologická a kvalitativní úroveň výstavby. 

 

Po vypracování SWOT analýzy je podnik schopen určit cíle pro daná plánovací období. 

Děje se tak ve fázi tvorby koncepce a cílů podniku. 

 

4.5 Stanovení marketingových cílů 

„Čím jasněji popíšete svůj cíl, tím jasněji jej druzí pochopí a přijmou váš nápad.“ [4, s. 

30]. 

Na základě výsledků situační analýzy lze stanovit marketingové cíle podniku. Ty, by se 

měly udávat stejným směrem jako celopodniková strategie. I samotné stanovení cílů má 

určitá pravidla, která by měla být dodrţena: 
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 Stanovené cíle by měly reflektovat potřeby zákazníků. 

 Jasné a konkrétní vymezení cílů. 

 Srozumitelnost, dosaţitelnost, akceptovatelnost 

 Měřitelnost 

 Logická posloupnost cílů 

Při stanovení marketingových cílů si manaţer odpovídá na otázky: 

 

Co? – o který konkrétní hmotný nebo nehmotný uţitek se jedná. 

Kolik? – kusy, metry, trţní podíly, výše prodejů. 

Pro koho? – konkrétní cílové trhy, segmenty, jejichţ potřeby chce podnik uspokojovat. 

Kdy? – časové období, pro které je úkol stanoven. 

 

Cíle se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé cíle se dají zahrnout: 

 Zisk, který lze posuzovat jako měřítko uspokojování potřeb zákazníka. 

 

 Prodejní obrat (jeho udrţení nebo zvýšení). 

 

 Růst trţního podílu, trţní podíl představuje, jakou část z celkových prodejů 

drţí firma. Mohou ovšem nastat situace, kdy je výhodnější stagnace (další 

zvýšení trţního podílu by mohlo znamenat další investice do výrobní kapacity). 

 

 Relativní trţní podíl, představuje poměr trţeb podniku vůči trţbám největšího 

konkurenta v odvětví. 

Dlouhodobé cíle: 

 Rentabilita. 

 Produktivita. 

 Postavení na trhu. 

 Zaměstnanost a vztahy mezi zaměstnanci. 

 Postavení organizace v technologii. 

 Ochrana ţivotního prostředí. 
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4.6 Fáze tvorby strategie 

Jakmile má firma jasně popsané marketingové cíle, můţe přejít k volbě strategie. Díky 

marketingové strategii by mělo být dosaţení cíle přímočařejší a tím i rychleji 

dosaţitelné. Marketingová strategie představuje: „Základní směr postupu vedoucí ke 

splnění marketingových i podnikových cílových úkolů. Úspěch, či neúspěch strategie 

lze hodnotit na základě dosaţených cílů.“ [4, s. 20].  

Marketingová strategie určuje, kterým zákazníkům bude společnost nabízet své výrobky 

a sluţby a jaké bude vytvářet hodnoty pro zákazníky. Pomocí transformace 

marketingové strategie do praxe navazuje podnik se zákazníky. Nástrojem, který k tomu 

slouţí je marketingový mix, coţ je soubor marketingových nástrojů. Dost často bývá 

marketingový mix uveden pod označením – 4P. Skládá se z těchto částí: 

 

 Produkt (product). 

 Cena (prize). 

 Místo (place). 

 Propagace (promotion). 

Pro výběr a plnění strategie je potřeba zváţit moţnosti, postavení a situace podniku. 

 

Samotnému dělení marketingových strategií je věnována kapitola 3. 

4.7 Realizační fáze [1] 

V realizační fázi se přemění marketingová strategie a koncepce do praxe. Tento proces 

má dosáhnout splnění vytyčených marketingových cílů ve smluveném čase. V této fázi 

se prokazuje, zda byl plánovací proces reálný a ucelený a zda vede k dosaţení 

vytyčených cílů. Hlavní nástroje realizační fáze marketingového plánu jsou: 

 Operační trţně - obchodní plány. 

 

V komerčním marketingu mají formu konkrétních trţně – obchodních úkolů. 

Jejich cíle jsou kvantifikovány a ovlivňují obchodní chování firem. 

V zakázkovém marketingu na trhu stavebnictví mají tyto plány odlišnou podobu. 
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Zaměřují se na specifikaci potencionálních zákazníků, na způsoby jak získat 

zakázku, které se potom realizují. Úspěšnost těchto operačně - trţně obchodních 

plánů se projevuje v počtu, kvalitě a struktuře získaných zakázek stavební firmou. 

 

 Realizační marketingové programy. 

Kaţdý důleţitý marketingový úkol je moţné rozpracovat do jednotlivých 

marketingových programů. Tyto programy přehledně a jasně popisují dílčí úlohy, 

které se postupně plní a vedou tak ke splnění cíle. Obsahují časový harmonogram, 

finanční krytí apod. 

 Realizační marketingové projekty 

 

Realizační marketingové projekty mají jasně definovanou strukturu a dílčí úlohy.  

Vyuţívají se na plnění trţně – obchodních cílů. Součástí projektů je i stanovení 

účinnosti a efektivnosti vynaloţených zdrojů. 

 

 Případová marketingová studie 

 

Tato studie se vyuţívá při řešení trţně – obchodního problému. Pro její realizaci je 

zapotřebí řada podrobných analýz, které pomohou pochopit jednotlivé jevy, 

příčiny problému a jejich moţný vývoj. 

4.8 Systém měření a kontroly 

„Marketingová kontrola je proces vyhodnocování dosaţených výsledků při realizaci 

marketingových strategií a plánů; umoţňuje případné úpravy marketingové strategie, 

které zajistí skutečné dosaţení plánovaných cílů.“ [5, s. 30] Kontrolní proces by měl 

obsahovat časový harmonogram provádění kontrol, tzn. vyhodnocování plnění 

marketingových cílů. 

Marketingová kontrola se skládá ze čtyř fází: [5]  

1. Stanovení cílů. 

2. Analýza – vyhodnocení plnění cílů. 



45 

3. Vyhodnocení – analýza příčin neplnění cílů. 

4. Úpravy k dosaţení marketingové cíle. 

V první fázi je stanoven managementem marketingový cíl. Poté dojde k vyhodnocení, 

zda je zadání na příslušném trhu plněno. V případě, ţe se výsledky neshodují 

s naplánovanými cíli, jsou analyzovány příčiny vzniklých diferencí. V poslední fázi 

dochází k úpravám postupů, aby se dosáhlo cíle, či byl rozdíl co nejmenší. 

Kontrolu lze rozdělit do dvou oblastí. V první oblasti se kontrola zaměřuje na sledování 

výchozích předpokladů [6], zjišťování, zda činnosti vedou ke stanoveným základním 

cílům. 

 Ověření, zda jsou realizované činnosti správné. 

Druhá část kontroly je zaměřena na skutečnou realizaci marketingového plánu: 

 Porovnání dosaţených cílů s plánovanými. 

 Ověření vhodnosti navrţených postupů a jejich případnou úpravu dle 

stávajících podmínek. 

 Navrţení změny v marketingových realizačních činnostech. 

 

4.9 Stanovení rizik 

Marketingový plán, tak jako všechny plány má rizika, která mohou zapříčinit 

nenaplnění stanovených cílů, či můţe dojít k odchýlení se od původních plánů. 

Marketingový plán je nástroj, díky kterému by firma měla úspěšně působit na trhu. 

Mezi rizika, která mohou ohrozit postavení podniku na trhu, patří: 

 

 Skutečné obchodní výsledky firmy jsou diametrálně odlišné od plánovaných. 

 Marketingové kampaně a další aktivity nejsou tak efektivní, jak bylo 

plánováno. 

 Není vyuţit v maximální míře vypracovaný marketingový plán. 

 Špatné vypracování marketingového plánu.
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5 Marketingový plán 

 

5.1 Popis firmy 

Firma Klima-Brno, s.r.o. se specializuje na instalaci a servis vzduchotechniky. Původně 

byla firma zaloţena třemi společníky v roce 1998, ovšem po třech letech došlo 

k určitým neshodám a tak se pan Havel v roce 2001 osamostatnil. Před zaloţením firmy 

pracoval pan Havel ve stejné oblasti od roku 1995. V počátku působil pan Havel po celé 

České republice, z důvodu vybudování klientely a prosazení se na trhu. V posledních 

letech působí převáţně v jihomoravském kraji. Zejména v Brně a okolí. Pan Havel je 

ţivnostník, kdy převáţnou část zakázek realizuje sám. V případě větší zakázky si najímá 

dle potřeby 1 – 2 pracovníky. Tito pracovníci jsou dlouholetí spolupracovníci a 

nevzniká tedy problém při kooperaci. Tato spolupráce funguje i obráceně. Tím, ţe nemá 

stále zaměstnance, si pan Havel minimalizuje fixní náklady v případě, ţe by byla nouze 

o zakázky. Za 11 let své existence si pan Havel získal na trhu se vzduchotechnikou 

dobré jméno. V počátcích existence firmy pan Havel investoval finanční prostředky do 

reklamy. Platil si stálou reklamu v magazínu věnovanému TZB i v regionálním tisku. 

Po čase však zjistil, ţe vynaloţené prostředky neměly kýţený efekt a tak od propagace 

upustil. Zjistil, ţe díky rychlé a kvalitní realizaci se mu začali zákazníci ozývat sami. 

V dnešní době přemýšlí, jakým směrem se ubírat dál. Jelikoţ se pan Havel blíţí 

k důchodovému věku, stojí na rozcestí. Buď s odchodem do důchodu nechat firmu 

zaniknout nebo se pokusit firmu rozšířit o 3 stálé zaměstnance s tím, ţe by jim předával 

své zkušenosti a dokud to zdravotní stav dovolí, se nadále podílel na realizaci zakázek. 

Momentálně se pan Havel zaměřuje na zakázky menšího rozsahu, např. 

vzduchotechnika v restauracích, v kuchyních, montáţ klimatizačních jednotek u 

rodinných domů. Samozřejmostí je následný servis. Další jeho činností je revize 

elektrozařízení. Vzhledem k tomu, ţe se nevěnuje pouze jedné činnosti, je velice 

obtíţné definovat procentuální trţní podíl na trhu. V diplomové práci bude řešen 

marketingový plán na tuto firmu při rozšíření společnosti o 3 zaměstnance. Cílem bude 

stabilizovat pozici, proniknout na trh vzduchotechniky o větších zakázkách (průmyslové 

haly, fitness centra, kancelářské komplexy apod.), zvýšení trţeb, případně fungovat i 
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jako subdodavatel pro velké firmy, které budou mít na starosti vzduchotechniku na 

velkých projektech, např. Spielberk office apod. To je také důvod, proč bude firma 

personálně rozšířena. 

5.2 Situační analýza  

Situační analýza je základním stavebním kamenem marketingového plánu. Skládá se 

z řady analýz. Já jsem se rozhodl při tvorbě marketingového plánu pouţít tyto analýzy: 

 PESTE analýza. 

 Analýza odvětví. 

 Portfolio analýza – GE matice. 

 Portfolio analýza – BCG matice. 

 Interní analýza. 

 

5.2.1 PESTE analýza 

Na úvod byla provedena PESTE analýza, jeţ zhodnotí vnější prostředí firmy. 

 

Politicko – legislativní vlivy 

 

Montáţ, servis a opravy vzduchotechniky se musí řídit mnoha normami a zákony. 

Vydání nových norem tak má vliv na chod a administrativu firmy. Nejde jen o 

zákony a normy týkající se oboru vzduchotechniky, ale i zákony a normy týkající se 

malých ţivnostníků. Mezi současné politické vlivy patří nejednotnost současné vlády 

(rozbroje uvnitř koalice). V současné době sice vládne středo – pravicová vláda 

(ODS, TOP 09 a VV), je ovšem otázkou, zda vydrţí celé volební období. Snahou 

vlády by mělo být ulehčit situaci soukromému sektoru formou zmenšení byrokracie, 

zlehčení přístupu k veřejným zakázkám, větší flexibilitu a moţnosti na pracovním 

trhu a nastavení platby daní.
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Ekonomické vlivy [9] 

 

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 3. 

čtvrtletí podle zpřesněného odhadu meziročně o 1,2 %, ve srovnání s předchozím 

čtvrtletím naopak o 0,1 % klesl. Zdrojem růstu poptávky zůstává pouze zahraniční 

obchod výrazným předstihem růstu vývozu před dovozem. Celková zaměstnanost 

vzrostla meziročně o 0,1 % a mezičtvrtletně o 0,4 %.  

 

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl ve 3. 

čtvrtletí meziročně o 1,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím však byl niţší o 0,1 

%. Postupné mezičtvrtletní zpomalování ekonomického růstu, které začalo v 

loňském třetím čtvrtletí, nyní vyústilo v jeho zastavení. Pokles poptávky po konečné 

spotřebě i tvorbě kapitálu byl plně kompenzován růstem přínosu zahraničního 

obchodu, kde podstatně rychleji rostl vývoz neţ dovoz zboţí i sluţeb.  

 

Zaměstnanost v pojetí národních účtů ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,1 % a v 

porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 %. Meziroční vývoj v jednotlivých 

odvětvích byl diferencovaný - pokles počtu zaměstnaných osob v zemědělství 

(včetně lesnictví), průmyslu a stavebnictví byl kompenzován nárůsty v odvětvích 

obchodu, trţních i netrţních sluţeb. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím 

zaměstnanost mírně vzrostla ve většině trţních i netrţních odvětví. 

 

Na nabídkové straně ekonomiky mají pro výši a vývoj hrubé přidané hodnoty (HPH) 

zásadní význam tři seskupení odvětví – zpracovatelský průmysl, obchod (včetně 

pohostinství, dopravy a ubytování) a vybrané, převáţně netrţní sluţby (veřejná 

správa, obrana, vzdělávání a zdravotní a sociální péče). Zpracovatelský průmysl 

vytvořil téměř o 11 % větší objem HPH neţ ve stejném čtvrtletí loňského roku, kdyţ 

těţil z přírůstků dosaţených v předchozích čtvrtletích, úrovně letošního 2. čtvrtletí 

však jiţ nedosáhl. Obchod zůstal pod úrovní jak loňského 3. čtvrtletí, tak i letošního 

2. čtvrtletí. Skupina odvětví převáţně netrţních sluţeb naopak zaznamenala mírný 

meziroční i mezičtvrtletní růst. Z ostatních odvětví se v meziročním i 
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mezičtvrtletním srovnání nejvíce zvýšila HPH v peněţnictví (včetně pojišťovnictví), 

mezičtvrtletně pak také v zemědělství a lesním hospodářství; naopak další pokles 

postihl stavebnictví. HPH v úhrnu vzrostla meziročně o 1,1 %, zatímco ve srovnání s 

2. čtvrtletím stagnovala. (zdroj  

 

Stavebnictví proţívá pomalí růst, nicméně je na úrovni roku 2004 (data únor 2011 

ČSÚ). Zaměstnanost klesla v roce 2010 oproti roku 2009 o 0,7%. Ten je způsoben 

poklesem zaměstnanosti v průmyslu. Oproti tomu terciární sféra zaznamenala růst 

zaměstnanosti. Míra inflace v roce 2010 byla 1,5% a v I. kvartálu roku 2011 1,7%. 

V mnoha firmách ještě stále dochází k restrukturalizaci a zeštíhlování, coţ má za 

následek propouštění zaměstnanců. Naopak počty drobných podnikatelů nadále 

rostou. Řada z nich je právě z řad propuštěných. 

 

Sociální vlivy 

 

Populace stárne, sniţuje se počet vyučených lidí, tudíţ je velmi obtíţné sehnat 

schopného řemeslníka. V případě pana Havla, který by kvůli expanzi zaměstnal 3 

nové pracovníky, je strategie taková, ţe 1 zaměstnanec by byl zkušený řemeslník 

z oboru a 1 pracovník by byl čerstvě vyučen. Pan Havel by si čerstvého absolventa 

zaučil dle svých poţadavků a potřeb. Třetí pracovník by byl projektant TZB se 

zkušenostmi s instalací samotné technologie, který by také zastával funkci 

obchodního zástupce. Jeho dalším úkolem by tedy bylo shánění zakázek. Dalším 

velkým problémem je velmi malá úroveň pracovní mobility, čili ochoty stěhovat se 

za prací. V některých oborech je tedy velmi obtíţné sehnat šikovného a spolehlivého 

zaměstnance. 

 

Technologická úroveň 

 

Technologie ve vzduchotechnice se neustále vyvíjejí, je proto potřeba neustále 

sledovat nové trendy a orientovat se v nich. Obecně je tedy nutné technologickou 

úroveň nadále zvyšovat. Největší náklady jsou spjaty s prvotní investicí do vybavení, 

které je nutné k instalaci VZT zařízení a dále pak automobil pro jejich převoz. 
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V případě rozšíření firmy o nové pracovníky bude nutné pořídit druhý automobil 

z důvodu větší flexibility a moţnosti pracovat na více místech současně. Dále by 

bylo nutné zvětšit zázemí firmy. Jednalo by se o vytvoření jedné kanceláře a šatny se 

sociálním zařízením a nákup programu pro projekční činnost. 

 

5.2.2 Analýza odvětví 

Pro analýzu odvětví byl vyuţit Porterův pětifaktorový model. Pomocí tohoto modelu se 

dá zjistit, v jakém konkurenčním prostředí se firma na trhu nachází. Pro trh s instalací, 

servisem a opravy vzduchotechniky je typické, ţe je tvořen převáţně malými a 

středními podniky. 

Firma Brno-Klima působí na trhu B2B i B2C (Business-to-business a business-to-

customer): 

  B2B: některé stavební firmy si najímají pana Havla pro instalaci pouze 

určitých částí VZT (instalace klimatizačních jednotek, VZT motorů) s tím, ţe 

zbývající části si firma zrealizuje sama, či funguje jako distribuční mezičlánek 

mezi výrobcem a firmou, která dané VZT zařízení nainstaluje, další variantou 

je, ţe pan Havel zprostředkuje prodej zařízení VZT, které si zákazník sám 

instaluje. 

 

 B2C: jedná se o kompletní instalaci, opravu či servis pro konečného zákazníka 

(fyzická, právnická osoba).
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Na následujícím grafu je vidět rozdělení zakázek podle cílového trhu.  

 

Obrázek 9 - Rozdělení zakázek dle cílového trhu 

 

Na druhém grafu je znázorněno rozdělení zakázek podle investorů. 

 

Obrázek 10 - Rozdělení zakázek dle investorů
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Analýza konkurence 

Je velmi obtíţné definovat přímé konkurenty. Pan Havel zahrnuje mezi konkurenty tyto 

firmy: 

 Malé firmy, které mají stejné portfolio sluţeb. 

 Střední firmy, které občas operují na trhu menších zakázek. 

 Velké firmy, které mají výrobu VZT zařízení i divizi na instalaci VZT zařízení.  

Nicméně největšími konkurenty jsou drobní ţivnostníci, jako je pan Havel. 

Analýza konkurence je shrnuta v následující tabulce, kde jsou uvedeny čtyři 

nejdůleţitější aspekty z daného faktoru. Kaţdá tabulka je jedním faktorem Porterova 

modelu. Jednotlivé aspekty jsou dle závaţnosti vyjádřeny body. 
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Tabulka 1 - Porterův model (kritéria a bodování) 
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Obrázek 11 - Porterův pětifaktorový model 

Jak lze vidět na Porterově modelu, rivalita mezi konkurenty je nadprůměrná, avšak jsou 

obory, kde je situace daleko těţší. Na podobné úrovni je také riziko vstupu 

potencionálních konkurentů a smluvní síla kupujících. Naopak smluvní síla dodavatelů 

a hrozba substitutů (náhrada stávajících výrobků a sluţeb novými) je nízká. 

 

5.2.3 Portfolio analýza – matice GE 

Aby se dala sestavit GE matice, je zapotřebí zjistit její dvě hlavní dimenze: atraktivitu 

trhu a konkurenční postavení. V tomto případě je za cílový trh zvolen trh celé České 

republiky (v případě přijetí 3 pracovníků, by firma působila po celé republice). 

Jednotlivým aspektům je vţdy přidělen určitý koeficient váhy (jejich součet = 1) a 

příslušný koeficient 1 – 10, kdy: 1 = neatraktivní, 10 = vysoce atraktivní. 

 

5.2.3.1 Nabízené služby 

Do General Elektric matice jsou zařazena všechny sluţby, které firma Klima-Brno má 

ve své nabídce. Jedná se o tyto sluţby: 

 Klimatizační jednotky. 
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 Rozvody VZT. 

 Motory k VZT. 

 Revize – elektroinstalce. 

  Servis. 

 

5.2.3.2 Kritéria atraktivity trhu a konkurenčního postavení 

Atraktivita trhu je definována pomocí těchto kritérií: 

 Velikost trhu – A. 

 Tempo růstu trhu – B. 

 Konkurence – C. 

 Cenové trendy – D. 

 Výhled do budoucna – E. 

Konkurenční postavení je definováno těmito kritérii: 

 Trţní podíl – A. 

 Kvalita sluţeb – B. 

 Propagace firmy ve srovnání s konkurencí – C. 

 Podíl státních zakázek – D. 

 Goodwill firmy – E. 

Po volbě jednotlivých kritérií, které určí atraktivitu trhu a postavení vůči konkurenci je 

potřeba zvoleným kritériím přiřadit váhy dle důleţitosti. Důleţitost jednotlivých kritérií 

bude určena tzv. metodou párového porovnávání. 

 

Tabulka 2 - Přiřazení váhy faktorům ovlivňující trţní atraktivitu 
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Největší vliv na atraktivitu trhu má velikost trhu a konkurence. 

 

Tabulka 3 - Přiřazení váhy faktorům ovlivňující trţní pozici podniku 

 

 

Na trţní pozici podniku má logicky největší vliv trţní podíl a Goodwill firmy (dobré 

jméno firmy). 

 

5.2.3.3 Kvantifikace jednotlivých faktorů 

 Velikost trhu 

Jelikoţ trh se vzduchotechnickým zařízením je specifický a nejsou běţně 

dostupné informace ve statistikách Českého statistického úřadu, bude vyuţit 

kvalifikovaný odhad, ke kterému byly vyuţity zkušenosti majitele firmy, hodnoty 

velikosti stavebního trhu a nejbliţšího segmentu stavebního trhu – vytápění. 

V roce 2010 činil objem stavebních prací v České republice 194 miliard korun. 

Podle kvalifikovaného odhadu činila absolutní velikost oboru vzduchotechniky 

1,99 miliard korun. Jedná se o 1,03% z celkového objemu stavebních prací 

v České republice. V následující tabulce je rozdělení oboru vzduchotechniky dle 

nabízených sluţeb firmou Klima-Brno, pomocí kvalifikovaného odhadu. 
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Tabulka 4 – Velikost trhu jednotlivých segmentů 

 

 

 Tempo růstu trhu 

Tento ukazatel předpovídá budoucí vývoj. Pro odhad jeho budoucího vývoje, je 

kromě dalších informací dobré znát vývoj z předešlých období. V roce 2010 byl 

meziroční růst (pokles) stavebního trhu -7,8% a v roce 2011 v měsíci říjnu byl 

pokles trhu 8,0%.  

Je předpoklad, ţe vývoj jednotlivých segmentů je obdobný jako vývoj celého 

stavebního trhu. Jednotlivé sluţby tedy budou ohodnoceny stejnou bodovou 

hodnotou. 

Tabulka 5 – Tempo růstu trhu 

 

 

 Konkurence. 

Toto kritérium je hodnoceno po konzultaci s majitelem společnosti. Intenzita 

konkurence se odvíjí od moţného zisku z daných sluţeb a také podle 

technologické náročnosti. Na specializované sluţby se zaměřují malé firmy, které 

tím vyplňují díru v trhu nebo nadnárodní společnosti s obsáhlým portfoliem 

sluţeb. 

Největší konkurence je u servisu VZT a instalací klimatizačních jednotek. Tento 

fakt je dán tím, ţe u těchto dvou sluţeb není potřeba rozsáhlého vybavení. Princip 

bodování u toho kritéria je, ţe čím větší je u dané sluţby konkurence, tím menší je 

počet bodů. 
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Tabulka 6 – Intenzita konkurence 

 

 

 Cenové trendy 

Díky internetu a ostatním médiím si můţe zákazník velice snadno zjistit ceny 

nabízených produktů a tím pádem si udělat reálný odhad ceny za poţadované dílo. 

Za posledních 10 let je citelný pokles marţe na produktech VZT, naopak ceny za 

práci neustále stoupají. Nejvíce pak u specializovaných prací, kde je potřebná 

vysoká odbornost a není zde velká intenzita konkurence. Hodnocení je podle 

atraktivity sluţeb z hlediska zisku. 

Tabulka 7 – Cenové trendy 

 

 

 Výhled do budoucna. 

„V České republice dle odhadu odborníků technicky nebo morálně zastarává aţ 

80% technických vybavení budov“ [1, s. 128]. Tato informace je dobrou zprávou 

pro firmy podnikající v tomto segmentu. Rizikem ovšem je, ţe prioritou pro 

investory nadále zůstávají investice do topné soustavy (kotelny, výměníkové 

stanice) a vzduchotechnika tak zůstává v postraní zájmu o rekonstrukci. Pokud se 

ovšem zaměříme pouze na segment vzduchotechniky, tak stěţejním faktorem 

zůstává cena. Při rekonstrukcích administrativních budov i v dnešní době dochází 

k upřednostnění instalací klimatizačních jednotek před výstavbou centrálního 

rozvodu vzduchotechniky. Pravidelný servis také zůstává výjimkou. Jednotlivé 

sluţby jsou tedy posuzovány dle finanční náročnosti (pouze revize – elektro, která 

je povinná, je posuzována neutrálně body 5).  
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Tabulka 8 – Výhled do budoucna 

 

 

 Trţní podíl 

Trţní podíl bude proveden na všechny sluţby nabízené firmou Klima-Brno. 

Vyuţit bude kvalifikovaný odhad velikosti subtrhu vzduchotechniky a jejího 

členění dle sluţeb nabízených firmou Klima-Brno. Čím větší trţní podíl má daná 

sluţbu v příslušném segmentu, tím více bodů získal. 

Tabulka 9 – Trţní podíl 

 

 

 Kvalita sluţeb. 

Firma Klima-Brno si zakládá na vysoké kvalitě odvedených sluţeb. S tím také 

souvisí kvalitní materiály, které firma pouţívá. Vysoká kvalita má přednost před 

snahou dosáhnout co nejniţších cen. Pan Havel vyuţívá firmy, které jsou přímými 

dovozci daných zařízení a je jejich stálým zákazníkem. Díky tomu má věrnostní 

slevy a tím můţe i při volbě kvalitních zařízení být cenově konkurenceschopný. 

Důkazem, ţe si firma opravdu zakládá na kvalitních materiálech a precizní 

realizace, je nulový počet reklamací v posledních 5 letech. 
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Tabulka 10 – Kvalita sluţeb 

 

 

 Propagace ve srovnání s konkurencí. 

Popisovaná společnost nevyuţívá k propagaci nabízených sluţeb ţádnou reklamu. 

Spoléhá pouze na své dobré renomé (viz. Goodwill). V situaci, kdy pan Havel 

chce rozšířit firmu o 3 zaměstnance a tím i zvýšit počet získaných zakázek, je 

propagace nezbytná. Konkurence většinou disponuje alespoň drobnou propagací 

svých firem na internetu, logem na firemních automobilech či inzercí 

v regionálním tisku. 

Tabulka 11 – Propagace ve srovnání s konkurencí 

 

 

 Podíl státních zakázek. 

Zisk státních zakázek je pro firmu Klima-Brno velice důleţitý. Hlavním faktorem 

je téměř stoprocentní jistota zaplacení pohledávky. Dalším důleţitým faktorem je 

budování dobrého jména. Jelikoţ získání státní zakázky vyţaduje většinou vyhrát 

vypsané výběrové řízení a tudíţ prokázat určitou kvalitu a cenovou 

konkurenceschopnost, přináší to i další klad v podobě kladných referencí. 

Tabulka 12 – Podíl státních zakázek 
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 Goodwill firmy. 

Goodwill, nebo-li dobré jméno firmy, je jedním ze základních faktorů k získání 

zakázky. Jelikoţ pan Havel do propagace firmy neinvestuje ţádné prostředky a na 

nedostatek zakázek si stěţovat nemůţe, má tedy Goodwill na velice dobré úrovni. 

Nejlépe je na tom v segmentu instalaci motorů VZT a rozvodů VZT. Naopak 

nejhůře v segmentu servisu. To je, ale způsobeno tím, ţe se firma na tento 

segment moc nezaměřovala. 

Tabulka 12 – Goodwill firmy 
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5.2.3.4 Určení souřadnic jednotlivých služeb 

Jednotlivým sluţbám, které má firma ve svém portfolio budou přiřazeny jednotlivé 

souřadnice dle výsledků z hodnocení. 

Tabulka 14 – Souřadnice GE matice: klimatizační jednotka 
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Tabulka 15 – Souřadnice GE matice: rozvody VZT 

 

 

Tabulka 16 – Souřadnice GE matice: motory k VZT 
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Tabulka 17 – Souřadnice GE matice: revize 

 

 

Tabulka 18 – Souřadnice GE matice: revize 
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5.2.3.5 Umístění služeb do matice GE 

 

Po přiřazení jednotlivých souřadnic daným sluţbám, které firma nabízí se všechny 

aktivity umístí do GE matice. Její podoba pro firmu Klima-Brno je následující: 

 

Obrázek 12 – Pozice nabízených sluţeb v GE matici 

 

5.2.3.6 Vyhodnocení 

GE matice slouţí firmám k vyhodnocení jejich portfolia sluţeb/ výrobků. Výsledkem 

bývá upřednostnění nejatraktivnějších produktů a naopak upozadění či přímo ukončení 

neatraktivních nabízených sluţeb. V případě firmy Klima-Brno je situace obtíţnější. 

Tím, ţe nabízených sluţeb není mnoho a navíc jsou vzájemně provázané, není vhodné 

rušit některé nabízené sluţby. Narušila by se tím určitá komplexnost nabízených sluţeb. 
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Výsledné schéma ukazuje, ţe převáţná část sluţeb se nachází alespoň částečně 

v sektoru 8. Pro sluţby, které se nacházejí v tomto sektoru je vyuţívána přechodná 

strategie s cílem posunout dané sluţby co nejvíce doleva, čili zvýšit jejich trţní podíl.  

 

5.2.4 Portfolio analýza – matice BCG 

Po konzultaci s panem Havlem byla vytvořena Bostonská matice, která vyjadřuje 

konkurenceschopnost a ziskovost jednotlivých produktů z nabízeného portfolia. 

 

 

Obrázek 13 – Pozice nabízených sluţeb v Bostonské matici 

 

1 – revize elektrozařízení 

2 – instalace klimatizačních jednotek 

3 – instalace potrubí VZT 

4 – servis VZT technologie 

 

Hvězdy 

Mezi hvězdy se zařadily revize elektrozařízení, které jsou nutné pro provoz 

vzduchotechniky. Je to dáno tím, ţe revizních techniků není mnoho a tudíţ je po této 
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sluţbě velká poptávka. V další fázi bude potřeba neustále upozorňovat na tuto 

sluţbu. 

 

Peněžní krávy 

Do této oblasti patří instalace klimatizací a instalace rozvodů VZT zařízení. Jsou to 

nosné pilíře trţeb. Předpoklad jejich růstu do sekce Hvězd není příliš reálný, spíše by 

se firma měla zaměřit na sklízení zisků u těchto sluţeb. 

 

Otazníky 

Momentálně v této sekci není ani jedna z nabízených sluţeb. 

 

Psi 

Na hranici Peneţní krávy/ Psi se momentálně nachází servis jiţ instalovaných VZT 

zařízení. Servis se vyznačuje největším pohybem mezi jednotlivými sekcemi 

(Peněţní krávy, Psi). Jejich situace je hodně ovlivněna ročním obdobím. Nicméně i 

přes fakt, ţe jsou období, kdy se nachází v této sekci, je dobré si tuto aktivitu 

ponechat. Pan Havel tvrdí, ţe servis je jeho slabou stránkou, protoţe nevyuţívá 

potenciál. U této sluţby je velká ziskovost. Pan Havel by se tedy na tuto sluţbu měl 

více zaměřit a dostat ji více do povědomí zákazníkům. Pokud by se firma na tuto 

sluţbu více zaměřila, je velká pravděpodobnost jejího přesunu do sekce „Hvězdy“. 

 

5.2.5 Interní analýza 

V této podkapitole bude analyzováno interní prostředí firmy. Na úvod je uvedena 

budoucí organizační struktura firmy po přijetí tří nových zaměstnanců. Druhá část je 

věnována portfoliu sluţeb, které je firmou nabízeno, následuje vývoj trţeb firmy od 

počátku existence firmy a na závěr je popsán současný stav firemního marketingu. 

5.2.5.1 Organizační struktura 

Jelikoţ pan Havel nemá stálé zaměstnance, tak organizační struktura neexistuje. 

V případě, ţe by došlo k přijetí 3 zaměstnanců, vypadala by firemní organizační 

struktura takto: 
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Technik 

 

Obchodní zástupce 

  

 

zástu zástupce 

Majitel 

firmy 

Technik 

Účetní (externí) 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 14 – Organizační struktura firmy 

 

5.2.5.2 Produkty a služby firmy 

Pan Havel provádí montáţ a servis vzduchotechniky. Jedná se většinou o instalaci 

klimatizací do rodinných domů a kanceláří, instalaci vzduchotechniky do budov 

občanské vybavenosti (školy, kuchyně, restaurace) a menších výrobních hal. 

S přibývajícími léty praxe došel pan Havel k názoru, ţe kvalita pouţitých materiálů je 

velice důleţitá i za cenu vyšších pořizovacích nákladů. S kvalitním materiálem lépe a 

tudíţ i rychleji pracuje a je zde také menší procento výskytu závad v záruční lhůtě. Tím 

dochází k úspoře financí. Dlouhá ţivotnost instalované technologie má také za následek 

spokojenost zákazníků a vzniká tak reklama ve formě doporučení jeho sluţeb ve svém 

okolí.



69 

Následující grafy jsou věnovány nabízeným sluţbám: 

 

 Podíl jednotlivých sluţeb.  

Obrázek 15 – Zastoupení sluţeb ve firemním portfoliu 

 

 Podíl trţeb z jednotlivých sluţeb. 

 

Obrázek 16 – Podíl sluţeb na trţbách firmy
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5.2.5.3 Vývoj tržeb 

Při pohledu na křivku vývoje trţeb je potřeba znát i příčiny vývoje. Na ose X jsou 

znázorněny jednotlivé roky působení firmy na trhu a na ose Y je znázorněna výše trţeb. 

V prvním třech letech poté, co se pan Havel osamostatnil můţeme vidět progresivní 

nárůst trţeb, který vygradoval v letech 2005 a 2006. Tyto dva roky znamenaly 

prozatímní vrchol jak v trţbách, tak i v čistém zisku. V počátku byl vývoj trţeb 

ovlivněn nedostatečně širokým portfoliem zákazníků a také se postupně budovalo 

renomé firmy. V letech 2005 a 2006 získal pan Havel velké zakázky ve Vyškově 

(armáda ČR), Zlíně (Univerzita Tomáše Bati) a také v Brně (instalace 50 klimatizačních 

jednotek v síti heren). Od roku 2007 ovšem začíná postupný ústup, který trvá aţ dodnes. 

Hlavní důvod poklesu trţeb byla nutnost sníţit marţi kvůli konkurenceschopnosti. 

Velkou roli hrál internet, díky kterému si zákazník můţe porovnat ceny s danou 

nabídkou. Další důvod byl ten, ţe nebyla získána ţádná zakázka o takovém objemu jako 

v letech 2005 a 2006. Posledním důvodem je fakt, ţe od roku 2007 pan Havel záměrně 

přijímá menší počet zakázek z důvodu rekonstrukce svého rodinného domu, kterou si 

z velké části realizuje sám. To má za následek odklon některých věrných zákazníků ke 

konkurenci.   

 

 

Obrázek 18 – Vývoj trţeb firmy 
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5.2.5.4 Marketing a marketingová komunikace 

Pan Havel v současné době nevyuţívá ţádné marketingové komunikační nástroje. 

V prvních 2 letech měl pan Havel předplacenou reklamu v magazínu se zaměřením na 

TZB a také v regionálním tisku některých městských částí a Zlatých stránkách. Po dvou 

letech zjistil, ţe tato forma propagace je neefektivní a ustoupil od něj. Pan Havel nemá 

zřízeny ani webové stránky, coţ je v dnešní době bráno jako samozřejmost. Dalo by se 

říci, ţe kromě kladných referencí, které sdělují spokojení zákazníci dál, nemá pan Havel 

ţádnou formu propagace své firmy. 

Tento fakt je jasnou slabinou firmy a je potřeba v této oblasti zapracovat. Pokud budou 

zvoleny správné nástroje, měla by se dostavit reakce ve formě zvýšeného počtu 

zakázek. V případě rozšíření firmy a expanze na další trhy, je vyuţití marketingu 

nutností. 

 

5.2.6 SWOT analýza 

Pro závěrečný souhrn je pouţita SWOT analýza, která je rozdělena do tří částí: slovní 

popis, grafické vyjádření pomocí tabulky a nakonec matematický model SWOT 

analýzy. 

 

Silné stránky: 

 Dobré jméno – pan Havel si zakládá na férovém přístupu a spokojenosti 

zákazníka, nebývá výjimkou, ţe projekt předělá dle finálních potřeb/ přání 

zákazníka. Díky dobrým vztahům s klienty se rychle šíří jeho jméno mezi 

zákazníky. Proto upustil od reklamy v magazínech a regionálním tisku a 

veškeré jeho zakázky má díky doporučení mezi známými a bývalými klienty. 

 

 Vlastní prostory, díky kterým odpadají náklady spojené s nájmem kanceláře a 

nájmem za uskladnění základního materiálu. 

 

 Materiál – není nutné mít naskladněný materiál. Na kaţdou zakázku je 

potřebný materiál objednán. 
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 Pouţití kvalitního materiálu – pro pana Havla je kvalitně odvedená práce 

důleţitá, proto pouţívá v potrubí české komponenty a německé a japonské na 

poli motorů a klimatizací. 

 

 Časová flexibilita – pro pana Havla není problém provést realizaci zakázky i 

v noci, na coţ velká část konkurence většinou nepřistoupí. 

 

 Revize – provádění revizí elektrotechniky, která souvisí s instalací 

vzduchotechniky. Vzhledem k tomu, ţe k této činnosti je zapotřebí odborné 

školení je toto velký klad a výhoda oproti většině konkurence. Zvyšuje to 

portfolio nabízených sluţeb. 

 

 Region – sídlo společnosti je na okrajové části Brna. Odtud je dobrá dostupnost 

do Brna a okolí, kde pan Havel získává většinu zakázek. 

 

 Nezadluţenost – pan Havel nemá ţádné dlouhodobé závazky. 

Slabé stránky 

 Malá firma – tím, ţe je pan Havel sám, tak je limitován velikostí zakázek. Jak 

uţ bylo uvedeno výše, pan Havel uvaţuje o moţnosti přijmout na plný úvazek 

3 pracovníky. Pokud by firmu tímto způsobem rozšířil, byla by moţnost 

přijímat zakázky většího rozsahu. 

 

 Marketingová komunikace – pan Havel spoléhá pouze na vybudované renomé 

a neinvestuje finanční prostředky do účinné marketingové komunikace. 

 

 Neexistence plánování – pan Havel nemá vytvořený ţádný plán s vytyčeným 

cílem, ke kterému by postupnými kroky směřoval.
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Příležitosti 

 Doznívající finanční krize nemusí svědčit velkým firmám, které mají velké 

fixní náklady (mzdy zaměstnanců, pronájem kanceláří a skladů) a můţou mít 

poměrně rychle existenční problémy. 

 

 Politická situace – v případě, ţe se udrţí u moci pravicová vláda, je 

předpoklad, ţe se bude snaţit podporovat drobné ţivnostníky. 

 

 Legislativa – tvrdší stíhání lidí, kteří nedbají na zákonem nařízené revize, tím 

by pan Havel mohl získat více zakázek v této oblasti. 

 

 Dobré jméno – v případě udrţení kvality odvedených prací je moţné, ţe se 

dobré jméno bude šířit nadále. 

 

 Globální oteplování – pokud tento trend bude pokračovat i nadále, je 

předpoklad, ţe lidé budou mít větší zájem o instalaci klimatizací. 

Hrozby:  

 Politická situace: pokud se k moci dostane levicová vláda, hrozí malým 

podnikatelům zvyšování daní a poplatku z důvodu zafinancování vládních 

sociálních programů. 

 

 Prohloubení finanční krize – oslabení kupní síly zákazníků, nedostatek 

finančních prostředků na výstavbu nových objektů, jejichţ součástí je i 

vzduchotechnika. 

 

 Konkurence – hrozba vstupu další konkurence na trh. V případě rozšíření firmy 

o nové zaměstnance bude konfrontace s konkurencí u zakázek většího rozsahu. 

 

 Legislativa – další zpřísnění norem v oblasti TZB. 
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Tabulka 19 – SWOT analýza

 

 

 

Pozn. Finanční krize je uvedena u příleţitostí i hrozeb záměrně. U příleţitostí je 

uvedena z důvodu moţného zmenšení konkurence (krach firem, oslabení jejich 

postavení na trhu), v případě, ţe popisovaná firma je v dobré kondici. V sekci hrozeb 

figuruje jako negativní faktor v případě, ţe firma dobrou kondici nemá.  

 

S - W analýza 

 

U této analýzy přiřadíme váhu všem silným a slabým stránkám (celkový součet musí 

dávat hodnotu 1) a jednotlivé bodové hodnocení ze stupnice 1 – 5. Z výsledných 

hodnot vyplynou skutečné silné a slabé stránky ve spojitosti s popisovaným 

podnikem. 
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Tabulka 20 – S-W analýza

 

 

Z výsledků vyplývá, ţe mezi silné stránky podniku patří zejména:  

 Dobré jméno. 

 Kvalita materiálu. 

 Revize. 

Naopak mezi slabé stránky patří: 

 Velikost podniku. 

 Neexistující marketingová komunikace. 

 Neexistence plánování. 

Celkové hodnocení je průměrné, jelikož firma získala 2,71 bodů z 5 možných. 

 

Posouzení z hlediska závaţnosti jednotlivých faktorů vypadá následovně: 
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Tabulka 21 – SWOT analýza – závaţnost faktorů

 

 

O – T analýza 

 

Tato analýza se tvoří stejným způsobem jako výše vytvořená S - W analýza. Jediným 

rozdílem je, ţe se místo interních faktorů (silné a slabé stránky) posuzují externí 

faktory (příleţitosti a hrozby). Jelikoţ u příleţitostí i hrozeb jsou téměř shodné 

faktory, je u nich poznamenáno vţdy označení O (příleţitost), či T (hrozba). 

 

Tabulka 22 – O-T analýza 

 

 

Výsledkem O – T analýzy je fakt, ţe se vzniklou „finanční krizí“ ubývá konkurence, 

avšak ubývá také zakázek. V případě pana Havla je proto velice důleţité vybudovat 
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si co nejpevnější pozici na trhu, která bude „odrazovým můstkem“ pro další expanzi 

na trhu VZT. Největší hrozbou ovšem nadále zůstává konkurence. Počet firem se 

s největší pravděpodobností zmenší, ovšem zůstanou konkurenceschopnější firmy, 

které obstály v této obtíţné době.  

 

5.2.7 Marketingové cíle 

Hlavním dlouhodobým cíl je: 

 Zvýšení trţeb o 10% v kaţdém následujícím roce alespoň po dobu 3 let.  

Krátkodobé cíle: 

 Zvýšení povědomí o firmě v regionu, kde firma působí. 

 Udrţení a následné posílení pozice na stávajícím trhu. 

 Prosazení se na trhu středně velkých projektů s VZT. 

 Uplatnění se jako subdodávka VZT na velkých projektech. 

 Rozšíření portfolia nabízených sluţeb. 

 Řešení nezaplacených pohledávek ze strany zákazníka. 

K dosaţení marketingových cílů je zapotřebí: 

 Personálně rozšířit firmu o 3 nové zaměstnance na pozici technik a instalatér 

VZT (2 zaměstnanci) a pracovní pozici projektant TZB a obchodní zástupce (1 

pracovník). 

 

 Optimální zacílení a vyuţití nástrojů marketingové komunikace v první 

polovině roku 2012. 

5.2.8 Marketingová strategie 

Jelikoţ firma má za cíl nejen posílit postavení na stávajícím trhu, ale má také cíl 

proniknout na trh nový, jeví se jako ideální varianta strategie kombinace: expanze a 

stabilizace. Pan Havel uvedl, ţe registruje pokles nabízených zakázek, proto je zvolena 

strategie stabilizace. Ta bude mít za úkol upevnit pozici na stávajícím trhu. V případě 



78 

expanze se bude jednat o proniknutí na trh středně velkých projektů v oblasti VZT a 

velkých projektů na pozici subdodávky.  

Marketingový mix bude v následujících podkapitolách rozpracovávat zvolenou strategii 

kombinace. 

 

5.2.8.1 Marketingový mix 

V marketingovém mixu budou popisovány jeho 4 nástroje, díky kterým by měly být 

splněny vytyčené cíle. 

 

Produkt 

Firma nabízí vše co je spjato s instalací VZT technologie. Při hledání moţných 

činností, které by zvýšily trţby a uspořily výdaje, byla zjištěna tato moţnost: vlastní 

projektová činnost - nabízí se moţnost, ţe jeden z přijatých pracovníků by tvořil také 

realizační projektovou dokumentaci získaných zakázek. Nevýhodou je ovšem fakt, 

ţe daný pracovník musí mít k tomuto úkonu příslušné vzdělání a být členem České 

komory autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě a dále je nutný 

nákup příslušného softwaru. 

Nabízí se také varianta přijetí zaměstnance na pozici projektant, který by pouze tvořil 

projektovou dokumentaci nejen na získané zakázky, ale i pro externí firmy. 

 

Cena 

Firma je nucena kvůli konkurenci drţet cenové nabídky u jednotlivých zakázek 

konkurenceschopné. Pan Havel ovšem zjistil, ţe ne vţdy zvítězí nejniţší cenová 

nabídka (samozřejmě, jak bylo uvedeno výše – cenová nabídka musí být 

konkurenceschopná). V dnešní době si uţ spousta lidí připlatí za kvalitní pouţité 

materiály, které samozřejmě nemohou svou cenou konkurovat nekvalitním 

produktům. Pan Havel uvedl, ţe nejmarkantnější cenové rozdíly jsou u cen motorů 

k vzduchotechnice. Zde je i moţnost dosáhnout vysokého zisku. Je tedy snaha 

získávat zakázky, které obsahují instalaci VZT motorů v co největším počtu. 

Stavební trh, na kterém firma působí je svým způsobem unikátní a na rozdíl od 

klasických trhů s komerčními produkty, které jsou vyráběny a prodávány 
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anonymním zákazníkům je stavební dílo téměř vţdy nabízeno konkrétnímu 

zákazníkovi [1]. Je proto snaha vyjít zákazníkovi maximálně vstříc. Tento trh má 

také svá úskalí při tvorbě ceny daného produktu. U stavebních děl téměř neexistuje 

sériová výroba. V případě subtrhu s instalací VZT technologie tomu je téměř 

stoprocentně. Od toho se odvíjí také tvorba ceny, která je tím pádem individuální 

podle dané zakázky. Moţností jak cenově konkurovat ostatním firmám je v případě 

pana Havla sniţování nákladů (levnější pořizovací cena materiálu, kratší doba 

realizace) na realizaci díla. Pan Havel uvedl, ţe si je vědom nehospodárnosti 

v určitých oblastech. V případě odstranění těchto nedostatků by bylo moţné sníţit 

cenovou nabídku a tím pádem být konkurenceschopnější. V případě sestavování 

nabídkové ceny vyuţívá firma aktualizované ceníky URS, které vydává Ústav pro 

racionalizaci ve stavebnictví. Podle rozsahu stavebního díla se odvíjí vyplacená 

záloha, která slouţí na zaplacení pouţitého materiálu a další výdaje s realizací díla 

spojené. Tím se pan Havel alespoň částečně jistí proti neplatičům. 

 

Distribuce 

Cílem distribuce je přemístění výrobku, či nabídnutí sluţby od výrobce 

k zákazníkovi. Snahou výrobce je, aby se minimalizovali její náklady (na dopravu, 

skladování, administrativu…), aby byla co nejrychlejší a samozřejmě aby vedla ke 

spokojenosti zákazníků. V případě popisované firmy se jedná o distribuci spojenou 

s nákupem materiálu. Pan Havel vyuţívá přímé distribuční cesty (mezi výrobcem a 

spotřebitelem není ţádný jiný článek). Pan Havel nakupuje uţ dlouhá léta jednoho 

výrobce vzduchotechnického potrubí. Jelikoţ je stálým zákazníkem má výhody ve 

formě slev na nakupovaný materiál a v případě nákupu o velkém objemu je doprava 

zdarma. V případě rozšíření firmy bude nutný nákup dalšího uţitkového vozidla i 

z důvodu rychlé a efektivní distribuce. 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, distribuce není pouze o přemístění výrobku z bodu A do 

bodu B, ale i o zákaznících. Mezi zákazníky, se kterými firma Klima-Brno nejčastěji 

spolupracuje, patří: 

 Stavební firmy. 

 Firmy z oblasti pohostinství. 
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 Státní instituce. 

 Domácnosti. 

 Kanceláře. 

 Ostatní. 

 

Obrázek 19 – Jednotlivé segmenty zákazníků 

 

Pan Havel začal v roce 2009 s rekonstrukcí svého rodinného domu, kde si většinu 

stavebních prací provádí sám. Je tedy časově omezen a některé typy zakázek tak 

z časových důvodů nechce přijímat. Tato skutečnost měla za následek odklon některých 

stálých zákazníků ke konkurenci. Jednalo se především o stavební firmy, kde firma 

Klima-Brno působila jako subdodavatel vzduchotechniky. V případě rozšíření firmy 

můţe mít ztráta stálých klientů neblahý dopad v získávání zakázek. Je velmi pracné a 

finančně nákladné získat své bývalé klienty zpět. Toto bude jedním z úkolů nového 

zaměstnance na pozici obchodní zástupce a projektant. Obchodní zástupce bude 

v pravidelných intervalech navštěvovat stavební firmy s cílem nabídky firemních 

sluţeb. Dále bude mít na starosti oslovování firem formou dopisů s nabídkou sluţeb a 

novoročních blahopřání. Pro získávání zakázek u státních institucí je klíčové dostat se 

do jejich databáze. Skutečnost je totiţ taková, ţe instituce vybírají většinou osvědčené 

firmy, se kterými mají jiţ zkušenost. Pokud tedy firma získá zakázku a je spokojenost 
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s její realizací, tak je velká pravděpodobnost, ţe se z dané státní instituce stane stálý 

klient. U klientů ze strany pohostinství, domácností a kanceláří je velice důleţitý tzv. 

Goodwill, nebo-li dobré jméno firmy. Tyto skupiny zákazníků většinou dají na 

doporučení ze svého okolí, je tedy nutné pracovat kvalitně a efektivně, protoţe toto je 

cesta zisku při co nejmenší nabídkové ceně. Největší pozornost by ovšem měla být 

věnována klíčovým zákazníkům. Stojí za úvahu, zda by neměl být vytvořen slevový 

plán pro klíčové zakázky. 

 

Propagace 

Z interní analýzy vyplynulo, ţe marketingová komunikace je nulová. V počátku do 

ní byly investovány určité finance, ale po chvíli se od ní upustilo. Jelikoţ je firma 

limitována svojí velikostí a rozpočtem, bude snaha o vytvoření co nejefektivnějšího 

řešení. V popisu marketingového nástroje „distribuce“ byli uvedeni nejčastější 

obchodní partneři. Na ně by se v první řadě měla zaměřit propagace. V rámci 

omezených moţností lze vyuţít tyto marketingové komunikační nástroje: 

 Reklama 

 

V rámci reklamy lze vyuţít několik moţností, které nejsou tolik finančně náročné, 

ale přesto účinné. 

 

Reklama na auto – automobil, který se vyuţívá na převoz materiálu, můţe 

slouţit jako pojízdná reklama. Tímto finančně nenákladným způsobem můţe 

být firma propagována v celém Jihomoravském kraji 

 

Billboardy – jelikoţ firma působí z velké části přímo v Brně a náklady na 

pronájem klasických billboardů jsou poměrně nákladné, nabízí se varianta 

autobillboardů. V praxi se vyuţívá starých automobilů, na které se instaluje 

reklama a zaparkuje se na frekventovaných místech. Stání automobilu je 

zdarma, tudíţ se jedná pouze o počáteční investici do nákupu reklamního 

panelu a starého automobilu. 

Internet + webové stránky – v dnešní době téměř automatická záleţitost. 

Přesto pan Havel nemá vytvořeny firemní internetové stránky. Jedná se o velmi 
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levnou propagaci společnosti, kde bývá samozřejmě uveden kontakt, nabízené 

sluţby, reference, samotné představení firmy a další důleţité údaje, které mají 

za cíl oslovit potencionálního zákazníka. Dále je výhodné být zaregistrován ve 

vyhledávačích a snaţit se neustále být na čelních pozicích při jejich načítání.  

 

Regionální tisk - další variantou propagace můţe být inzerce v regionálním 

tisku. Jelikoţ spousta lidí je stále počítačově negramotných, měla by být tato 

forma propagace zacílena na tuto skupinu. 

 

 Public relations (styk s veřejností) 

Dnešní doba klade důraz také na to, jaký firma budí dojem. První dojem je velice 

důleţitý. Proto je dobré mít logo firmy, vizitky, webové stránky a další 

propagační materiály jednotné, které vytváří kompaktní celek. V stejných barvách 

a designu by měly být i billboardy na autech a reklama na pracovním automobilu. 

Ty jsou první, které zákazník vidí a které ho mají zaujmout. Cílem je snadná 

identifikace a zapamatovatelnost ze strany zákazníků. 

 

Další moţností jak na sebe upozornit, je sponzoring. V této oblasti by se měla 

firma zaměřit na dynamicky se rozvíjející akce, či „masové akce“, např. běţecký 

závod Vokolo Príglu, kde poměr sponzorského daru k velikosti propagace je 

značně výhodný. Čím více očí logo firmy uvidí, tím se zvedá pravděpodobnost 

oslovení ze strany zákazníka. 

 Direct marketing 

Direct marketing (přímý marketing) bude vyuţíván při adresném oslovování 

firem, kdy by firma chtěla působit na velkých stavebních projektech jako 

subdodavatel. Pro usnadnění budoucí práce je výhodné vytvořit databázi kontaktů, 

která by mohla slouţit jako základní kámen pro CRM systém. Tuto činnost bude 

mít na starosti obchodní zástupce. Jeho úloha bude klíčová ve směru získávání 

zakázek a budování dobrého jména firma 
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5.2.8.2 Akční programy 

V této kapitole se budou popisovat jednotlivé akční plány. Jednotlivé akční plány mají 

za cíl plnění jednotlivých marketingových cílů. 

 

Vytvoření dvou pracovních míst na pozici technik a instalatér VZT 

Vytvořením těchto pracovních pozic je jednou z cest jak dosáhnout poţadovaných 

cílů. Přijetím dvou pracovníků na pozici technik a instalatér VZT umoţní proniknout 

na trh VZT o středně velkých zakázkách popř. být jako subdodavatel na velkých 

projektech. Pan Havel uvádí, ţe ideální by bylo, kdyby jeden z techniků uţ měl 

nějakou praxi a druhý by byl čerstvý absolvent, kterého by si zaškolil.
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Tabulka 23 – Podpůrná činnost – pozice technika a instalatéra VZT

 

 

Vytvoření pracovního místa na pozici obchodní zástupce a projektant, nákup 

programů 

 

Pan Havel si najímá externího projektanta na vypracování realizační projektové 

dokumentace. V tomto případě by pan Havel měl svého projektanta, který by 

v případě nedostatku práce v projekční činnosti pracoval jako technik a instalatér 

VZT, dále by firmu zastupoval jako obchodní zástupce. Další moţností je, ţe by byla 
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projekční činnost nabízena také druhým firmám. Pokud by projekce pro ostatní firmy 

byla výdělečná a v dostatečné míře zaměstnala projektanta, uvaţoval by pan Havel o 

přijetí ještě jednoho zaměstnance na pozici projektant TZB. Obchodní zástupce by se 

zaměřil více na péči o zákazníky a tím by také pomáhal propagovat společnost a 

budovat tak dobré jméno firmy. 

 Pozice projektant TZB 

 

Tabulka 24 – Podpůrná činnost – pozice projektant TZB + obchodní zástupce
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 Nákup projekčního programu 

 

Tabulka 25 – Podpůrná činnost - nákup projekčního programu
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Akční plány komunikačních aktivit 

Pokud chce firma expandovat na nové trhy a na současném trhu posílit svoji pozici je 

potřeba na sebe upozornit. K tomu by měly níţe uvedené marketingové komunikační 

aktivity. 

 Reklama 

Tabulka 26 – Podpůrná činnost - reklama

 

 

Umístění autobillboardů by mělo být na strategických místech, tedy v lokalitách, kde 

je uvidí co nejvíce lidí. Výhodou autobillboardů je skutečnost, ţe jsou mobilní a dají 

se tedy přemístit na jiné místo. 

 Sponzoring 

Jelikoţ měl pan Havel v mládí blízko k atletice, rozhodl se podpořit nějakou 

regionální sportovní akci formou sponzorského daru a upozornit na svoji činnost 
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formou reklamních panelů uvedením firemního loga vč. kontaktu na propagačních 

materiálech. 

 

Tabulka 27 – Podpůrná činnost - sponzoring

 

 

Sponzoring je realizován hlavně z důvodu vytvoření pocitu stability a síly firmy 

v očích potencionálních klientů. 
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Prodej, vymáhání pohledávek 

 

Tabulka 28 – Podpůrná činnost – prodej a vymáhání pohledávek

 
 

U prodeje a vymáhání pohledávek je velice důleţité stáří pohledávky a její charakter. 

Při jejím prodeji je nutné mít co nejvíce informací o dané firmě.  

 

5.2.8.3 Časový harmonogram 

Časový harmonogram obsahuje souhrn jednotlivých podpůrných aktivit, které jsou 

posloupně seřazeny podle pořadí, kdy budou realizovány. Pro lepší přehlednost jsou pro 

jednotlivé aktivity pouţity pouze měsíce a to i z důvodu drobných časových změn, které 

mohou neplánovaně nastat. Podrobnější informace včetně příslušných termínů jsou 

uvedeny u kaţdé podpůrné aktivity. 
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Tabulka 29 – Časový harmonogram
Krok Podpůrná činnost

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Technik a instalatér VZT

1. Vytvoření pracovního místa – 2x technik a instalatér VZT.

2.
Sestavení a zadání inzerátu, jeho vyvěšení na internetu, na

středních školách, na Úřadu práce.

3. Výběr z uchazečů pro osobní pohovor.

4. Osobní pohovor s vybranými uchazeči.

5. Výběr vhodných kandidátů a podepsání pracovních smluv.

Projektant TZB a obchodní zástupce

1. Vytvoření pracovního místa projektant TZB.

2.
Sestavení a zadání inzerátu, jeho vyvěšení na internetu, na

středních školách, na Úřadu práce.

3. Výběr z uchazečů pro osobní pohovor.

4. Osobní pohovor s vybranými uchazeči.

5. Výběr vhodného kandidáta a podepsání pracovní smlouvy.

Nákup projekčního programu

1. Sběr dat z oblasti projekčního softwaru.

2. Vyhodnocení programů.

3. Konzultace ohledně programu s projekčním specialistou.

4. Nákup zvoleného programu.

5. Zaškolení projektanta (pokud je to potřebné).

6. Zvolení vhodné marketingové komunikace pro novou sluţbu.

7. Uvedení do provozu

Reklama

1.

Návrh těchto typů reklamy: reklama na pracovní vůz,

autobillboardy, firemní webové stránky, reklama v internetových

vyhledávačích, reklama v regionálním tisku.

2. Vytvoření marketingového plánu.

3. Realizace reklamy.

Sponzoring

1. Sběr dat ohledně sportovních akcí v regionu.

2. Výběr vhodné sportovní akce pro sponzoring.

3. Výroba reklamních plachet.

4. Sponzorský dar na příslušnou sportovní akci. 

Prodej, vymáhání pohledávek

1. Sběr informací o prodeji, výmáhání pohledávek.

2. Vytvoření seznamu firem zabývající se danou činností.

3. Oslovení příslušných firem.

4. Výběr firmy s nejlepší nabídkou.

5. Prodej, či přenechání pohledávek k vymáhání vybranou firmou.

Měsíce (rok 2012)

 

 

5.2.8.4 Rozpočet 

V následující tabulce je souhrn všech nákladů spjatých s jednotlivými akčními 

programy, které mají za cíl dosáhnout předsevzatých cílů. 
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Tabulka 30 – Rozpočet podpůrné činnosti

3. Výběr z uchazečů pro osobní pohovor.

4. Osobní pohovor s vybranými uchazeči.

5. Výběr vhodného kandidáta a podepsání pracovní smlouvy.

Nákup projekčního programu 144 000 

1. Sběr dat z oblasti projekčního softwaru.

2. Vyhodnocení programů.

3. Konzultace ohledně programu s projekčním specialistou.

4. Nákup zvoleného programu. 120 000 

5. Zaškolení projektanta (pokud je to potřebné). 24 000 

6. Zvolení vhodné marketingové komunikace pro novou sluţbu.

7. Uvedení do provozu

Reklama 140 500 

1.

Návrh těchto typů reklamy: reklama na pracovní vůz,

autobillboardy, firemní webové stránky, reklama v internetových

vyhledávačích, reklama v regionálním tisku.

140 500 

2. Vytvoření marketingového plánu.

3. Realizace reklamy.

Sponzoring 22 500 

1. Sběr dat ohledně sportovních akcí v regionu.

2. Výběr vhodné sportovní akce pro sponzoring.

3. Výroba reklamních plachet. 12 500 

4. Sponzorský dar na příslušnou sportovní akci. 10 000 

Prodej, vymáhání pohledávek 1 000 

1. Sběr informací o prodeji, výmáhání pohledávek. 1 000 

2. Vytvoření seznamu firem zabývající se danou činností.

3. Oslovení příslušných firem.

4. Výběr firmy s nejlepší nabídkou.

5. Prodej, či přenechání pohledávek k vymáhání vyhranou firmou.

310 000 

Pozn. mzdové náklady nejsou započítány

Celkové náklady
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Celkové plánované náklady na podpůrnou činnost pro rok 2012 činí 310 000,- Kč. Při 

konzultaci s panem Havlem, zda-li je moţné tuto částku uvolnit pro marketingové účely 

pan Havel uvedl, ţe tato částka bude čerpána z rezerv. Celková částka tedy bude 

hrazena z úspor, které pan Havel má připraveny pro období, kdy bude nedostatek 

zakázek nebo v případě neplánovaných výdajů.  

 

Následující graf znázorňuje rozloţení finančních nákladů v jednotlivých měsících. 

V grafu jsou zahrnuty pouze nálady spjaté s podpůrnými plány mimo mzdové náklady, 

nákup uţitkového automobilu, zřízení kanceláře, sociálního zařízení a náklady spojené 

s jejich provozem. Kritický měsíc je duben, kde jsou výdaje na podpůrnou činnost 

nejvyšší. V tomto měsíci je plánovaný nákup projekčního programu. Stojí za zváţení, 

zda z hlediska finanční stability nebude výhodnější pořídit software na splátky a rozdělit 

výdaj na jeho pořízení na delší období i za cenu vyšší pořizovací ceny. 

 

 

Obrázek 20 – Rozloţení výdajů pro podpůrnou činnost 
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Druhý graf znázorňuje kumulativní nárůst v jednotlivých měsících pro rok 2012. 

 

 

Obrázek 21 – Kumulativní vyjádření výdajů pro podpůrnou činnost 

 

5.3 Finance 

V následující kapitole budou definovány jednotlivé výdaje v roce 2012 a model vývoje 

trţeb. 

 

5.3.1  Předpokládané výdaje pro rok 2012 

Oproti předchozím rokům se v roce 2012 výrazně navýší výdaje. Nejvýznamnější 

poloţkou na straně výdajů budou mzdy tří nových zaměstnanců. Následovat bude nákup 

uţitkového automobilu a náklady spojené s marketingovým plánem. Náklady spojené 

s pořízením materiálu na jednotlivé zakázky nejsou uvedeny. Kaţdá zakázka je originál, 

tudíţ se obtíţně vyčíslují náklady spojené s pořízením materiálu. Pro přehlednost a 

úplnost jsou jednotlivé výdaje uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 31 – Předpokládané výdaje v roce 2012

mzda (superhrubá ) 1 017 000 Kč   

PHM 135 000 Kč      

telefon 48 000 Kč        

voda, plyn, elektřina 75 000 Kč        

fond oprav 60 000 Kč        

nákup automobilu 805 000 Kč      

nářadí 30 000 Kč        

kancelář + soc. zařízení 100 000 Kč      

marketing 310 000 Kč      

Celkem 2 580 000 Kč 

Výdaje v roce 2012

Náklady fixní

Náklady varibilní

 

 

Pozn. V tabulce nejsou zaznamenány výdaje na materiál 

Při rozboru plánovaných výdajů v roce 2012 vyplývá, ţe největšími jednorázovými 

výdaji jsou nákup automobilu a nákup projekčního softwaru. Stojí proto za úvahu, 

zváţit variantu nákupu těchto dvou investic na splátky. Tím by došlo 

k rovnoměrnějšímu rozdělení výdajů mezi jednotlivé měsíce. Výsledek by byla větší 

finanční stabilita. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady. U nákupu automobilu stojí 

také za zváţení nákup zánovního automobilu, jehoţ pořizovací náklady by byly 

samozřejmě niţší. Je zde ovšem riziko velkých investic do servisu automobilu. 

 

5.3.2 Nasycenost trhu 

Pro plánování vývoje trţeb pro rok 2012 a následující roky, je dobré znát nasycenost 

trhu, která vyjadřuje moţné rezervy další expanze firmy na příslušný segment trhu. 

 

nT =  (1) 

nT = 

nT = 31% 

 

Z výpočtu vyplývá, ţe segment vzduchotechniky je nasycen pouze z jedné třetiny. 

Výpočet ovšem vychází z varianty, ţe kaţdá administrativní budova by byla osazena 
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vzduchotechnikou a v kaţdém rodinném domě by byla instalována klimatizace, coţ je 

samozřejmě nereálné Na druhou stranu v současné době, kdy se energie neustále 

zdraţuje je trend výstavby pasivních domů, které se bez vzduchotechniky neobejdou. 

Samozřejmostí je instalace vzduchotechniky v nových administrativních budovách. Lze 

tedy konstatovat, ţe v segmentu vzduchotechniky je velký prostor pro zvýšení trţní 

podílu. K tomu by mělo poslouţit personální rozšíření firmy, coţ je také jeden z akčních 

plánů v marketingovém plánu. 

 

5.3.3 Model vývoje tržeb 

Po konzultaci s panem Havlem byly vytvořeny tři varianty trţeb v roce 2012 a 

následujících dvou letech. První varianta jsou očekávané trţby, druhou variantou je 

optimistický scénář a třetí varianta je pesimistický scénář. Pan Havel uvedl, ţe 

v současné době by neměl problém ztrojnásobit počet zakázek, tudíţ by neměl být 

problém dosáhnout uvedeného realistického plánu trţeb. 

 

Tabulka 32 – Plán trţeb v letech 2012 - 2014

 

 

5.3.4 Rentabilita vlastního kapitálu 

Při podnikání je důleţité zjistit, zda má samotná činnost smysl a kýţený efekt. Ke 

zjištění skutečnosti slouţí jeden z ukazatelů finanční analýzy - rentabilita vlastního 

kapitálu. Popisuje ziskovost firmy, resp. kolik korun zisku připadá na jednu 

investovanou korunu. Její minimální hodnota by měla být na úrovni kladného úroku, 

který je nabízen finančními ústavy. 
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ROE =  (2) 

ROE =
 

 

ROE = 23,7% 

Výsledná hodnota rentability vlastního kapitálu je výborná. Jako dobrý výsledek se 

uvádí hodnota 7 – 9%. Stojí tedy za zváţení, zda neinvestovat více financí i na úkor 

zadluţení se do větší propagace a expanze na stavebním trhu. 

 

5.4 Systém měření a kontroly 

Sestavení marketingového plánu nekončí jeho samotnou realizací, neméně důleţitý je i 

systém měření, kontroly a stanovení rizik. 

 

Základním kamenem pro kontrolu sestaveného marketingového plánu bude pravidelné 

sledování těchto údajů: 

 

 Plnění a dodrţování časového harmonogramu. 

 

 Porovnání reálných výkonů s plánem. Zde bude také docházet ke sledování 

vývoje trţeb, nákladů, počtu získaných zakázek, jejich srovnání s předchozími 

roky a dále zde bude snaha zjistit co nejvíce údajů o nových zákaznících. 

 

 Ověřovat, zda vytvořený marketingový plán vede ke splnění vytyčených cílů. 

Při realizaci plánu můţe nastat situace, kdy nebude moţné plán daným způsobem plnit. 

Je tedy nutné po určitých časových intervalech analyzovat situaci a případně upravit 

plán, či jednotlivé činnosti tak, aby dané cíle byly nakonec splněny. 



97 

5.5 Stanovení rizik  

Kaţdý plán má jistá rizika, která mohou ohrozit jeho samotné plnění a tím pádem i 

znemoţnit splnění daných cílů. Mezi rizika, která by mohla marketingový plán pro 

firmu Klima-Brno ovlivnit patří: 

 Neúčinná marketingová komunikace – riziko nastává v případě špatně 

zvolených nástrojů marketingové komunikace (reklama, public relations 

apod.). Pokud současné nástroje marketingové komunikace jsou neúčinné, je 

nutné zjistit, proč tomu tak je a chybu odstranit. V krajním případě zvolit jiný 

nástroj marketingové komunikace. 

 

 Výběr nevhodných zákazníků – pokud firma chce expandovat na trhy se 

vzduchotechnikou o větších zakázkách, je nutný výběr vhodných zákazníků 

(B2B, B2C), kteří budou osloveni. Pokud by došlo k špatnému zacílení, byl by 

cíl stabilizace a posílení na současném trhu a případná expanze na nové trhy 

ohroţena.  

 

 Nedodrţení marketingového plánu – pokud se nebude dbát na řádné plnění 

vypracovaného marketingového plánu, nebude maximálně vyuţit jeho 

potenciál. Tyto činy mohou mít negativní dopad na budoucí prosperitu firmy. 

 Nedostatek financí – jelikoţ součástí plánu je zaměstnání 3 pracovníků, coţ 

s sebou nese i výrazné zvýšení fixních nákladů, je nutné neustále sledovat a 

vyhodnocovat příjmy a výdaje a případně přizpůsobit aktuálnímu vývoji 

rozpočet. 

 

 Zaměstnanci – jejich nízká výkonnost, popř. neloajálnost vůči panu Havlovi je 

dalším rizikem, které můţe ohrozit existenci firmy. Důleţitým faktorem bude 

motivace. Pan Havel by pro jejich vyšší motivaci mohl vytvořit bonusový 

program, díky kterému by byli motivováni k vyšším výkonům. 

 

 Platební neschopnost zákazníků – v dnešní době je velmi špatná platební 

morálka, obzvláště v soukromém sektoru. Platební neschopnost zákazníků by 

mohla vyvolat finanční destabilizaci firmy.  
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Tabulka 33 - Rizika

 

 

Nejpravděpodobnější rizika, která mohou nastat, jsou nedostatek financí a platební 

neschopnost zákazníků. Čím důkladněji se bude dodrţovat plán, tím je riziko menší, 

nicméně jsou vnější faktory, které se ovlivnit nedají. Je tedy nutné neustále kontrolovat 

stav financí. Druhým významným rizikem jsou zaměstnanci. Je zde riziko nízké 

efektivity a jejich osamostatnění po určité době. Jako moţné řešení se nabízí vypracovat 

mzdový motivační program, který by tyto hrozby eliminoval. 

Odhadnout a následovně eliminovat moţná rizika zřejmě nebude nikdy moţné. 

Průběţnou kontrolou a dodrţováním plánu a vnitropodnikových pravidel se však dají 

odhalit a v maximálně moţné míře eliminovat.
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6 Závěr 

Při sestavování marketingového plánu pro firmu Klima-Brno jsem vycházel ze 

skutečnosti, ţe pan Havel má omezený finanční rozpočet a odmítá se kvůli firemním 

aktivitám zadluţit.  

 

V teoretické části jsem se zaměřil na definování, popis a rozbor stavebního trhu, kterého 

se mnou vypracovaná práce týká. V další části jsem definoval strategii a marketingovou 

strategii, kde jsem také popsal jejich rozdíl a jednotlivé typy strategií. Největší prostor 

jsem ovšem věnoval marketingovým strategiím, kde byla podrobně popsána situační 

analýza a SWOT analýza. Obě tyto analýzy jsem následně vyuţil v praktické části při 

tvorbě marketingového plánu. 

 

Abych mohl sestavit samotný marketingový plán, bylo nutné provést situační analýzu, u 

které jsem vyuţil PESTE analýzu, analýzu odvětví a portfolio analýzu – GE matici a 

BCG matici. Díky těmto analýzám byla definována konkurence, prostředí, ve kterém se 

firma nachází a postavení jednotlivých sluţeb, které firma nabízí v segmentu 

vzduchotechniky. Na závěr byla sestavena SWOT analýza, jejímţ výsledkem jsou 

faktory, které firmu mohou ovlivnit. Po vyhodnocení analýz byly definovány cíle pro 

sestavení marketingového plánu. Pro jejich splnění byly navrţeny podpůrné činnosti, 

systém měření a kontroly, následně stanovena rizika, která by splnění cílů mohla 

ohrozit. 

 

Vytvořený marketingový plán na rok 2012 je moţné realizovat v plné míře s tím, ţe by 

skutečně měl být pro firmu Klima-Brno přínosem a odrazovým můstkem pro další 

plánování firmy.  
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