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Abstrakt: 

Předkládaná práce „Návrh strategie uvedení nových výrobků ABB na český trh“ se zabývá 

návrhem vhodné strategie uvedení a prodeje řadových svorek na český trh, tak aby byl 

dosaţen trţní podíl alespoň 10 % v krátkém časovém období, řádově několika let. Analytická 

část práce obsahuje analýzu současného stavu firmy, trhu a konkurence. Na základě těchto 

analýz a teoretických poznatcích, doporučuje vhodnou strategii a opatření vedoucí ke zlepšení 

konkurenceschopnosti a získání nových zákazníků. Součástí práce je také výsledek 

hospodaření za rok 2009 a část roku 2010.  

 

Abstract:  

This work „Proposal of strategy of penetration new products of ABB on the Czech 

market“ considers with appropriate strategy of penetration and sales terminal blocks on the 

Czech market with goal to achieve 10 % market share in the short time period, the order of 

several years. The analytical part of work contains an analysis of current status company, 

market and competition. On the basis of this analysis and theoretical groundwork, 

recommends appropriate strategy and precautions to improve competitiveness and obtain new 

customers. The work also includes income trading for the year 2009 and part of 2010. 

 

  

Klíčová slova:  

Marketingový mix, produkt, vnitřní a vnější prostředí, konkurence, SWOT analýza, 

SMART, cenotvorba, distribuce.  

 

 

Keywords:  

Marketing mix, product, internal and external environment analysis, competition, SWOT 

analysis, SMART, price strategy, distribution. 
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1 ÚVOD 

 

Pro podnikatelské prostředí 21. století v globálním měřítku je charakteristická obtíţná 

předvídatelnost společenských a hospodářských změn, a to i v krátkém časovém horizontu. 

Z toho důvodu je důleţitá vhodně zvolená strategie a její průběţná aktualizace. Pro kaţdou 

společnost je tato strategie nezbytným východiskem jejího růstu a ve finálním důsledku i 

přeţití v agresivně konkurenčním prostředí. 

Jako téma této diplomové práce jsem si zvolil „Návrh strategie uvedení nových výrobků 

ABB na český trh”. Důvodem, proč jsem si zvolil toto téma, je jednoznačně finanční motivace 

ze strany zaměstnavatele. Pro upřesnění, byl jsem zaměstnán u této firmy z důvodu zavádění 

nové řady výrobků na český trh. S úspěšností prodeje souvisí má variabilní poloţka ve mzdě. 

Proto jsem se rozhodl se při této práci dozvědět co nejvíce o metodikách a analýzách trhu, 

abych byl co nejúspěšnější. Pokud budu úspěšný, tak bude úspěšná i firma, ve které jsem 

zaměstnán. 

Při trvalém působení konkurence je zavádění nových výrobků nutností pro zachování 

trhu, jeho rozšíření i pro rozvoj vlastní výroby. Při rozšiřování prodeje a pohlcování větší části 

trhu je jedním z hlavních cílů uplatňování nových výrobků na trhu. V dnešní době samotné 

zavádění nového výrobku na jiţ přesycený trh není jednoduchá záleţitost, proto je nutné 

provést mnoho výzkumů, které budou slouţit jako podklad pro další rozhodování. Zavádění 

výrobků na trh je klíčová etapa, to je období, kdy se musí výrobku věnovat maximální 

pozornost. Tato etapa je velice sloţitá a to hlavně z toho důvodu, ţe velká část výrobků musí 

být staţena z trhu, protoţe z různých důvodů neuspěje. Jako příčina můţe být například 

nedostatečná odlišnost od podobných výrobků, chybný marketing, špatně zvolený čas 

zavedení výrobku na trh anebo problémy s kapacitou výroby a také technické problémy. 

Všechny tyto aspekty nesmí být brány na lehkou váhu. Dá se říci, ţe etapa zavádění je 

nejsloţitější a podle toho jaká se ji věnuje péče, tak podle toho bude výrobek úspěšný.      
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1.1 Vymezení problémů, cílů a metod práce 

 

1.1.1 Primární cíle 

 

Cílem bude určení vhodné strategie uvedení a prodeje řadových svorek Entrelec na český 

trh tak, aby byl co moţná nejrychleji dosaţen trţní podíl alespoň cca 10 % v řadových 

svorkách. Bude nutné navrhnout takovou strategii, která zajistí postupné zvyšování prodeje, 

aniţ by měla negativní vliv na působení společnosti. Náplní této práce budou jednotlivé kroky 

od marketingu přes analýzu konkurence aţ po distribuci k zákazníkovi. Bude nutné navrhnout 

postupy, jak zaujmout potenciální zákazníky a získat nové zákazníky. 

 

1.1.2 Parciální cíle 

 

Z primárního cíle vyplývají parciální cíle, pomocí kterých bude dosaţen. Prvním 

parciálním cílem je popis firmy ABB, analýza současného stavu firmy a vyuţívání 

dosavadních marketingových nástrojů. Dále je důleţité provést analýzu současného trhu, 

konkurence a identifikovat potenciál, který se naskýtá. Dalším parciálním cílem je samotná 

volba vhodné strategie. Je nutné navrhnout harmonogram vstupu a vytvořit cenovou politiku, 

která nerozpoutá cenovou válku, ale bude konkurenceschopná. Pro zákazníky bude nutné 

vytvořit katalogy a vymyslet, jakou distribuční cestou budou nové výrobky dodávány. A jako 

poslední parciální cíl je zhodnocení vývoje zisků, přijatých zakázek a počtu zákazníků. 

 

1.1.3 Použité metody 

 

V této práci jsou vyuţity metody analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Analýza vnějšího 

prostředí se skládá z analýz obecného okolí (politicko-právní vlivy, daňová politika, 

ekonomické vlivy a míra nezaměstnanosti) a oborového okolí (nově vstupující firmy, 

odběratelé, substituty, dodavatelé a konkurenti). Dále jsem vyuţil analýzu vnitřního prostředí 

(strategie, struktura, systémy, styl řízení práce, spolupracovníci, schopnosti a sdílené 

hodnoty). Dalším krokem bylo vyuţití SWOT analýzy PPNN, jakoţto prodejce výrobků ABB 
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na český trh. Nakonec byl vyuţit marketingový mix (produkt, cena, prodejní místo, 

propagace, reklama, podpora prodeje a public relations) k analýze současného stavu. Cíl byl 

definován pomocí metody SMART. Vyuţitím veškerých těchto metod a vhodnou syntézou 

poznatků a návrhů bude vytvořena strategie vstupu řadových svorek na trh. 

 

1.1.4 Postup řešení 

 

Jako základní předpoklad zvládnutí této problematiky je studium z několika pramenů 

(odborná literatura, časopisy, internet a materiály poskytnuté společností). Dále bude nutné 

zpracovat detailní analýzu současného stavu dané firmy a okolí. Následně vyhodnotím 

získané výsledky z analýz a budu je muset vhodně pouţít pro tvorbu strategie. Na závěr 

zhodnotím přínosy navrhovaného řešení ekonomickým rozborem. 
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2 POPIS PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

 

2.1 Základní charakteristika ABB a PPNN 

 

2.1.1 Charakteristika ABB 

 

ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci, které 

umoţňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném sníţení 

dopadu jejich činnosti na ţivotní prostředí. ABB má 120 000 zaměstnanců ve více neţ 100 

zemích. Firma ABB je rozsáhlou společností s celosvětovou působností a je jedním 

s klíčových hráčů v mnoha oblastech energetického průmyslu na celém světě, počínaje 

rozvody velmi vysokého napětí (VVN) přes distribuci nízkého napětí a domovní instalaci a 

konče její automatizací (15). 

 

2.1.2 Historie a vznik společnosti ABB 

 

Firma ABB vznikla v roce 1988 spojením dvou předních světových společností 

působících v oblasti elektrického průmyslu – švédské firmy ASEA AB a švýcarské 

společnosti BBC BROWN BOVERI Ltd. Baden, které si zanechaly svoje dosavadní názvy i 

loga. V roce 1996 dokončují fúzi ve společnost ABB (ASEA BROWN BOWERI  Ltd.) a 

touto fůzí se stává firma ABB předním světovým dodavatelem v oblasti energetiky s obratem 

přes 50 miliard $ s moţnosti působit prakticky na celém světě. 
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2.1.3 Oblasti podnikání ABB 

 

 Činnost společnosti ABB se dělí dle produktového členění do 5 základních segmentů: 

Power Products (Výrobky pro energetiku) 

Výrobky pro energetiku představují klíčové komponenty pro přenos a rozvod elektrické 

energie. Tato divize se zabývá výrobou a dodávkami transformátorů, rozvaděčů, vypínačů, a 

souvisejících zařízení. V oblasti sluţeb poskytuje modernizaci, opravy, konzultace, 

poradenství, diagnostiku, servisní aktivity a hot line. 

 

Power Systems (Systémy pro energetiku) 

Divize poskytuje dodávky systémů a sluţeb na klíč pro přenosové a distribuční sítě a 

elektrárny. Klíčovou součástí nabídky jsou rozvodny a systémy automatizace rozvoden. Mezi 

další nabízené systémy patří flexibilní systém přenosu střídavého proudu (FACTS), přenos 

stejnosměrného proudu velmi vysokým napětím (HVDC) a systémy pro řízení sítí. V oblasti 

výroby elektřiny nabízí divize instrumentaci, řízení a elektrifikaci elektráren. 

 

Discrete Automation and Motion(Automatizace výroby a pohony) 

Divize poskytuje výrobky, řešení a s nimi související sluţby, které zvyšují průmyslovou 

produktivitu a energetickou účinnost. Nabídka divize zahrnuje motory, generátory, měniče 

frekvence a řízené usměrňovače, programovatelné automaty (PLC), výkonovou elektroniku a 

průmyslové roboty a robotické celky zajišťující napájení, pohyb a řízení pro rozsáhlou škálu 

automatizačních aplikací. Portfolio doplňuje stále se rozšiřující nabídka pro solární elektrárny 

a dále větrné generátory, kde divize zaujímá vedoucí pozici na trhu. Všechny tyto segmenty 

vyuţívají společnou technologii, prodejní kanály a provozní platformy. 

 

Low Voltage Products (Výrobky nízkého napětí) 

Divize Výrobky nízkého napětí vyrábí a prodává jističe, spínače, výrobky pro řídicí 

aplikace, domovní elektroinstalační materiál, rozvodnice, montáţní skříně a rozvaděče, které 

zajišťují bezpečnost osob a ochranu instalací a elektrických přístrojů před přetíţením. Divize 
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rovněţ vyrábí a prodává systém KNX/EIB pro moderní inteligentní systém řízení budov, 

který integruje a automatizuje elektrické instalace budov, klimatizaci a bezpečnostní systém a 

datové komunikační sítě. 

 

Process Automation (Procesní automatizace) 

Hlavním cílem této divize je poskytnout zákazníkům výrobky a řešení pro instrumentaci, 

automatizaci a optimalizaci průmyslových procesů. Mezi cílová odvětví patří ropný a 

plynárenský průmysl, energetika, chemický a farmaceutický průmysl, výroba papíru a 

celulózy, těţba a zpracování nerostů a kovů, námořní průmysl a turbodmychadla. Klíčovým 

přínosem pro zákazníka je zvýšení produktivity výrobních prostředků a dosaţení úspory 

energie (14). 

 

2.1.4 Historie a vznik společnosti ABB s.r.o. v České republice 

 

Strategická a geografická poloha, ale také i politické změny ve střední  

a východní Evropě po roce 1989 způsobily, ţe se pro ABB stala Česká republika místem pro 

vytvoření silné základny. V České republice působí ABB jiţ od roku 1970 a v současné době 

má okolo 2 500 zaměstnanců. České ABB má moţnost vyuţití mezinárodního know-how a 

nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Svým zákazníkům nabízí 

přidanou hodnotu v podobě silného zázemí vlastních inţenýrských a servisních center a 

dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců.  

 

Historie vývoje ABB v České republice v letech 1990 – 2007: 

 

1990 – 1993  

V první řadě proběhla celá řada přípravných kroků, jejichţ výsledkem bylo zaloţení pěti 

samostatných společností ABB. 
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1994 – 1996 

V průběhu dalších tří let proběhla intenzivní restrukturalizace, jejímţ cílem bylo zejména 

zvýšení efektivity výrobních procesů a zlepšení vztahů k zákazníkům. V tomto období se 

rodina firem ABB v České republice rozrostla o dvě nové společnosti. 

 

1996 – 1998 

Od roku 1996 probíhal proces dalšího rozšiřování aktivit, spojených se snahou o rozšíření 

nabídky portfolia výrobků a sluţeb. 

 

1998 

Skupina firem ABB v České republice má jiţ deset společností působících v Praze, Brně, 

Jablonci nad Nisou a Ostravě. V prosinci získává ABB 66 % majetkového podílu ve 

společnosti ABB Service Ostrava a stává se tak jeho majoritním vlastníkem (zbylých 34 % 

zůstává společnosti Vítkovice). 

 

1999 

V červenci dochází ke sloučení energetických segmentů mezinárodních firem ABB a 

Alstom a je vytvořena nová celosvětově působící společnost ABB ALSTOM POWER 

s rovným vlastnickým podílem obou mateřských firem. V České republice byla do této firmy 

včleněna společnost ABB Energetické systémy, která byla v listopadu přejmenována na ABB 

Alstom Power Czech s.r.o. 

 

2000 

Vznikají čtyři základní divize: Power Transmission & Distribution (kam patří ABB EJF, 

část ABB Automation - Transmission & Distribution), Automation (část Automation), 

Product & Contracting (kam patří ABB DIZ, ABB Elektro-Praga, ABB Service Ostrava, 

ABB ELSYNN) a Oil, Gas & Petrochemicals (patří ABB Lummus Global). 31. Března 

získává ALSTOM i zbylý 50 % podíl ve společném podniku ABB ALSTOM POWER a tím i 
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společnost ABB Alstom Power Czech s.r.o. přechází do podniku ALSTOM. 5. září dochází 

ke změně jména společnosti ABB Energo s.r.o. na ABB s.r.o. 31. prosince dochází ke 

sloučení 7 společností do jedné společnosti ABB s.r.o. a jsou vytvořeny organizační jednotky 

Automation, T&D, EJF, ELSYNN, Elektro-Praga, Service a DIZ. Existují tak dvě právnické 

jednotky ABB v České republice, a to ABB s.r.o. a ABB Lummus Global s.r.o.  

 

2001 

1. července vstoupila v platnost nová struktura vybudovaná pro lepší zajištění sluţeb 

zákazníkům. Vzniká nové uspořádání ABB. Dochází k vytvoření čtyř zákaznických divizí: 

Process Industries, Utilities, Manufacturing & Consumer Industries a Oil, Gas & 

Petrochemicals a dvou výrobních divizí: ATP (Automation Technology Products) a PTP 

(Power Technology Products). Dále vzniká divize Group Processes, která má za cíl zavádění 

společných postupů. V tomto roce došlo ke sloučení společností do dvou základních celků - 

ABB s.r.o. a ABB Lummus Global s.r.o. 

 

2002 

ABB celosvětově prochází rozsáhlou restrukturalizací a cílem se stává soustředění na 

klíčové obory podnikání. Dochází ke sloučení jednotlivých oborů podnikání do dvou 

klíčových divizí, a to divize AT ( Automation Technologies) a PT (Power Technologies). 

ABB v ČR dosahuje vynikajících výsledků, zvyšuje objem přijatých zakázek o 15 %. 

 

2002 – 2004 

V letech 2002 – 2003 prošlo ABB s.r.o. rozsáhlou restrukturalizací  

a v souladu s celosvětovým záměrem ABB soustředit se na klíčové obory. V rámci této 

restrukturalizace dochází k odprodeji některých jednotek a ABB s. r. o. se skládá z dvou 

hlavních divizí: 

 divize AT (Automation Technologies) – zabývající se automatizačními 

technologiemi. 

 divize PT (Power Technologies) – zahrnuje veškeré technologie pro energetiku. 
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2005 

V září byla zveřejněna plánovaná reorganizace ABB Group, tzv. „Organizace 2006“, 

která spočívala v rozdělení klíčových činností do 5 divizí a zahrnovala zaměření do projektu 

„One ABB“ nebo-li „jediné ABB“. 

 

2006 

K 1. 1. proběhla v ABB po celém světě plánovaná reorganizace do pěti divizí: 

 Power Products – výrobky pro energetiku 

 Power Systems – systémy pro energetiku 

 Automation Products  – výrobky pro automatizaci 

 Process Automation – procesní automatizace 

 Robotics – výrobky pro robotiku 

 

2007 

Dne 27. srpna se ABB dohodlo na prodeji svého podniku Lummus Global společnosti 

Chicago Bridge & Iron (CB&I) za 950 mil. USD. 5. září ABB vyhlásilo střednědobou 

strategii na rok 2007 aţ 2011 na stálý růst výnosů a zvýšenou rentabilitu (12). 

 

 

Obrázek 2.1: Sídla ABB v České republice (16) 
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Sídlo společnosti a zastoupení všech divizí: 

ABB s.r.o. 

Sokolovská 84-86 

186 00 Praha 8 - Karlín 

Tel.: 234 322 111 

 

Oblasti podnikání ABB v ČR: 

 Výrobky pro energetiku 

 Systémy pro energetiku 

 Výrobky pro automatizaci 

 Průmyslová automatizace 

 Robotika 
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Obrázek 2.3: ABB Country top management (17) 

 

2.1.5 Hospodářské výsledky ABB s.r.o. v České republice  

 

 

Hospodářské výsledky za rok 2009 (údaje v mil. USD a mil. Kč) 

   

ABB s.r.o. (podle US GAAP) 2009 M USD 2009 M CZK 

Přijaté objednávky 595,2 9099,5 

Trţby 531,2 8121,8 

Počet zaměstnanců 2700 2700 

   

Hospodářské výsledky za rok 2008 (údaje v mil. USD a mil. Kč) 

   

ABB s.r.o. (podle US GAAP) 2008 M USD 2008 M CZK 

Přijaté objednávky 457 9634 



- 21 - 

Trţby 427 9002 

Počet zaměstnanců 2795 2795 

   

Hospodářské výsledky za rok 2007 (údaje v mil. USD a mil. Kč) 

   

ABB s.r.o. (podle US GAAP) 2007 M USD 2007 M CZK 

Přijaté objednávky 437 8894 

Trţby 413 8333 

Počet zaměstnanců 2456 2456 

   

Hospodářské výsledky za rok 2006 (údaje v mil. USD a mil. Kč) 

   

ABB s.r.o. (podle US GAAP) 2006 M USD 2006 M CZK 

Přijaté objednávky 315 7134 

Trţby 278 6253 

Počet zaměstnanců 2111 2111 

   

Hospodářské výsledky za rok 2004 a 2005  (údaje v mil. Kč) 

   

ABB Česká republika (konsolidované výsledky) 2004 M CZK 2005 M CZK 

   

Přijaté objednávky 5647 6250 

Trţby 5891 6152 

Počet zaměstnanců 2041 2243 

 

Tabulka 2.1: Hospodářské výsledky ABB v České republice v letech 2004 – 2009 (13) 

 

V této práci se zaměřím na oblast výrobků pro automatizaci. Tato oblast činností ABB 

přináší zákazníkům energeticky efektivní a spolehlivé výrobky, které zlepšují produktivitu 

zákazníka, včetně pohonů, motorů a generátorů, výrobků nízkého napětí, a to hlavně 

elektroinstalační materiál, potom instrumentace a analytických výrobků a také výkonové 
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elektroniky. Koncovým zákazníkům a externím partnerům je denně odesílán více neţ jeden 

milión výrobků pouţívaných pro širokou škálu provozních činností v průmyslu i 

energetických podnicích a také v komerčních a obytných budovách.  

Touto oblastí se zabývá divize přístrojů a rozvaděčů nízkého napětí organizační jednotka 

ELSYNN se sídlem v Brně. Tato jednotka se zabývá jak výrobou některých výrobků, tak i 

prodejem a distribucí veškerých výrobků ABB do ČR. Prodej a distribuci má na starosti 

jednotka PPNN (prodej přístrojů nízkého napětí), kde jsem zaměstnán a o které budu dále 

pojednávat.  

 

Struktura 

Organizační struktura Elsynnu je liniově štábní. V dnešní době má 500 zaměstnanců, 

tímto se řadí mezi větší společnosti. Horizontální i vertikální komunikace pracovníků je na 

vysoké úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4: Organizační struktura Elsynnu 

 

2.1.6 Charakteristika PPNN 

 

Prakticky 100 % výkonů PPNN tvoří trţby za prodej obchodního zboţí. Nejvýznamnější 

část historie PPNN začíná na přelomu let 1999 a 2000, kdy rozhodnutím top managementu 
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BA ATLV došlo k přidělení plné zodpovědnosti za rozvoj obchodní činnosti v komplexní 

oblasti přístrojů nízkého napětí, do té doby významově spíše okrajovému oddělení v rámci 

firmy ABB ELSYNN s.r.o. Toto rozhodnutí mělo za následek nastartování podstatných změn 

v oddělení, z nichţ mezi ty klíčové patřilo plné formální vyčlenění do samostatného PPNN 

v rámci tehdejší organizační struktury firmy a jmenování nového top managementu PPNN a 

zároveň zahájení postupného rozšiřování PPNN co do počtu zaměstnanců (z 6 na 22). 

Aktuálně došlo na přelomu let 2002/2003 k výměně top managementu PPNN. V průběhu 

uplynulých 3 let dosáhl PPNN výrazného úspěchu v podobě zdvojnásobení realizovaného 

objemu prodeje. Nejdůleţitější funkce PPNN je externí, a tou je plnění role výhradního 

zastoupení koncernu ABB pro prodej přístrojů nízkého napětí v České republice. Z této role 

vyplývá zodpovědnost jednak za propagaci těchto produktů, zejména však za realizaci jejich 

prodeje na trhu v ČR. Vedlejší funkcí je interní funkce realizace dodávek přístrojů do výroby 

rozvaděčů nízkého napětí, která tvoří další samostatný PPNN organizační jednotky ELSYNN. 

Nabízené produkty tvoří ucelený sortiment výrobků pro instalaci rozvodů nízkého napětí, 

typicky sem patří modulární přístroje – například jističe, pojistky, stykače, chrániče.  

Perspektivním segmentem trhu je automatizace budov, zastoupená systémem ABB i-bus EIB, 

umoţňujícím automatizované ovládání vytápění, osvětlení, větrání i zabezpečení budov a tím 

např. i automatickou regulaci spotřeby elektrické energie. Společným jmenovatelem všech 

zmíněných výrobků jsou dokonalé konstrukční vlastnosti, výborné technické parametry, 

špičková kvalita a v neposlední řadě i uţivatelsky atraktivní a vysoce uţitný design. 

Z povahy produktů vyplývají i obsluhované oblasti zákazníků – tj. sítě velkoobchodů 

s instalačním materiálem, dále výrobci elektrických strojů a zařízení, výrobci rozvaděčů 

nízkého napětí, systémoví integrátoři, v konkrétních případech i kontraktační společnosti. 

Struktura obratu dle typu zákazníků v roce 2008 je znázorněna na obrázku 2.6. 
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Obrázek 2.5: ABB výrobky pro segment nízkého napětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.6: Struktura externího obratu PPNN v roce 2008 dle typu zákazníků 

 

2.1.7 Podnikatelská koncepce a strategie PPNN 

 

Podnikatelská koncepce PPNN je nejblíţe koncepci marketingové, do níţ se promítají 

čtyři hlediska – zaměření na cílové trhy, orientace na zákazníka, koordinace marketingových 
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funkcí a snaha o realizaci podnikových cílů (1, str. 5). Současně však PPNN musí vyuţívat 

podle potřeby a moţností trhu z části i prvky koncepce výrobní a výrobkové a v některých 

případech i sociální – to vše jako součást převládající marketingové koncepce (1, str. 6). 

Podnikatelská strategie PPNN je potom dle Porterova konceptu (2, str. 105) nejblíţe 

strategii Cost leadership, a to s ohledem na dosavadní vysokou účinnost cenové sloţky 

marketingového mixu PPNN. Zároveň je nutné říct, ţe PPNN má zahrnut do své činnosti i 

prvky Differentiation strategie (2, str. 105), např. snaha o odlišení se od konkurence kvalitou a 

šíří sluţeb souvisejících s prodejem, technickou podporou atd. 

Důleţitým aspektem je realizovaná strategická alternativa PPNN (2, str. 111), kterou je 

expanze. To je plně v souladu s hlavním cílem nadřazené corporate strategie BA ATLV, 

kterým je zvýšení podílu NN přístrojů ABB na trhu ČR. Vývoj obratu v letech 2003 – 2008 je 

vidět níţe na obrázku 2.7. 

 

 

 

Obrázek 2.7: Vývoj externího obratu PPNN 2003-2008 

 

V souladu se strategickou alternativou je hlavním strategickým cílem PPNN dosáhnout 

na konci roku 2009 ročního externího obratu ve výši 350 mil. Kč a zároveň tak dosáhnout 
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trţního podílu na trhu ČR v segmentu přístrojů nízkého napětí (jako celku) ve výši 10 %. 

Aktuální výše podílu na trhu, zároveň s rozdělením trhu mezi konkurenty PPNN, je znázorněn 

na obrázku 2.8. Zmíněný cíl PPNN mj. znamená nutnost dosáhnout a udrţet v letech 2008 – 

2010 průměrnou úroveň meziročního nárůstu obratu cca 22 %, celkový nárůst obratu jen 

v letech 2003 aţ 2008 pak dosáhl úrovně 193 % (ze 102 mil. Kč na 299 mil. Kč).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.8: Struktura trhu produktů NN v ČR dle konkurentů 
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3 ANALÝZA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

3.1 Analýza požadavků rozhodujících stakeholders 

3.1.1 Analýza očekávání rozhodujících stakeholders 

 

Ve vazbě na význam skutečného či potenciálního vlivu zájmů stakeholders na 

hospodaření Elsynnu jsem vybral z řady moţných stakeholders následující: vlastníci, 

management, zaměstnanci, zákazníci, konkurenti, dodavatelé. Z rozsahu moţných zájmů 

jednotlivých stakeholders jsem vybral ty, které mají vztah k problematice písemné práce. 

Analýza je zpracována ve formě připojené tabulky 3.1, kde jsou zároveň popsány působící 

síly těchto stakeholders na Elsynn a jejich význam. Cílem analýzy je: 

 zmapování souvislostí mezi očekáváními klíčových stakeholders a z nich 

odvozených hlavních oblastí cílů Elsynnu. 

 identifikace rizik pro hospodaření Elsynnu, plynoucích ze zájmů jednotlivých 

stakeholders.  

 identifikace moţného konfliktu zájmů stakeholders s ekonomickými moţnostmi 

Elsynnu.  

 

Stakeholders Požadavky Cíle Síla a význam

Vlastníci

Vybudování pozice v 

rámci odvětví v ČR

Nárůst objemu prodeje; 

Nárůst zisku

Silné postavení na světovém trhu. Díky nekonzistentnímu výkonu 

řízení v minulosti není možné hodnotit sílu jako významnou.

Management

Vybudování pozice v 

rámci odvětví v ČR

Dosažení tržního 

podílu 10%

Solidní znalost trhu, Vysoká kvalita obchodních zástupců, Jasná 

orientace na zvyšování objemu prodejů 

Zaměstnanci

Zajímavá práce; 

Týmová práce; 

Zvyšování mezd

Co nejvyšší mzda; 

Podíl na úspěchu 

Elsynnu

Při kvalitním vedení zaměstnanců ze strany managementu Elsynnu, 

dobré prezentaci úspěchů a uspokojení požadavku zajímavé a 

týmové práce je tlak na zvyšování mezd částečně neutralizován.

Zákazníci

Přijatelná cena; 

Dodávky just in time; 

Velký rozsah a vysoká 

úroveň služeb 

Stabilní ceny; Zkrácení 

dodacích lhůt; 

Rozšíření služeb 

Poměrně jednoduchý přechod k jinému dodavateli

Konkurenti

Vysoký objem prodeje; 

maximalizace zisku

Udržení/Zvýšení 

tržního podílu; Nárůst 

zisku

Silné a konsolidované postavení na trhu ČR+Dobrá finanční situace

Dodavatelé

Vysoký prodej produktů 

do Elsynnu; 

maximalizace zisku

Trvalý nárůst objemu 

prodeje produktů 

Elsynnu

Technologické inovace + Možnost přímé podpory - spoluúčast na 

nákladech na marketing

 

Tabulka 3.1: Analýza požadavků rozhodujících stakeholders 
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3.1.2 Odvozené hlavní oblasti cílů Elsynnu 

 

Vlastníci a management - Jednoznačným cílem číslo 1 je zjevně pro Elsynn trvalý 

nárůst objemu výroby, prodeje a zvýšení trţního podílu na trhu ČR v segmentu přístrojů NN 

na 10 % na konci roku 2009. Přinejmenším do konce roku 2009 je tak hlavním výkonnostním 

ukazatelem Elsynnu externí obrat v Kč.   

Mezi očekáváními vlastníků je zároveň nárůst zisku dosahovaného Elsynnu – 

přinejmenším z jejich pohledu lze tedy povaţovat za výkonnostní ukazatel číslo 2 provozní 

hospodářský výsledek (EBIT) a s ním spojené ukazatele rentability.  

 

3.1.3 Identifikace rizik pro hospodaření Elsynnu, plynoucích ze zájmů 

jednotlivých stakeholders 

 

Zaměstnanci - Pro hospodaření Elsynnu plynou z očekávání zaměstnanců trvalá rizika 

v podobě tlaku na zvyšování mezd, a to většinou výrazně nad úroveň meziroční inflace v ČR. 

V případě, ţe by kdykoliv v budoucnosti nebylo moţné tyto tlaky řešit jinak neţ vyhověním 

poţadavkům zaměstnanců, docházelo by ke zvyšování fixních nákladů Elsynnu a tím i 

k negativním vlivům na ziskovost Elsynnu. 

Zákazníci + Konkurenti - Jedním z prvořadých zájmů zákazníků jsou ceny produktů (co 

nejniţší a stabilní). Cenová výhoda oproti nejdůleţitějším konkurentům je dlouhodobě jednou 

z klíčových konkurenčních výhod Elsynnu a je vysoce pravděpodobné, ţe pro dlouhodobou 

úspěšnost Elsynnu bude nutné tuto výhodu zachovat. Riziko pro hospodaření Elsynnu, 

konkrétně pro generování tak plyne zejména z potenciální moţnosti sniţování cen 

konkurenčních produktů, kterému by se Elsynn musel přizpůsobit a sníţit tak svou obchodní 

marţi v procentuálním vyjádření (např. k dosaţeným trţbám). Při nepřizpůsobení by byl 

velmi pravděpodobně přerušen růstový trend objemu prodeje realizovaného Elsynnem, 

naopak by mohlo dojít k poklesům objemu prodeje. Při konstantním objemu trţeb by fakt 

sníţené obchodní marţe spolu s pravděpodobným postupným nárůstem fixních nákladů 

v budoucnosti způsobil pokles rentability obchodní činnosti. Toto zjištění jednoznačně 

podporuje zvolenou strategickou alternativu expanze jako jedinou moţnou, která zajišťuje 
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úspěšné a zdravé fungování Elsynnu přinejmenším pro období do konce roku 2009, kdy by 

mělo být dosaţeno strategického cíle 10 % podílu na trhu ČR = 350 mil.Kč obratu. 

Dodavatelé - Potenciální riziko pro hospodaření Elsynnu plyne z moţného tlaku 

dodavatelů ze skupiny ABB podniků na zvyšování transferových cen materiálů pro Elsynnu, 

coţ můţe znamenat opět sníţení obchodní marţe a negativní tlaky na rentabilitu obchodní 

činnosti. 

 

3.1.4 Identifikace možného konfliktu zájmů stakeholders s ekonomickými 

možnostmi Elsynnu 

 

Vlastníci - V očekáváních zástupců vlastníků je nárůst a maximalizace zisku. Tato 

očekávání jsou pochopitelně logická a správná, problém je však v tom, ţe očekávání jsou 

promítána do kvantifikovaných cílů v oblasti tvorby provozního hospodářského výsledku 

(EBIT) jiţ nyní, v průběhu expanze. Strategická alternativa expanze způsobuje díky 

realizovaným opatřením (nárůst počtu zaměstnanců, zvýšení výdajů na marketing, dopravné, 

atd.) logicky okamţitý výrazný nárůst fixních nákladů Elsynnu. Tento jev sám o sobě nelze 

v ţádném případě hodnotit jako negativní, je nutné jej hodnotit spíše jako do jisté míry 

„strategickou investici do budoucnosti“ a pečlivě sledovat plnění strategického cíle v oblasti 

nárůstu objemu prodeje a realizovaného externího obratu. Očekávaný efekt expanzivních 

opatření, tj. právě efekt nárůstu objemu prodeje a realizovaného externího obratu Elsynnu, se 

však i v případě jejich úspěchu dostavuje postupně v průběhu následující let, nikoliv měsíců.  

Z tohoto pohledu je zřejmý konflikt očekávání vlastníků v oblasti tvorby zisku 

s ekonomickými moţnostmi (respektive ekonomickou realitou) Elsynnu. Tento konflikt má a 

můţe mít zčásti i v budoucnu negativní vliv na moţnosti rozhodování a výkonnou moc 

managementu Elsynnu.  

 

3.1.5 Závěr 

 

 Z analýzy očekávání rozhodujících stakeholders a kritického zváţení jejích výstupů 

plynou tyto základní závěry: 



- 30 - 

 hlavními výkonnostními finančními ukazateli Elsynnu nejméně do konce roku 

2009 jsou dosaţená úroveň externího obratu (a jeho meziroční nárůst) a dále 

dosaţená úroveň provozního hospodářského výsledku (EBIT) + spojené ukazatele 

rentability. 

 hlavními riziky pro hospodaření Elsynnu mohou být tlaky zaměstnanců na 

zvyšování mezd a nutnost udrţet cenovou konkurenční výhodu i do budoucna + 

moţné tlaky dodavatelů na zvyšování transferových cen materiálů pro Elsynn. 

 v očekáváních vlastníků v oblasti tvorby provozního hospodářského výsledku 

(EBIT) a promítání těchto očekávání do kvantifikovaných cílů závazných pro 

Elsynn existuje konflikt s ekonomickou realitou Elsynnu. Ve fázi expanze existuje 

vyšší pravděpodobnost komplikací v oblasti krytí fixních nákladů (v případě 

jejich čerpání v plné plánované výši) dosaţenou obchodní marţí a tím pádem 

v oblasti tvorby zisku – toto tvrzení platí nejméně pro rok 2009. 

 

3.2 Analýza obecného okolí 

 

3.2.1 Politicko – právní vlivy 

 

Současná politická situace v České Republice je spíše nestabilní. V březnu 2009 padla 

dosavadní vláda Občanské demokratické strany. Situaci alespoň trochu stabilizovala 

úřednická, tzv. překlenovací vláda, v čele s novým premiérem, panem Janem Fischerem. 

Tento stav je problémový, dochází ke stahování legislativních návrhů a to zapříčiňuje 

zpomalení reforem, které měla poslední vláda v programu. 

 

3.2.2 Daňová politika 

 

Všechny sluţby a produkty poskytované společností ABB jsou zdaněny s DPH 20 %. V 

nejbliţší době je vývoj této daně nejistý. 
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3.2.3 Ekonomické vlivy 

 

Celková situace na trhu České Republiky je v současnosti ovlivněna celosvětovou 

ekonomickou krizí. Tato krize začala americká hypoteční krize v roce 2007, která postupně 

přerostla ve světovou finanční krizi 2008, významnou roli také sehrála vysoká cena ropy v 

první polovině roku 2008, která vedla k poklesu reálného HDP a zvedla spotřebitelské ceny. 

Na podzim 2008 naplno udeřila finanční krize, vliv měla nejen přední světové banky a 

akciové trhy, ale i cenu ropy. Ta se z červencového maxima (147 USD za barel) propadla 

během dvou měsíců o třetinu a na konci roku 2008 prolomila hranici 40 USD za barel (19). 

V červnu 2010 se cena za barel pohybovala kolem hodnoty 75 USD. 

 

3.2.4 Míra nezaměstnanosti 

 

Nezaměstnanost meziročně stoupla o 3,2 %. Příčinou je ekonomická krize, která donutila 

převáţně výrobní podniky propouštět velké mnoţství pracovníků. V organizační jednotce 

Elsynn bylo propuštěno 20 % zaměstnanců. Pro zavedení nového výrobku na trh to znamená 

negativní vliv, co se týče objemů prodeje, ale příleţitost při vhodně zvolené strategii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1: Míra nezaměstnanosti (18) 
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3.3 Analýza oborového odvětví 

 

Působení pěti sil Porterova modelu určuje potenciál konečného zisku v odvětví a s tím i 

spojená rizika, v našem případě elektrotechnický průmysl. Tyto síly působí následujícím 

způsobem. 

3.3.1 Potencionální nově vstupující firmy 

 

Co se týče vstupu nových firem v tomto odvětví, tak se dá říci, ţe se firmy v současnosti 

nepouštějí do velkých investic, a tato hrozba není velká. 

 

3.3.2 Odběratelé 

 

Prodej je postaven zejména na pevně stanovených obchodních podmínkách, které jsou 

předloţeny odběrateli a s kterými tyto firmy bez výhrad souhlasí. Silné konkurenční prostředí 

v tomto oboru způsobuje nutnost vysoké kvality a sluţeb. Vysoká flexibilita k jednotlivým 

společnostem z různých oborů a oblastí, je jednou z konkurenčních výhod systému. Současné 

zákazníky společnosti ABB můţeme rozdělit do následujících oblastí. 

 

 Velkoobchody 

 Stavební společnosti 

 Architekti 

 Domovní Elektromontáţe 

 Energetika 

 Montáţe elektro 

 Rozvaděče 

 OEM 

 Ostatní 
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Obrázek 3.2: Segmentace zákazníků 

 

Z grafu je patrné, ţe svým portfoliem přístrojů nízkého napětí nejvíce vyhovuje segmentu 

zákazníků, jako jsou firmy zabývající se montáţi rozvaděčů a OEM. 

 

3.3.3 Substituty  

 

Mnoţství substitutů je spíše podprůměrné. Nezbytnou roli taky hraje kvalita a cena. 

Společnosti si spíše vybírají podle funkcionality výrobků, jeho komplexnosti a 

přizpůsobivosti. Jakmile si zákazník tento výrobek vybere a je s ním spokojený, je malá 

moţnost, ţe by byl výrobek změněn. 
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3.3.4 Komplementy 

 

Při prodeji elektrotechnického materiálu a přístrojů mají značný vliv komplementy. 

Pokud by se společnosti nevyvíjely a neinvestovali do modernizace nebo revitalizace budov a 

zařízení, tak by veškerý segment od výrobců rozvaděčů po výrobce strojů neměl zakázky. To 

by mohlo značně ohrozit PPNN. Trh české republiky se vyvíjí a předpokládá se spíše nárůst 

poptávky.  

 

3.3.5 Dodavatelé 

 

Elsynn ke své obchodní činnosti vyuţívá jako dodavatele ostatní divize ABB z různých 

částí světa. Převáţně Švédsko, Německo, Itálie a Francie. Elsynn vystupuje jako dodavatel 

stykačů a motorových spouštěčů. Dodavatelé mají velmi silné postavení a jakékoliv jednání je 

velice sloţité. Největší problém nastává při změnách cen a dodávkách zboţí. 

 

3.3.6 Konkurenti v odvětví 

 

Na českém trhu je mnoho konkurentů ve všech oblastech, ve kterých vystupuje ABB. 

Tlak společností, vytváří konkurenční boj, který se vede o kaţdodenní získávání stále nových 

zákazníků. Jednou z konkurenčních výhod hlavních konkurentů je okamţité dodání a cenová 

flexibilita. 

 

3.4 Analýza vnitřního prostředí firmy 

 

Hlavním cílem interní analýzy je uskutečnit objektivní zhodnocení současného stavu 

firmy ABB organizační jednotky Elsynn a její vnitropodnikových procesů. 
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3.4.1 Strategie 

 

Strategií společnosti je rozšířit svou působnost na trhu a posílit tak status firmy se silnou 

domovskou základnou a postavením. Posílení postavením na trhu můţeme získat pomocí 

vnímání firmy a produktů, které dodává. Jedná se zejména o náhled na společnost jako na 

stabilního a velkého partnera. K naplnění strategických cílů je také nutné dostat se do 

širokého povědomí lidí, tedy potenciálních zákazníků. Jako obchodní kanál jsou ve valné 

většině vyuţity velkoobchody. 

Zmíněný cíl (2.1.7) PPNN mj. znamená nutnost dosáhnout a udrţet v letech 2008 – 2012 

průměrnou úroveň meziročního nárůstu obratu cca 22 %. Činnost PPNN je silně orientována 

na výkon a plnění náročných cílů ve zvyšování objemu prodeje – je to klíčové kriterium 

úspěšnosti PPNN a podmínka dlouhodobé existence. 

 

3.4.2 Struktura 

 

Organizační struktura PPNN je zobrazena na obrázku 3.3. V této jednotce panují velice 

dobré vztahy. V současné době je zde 25 zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.3: Organizační struktura PPNN 
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3.4.3 Systémy 

 

V PPNN je trvale zavedený systém řízení firmy, s ročním plánem a konkrétními plány na 

jednotlivé produkty, co se týče ostatních části firmy tak se jedná většinou o zavedené 

projekty. Tvoří se jak obchodní, tak i marketingový plán. Vše je spojeno se systémy SAP, 

S4S a Lotus notes. 

 

3.4.4 Styl řízení práce  

 

Pokud budeme mluvit o jednotce PPNN, tak ji mohu přirovnat k  “malé společnosti”, kde 

panují velmi dobré vztahy na pracovišti. Vztahy s vedením společnosti jsou neformální, 

panuje zde přátelská atmosféra. Co se týče stylu vedení, managementem jsou zpracovávány 

jednotlivé úkoly, cíle a základní informace k nim a pak jsou předány na niţší úrovně, kde za 

ně jednotliví pracovníci zodpovídají. 

 

3.4.5 Spolupracovníci 

 

Spolupracovníci neboli lidské zdroje. V současnosti v Elsynnu pracuje 500 zaměstnanců. 

Tito pracovníci jsou rozdělení do několika oddělení, jak lze vidět na organizační struktuře 

Elsynnu. Velkou roli hraje i sehranost jednotlivých pracovníků. Jedná se o velkou firmu, 

proto je kladen velký důraz dáván na interpersonální komunikaci. V rámci podpory 

mezilidských vztahů jsou pravidelnou součástí pracovního procesu i zaměstnanecké akce. 

Většina pracovníků je odměňována pohyblivou mzdou, která je jedním z faktorů působící na 

jejich motivaci. Dalšími motivačními faktory jsou zajisté benefity, které jim společnost 

poskytuje. 
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3.4.6 Schopnosti  

 

Schopnosti a znalosti pracovníků tvoří ucelené know-how společnosti. Zaměstnanci jsou 

pravidelně školeni. Školení probíhá jak v rámci firmy, tak je zajišťováno i pomocí ostatních 

dodavatelů. PPNN byl například školen ve Francii, Německu a Itálii. Průběţné získávání 

znalostí je zajišťováno formou školení pomocí konferencí a internetu. 

 

3.4.7 Sdílené hodnoty  

 

Dá se říci, ţe sdílené hodnoty jsou propojením všech předchozích faktorů. Tyto faktory 

dohromady vytvářejí celkovou vizi společnosti a cestu, kterou se firmy ubírá. Nejedná se 

nejen o naplnění strategie a dosáhnutí významného postavení na trhu, ale i o to, jakým 

způsobem jí chce dosáhnout. Úspěšnou firmu tvoří spokojení zákazníci. 

 

3.5 SWOT analýza PPNN - zaměření na oblast zaměstnanců  

 

Silné stránky: 

 vysoké schopnosti jednotlivých zaměstnanců (např. ve funkcích obchodních 

zástupců a produktových specialistů) 

 důvěra řadových zaměstnanců ke střednímu managementu 

 výrazný prvek "týmové práce" v PPNN 

 loajalita zaměstnanců 

 serióznost PPNN jako zaměstnavatele 

 rostoucí úspěšnost PPNN - pozitivní dopad na zaměstnance 

 práce v PPNN je pro zaměstnance výzvou 
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Příležitosti: 

 relativně vysoká úroveň nezaměstnanosti v ČR - vyšší potřeba jistoty zaměstnání 

 nízká současná úroveň inflace a nízké inflační očekávání - niţší tlak na zvyšování 

mezd 

 vyšší vyuţití moderních nástrojů odměňování (penzijní připojištění, ţivotní 

pojištění pro vybrané zaměstnance) 

 

Slabé stránky: 

 nedostatečná motivace zaměstnanců k trvalému vysokému výkonu 

 nízká podpora TOP managementu 

 nedostatečnost personálu (nutné posílení prodejního týmu) 

 přetíţení některých zaměstnanců 

 omezené moţnosti kariérního růstu 

 chybí specializovaní obchodní zástupci 

 

Hrozby: 

 srovnatelná či vyšší úroveň odměňování (finance) u konkurence 

 relativně niţší náročnost práce u konkurence 

 nespokojenost zaměstnanců s výší odměňování v porovnání s kladenými nároky 
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4 Analýza marketingových a distribučních faktorů 
 

4.1 Marketingová strategie 

  

V souladu s podnikatelskou strategií PPNN je i její marketingová strategie mixem 

strategie minimálních nákladů a strategie diferenciace produktu (1, str. 16-17). PPNN aplikuje 

tuto strategii se záměrem splnit cíl vysokých meziročních nárůstů obratu a dosaţení 10 % 

podílu na trhu přístrojů NN v roce 2009. Pro posouzení, zda je zvolená strategie PPNN 

správná, je třeba uvést tato základní fakta: 

Produkty nabízené PPNN jsou při obecném náhledu spíše málo diferencované - při 

splnění technických a kvalitativních parametrů výrobků NN je tedy pro koncové uţivatele 

v rozhodovacím procesu (1, str. 64) ze všech moţných kriterií důleţitá zejména cena. Toto 

tvrzení platí pouze s malými výjimkami pro kompletní portfolio výrobků NN. 

PPNN má na trhu přístrojů NN v ČR jako celku zatím velmi nízký podíl 7 %, vůči 

největšímu konkurentovi (2, str. 78). Nejsilnější konkurenti PPNN (OEZ, Moeller, Schneider) 

mají na trhu silné a dlouhodobě stabilizované pozice.  

 Při zkombinování obou faktů je jasné, ţe poţadované zvýšení trţního podílu či jen 

jeho udrţení na současné úrovni je při vyšší nebo pouze stejné ceně prakticky nemoţné. 

Protoţe však spoléhat pouze na cenovou výhodu je riskantní a nedostačující, je ţádoucí 

směrovat marketingové úsilí i na diferenciaci produktu (jak „reálnou činností“, např. 

technickým poradenstvím, tak i psychologicky – tj. např. reklamou zaměřenou na malé, ale 

potenciálně podstatné odlišnosti výrobků nabízených PPNN od konkurence (1, str. 17).   

 Strategii trţní orientace je moţné víceméně vyloučit – úkolem PPNN je distribuce co 

nejširšího spektra výrobků NN na celém trhu ČR, coţ znemoţňuje např. geografické 

vymezení trţního segmentu a stejně tak zaměření např. jen na jeden typ zákazníků (není tak 

totiţ moţné uplatnit šíři portfolia).  

 Marketingová strategie PPNN je tedy zvolena obecně správně a v souladu 

s podnikatelskou strategií a má smysl se zabývat zejména zlepšováním její aplikace. 
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4.2 Marketingový mix 

 

Jedná se o soubor marketingových nástrojů a aktivit, jimiţ firma dosahuje svých 

marketingových cílů. Jde o soubor vzájemně provázaných proměnných. Skládá ze všeho, čím 

firma můţe ovlivnit poptávku po svých produktech (1, str. 29). Nejčastěji se lze setkat 

s proměnnými, které jsou známé jako 4P: 

 PRODUKT (product) - výrobek 

 PRODEJNÍ CENA (price) - cena 

 PRODEJNÍ MÍSTO (place) - distribuce  

 PROPAGACE (promotion) - marketingová komunikace 

 

4.2.1 Produkt 

 

Výrobek hraje v marketingovém mixu PPNN bezesporu roli dominantní (1, str. 77). 

Z faktorů výrobkového mixu (1, str. 30) jsou pro trh, na kterém PPNN působí, důleţité 

z hlediska uspokojení potřeb zákazníků: technické parametry, kvalita, šíře výrobkového 

portfolia, doplňkové nabídky – hlavní kriteria. Vedlejší kritéria: design, značka, obal. 

Produkty nabízené PPNN splňují vesměs všechna hlavní kriteria, tj. jsou plně srovnatelné 

a v některých případech lepší neţ konkurenční produkty, jak v oblasti technických tak 

kvalitativních parametrů. Oproti konkurenci má potom PPNN výhodu v šíři výrobkového 

portfolia – ţádný z konkurentů není schopen nabídnout tak komplexní soubor produktů NN 

jako PPNN a uspokojit i velmi různorodé poţadavky zákazníka. Oboje je silná stránka PPNN. 

Některé produkty, např. rozvodnice, je moţné marketingově vyuţít i jako „vstup“ 

k zákazníkům. Tyto výrobky totiţ konkurence nenabízí. Problémem je pro PPNN zatím niţší 

úroveň doplňkové nabídky (1, str. 80), a to hlavně v technické oblasti (technická podpora, 

pomoc při instalaci, hot-line, atd.) – ten je způsoben nikoliv nedostatečnou kvalifikací 

personálu, ale spíš nedostatkem personálních kapacit a nízkou aktivitou PPNN v této oblasti, 

coţ je slabá stránka. 
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Z vedlejších kriterií je z pohledu marketingu nejdůleţitější design výrobku (obal hraje u 

produktů PPNN pouze roli ochrany a poskytnutí základních informací (oboje je plněno) a 

samotná značka na trhu ČR není zatím nijak „pádným“ argumentem). Design výrobku můţe 

při rozhodování zákazníků mezi stejnými typy produktů (např. jističů) od různých výrobců 

hrát někdy významnou roli. O designu produktů nabízených PPNN obecně platí – estetičnost, 

moţnost sníţení výrobních nákladů pro zákazníka, atraktivita, zlepšení výkonnosti produktu 

(1, str. 79). Proto je zejména cílenou marketingovou komunikací zaměřenou v konkrétních 

případech na design výrobku moţné přilákat pozornost zákazníků a pozitivně ovlivnit jejich 

rozhodování. Design produktů je pro PPNN silnou stránkou. Při celkovém pohledu je produkt 

jako hlavní sloţka marketingového mixu silnou zbraní - PPNN má rozhodně čím oslovit 

zákazníka. 

Přestoţe oblast vyuţití informačních technologií zasahuje do různých oblastí marketingu, 

zařazuji ji sem, protoţe můţe tvořit významnou sloţku doplňkové nabídky k produktu, kde je 

slabá stránka PPNN. Význam IT pro marketing je podle mého názoru v dnešní době zcela 

klíčový a představuje v případě kvalitního vyuţití IT pro PPNN příleţitost, kterou PPNN 

zdaleka nevyuţívá dostatečně – www stránky PPNN, které jsou součástí www stránek 

společností ABB s.r.o., plní zatím jen základní informační roli zahrnující kontakty na 

obchodní zastoupení, informace o nabízeném sortimentu, ale chybí zcela rozvinutí jakýchkoli 

aktivních prvků. 

Jakoţto moţnosti vyuţití informačních technologií v marketingové komunikaci a 

marketingu můţeme chápat katalog zboţí a sluţeb v elektronické formě na www stránce, 

volně šířené softwarové aplikace pro výpočet parametrů a konfigurace sloţitějších výrobků, 

moţnost on-line objednávek pro registrované smluvní partnery, on-line sledování stavu 

zakázky pro vybrané nejvýznamnější smluvní partnery, apod. Všechny výše uvedené aplikace 

by měly být dostupné na vlastní www stránce PPNN. Dále reklama ve formě umístění odkazů 

na vlastní www stránku na specializovaných internetových portálech věnovaných 

elektrotechnice a širší vyuţití EDI (Electronic Data Interchange) v logistice – objednávky, 

příjem zboţí, expedice, moţnosti vyuţití elektronických aplikací podporujících CRM 

(Customer Relationship Management). 
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4.2.2 Prodejní cena 

 

I proto, ţe cena produktů je na trhu ČR klíčovým rozhodovacím kriteriem zákazníků, je 

tato část marketingového mixu pro PPNN velmi významná. Účinnost současné cenové 

politiky je při rámcovém pohledu vysoká a je jednou z příčin úspěchu PPNN v předchozích 

letech. Je silnou stránkou PPNN. Cenová politika je podřízena podnikatelské strategii PPNN a 

tedy potřebě expanze, která je nemyslitelná bez konkurenceschopných cen. V 90 % případů 

jsou o určitou úroveň níţe neţ ceny konkurentů. Na druhou stranu je důleţité udrţovat 

cenovou úroveň tak, aby nedošlo k rozpoutání cenové války, která by vyústila k trvalému 

sníţení trţních cen a ohroţení PPNN díky sníţené rentabilitě podnikání.  

Pouze v některých případech (nové výrobky, doposud nenabízené konkurencí, popř. 

výrobky s výrazně vyšší uţitnou hodnotou neţ konkurenční) je moţné pro PPNN nastavit 

cenovou úroveň dle vlastního uváţení, a to buď metodou zaměřenou na maximalizaci vyuţití 

trhu, nebo metodou stanovení ceny na základě vnímané hodnoty (1, str. 95). Tyto moţnosti 

však v PPNN nejsou dostatečně vyuţívány, coţ je slabá stránka. 

Dále ještě existují některé skupiny důleţitých produktů (např. stykače), kde jsou ceny 

dlouhodobě nekonkurenceschopné, coţ je rovněţ slabá stránka PPNN.  

Pro zachování rentability podnikání a dosaţení finančních cílů v oblasti ziskovosti má 

PPNN pro kaţdý rok stanovenou minimální průměrnou hrubou marţi, při které musí 

realizovat svou obchodní činnost. Z hlediska „bezpečnosti“ podnikání je tedy základní 

podmínka kontroly splněna. Problém je v tom, ţe PPNN nemá rozpracovánu obchodní 

politiku, která by stanovovala standardy v oblasti přidělování rabatů a jejich výše, stanovení 

bonusů vázaných na splnění plánovaných ročních objemů odběru zboţí, stanovení platebních 

podmínek. Takováto jasná pravidla hry jsou důleţitá pro trţní segment velkoobchodů, který 

tvoří cca polovinu obratu PPNN. Jejich absence v praxi způsobuje mnohdy zmatek a někdy 

poškození image společnosti – např. pokud velkoobchod s niţším ročním obratem má 

přiznány vyšší rabaty a bonusy neţ velkoobchod s řádově vyšším obratem. To je slabá stránka 

PPNN. 
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4.2.3 Prodejní místo 

 

PPNN pro pokrytí svěřeného trhu vyuţívá selektivní distribuci (1, str. 106). 50 % obratu 

PPNN je tvořeno prodejem přes mezičlánky-velkoobchody, které svým charakterem 

odpovídají roli prostředníků (1, str. 105). Druhá polovina obratu je realizována dodávkami 

přímo konečným zákazníkům (např. výrobcům rozvaděčů NN). Obecně je tento způsob 

distribuce a volba struktury distribuční cesty v pořádku. Problémy však v praxi poměrně často 

nastávají v konkrétních případech dodávek produktů určených na konkrétní projekt (např. 

výstavba hypermarketu v určité lokalitě), kdy je nutné vţdy individuálně a kvalifikovaně 

zváţit moţnosti distribuce buď přímo konečnému zákazníkovi (výrobce rozvaděčů, dodavatel 

řídicího systému, apod.) nebo s vyuţitím velkoobchodu, který je v daném regionu stabilním a 

standardním zákazníkem PPNN. Někdy lákavá volba dodávky přímo konečnému zákazníkovi 

(moţnost dosaţení vyššího ziskového rozpětí) bez otevřeného informování velkoobchodu 

(který tak „ztrácí“ část obratu) můţe vést k někdy velmi významnému narušení vztahů se 

stabilním partnerem a můţe být v konečném důsledku kontraproduktivní. Toto je zatím slabá 

stránka PPNN. Za zváţení téţ stojí to, ţe cca 70 % obratu tvoří PPNN s 20 zákazníky, 

zatímco aktivní obchodní styk udrţuje ještě s cca stovkou dalších zákazníků. Slabou stránkou 

je stále oblast vyhodnocování úspěšnosti „průniku“ k zákazníkovi na základě hlavního 

kriteria, tj. dosaţeného obratu a s tím související práce s portfoliem zákazníků. Vzhledem 

k omezeným zejména personálním zdrojům PPNN, které je moţné vyuţít k intenzivní práci se 

zákazníky, je další zlepšení ţádoucí. 

Co se týče rychlosti a včasnosti dodávek a teritoriálního pokrytí trhu, je PPNN plně 

konkurenceschopný, coţ je její silnou stránkou. Pro tuto fyzickou stránku distribuce PPNN 

vyuţívá sluţeb spedičních firem aktivních v ČR, které zabezpečují bezproblémové dodávky 

zákazníkům. 

 

4.2.4 Propagace 

 

Pro lepší představu o rozhodovacích kriteriích uplatňovaných většinou zákazníků na trhu 

ČR a o různé důleţitosti těchto kriterií jsem se pokusil sestavit „pyramidu rozhodovacích 



- 44 - 

kriterií/marketingových faktorů“ inspirovanou principem Maslowovy hierarchie potřeb (1, str. 

60) viz obr. 4.1. Domnívám se, ţe poměry panující na trhu ČR věrně reprezentuje. Platí zde, 

ţe výše umístěné faktory přicházejí jako rozhodovací kriterium u zákazníka na řadu teprve po 

uspokojení níţe umístěných faktorů. To v důsledku znamená, ţe konkurenceschopná cena je k 

ničemu, pokud nabízený přístroj nesplňuje technické poţadavky na něj kladené a naopak ţe 

např. splnění poţadavku kvality pro spokojenost zákazníka nestačí, neboť je nutné nastavit 

správnou cenu. PPNN je schopen vyhovět byť s výhradami na všech 7 niţších patrech 

pyramidy. Podobné tvrzení však víceméně platí i pro všechny významné konkurenty PPNN. 

Proto jako pomyslná „třešnička na dortu“ stojí na vrcholu pyramidy právě marketingová 

komunikace, jejíţ úroveň je podle mne v trţních podmínkách ČR schopna v mnoha případech 

kriticky ovlivňovat rozhodování zákazníků. A právě z tohoto důvodu se domnívám, ţe 

maximální kvalita marketingové komunikace by měla být pro PPNN v současné době 

klíčovým zájmem a předmětem snaţení. 

 

Kvalitní marketingová 

komunikace

Platební podmínky 

Rychlost dodávky

Design

Technické parametry

Kvalitativní parametry

Šíře portfolia

Cena

 

Obrázek 4.1: Pyramida marketingových faktorů/rozhodovacích kriterií zákazníků 

 

Úkolem marketingové komunikace je s aplikací různých nástrojů vyvolat zájem o firmu a 

její produkty, udrţet stávající zákazníky, ovlivnit jejich nákupní chování a získat zákazníky 

nové (1, str. 119).  

Propagační činnost/marketingová komunikace PPNN se ze standardních nástrojů (6, str. 

134) opírá zejména o různé formy podpory prodeje, zčásti reklamu a v malé míře vyuţívá i 

moţností public relations.  

Protoţe PPNN při své obchodní činnosti vyuţívá jak přímou tak nepřímou distribuci 

s čímţ souvisí obsluha jak zákazníků koncových, tak zákazníků „prostředníků“, vyuţívá 

aktivně propagační strategii tlaku i strategii tahu (6, str. 134).  
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4.2.5 Reklama 

 

V současné době se reklamní činnost PPNN dá charakterizovat hlavně jako reklama 

informativní (6, str. 139). Je pouţívána většinou při zavádění nového výrobku na trh s cílem 

vyvolat zájem potenciálních zákazníků a povzbudit poptávku. Vyuţívanými médii jsou 

zejména internet, odborné časopisy, tiskové materiály vydávané některými velkoobchody a 

letáky volně dostupné ve velkoobchodech např. z panelů se vzorky výrobků. Z pohledu 

oslovení správné cílové skupiny potenciálních zákazníků, efektivnosti a hospodárnosti vyuţití 

zdrojů je tento postup zcela v pořádku – je to silná stránka PPNN. Problém osobně vidím 

v charakteru jednotlivých reklamních prezentací výrobků – vzhledem k niţší diferencovanosti 

produktů by pravděpodobně vyšší moţné účinnosti reklamy prospělo více přesvědčovací 

vyznění, a to formou zahrnutí srovnávacích prvků tam, kde je toto srovnání ve prospěch 

produktů PPNN (a to je velmi často). Nízkou přesvědčovací schopnost reklamních prezentací 

beru jako slabou stránku PPNN.  

 

4.2.6 Podpora prodeje 

 

PPNN v praxi vyuţívá velmi širokou škálu nástrojů podpory prodeje. Běţnou praxí jsou 

jak účasti na různých tuzemských veletrzích a výstavách, tak poskytování vzorků zdarma, 

soutěţe a výherní loterie pro zákazníky. Zároveň funguje i zejména finanční podpora 

velkoobchodů, standardně formou dodatečných rabatů, které jsou stupňovány v závislosti na 

objemu prodeje, objemového bonusu který velkoobchod dostane vyplacen v případě splnění 

celoročního plánu prodeje, slev při zavádění nových výrobků atd. 

V podpůrných aktivitách PPNN nechybí ani přímá podpora prodejního personálu 

velkoobchodních firem, a to např. ve formě soutěţí o nejúspěšnějšího prodejce nebo ve formě 

proškolování o výrobcích.  

Rámcově jsou aktivity PPNN v oblasti podpory prodeje velmi různorodé, coţ je silná 

stránka. Problémem je ale podle mého názoru místy chybějící promyšlený systém např. 

podpory prodeje směrované k zákazníkům nakupujícím ve velkoobchodech. Zde PPNN 
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pouţívá zatím spíš izolované akce bez jasných pravidel, co se týče periodicity, vnější 

prezentace atd. – to je slabá stránka.  

Zároveň je negativem doposud chybějící pravidelné vyhodnocování dopadu podpůrných 

akcí coţ by měla být standardní součást celého procesu. 

Podle mne je navíc v současné době příliš upřednostňována podpora prodeje cílená na 

velkoobchody a jejich zákazníky a např. zcela chybí systém podpory a zainteresování 

projekčních kanceláří – ty sice nejsou zákazníky, ale hrají nezastupitelnou a velmi silnou roli 

tvůrce PULL efektu a mají tedy důleţité místo v procesu oslovení zákazníka, proto by jim 

měla být věnována náleţitá pozornost. 

  

4.2.7 Public relations 

 

Zde má podle mne význam a nejvyšší dopad na oslovení zákazníků hlavně cílená snaha o 

budování image firmy jako seriozního a úspěšného hráče na trhu, který je schopen svojí 

nabídkou oslovit široké spektrum zákazníků a komplexně uspokojit jejich potřeby. I zde 

vidím příleţitost v aktivnějším vyuţití moţností, které public relations nabízí. 
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5 NÁVRH ZAVEDENÍ NOVÉHO VÝROBKU NA TRH 

 

5.1 Cíl 

 

Na počátku roku 2008 se vedení společnosti ABB rozhodlo podpořit prodej výrobků 

nízkého napětí sortimentem řadových svorek. Jedná se o nový typ produktu, který nebyl 

v rámci České republiky podporován. V podstatě se jedná o základní prvek nutný k provozu 

rozvaděčů a elektrotechnických montáţních sestav.  

Jako první krok je implementovat řadové svorky do vlastní výroby. Je to nutné z důvodů 

analýzy problémů, se kterými se mohou i ostatní firmy setkat při změně sortimentu a tím i 

technické dokumentace. Poté se produkt začne nabízet společnostem, se kterými jiţ ABB 

spolupracuje, a jsou pravidelně navštěvovány obchodními zástupci. Díky tomuto postupu 

firma předpokládá rychlejší penetraci na trh a menší obnos vynaloţený především na 

marketingové aktivity. Postupně se začne tento produkt nabízet i do ostatních firem. 

Cíl společnosti je moţné shrnout do pravidel označovaných jako SMART (11). Jsou to 

pravidla, která určují způsob, kterým má být cíl vyjádřen tak, aby bylo moţné na závěr 

vyhodnotit, zda jej bylo dosaţeno nebo ne. Měl by tedy být: 

 S – specifický a konkrétní, to znamená, ţe cíly by měl být co nejpřesněji popsán. 

Musíme si být schopni odpovědět na otázku co je náš problém a předmět řešení. 

 M – měřitelný a kvantifikovatelný, tento ukazatel nám umoţňuje vyjádřit a hlavně 

sledovat a kontrolovat průběh plnění cíle. Zde si pak budeme schopni odpovědět 

na otázku jak moc jsme byli úspěšní. 

 A – akceptovatelný, musí být přijatelný pro všechny zúčastněné na plnění cíle. 

 R – reálný a realizovatelný z hlediska všech dostupných a potřebných zdrojů. Jako 

otázka se pak nabízí, zda je moţno dosáhnout cíle s dostupnými zdroji. 

 T – terminované neboli časově měřitelné, je nutné stanovit termín, ve kterém bude 

cíl plněn. 
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Pro zavedení řadových svorek na český trh můţeme specifikovat: 

 S - Získat co největší počet zákazníků a dosáhnout trţního podílu alespoň 2 %. 

 M - Získat v přijatých zakázkách 10 000 000 Kč v prodejních cenách. 

 A - Výběr vhodné prodejní, distribuční a marketingové strategie. 

 R – Umístění reklamy na stránky ABB, články do tisku a tisk katalogů pro VO. 

 T - 31.1.2009 - 31.12.2009. Pak kaţdé následující roční období. 

 

5.1.1 Harmonogram vstupu 

 

Před samotným zavedením jakéhokoliv nového produktu na trh je nutné si časově 

rozvrhnout jednotlivé kroky. 

1. 15. 7. 2008 – 15. 8. 2008 – Důkladné studium portfolia 

2. 15. 8. 2008 – 15. 9. 2008 – Analýza konkurence 

3. 15. 9. 2008 – 15. 10. 2008 – Tvorba katalogů a ceníku 

4. 15. 10. 2010 – 15. 11. 2008 – Tvorba skladových zásob 

5. 15. 11. 2008 – 23. 12. 2008 – Marketingová příprava a komunikace se zákazníky 

6.  Od 1. 1. 2009 – Vlastní prodej řadových svorek 

 

5.2 Popis řadových svorek 

 

ABB Entrelec, jako specialista na obchod s řadovými svorkami, nabízí jednu z nejvíce 

komplexních řad produktů na trhu. Při vývoji se přihlíţelo k poţadavkům širokého spektra 

zákazníků od malých výrobců rozvaděčů aţ po velké OEM. Vyuţití od rozvaděčů a 

kontrolních panelů aţ po nejvíce specializované aplikace v průmyslu jako například pohony a 

distribuce energie. ABB Entrelec nabízí většinu standardních svorek jak v šroubovém 

provedení, tak i v bezšroubových provedeních, plus exkluzivní ADO Systém® jako unikátní 
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IDC technologii. Na výběr jsou tisíce vysoce kvalitních řadových svorek a funkcí, jako jsou 

přepínací svorky, pojistkové svorky, zásuvné svorky, napájecí svorky, mini svorky atd.  

Jako stěţejní připojovací technologie světovém trhu lze povaţovat: 

 Šroubové 

 Pruţinové 

 Zářezové 

 

5.2.1 Šroubová technologie 

 

Charakteristika 

Jsou na trhu 60 let a reprezentují okolo 79 % trhu. Jako hlavní vlastnosti jsou 

jednoduchost, flexibilita a spolehlivost. Rozsah svorek vyhovuje standardu IEC 60947-7-1 a 

mnoho dalších vylepšení zvyšující spolehlivost řadových svorek. Moţnost připojení vodiče 

do velikosti 300 mm
2
. Svorky mají mnoho funkcí (od 5x20 do 10.3x38 pojistkové drţáky, 

přepínací svorky do 46 A, pro střední vodič, drţák komponentů atd.) dostupné v mnoha 

verzích. Svorky jsou vyrobeny z tvrzené oceli a mají protikorozní ochranu. Jsou pevné a 

odolné vůči vlivům vnějšího prostředí (vysoká odolnost vůči solným výparům). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5.1: DIN lišta se šroubovými svorkami 
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5.2.2 Pružinová technologie 

 

Charakteristika 

Jsou na trhu 30 let a reprezentují okolo 17 % trhu. Ročně průměrně roste o 20 %. Jako 

hlavní vlastnosti jsou jednoduchost, ergonomie, bezpečnost a spolehlivost. Pruţinová 

technologie je speciálně přizpůsobena na několik druhů prostředí, jako jsou například vibrace, 

rázy atd. Kromě toho ergonomie připojování vodiče přináší více flexibility v mnoha situacích, 

kde je přístup obtíţný. Moţnost připojení vodiče od 0,2 do 35 mm
2
, šířka svorky od 4 do 16 

mm. Velikost vodiče v souhlasu s IEC 60647-7-1 akceptuje pouţití dutinky bez sníţení 

jmenovité velikosti vodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5.2: DIN lišta s pružinovými svorkami 

 

 

5.2.3 ADO technologie 

 

Charakteristika 

Jsou na trhu 20 let a reprezentují okolo 4 % trhu. Jedná se o technologii s vysokým 

potenciálem. Jako hlavní vlastnosti jsou rychlost, kvalita, univerzálnost, bezpečnost a 

spolehlivost. ADO systém je jediný existující systém, kde je proces zapojení nezávislý na 

obsluze. Zaručuje perfektní spolehlivost a opakovatelnost zapojení. Tento typ připojení je 

odolný proti vibracím a korozi. Díky velké rychlosti zapojení (nejrychlejší na trhu), ADO 
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systém umoţňuje značné úspory. Mnoho funkcí je dostupných a to od jednoduchých 

standardních svorek aţ po svorky pro senzory/akční členy a pojistkové svorky. Řady jsou 

dostupné ve verzích ADO/ADO a ADO/šroubové pro standardní svorky a mini svorky. 

Moţnost připojení vodiče od 0,22 do 4 mm
2
, šířka svorky od 5 do 8 mm a proudová 

zatíţitelnost od 13.5 do 32 A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.3: DIN lišta se zářezovými svorkami 

 

5.2.4 Nová řada SNK 

 

Charakteristika 

Jedná se o inovovanou šroubovou řadu svorek. Vychází ze starší řady, kde byly vyuţity 

všechny osvědčené technické specifika, a bylo dodáno dalších 12 patentů. Hlavním rysem, 

kterým se odlišují, je design. Dále je zde redukován počet objednacích čísel z 900 na pouhých 

220. Je zde vylepšená viditelnost značení ze všech směrů, rychlejší montáţ a manipulace, 

optimalizované vedení vodičů, inovovaný design a pevnost svorky, bezšroubové 

dvoukanálové propojení a optimalizovaný počet příslušenství. Tato řada bude od roku 2011 

rozšířena i o bezšroubovou technologii připojení. Tato řada vznikla z důvodu, aby svorky 

byly vizuálně identické i s ostatními produkty ABB. 
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Obrázek 5.4: DIN lišta s SNK svorkami 

 

5.3 Analýza konkurence 

 

Před vlastním prodejem řadových svorek je důleţité zjistit hlavní konkurenty na tomto 

trhu, jejich silné a slabé stránky, marketingové strategie a aktivity, se kterými pracují. 

Celosvětově majoritní výrobci řadových svorek jsou Phoenix contact, Weidmüller a 

Wago. Co se týče českého trhu, tak se zde prosadil ve velké míře pouze Weidmüller. Wago a 

Phoenix contact si udrţuje vlastní klientelu s vysokým potenciálem a odběrem svorek z řad 

předních výrobců rozvaděčů. Mimo tyto výrobce jsou na trhu ve velké míře k dostání svorky 

tuzemského výrobce firmy Elektro, coţ je výrobní druţstvo v Bečově nad Teplou. Druţstvo 

zaměstnává cca 120 zaměstnanců. Hlavní výrobní závod je v Bečově nad Teplou. Od ledna 

2008 má druţstvo otevřenou provozovnu (obchodně technickou kancelář) ve Slovenské 

republice. Je ryze českou firmou, 100 % vlastníky jsou členové druţstva. Minoritně se na 

tomto trhu ještě prosazuje Wieland a Legrand. 

 

5.3.1 Analýza silných a slabých stránek konkurence 

 

- Phoenix contact 

Silné stránky: 

 Vysoká profesionalita, dlouhodobé zkušenosti s připojovacími prvky 

 Dodávky čehokoliv do 3 dnů 
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 Vysoká kvalita výrobků 

 Široké portfolio 

 Nadstandardní sluţby 

Slabé stránky: 

 Vysoká cena 

 Menší počet obchodních zástupců 

 Nedostatečná reklama 

 Závislost na omezeném počtu zákazníků 

 

- Weidmüller 

Silné stránky: 

 Specialista na připojovací prvky 

 Relativně rychlé dodávky 

 Přijatelná kvalita výrobků 

 Nízká cena 

 Rozšířenost po celé České republice 

 Podpora prodeje tiskárnami na popis svorek 

Slabé stránky: 

 Neschopnost pokrýt jiţ svůj stávající segment, ztrácí zákazníky 

 Neúspěšné promoakce 

 Nepravidelná účast na veletrzích 

 Nemají sklady na území ČR 
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- Wago 

Silné stránky: 

 Trţní leader v pruţinových svorkách, je to jejich patent 

 Nejširší portfolio propojovacích prvků na trhu 

 Vysoká kvalita výrobků 

 Kompatibilita mezi řadami svorek 

Slabé stránky: 

 Vysoká cena 

 Menší počet obchodních zástupců 

 Závislost na omezeném počtu zákazníků 

 

- Elektro 

Silné stránky: 

 Silné postavení na trhu jakoţto tuzemský výrobce 

 Nízká cena 

 Rozšířenost po ČR 

 Pravidelná modernizace zařízení 

 Schopnost reagovat na poţadavky trhu 

 Lze je zakoupit v jakémkoliv velkoobchodu 

Slabé stránky: 

 Nízká kvalita 

 Menší počet obchodních zástupců 

 Velké balení svorek, nastaven minimální odběr 
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- Wieland a Legrand 

Silné stránky: 

 Nízká cena 

 Nadstandardní sluţby 

Slabé stránky: 

 Nízká kvalita 

 Neznámá značka pro výrobce rozvaděčů a OEM 

 Nejsou skladem u velkoobchodů 

 

5.4 Analýza trhu pomocí obchodních zástupců 

 

Cílem bylo stanoveno získání trţního podílu v řadových svorkách 2 %. Aby tento cíl byl 

měřitelný, je nutné zjistit velikost a potenciál, který se skrývá na českém trhu. V současnosti 

PPNN disponuje třinácti obchodními zástupci. Vzhledem k časovým i jiným moţnostem 

PPNN bylo rozhodnuto určit potenciál trhu pomocí těchto obchodních zástupců. Výsledkem 

byly vyplněny dotazníky od jiţ spolupracujících anebo od potenciálních firem. Dotazníkové 

šetření bylo provedeno u 10 firem za kaţdého obchodního zástupce, to znamená, ţe jich 

celkem bylo 130. Firmy byly vybírány ze všech regionů a z různých oblastí podnikání. 

V jednoduchém dotazníku firma vyplnila obrat v řadových svorkách a procentuální 

zastoupení jednotlivých konkurentů. K výslednému součtu byly přičteny odběry svorek všech 

ABB divizí v ČR. Konečným odborným odhadem bylo určeno, ţe na českém trhu se naskýtá 

potenciál v řadových svorkách cca 405 000 000 Kč. 

 

5.5 Propagace – marketingová komunikace 

 

Cílem propagace je zvyšování informovanosti spotřebitelů o produktech, které jsou 

v nabídce. Je nutné pozvednout lepší vlastnosti výrobku a přesvědčit zákazníky k jeho 

zakoupení. 
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Proces marketingové komunikace mívá následující základní kroky (4, str. 117):  

 Volba cílového trhu 

 Stanovení poţadované odezvy 

 Volba typu sdělení 

 Volba komunikačního média 

 Zpětná vazba 

 

Při volbě cílového trhu je nutné si uvědomit co, kdy, kde, jak a komu má být sděleno. 

Řadové svorky jsou určeny především veškerým firmám zabývající se elektrotechnickými 

montáţemi, rozvaděči a OEM. Jako odezva je pochopitelný cíl, aby se koneční zákazníci více 

zajímali o řadové svorky a případně je zakoupili. Jako typ sdělení bude nejvhodnější pouţívat 

technické argumenty včetně různých doporučení. Při volbě komunikačního média bude brán 

zřetel na to, aby sdělení bylo z důvěryhodného a spolehlivého zdroje. Informace jsou pak 

chápány mnohem lépe neţ od nějaké neznámé osoby. Při marketingové komunikaci se 

pouţívá ucelený soubor takových nástrojů, které umoţňují jak efektivní a účelnou komunikaci 

s obchodními partnery, tak také cílevědomé působení na nákupní a spotřební chování 

zákazníků.  

Tato činnost se nazývá propagace a pouţívá se při ní kombinace několika nástrojů (4, str. 

118). 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Vztahy s veřejností 

 Osobní prodej 

 Přímý marketing 
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Všechny tyto nástroje mají své vlastní obsahy, formy i cesty, jimiţ podnik můţe sdělovat 

svým současným a také potenciálním zákazníkům vše, co je potřebné a důleţité. V dnešní 

době není moţné, aby firma bez marketingové komunikace prosperovala. 

Při propagaci svorek budou vyuţity dvě základní strategie: 

 Strategie tlaku, kdy se budeme snaţit intenzivně protlačit distribučními cestami 

zboţí ke spotřebiteli pomocí různých propagačních aktivit. 

 Strategie tahu, kdy si sami zákazníci budou vyţadovat zboţí přes naše 

obchodníky, bude to zapříčiněno vlivem reklamy, kladných referencí a osobními 

zkušenostmi s výrobkem. 

 

5.5.1 Reklama 

 

S reklamou se setkáváme v kaţdodenním ţivotě nejčastěji, máme ji nejvíce na očích a tím 

pádem si ji nejvíce uvědomujeme. V podstatě se jedná o neosobní formu prezentace produktů 

a představuje účelové a jednosměrné sdělení. Reklama se vyznačuje schopností působit na 

velký počet lidí v krátkém časovém úseku a v široké geografické oblasti. V české republice se 

reklama řídí kodexem reklamy, vydaný radou pro reklamu. Je formulován s cílem, aby 

reklama v České republice slouţila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska 

působení reklamy vyţadovaná občany České republiky. Cílem Kodexu je napomáhat tomu, 

aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu 

respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní 

obchodní komorou (20). 

Z časového hlediska budeme vyuţívat tzv. zaváděcí a přesvědčovací reklamy. Co se týče 

reklamy připomínající, tak ta bude vyuţita aţ někdy za pár let. 

Cílem zaváděcí reklamy bude popsat nový produkt řadových svorek a popsat jejich 

vlastnosti. Je nutné vyvolat zájem a zvědavost, aby byli na tento nový produkt připraveni. 

Tento způsob reklamy bude vyuţit na stávající obchodní partnery. 

Přesvědčovací reklama bude vyuţita v širším měřítku, aby přiměla spotřebitele ke koupi 

řadových svorek ABB a ne jiných. Zde bych viděl prostor v pouţití tzv. srovnávací reklamy, 
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kdy se při prezentaci bude porovnávat s konkurenčními výrobky. To znamená, bude nutné 

před samotnými prezentacemi provést detailní porovnání s konkurencí, aby bylo moţné 

vyzvednout naše přednosti, a nedostatky budou potlačovány (4). 

Jak jiţ jsem se zmínil, tak společnost vyuţívá především reklamy v médiích, jako jsou 

internet, odborné časopisy, tiskové materiály vydávané některými velkoobchody a letáky 

volně dostupné ve velkoobchodech např. z panelů se vzorky výrobků. 

 

5.5.2 Podpora prodeje 

 

Cílem podpory prodeje je zvýšit objem prodeje a učinit zboţí pro zákazníky co 

nejatraktivnější. Jako důleţitou součást povaţuji tzv. 3D reklamu, coţ jsou nejrůznější 

trojrozměrné dárkové předměty, na nichţ je uvedeno logo firmy ABB. Tyto předměty působí 

na zákazníky dlouhodobě a vzhledem k tomu, ţe je zákazník opakovaně vyuţívá, je upomínka 

na firmu, od které jej získal velmi častá. 

Veškeré aktivity směrem k podpoře prodeje se řídí kodex jednání ABB. Díky němu 

získalo ABB dobrou pověst a je jedním z nejcennějších aktiv. Kodex jednání je stěţejním 

nástrojem pro ochranu a rozvíjení dobré pověsti ABB. Vychází z principů podnikání – 

odpovědnosti, respektu, odhodlání a popisuje, jak bychom se měli chovat, nejen všeobecně, 

ale také kdyţ se ocitneme v řadě situací, kde by naše jednání mohlo mít kritický dopad na 

pověst ABB. Kodex jde dále neţ jen k plnění zákonů a předpisů v kterékoli sféře podnikání 

ABB. Je vyjádřením závazku k etickému a bezúhonnému jednání v kaţdé situaci a zároveň k 

respektování lidských práv kaţdého jednotlivce. Takovýto přístup se očekává od kaţdého 

jednotlivého zaměstnance ABB, v kaţdém místě, kaţdý den. Stejný přístup se očekává i od 

všech našich obchodních partnerů. Vysoké standardy etického chování ve vztazích jsou 

základem dlouhodobého úspěchu (21). 

 

Reklamní a dárkové předměty 

Logo firmy ABB musí být viděna na veškerých propagačních materiálech od propisky 

počínaje aţ po USB disky. Tyto předměty se musí vázat k oblastem, ve kterých budou řadové 
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svorky dodávány. Jako oblast lze označit projektanty, montéry, majitele firmy a nákupčí. Pro 

projektanty a nákupčí bych označil jako vhodné dárky USB disky, podloţky pod myš se 

základními údaji o řadových svorkách, myš a hrnek na kávu. Pro montéry trička, otvírák na 

pivo, metr, nářadí nebo bonbóny. Pro majitele firem jsou vhodné luxusnější dárky, jako jsou 

vína, peněţenka nebo nástěnné hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.5: Reklamní předměty 

 

Veletrhy 

Jednou z nejdůleţitějších a nejnákladnějších akcí je dubnový mezinárodní veletrh 

elektrotechniky a elektroniky AMPER. Je pořádaný kaţdoročně na výstavišti Letňany v 

Praze. Jedná se o veletrh, na kterém vystavují největší hráči na trhu elektrotechniky v ČR i 

zahraničí. Kdo není na tomto veletrhu, jako by nebyl. Společnost ABB představí kaţdoročně 
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na veletrhu AMPER opět řadu novinek z oblasti elektrických instalací a řízení 

technologických procesů. Řadové svorky budou vystaveny na panelu mezi nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.6: Foto ze stánku na Amperu  

 

Školící akce pro VIP zákazníky 

Školící akce jsou další formou podpory prodeje výrobků oddělením PPNN. Jedná se spíše 

o podporu prodeje u stávajících, ale i nových zákazníků. Pořádají se zhruba 10 aţ 12x do 

roka. Tyto akce jsou pořádány formou outsourcingu, kdy si najímáme agenturu, která celou 

akci zorganizuje. Agentura od nás pouze získá rozpis školících produktových manaţerů a 

region, ve kterém se má školení konat. Ostatní aktivity a ubytování jsou zajištěny agenturou. 
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Obrázek 5.7: Pozvánka na školení  

 

Odborné školení 

Kromě výše uvedených VIP akcí, PPNN nově pořádá pravidelné odborné školení a 

semináře přímo v sídle na Heršpické 13 v Brně. Na tyto školení jsou zvány vytipované nové 

středně velké a velké firmy. Dalším kritériem výběru je zaměření na elektrotechniku, OEM, 

rozvaděče a velkoobchody. Hlavním cílem je představení nových produktů a získáni kontaktů. 

V dnešní době poklesu ekonomiky je také nutné ukázat zákazníkům, jak řadové svorky ABB 

díky svým vlastnostem umoţní šetřit na montáţích. 

 

Osobní prodej 

Osobní prodej je základním kamenem prodejních aktivit PPNN. Je to další nástroj 

propagačního mixu. Jeho účinnost se projevuje téměř okamţitě, protoţe osobní působení 

obchodního zástupce na spotřebitele je bezprostřední. Při tomto způsobu prodeje je velice 

důleţitá osobnost a profesionalita prodejce, proto jsou naší obchodní zástupci pravidelně 

školeni v sortimentu. Také je důleţitý věrohodný vzhled, chování, vystupování a 
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psychologické působení na zákazníky. Těmito aspekty a školeními se zabývá naše HR 

centrum. Domluvená osobní schůzka představuje prezentaci produktů s názornými ukázkami. 

Kaţdý obchodní zástupce bude vybaven DIN lištou s řadovými svorkami. Na osobních 

prezentacích se většinou řeší buď konkrétní poţadavky a dotazy zákazníků, anebo se jim 

představuje naše společnost a výrobky v portfoliu.  

Tento druh prodeje má tyto výhody: 

 Přímý kontakt se zákazníkem a moţnost reagovat na jeho podněty 

 Prohlubování vztahů od prosté realizace vztahů 

 Budování databáze osvědčených zákazníků 

 Vyuţívání psychologických metod ovlivňování jejich potřeb 

 

Vzhledem k rychle se vyvíjejícímu prostředí, je nutné vyvíjet stejným tempem i nové 

výrobky. ABB se snaţí určovat trend nových výrobků. Kaţdoročně vyvine několik nových 

řad výrobků, které se stávají důvodem další návštěvy zákazníka. K tomuto účelu je vedena 

databáze zákazníků v programu soft for sale, kde jsou uvedeny veškeré důleţité informace 

včetně rabatů a odebíraných produktů. Pokaţdé jak vyjde nový výrobek tak odpovědný 

zástupce jde nabízet produkty k vytipovaným zákazníkům z databáze.  

 

Direct marketing 

Tento druh marketingu je obvykle zaměřen na vytipovaný segment trhu. V podstatě se 

jedná o interaktivní nástroj, pomocí kterého se dosahuje poţadovaná odezva zákazníků. 

Umoţňuje přesnější zacílení nabídky a také mnohem lepší moţnosti vyhodnocení dosaţených 

výsledků. Další předností tohoto nástroje je moţnost přesného načasování (4). 

Pro podporu prodeje řadových svorek vyuţiji adresný přímý marketing. To znamená, ţe 

nabídky budou přímo adresovány zodpovědným osobám ze zákaznických firem. 
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Marketingové akce 

Vzhledem k tomu, ţe cena produktů je na trhu ČR klíčovým rozhodovacím kritériem 

zákazníků, jsou marketingové akce zaměřeny na výhodnou cenovou nabídku. V současnosti 

plánujeme rozběhnout několik akcí. 

1. Akce ADO systém 

Akce je organizována za účelem šetření nákladů a pro podporu prodeje řadových svorek 

s technologií zapojování ADO systém. Akce je orientována na zákazníky, kteří vidí v tomto 

systému budoucnost, ale jako argument, proč na tento systém přejít, je pouţití dalšího nástroje 

pro zapojování. Všechny stávající systémy se připojují pouze pomocí šroubováku. Z toho 

důvodu bylo rozhodnuto vytvořit prodejní akci s cílem přesvědčit tyto zákazníky a poskytnout 

jim nástroje zdarma. Pravidla byly jednoduchá. Při objednávce nad 1000 Kč v sortimentu 

ADO dle přiloţeného souboru bude v ceně objednávky zahrnut ruční nástroj obj. č. 

1SNA205710R1100 za cenu 1 Kč. Při objednávce nad 4000 Kč v sortimentu ADO dle 

přiloţeného souboru bude v ceně objednávky zahrnut poloautomatický nástroj obj. č. 

1SNA178944R0400 za cenu 1 Kč. (viz. PŘÍLOHA 1). 

Následující akce jsou vyhlášeny s jediným cílem. A to zahltit trh, sklady zákazníků a 

naučit je pouţívat a objednávat. Zisk bude realizován na dodatečném sortimentu, který je 

nutný k zapojení instalace se svorkami. 

2. Akce – Svorka za korunu 

K vybraným projektům budeme nabízet svorku ZS4 z nové SNK řady za 1 Kč / 1 ks. U 

této akce mě obchodní zástupci budou informovat o projektu, kde by je chtěli nabídnout, jaké 

jsou stávající svorky, které pouţívají a jaký by byl odhadovaný objem svorek v projektu. 

Vzhledem k tomu, ţe se tato akce financuje z marţe, která je na projektu, tak budu muset 

pokaţdé spočítat maximální počet svorek, které jsme schopni nabídnout. Pokud tento počet 

bude vyšší neţ poţadovaný, tak se akce odsouhlasí a nabídne se zákazníkovi. Při realizaci 

projektu pak zákazník objednává standardní cestou dle nabídky.  

3. Akce – Balení svorek za korunu 

Tato akce je orientována na firmy, kde se nedaří prosadit svorky, přičemţ firma má 

potenciál a obchoduje s námi napřímo. V rámci propagace nabídneme jedno balení svorek (50 

ks) za 1 Kč za kaţdých 5000 Kč na objednávce. Celková cena se počítá z jedné  
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objednávky a není moţné je sčítat. Opět bude nutné zjistit jaký je typ stávajících svorek, co 

pouţívají a zjistit, jaké obraty s námi v poslední době dělají. Po odsouhlasení se nabídne 

zákazníkovi. Obchodní zástupce mě pak předá kontakt, na zodpovědnou osobu, se kterou 

jedná. Je to z důvodu zaslání obálky s propagačním materiálem k této akci. V obálce bude 

přívěšek ze svorek a informace k akci viz. PŘÍLOHA 2. Jako indikace, ţe se jedná o tuto akci, 

firma společně s objednávkou zašle předpřipravený .xls soubor s výpočtem, na kolik svorek 

mají nárok a do objednávky napíše heslo "Balení svorek za korunu". 

4. Akce – Svorka za 5,90 Kč 

Jako další způsob, jak získat nové zákazníky, bude vyvěšení letáků na všech 

velkoobchodech po celé republice, kde se bude nabízet základní svorka ZS4 z nové řady za 

cenu 5,90 Kč pro koncového zákazníka. Vzhledem k tomu, ţe minimální cena, za kterou je 

schopen koncový zákazník nakoupit ekvivalentní konkurenční svorku je 7 Kč, povaţuji tuto 

akci za velice atraktivní. Ve výsledku to pro zákazníka znamená úsporu aţ několik desítek 

tisíc za rok. 

 

5.6 Cenotvorba 

5.6.1 Cena 

 

Cena je obvykle vyjádřena sumou peněţ, mnoţstvím výrobků nebo objemem sluţeb, 

které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za 

poskytnutí nějaké sluţby. Stanovení ceny vychází z celkové marketingové strategie PPNN. 

Pro stanovení ceny je také nutno brát v úvahu jakou marţi je nutno dodrţet k pokrytí nutných 

nákladů, jaká cena je reálná pro realizaci obchodu a jaká cena je potřebná k dosaţení 

podnikových cílů. Stanovením ceny zásadním způsobem ovlivníme trţní podíl, zisk, image a 

goodwill podniku, ale také rozhodnutí zákazníka a reakci konkurence. Správně stanovená 

cena představuje pro firmu zdroj příjmů. Ostatní aktivity okolo produktu tvoří náklady. 

Správné stanovení ceny je jedno z nejzávaţnějších a nejdůleţitějších rozhodnutí firmy. 

Mnoho firem nevěnuje dostatečnou pozornost tomuto problému a svou cenovou politiku 

nestanoví dobře. Je to především proto, ţe nespojí racionální propočet s uměním odhadu 

reakcí konkurence a budoucích zákazníků. Další chybou je, ţe firma příliš úzkostlivě sleduje 
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pouze své náklady spojené s produktem a nereaguje dostatečně včas na změny na trhu. Jako 

důleţité také povaţuji dostatečnou diferenciaci dle výrobkových řad s ohledem na různé trţní 

segmenty. 

 

5.6.2 Marketingové pojetí ceny 

 

V současnosti většina firem stanovuje cenu spíše výrobními podmínkami. 

Marketingovým pojetím však bereme v úvahu psychologické i logické faktory. To znamená, 

ţe by cena měla vyjadřovat hodnotu nebo i prestiţ, kterou zákazník vnímá. Vzhledem k tomu, 

ţe budeme nabízet široký sortiment v řadových svorkách, různých variantách, velikostech a 

barevných provedeních, musíme tyto rozdíly zohlednit i cenově. Tyto rozdíly samozřejmě 

nemusí korespondovat s očekáváními zákazníků, proto bude nutné sledovat jejich reakce a 

cenovou politiku zaměřovat na jejich poţadavky (4). 

 

5.6.3 Způsob stanovení ceny 

 

Jiţ v prvních průzkumů je zřejmé, ţe v České republice neplatí zásada jednotných cen za 

určitý výrobek. Úroveň cen je tvořena diferencovaným přístupem konkurence. Konečná cena 

se také liší dle prodaného mnoţství, způsobem prodeje a odbytovými cestami (počtem 

mezičlánků v distribuční cestě). 

Způsoby stanovení ceny (4, str. 103): 

1. Cena zaloţená na nákladech – Jedná se o nejběţnější a nečastěji pouţívaný 

způsob, kdy se na základě kalkulačních postupů, které jsou zaloţeny na vyčíslení 

nákladů a zisku, stanoví cena. 

2. Stanovení ceny na základě poptávky – Je zaloţena na odhadu objemu prodeje 

v závislosti na různé velikosti ceny. Základní princip vychází ze strategie 

stanovení vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké ceny při nízké poptávce. 

V podstatě cenu určuje spotřebitel. 
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3. Stanovení ceny na základě cen konkurence – Tato metodika vzchází 

z předpokladu, ţe firma nabízí srovnatelné produkty s konkurencí. Tyto ceny jsou 

v podstatě stropem cen, které mohou být dosaţeny. Od tohoto limitu je pak moţné 

stanovit přijatelnou výši nákladů, které umoţní stanovit míru zisku. 

4. Stanovení ceny z marketingových cílů firmy – Vychází z cílů, které chce firma 

dosáhnout. Čím jsou cíle stanoveny jednoznačněji, tím snazší je určování cen. 

Jako cíl je moţno povaţovat přeţití, maximalizace běţného zisku, maximalizace 

běţných příjmů, maximalizace obratu anebo maximalizace vyuţití trhu. 

5. Stanovení ceny na základě vnímané hodnoty – Zde je rozhodující hodnota 

produktu jak ji vnímá zákazník. U této strategie je vyuţita sofistikovaná taktika 

nejen cenová. Můţe to být například balení, servis, značka, propagace anebo 

distribuční cesty. Je nutné vycházet ze psychiky zákazníků a z moţností jejich 

ovlivňování. Zákazníci se totiţ chovají někdy nelogicky. Například si zákazník 

nekoupí určitý výrobek pouze z důvodu, ţe mu připadá “podezřele” levný anebo 

je prodáván na nevhodném místě. Stejné myšlení lze pozorovat u drahých 

výrobků, kdy si zákazním myslí, ţe nakupuje něco exklusivního a kvalitního. 

V současnosti lze říci, ţe se zákazníci rozhodují na základě ceny a snaţí se co 

nejvíce ušetřit. 

Při realizaci prodeje řadových svorek bude vyuţita strategie stanovení ceny na základě 

cen konkurence a na ceně zaloţené na nákladech. To znamená, ţe jako první krok bude 

vytvoření tzv. základní (ceníkové) ceny. Pomocí různých rabatů, sráţek a skont budeme 

vytvářet konečnou prodejní cenu zaloţenou na konkurenční ceně. Tomuto procesu se říká 

finalizace ceny. 

Nejdříve je nutné zjistit konkurenční ceny, které nám stanoví strop. Vzhledem k tomu, ţe 

ABB jiţ dodává do téměř všech velkých velkoobchodů, tak jsme schopni stanovit nákupní 

cenu konkurenčních svorek pro koncové zákazníky a také nákupní cenu velkoobchodu 

pomocí jednoduchého odpočtu marţe, kterou si velkoobchod nechává. Tento průzkum bude 

proveden na vytipovaných a nejprodávanějších řadových svorkách. Zjištěné cenové hladiny 

pro velkoobchody a distributory jsou v tabulce 5.1 a 5.2. 
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Typ svorky 4 mm
2 

6 mm
2
 10 mm

2
 16 mm

2
 35 mm

2
 240 mm

2
 

Konkurence Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Weidmüller 6,30 8,60 12,60 16,40 26,90 402,00 

Phoenix 9,80 13,20 16,40 20,30 44,00 447,60 

Wago - - - - - - 

Elektro 

Bečov 

6,40 8,90 12,40 16,10 27,30 - 

Wieland 5,90 8,70 11,80 15,60 28,90 - 

Legrand 5,90 8,80 12,20 16,10 30,10 - 

 

Tabulka 5.1: Ceny konkurenčních šroubových svorek 

 

Typ svorky 2,5 mm
2 

4 mm
2
 6 mm

2
 10 mm

2
 16 mm

2
 35 mm

2
 

Konkurence Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Cena 

Kč/ks 

Weidmüller 7,80 9,60 12,60 16,80 22,20 168,00 

Phoenix 9,30 12,10 17,80 24,00 28,40 200,10 

Wago 9,80 12,70 18,10 23,40 27,90 185,30 

Elektro Bečov 7,80 10,40 13,50 - - - 

Wieland 7,00 8,80 11,40 15,90 20,70 146,40 

Legrand 7,10 8,60 11,50 15,60 21,40 - 

  

Tabulka 5.2: Ceny konkurenčních pružinových svorek 
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5.7 Tvorba katalogů výrobkového portfolia řadových svorek 

 

Při prodeji je velice důleţité mít pro zákazníky katalog produktů, které si mohou 

objednat. Tento katalog by měl být přehledný, musí zaujmout a měl by obsahovat vše, co 

zákazník očekává. Důleţité také je, aby dle české legislativy byl v českém jazyce. 

Francouzský dodavatel samozřejmě disponuje kompletním katalogem řadových svorek. 

Tento katalog obsahuje 12 000 poloţek a objednacích čísel. Celkově má 581 stránek. Náklady 

na překlad a tisk takto rozsáhlého katalogu by byly neúnosné. Prvním krokem je opět 

průzkum trhu. Zde je nutné se zaměřit na to, v jaké podobě jsou konkurenční katalogy a jaké 

jsou poţadavky zákazníků.  

Jiţ z prvotních průzkumů vyplývá, ţe český trh není natolik rozsáhlý, aby se musely 

překládat a tisknout všechny kapitoly. Je převáţně orientován na šroubovou technologii a 

částečně na pruţinovou. Z toho důvodu bude z katalogu vypuštěno několik kapitol a tím dojde 

k redukci na 382 stránek. Ty budou přeloţeny a distribuovány v elektronické podobě 

z důvodu stále velkých nákladů na tisk. 

Katalogy konkurence jsou velice různorodé. Firma Elektro Bečov vydala ke svým 

produktům katalog o velikosti cca 80 stránek. Je to z důvodu omezeného sortimentu. 

Weidmüller jakoţto nejsilnější konkurent na trhu tiskne katalog o velikosti cca 500 stránek. 

Phoenix pro změnu zvolil taktiku tisku mnoha druhů menších katalogů dle výrobkových řad. 

Wago má stejnou taktiku jako Phoenix. Legrand a Wieland mají také menší katalogy o 

velikosti do 100 stránek. 

Na základě výše uvedených poznatků bylo rozhodnuto vytvořit katalog o velikosti 36 

stránek. Cena tištěného katalogu je 78 Kč, coţ je přijatelné. Bude vytištěno pro počátek 1000 

ks. Je rozdělen do několika kapitol nejdůleţitějších řad svorek, kde kaţdá kapitola začíná 

stručným výčtem výhod. Ukázka části stránky je na následujícím obrázku. 
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Obrázek 5.8: Ukázka katalogu 

 

Zákazník si takto můţe s přehledem vybrat poţadovaný typ včetně veškerého základního 

příslušenství. Dále zde nalezne ty nejpodstatnější technické informace jako je proudová 

zatíţitelnost i šířka svorky. 

Mnoho výrobků se prodává pomocí obalu a hezkého designu, který zaujme. Jelikoţ tento 

katalog bude leţet vedle mnoha dalších katalogů, tak je nutné, aby vyčníval z řady a zákazník 

si jej vybral. Návrh designu bude odlišný od dodavatelského. Rozdíly jsou patrné na 

následujících obrázcích. Mnoho katalogů na českém trhu mají barevný, anebo bílý podklad. 

Proto náš katalog bude v černé barvě na lesklém papíře. 
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Obrázek 5.9: Titulní strany katalogu vlevo návrh ČR vpravo dodavatelský 

 

5.8 Nastavení skladových zásob 

 

Nakoupení zásob je spojeno s rizikem. Nikdo totiţ nezaručí, ţe veškeré nakoupené zboţí 

bude prodáno. Jakoţto dodavatelé pro českou republiku nakupujeme širokou škálu výrobků a 

bereme na sebe významné riziko v marketingovém procesu. Budeme nakupovat ve velkém 

mnoţství a dodávat v malých dodávkách zákazníkům, coţ odpovídá větší časové náročnosti 

skladovacích operací. 

Před vlastním zahájení prodeje je nutné nastavit skladové zásoby na přijatelnou míru. 

Důvodem je značná nespolehlivost dodávek z Francie. Není nic horšího, neţ získat nového 

zákazníka a nebýt schopen mu dodat veškeré zboţí. Jak se říká, první dojem můţete udělat 

pouze jen jednou. Povolený cenový limit na naskladnění řadových svorek byl schválen ve 

výši 3 týdenního očekávaného prodeje. To znamená sklad v hodnotě přibliţně 577 000 Kč 

v nákupních cenách. K těmto nákladům se také musí připočítat i dodatečné náklady. 
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Dodatečné náklady: 

 Náklady na pořízení zásoby – administrativa, přejímka zboţí, apod. 

 Náklady drţby zásob – skladovací náklady, náklady kapitálu, ztráty 

z neprodejnosti, nájemné, apod. 

Zásoby jsou součástí celého logistického řetězce (10), proto je velice obtíţné, 

jednoznačně vyjádřit nákladové poloţky, které souvisí přímo se zásobami. Jako příčina se jeví 

také naše současná účetní praxe, která náklady zaznamenává především podle nákladových 

druhů. Dle dosavadních kaţdoročních kalkulací lze říct, ţe výše těchto veškerých nákladů 

spojených se skladovými zásobami činí přibliţně 10 % ze skladovací hodnoty. 

Na sklad budou vytipovány nečastěji prodávané poloţky konkurence dle velkoobchodů a 

naši výroby. Tyto poloţky se nacházejí v jiţ vytvořeném 36 stránkové katalogu. 

 

5.9 Distribuční cesty 

 

Z obecného hlediska je jedná o výběr způsobu distribuce zboţí směrem k zákazníkovi. Je 

to v podstatě souhrn všech prostředků, které zajistí tok materiálu od dodavatele k zákazníkovi. 

Měnit typ distribuční cesty není moţné během okamţiku a je to volba na několik měsíců i let. 

Distribuční síť je většinou tvořena třemi základními skupinami subjektů. Jsou to výrobci, 

distributoři a podpůrné organizace. 

V praxi dělíme distribuční cesty na přímé a nepřímé. 

 Přímé distribuční cesty – nejjednodušší forma distribuce, výrobce dováţí zboţí 

přímo zákazníkovi. Tuto cestu vyuţívá konkurence Phoenix a Weidmüller. Ti 

mají dimenzovaný dostatečný sklad v zahraničí. U ABB tato forma není moţná. 

Výhodou jsou niţší náklady a přímý kontakt se zákazníkem. 

 

 

 

Obrázek 5.10: Přímá distribuce 
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 Nepřímé distribuční cesty – specifikou této formy je, ţe výrobce pouţívá 

zprostředkovatele. Tím zprostředkovatelem je podstatě naše jednotka PPNN. 

Nevýhodou je, ţe ztrácíme jako distributoři kontrolu nad výrobou a nejsme 

schopni pruţně reagovat na poţadavky trhu. Pro výrobce je to zase výhoda, ţe si 

podstatě u nás “utvoří” sklad a nemusí hledat zákazníky. Touto metodou lze 

vyuţívat jedno a více úrovňovou distribuci. 

 

 

 

Obrázek 5.11: Nepřímá distribuce 

 

Z pohledu zákazníka ABB vystupuje jako jednotná firma a pro něj jsme výrobce. Z toho 

důvodu bude vystupovat jakoţto první článek v distribučním řetězci. Jak jsem se jiţ zmínil 

tak PPNN vyuţívá selektivní distribuci a snaţí se dodávat přes velkoobchody. Tento styl 

distribuce je pro zavedení nových výrobků nejvýhodnější. Sniţuje tím náklady na skladové 

zásoby, kdy si samotný velkoobchod pro své zákazníky něco skladuje v regálech. 

 

5.10 Ekonomická analýza a zhodnocení prodeje 

5.10.1 Náklady související se zavedením svorek na trh 

 

Samotné zavedení nového produktu na trh je vţdy časově i finančně velice náročné. 

Náklady spojené se zavedením zahrnují nájem kanceláře, mzda produktového manaţera a 

částečná mzda obchodníků, tisk katalogů, marketingové aktivity, skladové zásoby, sluţební 

automobil, notebook a mobil. Také je nutné počítat i s náklady, které vznikají při sluţebních 

cestách a zákaznických schůzkách. Jedná se o provozní kapaliny do automobilu, opravy, oběd 

se zákazníkem anebo i cesta do zahraničí do dodavatelského výrobního podniku. Roční 

náklady jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Popis Cena Poznámka 

Kancelář 82 000 Kč Průměrná cena za osobu 

Platy 577 630 Kč Přepočteno procentuálně dle zastoupení svorek v obratu 

Marketing 42 000 Kč Propagační předměty 

Katalogy 78 000 Kč Cena za 1000 katalogů 

Sklad 832 154 Kč Náklady související se skladem a logistikou 

Automobil 92 750 Kč Platba za operativní leasing 

Notebook 26 500 Kč Pořizovací cena 

Mobil 12 000 Kč Pořizovací cena + náklady na volání 

Provoz automobilu 84 540 Kč Servis a provozní kapaliny 

Pohoštění 9 200 Kč Obědy, večeře, apod. 

Zahraniční cesty 25 000 Kč Náklady na cestu a ubytování 

Dotace na akce 53 600 Kč Doplatky do nákupní ceny 

Celkem náklady 1 915 374 Kč  

 

Tabulka 5.3: Celkové roční náklady 

 

5.10.2 Finanční rozbor 

 

Prodej řadových svorek byl zahájen v lednu 2009. Vzhledem k problémům s dodávkami 

a nastavením skladových zásob, byl v podstatě prodej spuštěn aţ v únoru. Z grafu (obrázku 

5.12) a tabulky 5.4 je zřejmé, ţe prodej, pomocí neustále se vyvíjející obchodní činnosti, má 

tendenci neustále růst. 
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Měsíc a rok Objem přijatých zakázek 

Únor 2009 383702,15 Kč 

Březen 2009 417368,51 Kč 

Duben 2009 555459,62 Kč 

Květen 2009 560424,92 Kč 

Červen 2009 541636,28 Kč 

Červenec 2009 745442,92 Kč 

Srpen 2009 685216,2 Kč 

Záři 2009 2584864,18 Kč 

Říjen 2009 752501,97 Kč 

Listopad 2009 718765,04 Kč 

Prosinec 2009 516723,27 Kč 

Celkem 2009 8462105,06 Kč 

Leden 2010 813880,07 Kč 

Únor 2010 942297,09 Kč 

Březen 2010 1601520,63 Kč 

Duben 2010 867937,02 Kč 

Květen 2010 1670187,21 Kč 

Celkem 2010 5895822,02 Kč 

 

Tabulka 5.4: Přijaté zakázky 
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Obrázek 5.12: Přijaté zakázky 

 

V tabulce 5.5 je vidět průběh zisku za dosavadní dobu podnikání. Dále následuje jeho 

grafické znázornění. Tento zisk je získán ze SAP systému. To znamená, ţe hodnoty níţe 

uvedené jsou vypočteny jako prodejní cena – nákupní cena – logistické náklady. To znamená, 

ţe po součtu těchto zisků a odečtením ostatních výdajů z tabulky 5.3 získáme čistý zisk. Dle 

tohoto vzorce vychází čistý zisk za rok 2009 na 1 226 544,2 Kč. 

 

Měsíc a rok Zisk dle SAP 

Únor 2009 88546,65 Kč 

Březen 2009 105899,47 Kč 

Duben 2009 150014,64 Kč 

Květen 2009 152843,16 Kč 

Červen 2009 146281,33 Kč 

Červenec 2009 212983,69 Kč 

Srpen 2009 192254,90 Kč 
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Záři 2009 684228,75 Kč 

Říjen 2009 213074,03 Kč 

Listopad 2009 210803,88 Kč 

Prosinec 2009 152833,64 Kč 

Celkem 2009 2309764,16 Kč 

Leden 2010 234605,99 Kč 

Únor 2010 270187,89 Kč 

Březen 2010 449347,51 Kč 

Duben 2010 441407,63 Kč 

Květen 2010 494826,75 Kč 

Celkem 2010 1890375,80 Kč 

  

Tabulka 5.5: Celkový zisk 
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Obrázek 5.13: Celkový zisk 
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5.10.3 Počet zákazníků 

 

Nárůst objemů prodeje se samozřejmě odvíjí od nárůstu zákazníků. Počet zákazníků v 

roce 2010 vzrostl na 59 oproti roku 2009, ve kterém jsme zásobovali svorkami 44 zákazníků. 

Procentuální nárůst v roce 2010 byl 34 % oproti roku 2009. V následujícím grafu (obrázku 

5.14) je počet zákazníků rozloţen do jednotlivých měsíců. 
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Obrázek 5.14: Počet zákazníků 

 

5.10.4 Předpověď prodeje 

 

Na základě expertních úvah byly stanoveny tři typy předpovědí pro následující kvartály: 

 optimistická předpověď – počítá se stejným růstem prodeje jako doposud, 

hodnoty byly získány ze spojnice trendu viz. Obrázek 5.12 

 střední předpověď – počítá se stagnací prodeje na úrovni roku 2010, situace by 

mohla nastat při stagnaci trhu + obchodní zástupci by nebyli úspěšní při získáváni 

nových zákazníků 

 pesimistická předpověď – počítá s poklesem prodeje o 10 procent oproti 2010, 

neočekávané události anebo ztráta některých zákazníků by mohly způsobit pokles 

prodeje 
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Období 
Optimistická 

předpověď 

Střední 

předpověď 

Pesimistická 

předpověď 

III/10 4 980 000 3 500 000 3 150 000 

IV/10 5 600 000 3 250 000 2 950 000 

I/11 6 220 000 3 350 000 3 050 000 

II/11 6 840 000 4 500 000 4 050 000 

 

Tabulka 5.6: Předpověď prodeje řadových svorek v Kč 

 

5.11 Návrhy a doporučení pro následující období 

 

Doporučuji detailnější průzkum trhu, ve kterém by byli dotazováni seznámeni 

s produktem a mohli si jej vyzkoušet. Dále by měli být seznámeni s dostupností, průměrnou 

cenou a náklady, které jim tyto produkty ušetří. Také by se jim mohly poskytovat částečné 

vzorky do projektů, na kterých zrovna pracují. Tímto způsobem by pak bylo moţné získat 

další reakce z trhu. Dále zvýšit investice v oblasti propagace. Jako nejlépe by bylo vyuţít 

potenciál internetové sítě, dát co nejvíce o sobě vědět široké veřejnosti a také by nebylo na 

škodu oslovit střední elektrotechnické školy. Jako internetovou reklamu bych doporučil PPC 

reklamu. PPC (Pay Per Click) jsou reklamní kampaně ve vyhledávačích, které jsou schopné 

do několika hodin přivést cíleně zákazníky, kteří hledají přesně sluţby nebo produkty, které 

nabízíte. Placené odkazy tak mohou být nedílnou součástí kvalitní a úspěšné internetové 

propagace. 

Přednosti PPC reklamní kampaně: 

 Důkladný monitoring 

 Správa PPC kampaní a úprava klíčových slov dle sezónnosti klíčových slov 

 Zpětný přehled a naprostá kontrola 

 Měsíční reporty a statistiky 

http://www.seo-expert.cz/internetovy-marketing
http://www.seo-expert.cz/internetovy-marketing
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PPC kampaň je v podstatě cílená forma reklamy s nízkými náklady, které jsou přehledně 

monitorovány. 

Doporučení pro následující vývoj prodeje řadových svorek ABB Entrelec v České 

republice: 

 Prosadit svorky ve výstavbě solárních elektráren v České republice 

 Co největší podporu projektantům 

 Aktivnější spolupráce s výrobci rozvaděčů 

 Větší propagace v segmentu OEM 

 Při nadstandardní řešení elektroinstalace doporučit komplexní sortiment v ABB 

 Podpora prodeje řadových svorek u velkoobchodních partnerů 

 Nutností je výrazné zlepšení dodacích termínů 

 Při schvalování projektových slev pruţněji reagovat 

 

Je velmi důleţité, aby kaţdý konečný zákazník byl spokojený s poskytovanou sluţbou a 

produkty. Musí odcházet s pocitem, ţe sluţba, kterou jsme mu poskytli, naplní závazek, který 

očekával. Vnitřní a vnější prostředí společnosti musí mít takovou úroveň, aby zákazník cítil, 

ţe veškeré produkty a sluţby společnosti ABB jsou velice kvalitní a můţe se na ně za kaţdé 

situace spolehnout. Neustálá inovace produktů a vyhledávání nových zákazníků je důleţitým 

cíle globální společnosti ABB. Pokud by společnost jen na chvíli zaváhala, tak by začal 

předem prohraný boj s konkurencí. 
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6 Závěr 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie uvedení nových výrobků ABB na 

český trh. Tím novým výrobkem, který se zaváděl, byly řadové svorky ABB Entrelec. Před 

vlastním prodejem je nutno si poloţit základní otázku: Bude vůbec o nový produkt zájem? Na 

základě této otázky pak podnikat kroky popsané v této práci. V úvodu jsem se věnoval 

vymezením problému a cíle práce. Cílem je co nejrychleji dosáhnout trţního podílu 10 %. Pro 

první rok bude postačující přiblíţit se ke 2 %. 

V první části vlastní práce jsem se zabýval popisem podnikatelského subjektu, který 

působí na českém trhu, a ve kterém pracuji. 

V další části jsem analyzoval Elsynn jakoţto samostatný subjekt vystupující na českém 

trhu jako dodavatel výrobků ABB na český trh. Byly pouţity nejnovější teoretické poznatky a 

aplikovány na analýzu podnikatelského subjektu. Pokud má být podnik úspěšný, tak musí 

věnovat pozornost marketingovému prostředí, ve kterém se pohybuje. Jedná se o vnější i 

vnitřní prostředí, které přináší jak příleţitosti, tak i hrozby. Součástí je také SWOT analýza, 

která popisuje společnost ABB z pohledu oblasti zaměstnanců zodpovědných za prodej 

produktů. Z této analýzy vyplývá, ţe společnost ABB s.r.o. disponuje kvalifikovanými 

zaměstnanci, kteří se snaţí rozvíjet a přistupovat k zákazníkům zodpovědně a je v České 

republice velmi významným hráčem v oblasti přístrojů nízkého napětí se silným zázemím. 

Obchodní zástupci ABB mají nespornou výhodu kompletní nabídky sortimentu, vysoké 

úrovně kvality těchto výrobků a kvalitní zázemí s technickou podporou. Jako silnou hrozbu 

vidím v moţnosti ztráty některých klíčových zaměstnanců. 

Jako další krok jsem zvolil analýzu marketingových a distribučních faktorů. Z této 

analýzy vyplývá, ţe je prodej realizován pomocí selektivní distribuce se strategií cost 

leadership. 

Praktická část práce je věnovaná návrhu zavedení výrobku na trh. Tento návrh je 

zpracován strategicky a takticky. Jednotlivé kapitoly popisují samotný produkt řadových 

svorek, marketingovou strategii, analýzu konkurence, distribuční cesty, propagaci, skladové 

zásoby, ekonomickou analýzu, zhodnocení prodeje a předpověď prodeje. Na přelomu roku 

2008 a 2009 zasáhla Českou republiku hospodářská krize, která ovlivnila vývoj v různých 
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odvětvích. Tento nástup byl pozvolný a nejvíce se projevil při snaze prosadit řadové svorky 

v půlce roku 2009. Tehdy nepřibývali téměř ţádní noví zákazníci. Obrat nastal opět v druhém 

kvartálu roku 2010. Pro rok 2010 je moţné získat nové zákazníky pomocí solárních aplikací, 

kdy ABB nabízí kompletní řešení. 

Při realizaci prodeje nových výrobků je nutno mít na vědomí, ţe neexistuje dokonalé 

trţní prostředí. Všechna rozhodnutí jsou prováděny za pomoci analýz, teorie a hlavně 

zkušeností. Nelze předpokládat, ţe i kdyţ má produktový manaţer provedenou kompletní 

analýzu a sestavenou strategii, ţe se vše uskuteční podle plánu. Proto je nutné strategii a plány 

znovu a znovu přehodnocovat a přizpůsobit je skutečnostem a potřebám zákazníků. 

Z ekonomického rozboru vyplývá, ţe zvolená strategie pro prodej řadových svorek byla 

úspěšná a tím lze označit, ţe rozhodnutí vedení společnosti bylo správné. Díky tomu všemu 

jsem získal práci v nadnárodní společnosti a upevnil jsem si své postavení. 
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Seznam zkratek 

 

3D  3 Dimension, trojrozměrný 

ABB  Asea Brown Boweri 

ADO  Označení zářezových svorek 

AT  Automation Technologies 

ATP   Automation Technology Products 

BA ATLV Business area automation technology low voltage 

CB&I  Společnost Chicago Bridge & Iron 

CRM  Customer Relationship Management 

ČR  Česká republika 

DIN  Označení pro nosnou lištu elektrotechnických komponentů 

EBIT  Earings Before Interest and Taxes 

ELSYNN  Elektrotechnické systémy nízkého napětí 

FACTS  Flexibilní systém přenosu střídavého proudu 

HR  Human resource 

HVDC  Systém přenosu stejnosměrného proudu velmi vysokým napětím 

IDC  Insulation disaplacement connection 

IEC  International elektrotechnical commision 

IT   Informační technologie 

KČ  Koruna česká 

KNX/EIB  Sběrnicový systém pro řízení budov 

NN  Nízké napětí 

OEM  Original equipment manufacturer, výrobce stojů a zařízení 

OEZ  Orlické elektrotechnické závody 

PLC  Programovatelné automaty 

PPC  Pay Per Click 
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PPNN  Prodej přístrojů nízkého napětí 

PT   Power Technologies 

PTP  Power Technology Products 

S4S  Soft for sale 

SAP  Systems - Applications - Products in data processing 

SMART  Souhrn pravidel 

SNK  Označení nové řady šroubových svorek 

US GAAP United states generally accepted accounting principles 

USB  Universal serial bus 

USD  United states dollar 

VIP  Very important person 

VVN  Velmi vysoké napětí 

ZS4  Označení svorky pro 4mm
2
 kabel 
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