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Úvod

Za svoji dosavadní firemní praxi jsem měl možnost pracovat již v několika firmách a na 

různých pozicích. V polovině ruku 1996, ještě v době nástavbového studia, jsem byl 

svým kamarádem a dnes v mnoha ohledech i kolegou osloven s nabídkou funkce 

manažera pro jeho sportovní tým. V tu chvíli jsem netušil, že tento okamžik s odstupem 

času dvanácti let vyhodnotím jako jeden ze zlomových bodů ve svém životě.

S příchodem nového školního roku se stal marketing jedním z povinných předmětů a já 

jsem tak měl možnost blíže se s ním seznámit. A byl to právě marketing, který jsem si 

s postupem času velice oblíbil a zvolil si jej za svůj budoucí obor pro firemní praxi.

Při výběru tématu diplomové práce jsem měl na výběr z několika alternativ, mezi 

kterými jsem se rozhodoval. Nejvíce zkušeností jsem získal při svém působení na 

Regionální hospodářské komoře Severovýchodních Čech, kde jsem prožil zatím

nejdelší část svého pracovního života. Zde jsem působil zejména na pozici realizátora 

několika ročníků Krkonošských výstav a současně jako vedoucí kanceláře Informačního 

místa pro podnikatele (InMP), metodicky řízeného Hospodářskou komorou České 

republiky (HK ČR). Pokud jde o celek nebo jednotlivé sekce Hospodářské komory, byla 

by analýza této instituce po všech stránkách relativně složitá a obsáhlá. Hospodářská 

komora je v podmínkách ČR složitým organizmem, který na různých úrovních řízení 

plní odlišné funkce. Proto by zde bylo na místě analyzovat její systém řízení a celý 

způsob fungování. Protože jsem se ale rozhodl věnovat marketingu, zaměřím se na 

komerční firmu, kde jsem pracoval a vím o ní, že změny v marketingové koncepci by jí 

jen prospěly.

Pro diplomovou práci jsem si zvolil firmu, kde jsem pracoval sice relativně krátce, zato 

se ale tato práce stala mým koníčkem. S některými lidmi z této firmy jsem doposud 

v kontaktu, což mi umožňuje dostatečně vnímat a konzultovat veškeré aktivity, které v 

ní probíhají. Jedná se o stavební firmu, která se specializuje na stavbu rodinných domů 

– dřevostaveb. Tady jsem zastával funkci obchodního asistenta v jednom ze vzorových 

domů. Mým úkolem bylo provázení potenciálních klientů po domě, jejich informování 

o společnosti a produktech a současně samostatná obchodní činnost. Ta zahrnovala 

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



11

přímé oslovení klientů po telefonu s cílem sjednání termínu schůzky. Osobní schůzka 

sloužila k analýze potřeb rodiny – budoucího stavebníka, na jejímž základě se 

vyhotovila nabídka obsahující typy rodinných domů, které odpovídaly zadaným 

parametrům, zj. požadavkům na velikost (počet místností), cenu a způsob financování. 

Na tomto místě je nutné uvést fakt, že vedení této společnosti si nepřeje žádnou 

„publicitu“ touto formou. Proto zde na svoji čest prohlašuji, že ve své diplomové práci 

vycházím výhradně z faktů o konkrétní společnosti, avšak jsem nucen pro tento účel 

změnit jak její název, tak i veškeré skutečnosti, které by čtenáře mohly dovést k její 

pravé identitě.

Protože celou práci provází téma rodinných domů – dřevostaveb, podívejme proto se 

nyní na některá zajímavá data, která nám uvádí statistika. I když stále ještě mnozí lidé 

tvrdí, že by dřevostavbu nebo jak někdy tvrdí „papírový dům“ nikdy nechtěli, vývoj 

poptávky po dřevostavbách neustále roste. Nedá se sice srovnávat s „klasickými“ 

zděnými technologiemi, ale i tak je růst jejich procentuálního zastoupení na všech 

technologiích, resp. systémech obrovský. Pro zajímavost v níže uvedené srovnávací 

tabulce ponechávám i stejné porovnání u domů bytových.

Jednou z charakteristik bytové výstavby sledovaných statistikou je stavební materiál 

použitý při stavbě obytných objektů. Nové rodinné a bytové domy jsou rozlišovány 

podle typu nosné konstrukce na zděné, montované, dřevěné a na jiný druh použitého 

materiálu (včetně kombinací). 

Jak je zřejmé z tabulky, rodinné domy dokončené v letech 1997 - 2005 měly stejně jako 

dříve nosné zdi v naprosté většině ze zděných materiálů, jejichž podíl se pohyboval na 

hladině 93,5 - 95 %. Zastoupení montovaných konstrukcí se v posledních pěti letech 

drží na stejné 1,6 až 1,7 % hladině. Od roku 2003 je možné pozorovat zvýšený zájem 

o dřevěné konstrukce rodinných domů a jejichž podíl se zvýšil na z 1,4 na 2,9 %.

Zastoupení poslední kategorie nosných materiálů - „jiné“ nosné konstrukce (včetně 

kombinací) osciluje po celé sledované období kolem 2 % podílu.
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Tabulka 01: Struktura bytů dokončených v letech 1997 - 2005 podle nosné konstrukce 

(v %) (3)

Jak je patrné z tabulky, i když je podíl dřevostaveb na ostatních, resp. zděných 

konstrukcích velmi malý, můžeme od roku 1997, kdy byl podíl 1,4 %, do roku 2005,  

kdy již činil 2,9 %, sledovat nárůst o více než 100 %. A to nám prozatím statistika 

poskytuje údaje pouze do konce roku 2005. Dnes již máme konec roku 2007.

Jen stručně ke konstrukci domů bytových:

Odlišný vývoj zaznamenaly nosné konstrukce nově dokončených bytových domů. 

Zděné konstrukce jsou stále převažujícím nosným materiálem, jejich podíl ovšem dosti 

kolísá. V roce 2005 byly zděné budovy zastoupeny mezi dokončenými bytovými domy 

63,8 %. Přechod z panelových technologií uplatňovaných před rokem 1990 na zděné 

konstrukce je největší změnou v materiálu nosných zdí v bytové výstavbě v etapě 

transformace české ekonomiky na tržní hospodářství. V závislosti na vývoji podílu 

zděných nosných konstrukcí výrazně poklesl podíl konstrukcí montovaných z 22,5 % v 

roce 1997 na 2,8 % v roce 2001. V dalších dvou letech bylo možné pozorovat mírné 

oživení panelových konstrukcí až na téměř desetinové zastoupení v roce 2003, v dalších 

dvou letech tento podíl nejprve klesl a pak vzrostl na 6,2 %.

Dřevěná konstrukce hraje ve výstavbě bytových domů zcela zanedbatelnou roli, ve 

Nosná konstrukce
rodinných domů

Nosná konstrukce
bytových domůRok

zděná montovaná dřevěná jiná zděná montovaná dřevěná Jiná

1997 93,7 2,7 1,4 2,2 58,5 22,5 - 19,0
1998 93,7 2,4 1,5 2,4 65,3 10,6 0,1 24,0
1999 94,6 2,5 1,1 1,8 52,0 19,8 0,7 27,5
2000 95,4 1,3 1,3 2,0 70,3 9,4 - 20,3
2001 95,0 1,6 1,6 1,8 71,3 2,8 - 25,9
2002 94,3 1,7 1,4 2,6 63,7 6,8 0,5 29,0
2003 93,9 1,7 2,4 2,0 68,0 9,7 0,1 22,3
2004 94,1 1,6 2,6 1,7 75,9 4,6 0,5 19,0
2005 93,6 1,6 2,9 1,9 63,8 6,2 0,8 29,2
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třech z devíti sledovaných let dokonce zcela absentovala.

Nadále si však zachovává své postavení podíl „jiných“ konstrukcí, který, s výjimkou 

prvního a posledního roku, za celé období 1997 – 2005 neklesl pod 20% podíl, v 

posledním roce sledovaného období se přiblížil k 30 procentům. 

Jak je patrné z údajů, které nám poskytuje Český statický úřad (ČSÚ), dřevěná 

konstrukce hraje, i když v našich zeměpisných podmínkách nejspíš nikdy nebude 

dominovat, v případě staveb nových rodinných domů stále větší roli.

Statistické údaje také ukazují jak se v uvedeném období vyvíjela poptávka po nových 

bytech, resp. rodinných domech.

Z níže uvedené tabulky je zase patrné, že (až na relativní meziroční pokles v roce 2005) 

poptávka po nových rodinných domech významně roste. Porovnáme-li opět roky 1997 a 

2005, vidíme tu téměř dvojnásobný nárůst.

I když nám tabulka ukazuje opět pouze stav, resp. vývoj pouze do roku 2005, můžeme 

předpokládat, že preference bydlení v nových rodinných domech bude i v budoucnu 

velice významná, a to i za předpokladu, že by došlo meziročně k oscilaci počtu nově 

postavených rodinných domů.
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Počet dokončených bytů

v tom ve výstavběRok
Celkem

komunální družstevní ostatní rodinných 
domů

Počet 
dokončených 
bytů na 1000 

obyvatel

Absolutně
1997 16 757 5 249 151 2 778 8 579 1,63
1998 22 183 6 253 151 5 109 10 670 2,15
1999 23 734 5 831 122 6 004 11 777 2,31
2000 25 207 5 643 559 5 628 13 377 2,45
2001 24 758 5 043 909 5 165 13 641 2,42
2002 27 291 5 865 826 5 927 14 673 2,68
2003 27 127 5 643 1 482 6 119 13 883 2,66
2004 32 268 7 142 1 515 7 856 15 755 3,16
2005 32 863 4 889 1 400 10 832 15 742 3,21

V procentech
1997 100 31,3 0,9 16,6 51,2 X
1998 100 28,2 0,7 23,0 48,1 X
1999 100 24,6 0,5 25,3 49,6 X
2000 100 22,4 2,2 22,3 53,1 X
2001 100 20,4 3,7 20,8 55,1 X
2002 100 21,5 3,0 21,7 53,8 X
2003 100 20,8 5,5 22,6 51,2 X
2004 100 22,1 4,7 24,3 48,8 X
2005 100 14,9 4,3 33,0 47,9 X

Tab. 02: Počet a struktura dokončených bytů 1997 – 2005 podle investičních forem (3)
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1 Vymezení problému a cíle práce

Obecné problémy

Za svoji dosavadní firemní praxi jsem vypozoroval značné rozdíly mezi teoretickým 

pojetím marketingu a jeho aplikací v praktickém firemním životě. Vlastníci firem a

manažeři různých úrovní se mohou z tohoto pohledu v zásadě rozdělit do tří skupin:

 Ti, kteří mají výborné teoretické znalosti v oblasti marketingu a dokáží je stejně 

tak dobře aplikovat ve své firmě

 Další skupinou jsou ti, kteří jenom vzdáleně tuší, že jakýsi marketing existuje, 

ale prakticky nevědí oč jde

 Do poslední skupiny bych zařadil manažery a vlastníky firem, kteří znají 

marketing v jeho teoretické rovině, avšak neporozuměli již jeho „globálnímu“

pojetí, resp. souvislostem mezi jednotlivými prvky marketingového mixu a 

nedokáží jej proto ve své firmě kvalitně či v dostatečném rozsahu aplikovat.

Podle mého názoru se jedná o nejpočetnější skupinu lidí.

Právě poslední z uvedených charakteristik může firmě, i když možná trochu paradoxně, 

způsobit velké problémy na příslušném trhu.

Problém tady spočívá v jakési zrádnosti, kdy na první pohled působí aktivity firmy

„marketingově“, tedy tak, že je do jisté míry řízena v zákazníkem, ale ve skutečnosti 

jsou prováděny pouze dílčí „komponenty“ marketingového mixu separované od celku. 

Nejčastěji se jedná o případy, kdy je marketing ztotožňován s pojmem „propagace“ 

nebo dokonce jen s jejím konkrétním nástrojem, s reklamou. Jednou z příčin, zj. u 

manažerů středního či seniorského věku, může být pozůstatek způsobu myšlení z dob 

socialismu, kdy podniky měly běžně vedle ekonomického oddělení a oddělení prodeje 

(odbytu) také oddělení propagace. Jeho úkolem byla ve své podstatě podpora prodeje a 

reklama nebo, moderně a s jistou nadsázkou, řečeno „komunikace se zákazníkem“.
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Právě tady je vidět nápadná podobnost s jedním prvkem marketingového mixu. Někteří 

lidé pracující v těchto odděleních pak začátkem devadesátých let sundali ze dveří své 

kanceláře cedulku s nápisem „Oddělení propagace“ a nahradili ji novou s textem 

„Oddělení marketingu“. A to byla u některých pracovníků na dlouhou dobu jediná 

změna, kterou ve své dosavadní práci udělali.

Ona výše zmíněná zrádnost spočívá v relativně obtížné identifikaci podstaty problémů 

ve firmě. Pokud jsou ve firmě všechny systémy nastaveny správně a evidentně vše 

funguje tak jak má, resp. jsou-li zákazníci dlouhodobě „maximálně“ spokojeni, je 

nejspíš všechno v pořádku. Pokud je jasně vidět, že se firmě z nějakého důvodu 

v podnikatelské činnosti nedaří, je možné provést různé analýzy problémů, se kterými 

se potýká a z jejich závěrů se dopátrat příčiny. Pro firmu je však již obtížné analyzovat 

problémy, o kterých sama ani neví, že je má. Situaci můžeme snadno přirovnat např. k 

viru v počítači. Nemusíme o něm vůbec vědět, ale on zde skrytě žije a páchá nejrůznější 

zlo, které může vyplout na povrch až po určitém čase a způsobit efekt časované bomby.

Problémy společnosti TOP Dům, s. r. o.

Specifické problémy firmy TOP Dům, s. r. o., které se týkají marketingu, vycházejí ve 

své podstatě z obecných „nešvarů“ uvedených v předchozí kapitole. Vedení společnosti 

zhruba zná alespoň některé dílčí marketingové činnosti, avšak pochopení souvislostí

mezi strategickým uvažováním a jednotlivými prvky marketingového mixu a následná 

aplikace do praxe se vedení firmy daří již méně. I v tomto případě můžeme říci, že 

firma za marketing považuje spíš pouze podporu prodeje než celý systém prvků 

orientovaný na zákazníka.

Cílem práce je vytvořit podmínky pro zlepšení marketingové pozice firmy.

Parciální cíle:

 zkvalitnění nabízených produktů

 zlepšení nebo zavedení nové cenové politiky

 transformace oblasti distribuce

 zkvalitnění komunikačního mixu

 nové definování a uplatnění role lidského činitele

 definování cílového zákazníka
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2 Teoretická východiska práce

2.1 Marketing a marketingový mix

2.1.1 Definice marketingu

Marketingu, stejně jako jiným vědním disciplínám, se věnuje řada světových i domácích

autorů. I když jeho filosofie jako celku zůstává zachována, jeho přesné definice se u 

jednotlivých autorů liší.

Podle Americké marketingové společnosti (AMA), viz. (2) je marketing procesem 

plánování, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků, služeb a činností, 

který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a 

organizací.

Kotler (7) definuje marketing jako společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a 

skupiny získávají to co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných výrobků s ostatními.

Drucker (4) ve své definici říká, že marketing je tak základní, že nemůže být považován 

za samostatnou funkci. Je to podnikání viděné z hlediska jeho konečného výsledku, tedy 

z hlediska zákazníka. Prosperita firmy není determinována její produkcí, ale jejím 

zákazníkem.

2.1.2 Vývojové koncepce marketingu

Abychom marketingu správně porozuměli, je třeba si uvědomit, že nevznikl ze dne na 

den. Naopak, názory na jeho funkci se vyvíjely v čase. Můžeme tak sledovat jakou 

zastával v čase v činnostech firmy pozici (10). Rozlišujeme následující koncepce

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



18

Výrobní koncepce

Tato koncepce byla typická pro velké podniky ve dvacátých letech tohoto století. 

V současné době převládá u podniků s vysoce náročnou technologií, které získávají 

zakázky celosvětové působnosti.

Zastává názor, že spotřebitelé budou kupovat ty výrobky, které jsou široce dostupné a 

za nízkou cenu. Podniky se soustřeďují na dosahování vysoké efektivnosti výroby a 

širokého rozsahu distribuční sítě s minimálními náklady na její udržování.

Podniky produkují velká množství výrobků při snižování jak celkových, tak i 

jednicových nákladů. Spotřebitel zůstává zcela stranou pozornosti. Výrobce 

předpokládá vysokou spotřebu zboží, pokud je jeho cena nízká. Marketing zde plní 

pouze pasivní funkci nástroje, který realizuje odbyt nebo prodej a jeho působení je 

jednosměrné od výrobce k trhu.

Tato koncepce obstojí při nenasycené poptávce po zboží široké spotřeby. Jakmile je trh 

nasycen nebo se začíná diferencovat, dodavatel s touto koncepcí podnikání naráží na 

odbytové potíže.

Výrobková koncepce

Ve výrobkové koncepci marketing opět plní pouze pasivní funkci nástroje realizace 

odbytu nebo prodeje a jeho působení je pouze jednosměrné, a to od výrobce směrem 

k trhu.

zastává názor, že zákazníci si oblíbili ty produkty, které nabízejí vyšší kvalitu nebo 

zcela nové vlastnosti. Koncepce je založena především na inovačních schopnostech 

podniků. Tyto se orientují na dokonalé výrobky, jejich nepřetržité zdokonalování a 

jejich inovace.

Výrobek je vyvíjen podle představ výrobce o jeho užitných vlastnostech a parametrech. 

Takový výrobek však v mnoha případech zákazník nemusí akceptovat. Jeho představa o 

užitných vlastnostech výrobku může být zcela odlišná. Následně se investice vložené do 

přípravy výrobku nemusí vrátit, jestliže ho spotřebitel nemůže nebo neumí používat 

(odhaduje se, že jen 20 % takto koncipovaných výrobků má naději na úspěch).
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Prodejní koncepce

Tato koncepce se objevuje jako dominantní po druhé světové válce, převládla v období 

obnovy, tedy po nasycení trhu základními druhy zboží. Některé rysy této koncepce jsou 

používány stále, a to především v období doprodeje nebo výprodeje některých druhů 

zboží.

zastává názor, že zákazníci ponecháni sami sobě bez intenzivního ovlivňování, 

nenakoupí dostatek výrobků organizace. Podnik proto musí vyvíjet agresivní prodejní a 

propagační úsilí s maximální podporou vlastních prodejních schopností.

Tato snaha prodávat při sílící konkurenci, vede dodavatele ke stálému zdokonalování 

prodejní sítě a metod prodeje. Vede často až k tendenci prodat za každou cenu. Výrobky 

jsou vyráběny stále rychleji, prodej za touto rychlostí zákonitě zaostává. Zákazník je 

zaplavován množstvím informací, kterými má být ovlivněn ve svém kupním 

rozhodování.

Marketing je v této koncepci pojímán jako souhrn činností, zejména prodejních a 

informačních, které následují až po etapě výroby. V této koncepci nadále převládá vliv 

výroby jako rozhodujícího faktoru. Význam činností ve směru k marketingu roste, 

zákazník je však nadále zajímavý až když jsou výrobky hotové a je nutné realizovat 

jejich prodej.

Marketingová koncepce

vychází z toho, že dosahování cílů organizace spočívá v určení potřeb a požadavků 

cílových trhů, poskytování jejich požadovaného uspokojování účinněji a efektivněji než 

konkurence. Její hlavní smysl je v reakci na potřeby a přání zákazníků, jímž podřizují 

výrobní a ekonomické procesy v dodavatelském podniku (milovat zákazníka, ne 

výrobek).

Vyrábí se výrobky, které mají naději na komerční úspěch podle předem zjistitelných 

přání budoucích zákazníků. Do popředí vstupuje oboustranná komunikace mezi 

výrobcem a zákazníkem. Vývoj výrobků a inovace jsou vyvolány impulsy ze spotřeby a 

zadání je odezvou na požadavky a vychází z marketingových útvarů. Spotřebitel je 
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předem na využívání nových výrobků připravován. Kontakt se spotřebitelem je 

udržován po celou dobu používání výrobků.

Marketingová koncepce je založena na komplexní uživatelské orientaci všech činností 

organizace. Vyznačuje se významnou orientací na služby se zdůrazněním kvality jejich 

provádění s cílem uspokojit potřeby kupujícího. Je charakterizována čtyřmi základními 

pilíři, a to soustředění se na trh, orientace na zákazníka, koordinovaný marketing,

ziskovost.

Graficky můžeme vývojové koncepce znázornit následujícím způsobem:

Obr. 2.1: Vývoj názorů na postavení marketingu v organizaci (10)
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2.1.3 Prvky marketingového mixu

Marketing jako celek sestává z určitých částí, tzv. prvků marketingového mixu (5, 7), 

kterými jsou produkt, cena, místo prodeje a podpora prodeje. Pochází ze zahraniční 

terminologie, kde všechna slova začínají na písmeno „P“. Jde tedy o 4P (základní 

marketingový mix). Základní marketingový mix o rozsahu „4P“ bývá, zj. pro oblast 

služeb rozšířen o další „3P“, resp. o People (lidé), Package (balík nabízených 

služeb) a Partnership (spolupráce).

 Product (Produkt)

Produktem rozumíme jak hmotné výrobky, resp. výrobky a s nimi související 

poskytované služby, tak poskytování samostatných služeb (kadeřnictví, obchod, 

advokátní kancelář apod.). U mnohých komodit je dnes trh přesycen a zákazníci 

odolní vůči reklamě. U autorů (8) se setkáváme s názorem, jež nestačí jen uvádět 

nové značky na tytéž trhy, byť jsou sebelépe analyzovány a segmentovány. 

Vítězové vytvářejí nové trhy, nové produkty, povzbuzují nové potřeby 

zákazníků. V případě výrobku rozlišujeme tyto jeho úrovně:

Obr. 2.2: Rozlišované úrovně výrobku
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 Price (Cena)

Základem teorie ceny je křivka nabídky a poptávky a vzájemný vztah těchto 

dvou závislostí. Z níže nakreslených křivek poptávky a nabídky do jednoho 

společného grafu dostaneme v jejich průsečíku bod označující rovnovážnou 

cenu, tedy bod, ve kterém došlo k „souhlasu“ mezi prodávajícím a kupujícím. 

Poptávka je množství výrobků nebo služeb, které jsou kupující ochotni 

koupit za určitou cenu.

Poptávku ovlivňují tyto faktory:

o změny cen substitutů a komplementů

o změna výše důchodů

o změny v populaci

o vkus, zvyky apod.

Nabídka je množství zboží, které jsou výrobci ochotni produkovat a prodat 

při určité ceně na trhu.

Nabídku ovlivňují tyto faktory:

o změny cen substitutů a komplementů

o náklady výroby a jednotku produkce

o organizace trhu a jeho funkce v daném regionu nebo státě

o změny výrobních podmínek

Obr. 2.3: Střed poptávky a nabídky – rovnovážná cena
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Při tvorbě ceny, která spočívá v soustavném hledání bodu rovnovážné ceny, tzv. 

„pavučinový efekt“, záleží také na cenové pružnosti nabídky a poptávky, resp. 

schopnosti a rychlosti reakce kupujícího na změnu ceny a schopnosti a rychlosti 

reakce prodávajícího na změnu poptávaného množství.

 Place (Místo prodeje)

Klíčovým faktorem v tomto prvku marketingového mixu je distribuce. Je to 

komplex činností, jejichž cílem je zpřístupnit hotový výrobek zákazníkům na 

místě odpovídajícím potřebám, zvyklostem a v požadovaném čase.

Do distribučních činností zařazujeme především:

o Procesy fyzického přemisťování výrobků (dopravit poptávaný výrobek 

ve správný čas na správné místo; distribuce zahrnuje přepravu, 

skladování a řízení zásob)

o Změny vlastnického vztahu v průběhu distribučního procesu dojde 

alespoň jednou ke změně vztahu vlastnictví k výrobku, který je 

předmětem distribuce

o Doprovodné činnosti:

- získávání informací z tržního prostředí

- získání informací o místě kde se zboží nachází

- získání informací o pohybu plateb za zboží

- skladování, balení a příprava k přepravě

- doprovodné informace uvedené na obalech

Širším a tím současně významnějším pojmem je zde logistika. Ta řeší 

distribuční funkce spolu s funkcí zásobovací. Je spojením vytváření podmínek 

pro výrobu a navazujících podmínek pro následný prodej výrobků. Vychází ze 

zásady optimalizace toku zboží na vstupu i výstupu a hledá optimální podmínky 
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pro velikost zásob a nákladů potřebných na jejich vytvoření ve vztahu 

k probíhajícímu pohybu hmotných produktů.

Je to soubor činností, které řeší efektivní uskutečnění dodávek zboží na místa, 

kde v dané době existuje skutečná poptávka v určeném množství a v požadovaný 

čas.

 Promotion (Podpora prodeje)

Podpora prodeje je v moderním marketingu nazývána komunikačním mixem, 

neboť se vždy jedná (ať už v aktivní či pasivní formě) o komunikaci se 

zákazníky. Jde o nutnost účelově seznamovat veřejnost jak s výrobky 

(službami), tak i s těmi, kteří tyto výrobky (služby) vyrábějí (poskytují). Každá 

firma je tak postavena do role komunikátora.

Základními prvky komunikačního mixu jsou:

Propagace, reklama jakákoli forma neosobní komunikace a podpory 

myšlenek, zboží a služeb

Podpora prodeje krátkodobé stimuly pro povzbuzení nákupu nebo 

prodeje výrobků či služeb

Public relations množství programů pro vytvoření a udržení image 

firmy či výrobků

Osobní prodej ústní konverzace vedená se zákazníky za účelem 

realizace prodeje
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PROPAGACE PODPORA 
PRODEJE

PUBLIC 
RELATIONS

OSOBNÍ 
PRODEJ

Tištěné a vysílané 
reklamy

Soutěže, hry, 
loterie Články v tisku Osobní prodej

Vnější vzhled 
balení Rabaty Projevy Prezentace při 

prodeji
Přílohy v balení Prémie a dary Semináře Prodejní setkání
Materiály 
posílané poštou Vzorky Výroční zprávy Simulační 

programy
Katalogy, brožury Kupóny Charitativní dary Vzorky

Filmy Obchodní známky Sponzorství Marketing po 
telefonu

Domácí časopisy Veletrhy a výstavy Publikace Internet

Plakáty a letáky Předvádění 
výrobků

Styky se 
společností E-shop

Reklamní tabule Systém slev Loby E-mail

Plakátovací tabule Vrácení starší 
verze Tiskové konference Prodej na 

výstavách
Výstavky v místě 
prodeje Zábavní podniky

Audiovizuální 
materiál Vázané obchody

Symboly a 
emblémy

Úvěry s nízkým 
úrokem

Tab. 2.1: Prvky komunikačního mixu (10)
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2.2 Analýza vnitřního prostředí společnosti – Model 7 S

Model 7S, který vyvinula poradenská firma Mc Kinsey v sedmdesátých letech pomůže 

při správné aplikaci odhalit tzv. „klíčové faktory úspěchu“, na kterých závisí úspěch, 

resp. neúspěch při řízení firmy. 3 vrchní „S“ jsou označována jako „hmatatelná –

tvrdá“, ostatní, spodní jako nehmatatelná, tedy „měkká S“. Je kladen důraz nejen na 

kvalitu jednotlivých faktorů, ale současně na jejich vyváženou souhru neboť, že firma je 

tak silná jako je její nejslabší článek. Graficky ji můžeme znázornit následovně, viz. (9):

Obr. 2.4: Model „7S“ vyvinutý společností Mc Kinsey
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Vyjadřuje, jakým způsobem organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a 

příležitosti v daném oboru podnikání. Tímto způsobem je možné rozlišovat strategii 

celé firmy nebo jejích konkrétních strategických obchodních jednotek (SBU).

Podle stupně diferencovanosti (odlišnosti) produktu a šíře „záběru“ trhu rozlišujeme 

tyto typy strategií:
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Cost leadership Firma nebo její konkrétní SBU vyrábí více či méně 

univerzální výrobky pro široce definovanou skupinu

zákazníků s co nejnižšími náklady. Na trhu hraje roli 

cenového vůdce.

Cost focus Firma nebo její konkrétní SBU vyrábí výrobky či poskytuje 

služby, stejně jako u předchozího typu strategie, orientované 

na nízké náklady, ale s tím rozdílem, že její cílová skupina 

zákazníků je úzce vymezená.

Differrentiation Firma nebo její konkrétní SBU vyrábí výrobky či poskytuje 

služby silně diferencované od konkurence. Stejně jako u 

první zmíněné strategie u této se firma, resp. SBU orientuje 

na velmi širokou skupinu zákazníků.

Differrentiation focus Firma nebo její konkrétní SBU vyrábí výrobky či poskytuje 

služby silně diferencované od konkurence, jako u 

předchozího typu, ale orientuje se na menší, úzce 

definovanou skupinu zákazníků.

U prvních dvou typů strategií, resp. Cost leadership a Cost focus je konkurenční zbraní 

dané firmy (nebo její SBU) nízká cena. Naproti tomu u firmy (nebo jejich SBU), které 

zastávají strategii Differentiation nebo Differentiation focus bojují s konkurencí 

prostřednictvím silné diferenciace (odlišnosti) svých produktů.
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Schematicky si všechny typy uvedených strategií můžeme ukázat následovně:

Obr. 2.5: Generický charakter strategie dle Portera (13)

2.2.2 Struktura

Strukturou firmy se rozumí obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve 

smyslu nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami (SBU) 

apod. Organizační struktura firmy by měla vycházet z jejích definovaných cílů a 

strategie.

V zásadě rozlišujeme čtyři základní typy organizačních struktur:

Funkční Většinou mají široce roztáhlý tvar, zaměstnanci jsou organizováni 

v týmech dle získaných zkušeností a specifických úloh, např. 

marketing, výroba, věda a výzkum apod. Tyto činnosti jsou typicky 

centralizovány kvůli snazší koordinaci činností. Koordinace je 

prováděna standardizováním pracovních procesů.

Divizionální Tato forma strukturuje skupiny zaměstnanců podle výstupu 

(produktu), zákazníka nebo geografické oblasti. Divize jsou 

většinou samostatnější než funkční útvary.

Maticová Náleží funkční struktuře jednotek a dočasnému přiřazení projektu. 
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Podřízené osobě náležejí dva nadřízení, tj. projektový manažer a 

funkční manažer.

Smíšená Kombinuje některé části ze sekčního a funkčního uspořádání.

V současné době se také vyskytují týmově založené organizace, síťové struktury (při 

alianci více podniků za konkrétním cílem) a virtuální organizace (existují jen formálně 

podle jména, vše je subkontraktováno).

2.2.3 Systémy řízení

Rozumí se jimi formální a neformální procedury, které slouží k řízení každodenních 

aktivit firmy. Zahrnují např. manažerské informační systémy, komunikační systémy, 

kontrolní systémy, inovační systémy, systémy alokace zdrojů apod.

2.2.4 Styl manažerské práce

Styl je vyjádřením přístupu managementu k řízení organizace, resp. lidí a k řešení 

vyskytujících se problémů. V organizacích dochází také k rozdílům mezi formální i 

neformální stránkou řízení.

Styly vedení organizace si ukážeme na následujícím obrázku (13):

Obr. 2.6: Styly vedení organizace (9)
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2.2.5 Spolupracovníci

Spolupracovníky jsou veškeré lidské zdroje organizace, jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi mimi, funkce, aspirace, motivace, chování vůči firmě a zákazníkům. Důležité je 

rozlišovat mezi kvantifikovatelnými, tedy formálními a nekvantifikovatelnými, tj.

neformálními způsoby motivace pracovníků.

2.2.6 Schopnosti

Jedná se o profesionální znalost a kompetence existující uvnitř organizace, tedy co 

organizace dělá nejlépe. Nejedná se o prostý součet kvalifikace jednotlivých 

pracovníků. Musíme brát v úvahu také kladné i záporné synergické efekty dané např. 

úrovní organizace práce a řízením.

2.2.7 Sdílené hodnoty

Sdílené hodnoty odrážejí základní skutečnosti, ideje a principy respektované pracovníky 

a některými dalšími skupinami bezprostředně zainteresovanými na úspěchu firmy. Měly 

by být vyjádřeny ve firemních vizích, resp. misích. Cílem by mělo být nejen 

publikování mise, sdílených hodnot a např. etických kodexů, ale hlavně ztotožnění se 

s nimi.
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2.3 Analýza zákazníků

V tomto směru je nutné, aby si firma odpověděla na následující otázky, které ji 

pomohou identifikovat cílovou skupinu zákazníků nebo odhalit slabá místa, které v této 

oblasti firma má.

Obr. 2.7: Identifikace zákazníka a jeho potřeb dle (12)

Kdo jsou naši zákazníci?

Firma si musí definovat pro koho chce vlastně vyrábět svoje výrobky nebo poskytovat 

služby (4, 5).

Proč to jsou právě naši zákazníci?

Když už je firma se svými produkty na trhu, je na místě otázka „Co u nás zákazníci 

hledají, resp. Co jiného právě naše firma může zákazníkům nabídnout na rozdíl od 

konkurence?“

Co od nás chtějí?

Zákazníci vždy, výbornou kvalitu produktů (ať už výrobků i souvisejících služeb nebo 

služeb samotných), příznivou cenu, rychlou dodávku, férové jednání apod. Je zde ale 

jedna důležitá věc, kterou si ne všechny firmy uvědomují, a to poslední otázka:

Kdo jsou naši zákazníci?

Proč to jsou naši zákazníci?

Co od nás chtějí?

Co všechno od nás 
vlastně očekávají?
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Co všechno od nás vlastně zákazníci očekávají? (skrytá přání) (11)

To jsou všechna i skrytá přání zákazníků. Např. v případě, kdy si chce zákazník nechat 

postavit dům „na klíč“ nejde jen o to, že chce zákazník postavit dům, který bude 

kvalitní, energeticky nenáročný se spoustou vymožeností. On chce od firmy postavit 

svůj budoucí domov. Místo, ve kterém se bude po zbytek svého života cítit dobře, v 

maximálním pohodlí a psychické pohodě. Dům, který mu bude postaven na míru a bude 

vyjadřovat i zákazníkovu osobnost. Na pracovnících firmy tedy je, aby vždy se svými 

znalostmi a zkušenostmi dokázali proniknout do myšlení svých klientů a vytušili i jejich 

nikdy nevyřčená přání.
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3 Analýza současného stavu

Tato kapitola je zaměřena na analýzu vnitřního, oborového a obecného okolí 

společnosti TOP Dům, s. r. o. a průběžně nastiňuje problémy, které je třeba řešit.

Všechny pozitivní i negativní faktory, působící na tuto firmu ústí na konci celé kapitoly 

do SWOT analýzy a tvoří tak východiska pro návrhovou část.

3.1 Popis firmy TOP Dům, s. r. o.

Založení firmy TOP Dům, s. r. o. je datováno na 9. ledna 1994. Zakladateli této firmy 

byly čtyři fyzické osoby, z nichž dvě jsou společníky doposud, pan Hans D. Kraft a Ing. 

Bedřich Svinutý. Účelem založení byl export kvalitních rodinných domů do zahraničí, 

hlavně do SRN. Firma si pronajala výrobní haly v Novém Boru a zaměstnala prvních 

osm pracovníků. V roce 1995 vstoupil do firmy koncern Deutsche Haus – GmbH, a to 

vyplacením jednoho ze společníků a získáním majoritního podílu (70%) ve firmě TOP 

Dům, s. r. o. Roční produkce Deutsche Haus - GmbH dosahovala až 900 rodinných 

domů. Firma tak získala silné finanční zázemí, přístup k novým technologiím a zároveň 

vybavení potřebné k zajištění moderní výroby domů. Změnila se strategie obchodu 

firmy – jako jedni z prvních výrobců dřevostaveb začala preferovat tuzemský trh před 

trhy zahraničními. Firma otevřela v Praze první vzorový dům.

Roky 1996 – 1999 se nesly ve znamení nárůstu výroby, investic do zařízení, přesunu 

výroby do větších prostor v Praze. V roce 2000 firma otevřela druhý vzorový dům v 

centru vzorových domů EDEN 3000 v Brně. Získala Cenu odborné poroty v soutěži O 

dům roku za dům Victoria. Prodej rodinných domů zaznamenal razantní nárůst a počet 

realizací po celé ČR strmě stoupal. O rok později získala firma TOP Dům, s. r. o. v 

soutěži O dům roku 2001 Cenu odborné poroty za dům Jasmíma.

Rok 2002 přinesl velké změny ve vlastnictví firmy. Novým většinovým vlastníkem se 

stala finančně velmi silná firma Holzhaus Investment – GmbH & Co. KG ze Stuttgartu. 

TOP Dům, s. r. o. získala jednu z hlavních cen v soutěži O dům roku, a to Cenu portálu 

www.dumabyt.cz za dům Philadelphia 100. Rok 2003 zaznamenal další výrazný nárůst 

prodeje a výroby rodinných domů. Firma dále investovala do výrobní technologie.
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V roce 2004 TOP Dům, s. r. o. získala cenu "TOP DŮM 2004" v soutěži TOP DŮM, s. 

r. o. za dům Bungalov 110. Byla založena firma TOP Dům SK, s. r. o. – zastoupení pro 

Slovensko se sídlem v Bratislavě.

V létě roku 2005 společnost TOP Dům, s. r. o. postavila první rodinný dům na 

Slovensku, zavedla systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000 a v prosinci 

zahájila výstavbu třetího vzorového domu v Průhonicích u Prahy, který byl otevřen na 

jaře roku 2005. V roce 2006 hlasováním odborné poroty získala 3. místo v anketě o 

Dům roku 2006 za rodinný dům Philadelphia 111.

3.2 Analýza výrobků a služeb

Je známo, že po celém světě existuje celá řada stavebních systémů, které se používají 

pro stavby průmyslových i obytných budov. Optimální stavební systém se vždy volí 

s ohledem na typ stavby, lokalitu, kde se objekt nachází a samozřejmě také s velkým 

důrazem na investiční a provozní náklady objektu. Při stále vzrůstajících cenách energií 

jsou to právě provozní náklady, které stavebníka  zajímají více než kdy jindy. 

S ohledem na tuto skutečnost začala firma TOP Dům od samého začátku svého 

fungování stavět nízkoenergetické domy na bázi dřevostaveb s použitím tzv. sendvičové 

konstrukce. Na následujícím obrázku můžeme vidět řez standardní obvodovou stěnou 

domů TOP Dům, s. r. o.:

Obr. 3.1: Řez obvodovou stěnou domu

DTD deska

Dřevěná konstrukce

DTD deska

Minerální vlna

Fermacell

Polystyren
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Řady rodinných domů

Firma TOP Dům, s. r. o. vyrábí tyto řady domů:

START

Tato řada je určena hlavně pro mladší rodiny, které jednak pro začátek nemají tolik 

finančních prostředků a zároveň pro rodiny, které se v budoucnu plánují ještě více 

rozrůst. O této řadě platí dvojnásob, že jde o domy, kde je v maximální míře využit 

prostor. Na relativně malé ploše tak vznikají relativně hodně a překvapivě velkých 

místností. Domy řady Impuls se často staví ve variantě „přízemí na klíč + podkroví 

v hrubé stavbě, připraveno pro budoucí dostavbu“. Je tak možné časově rozložit 

investici do celého domu, kdy zákazník platí podkroví až si ho dodatečně objedná, ve 

chvíli, kdy je firma dokončí. Do řady START patří různé varianty domů: Kamila, Stella, 

Kristýna a Karolína.

POPULAR

Kategorie POPULAR nenese svůj název jen tak náhodou. Jde o nejoblíbenější sérii 

domů, které nejsou jenom maximálně funkční jako kategorie START, ale jsou již 

doplněny o další prvky, jako jsou zimní zahrady, nešetří se na arkýřích apod. Jedná se o 

domy: Gerbera, Orchidea, Rose, Slunečnice, Gladiola a Narcis. Gladiola je postavena 

jako vzorový dům na volné ploše Edenu 3000 na brněnském výstavišti.

COMFORT

Domy s větší užitnou plochou, mající také více obytných místností, v sobě zahrnuje 

linie COMFORT. I zde název mluví za vše. Jsou to reprezentativní domy pro náročné 

klienty s členitými fasádami, arkýři, vikýři a dalšími komfortními prvky. Také pro tuto 

linii je typická řada jmen. Jako je celá linie START pojmenovaná ženskými jmény a 

POPULAR zase květinami, je naznačeno, že řada domů COMFORT „míří až ke 

hvězdám“. Je pojmenována téměř „hvězdně“ po hvězdách, souhvězdích a planetách. Do 

této kategorie patří domy: Galaxy, Orion, Cassiopea, Lyra a Merkur.
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BUNGALOW

Jednopodlažní domy - bungalovy jsou u firmy TOP Dům také velmi populární 

kategorií, a to nejen díky velmi luxusnímu domu Diamant, která získala cenu Dům roku 

2000. Oblíbené jsou také všechny modifikace domu Topas a Korund. Jednotlivé domy 

v této řadě jsou pro změnu pojmenovány po vzácných nerostech.

Služby spojené se stavbou rodinných domů

Snad všechny firmy, které staví rodinné domy, do své nabídky zahrnují ceny domů 

v různých fázích „hrubé stavby“ a také ve formě „na klíč“. Pojem „na klíč“ se velmi 

dobře ujal již začátkem devadesátých let. Do té doby byli lidé zvyklí, že si veškeré 

práce museli dělat svépomocí. To, že jim nějaká firma postaví úplně celý nový dům 

připravený ihned k nastěhování a předá jim od něho klíče, bylo do té do spíše sci-fi než 

realita.

V dnešní době, operuje na českém trhu bezpočet stavebních firem, a to od nejmenších 

po velké a orientací na místní, regionální, republikový či mezinárodní trh. Stejně jako 

ve všech ostatních oblastech podnikání, i zde existují firmy více i méně kvalitní. A to 

nejen z pohledu používaných stavebních materiálů a kvality samotné práce, ale také 

s mnohdy velkým rozdílem v úrovni poskytovaných služeb a jednání s klienty. A tak se 

běžně stává, že dům ve standardním vybavení, který si zákazník nechá postavit tzv. „na 

klíč“, má u různých firem různou zcela odlišný obsah položek „výbavy“. Dá se říci, že 

zákazník je zde do jisté míry klamán, protože do cen domů „na klíč“ firmy někdy 

nezapočítávají položky, které stejně zákazník musí zaplatit.

Protože cílem firmy TOP Dům je maximální spokojenost zákazníka a „férové jednání“, 

rozhodlo se vedení firmy pro používání (poskytování) vlastního – vysokého standardu 

služeb. Firma TOP Dům, s. r. o. se od pojmu „na klíč“ v podstatě distancuje a používá 

svůj vlastní termín – Služby All inclusive.
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Služby All inclusive zahrnují tyto položky:

 DPH, montáž, doprava po celé ČR

 projektový a cenový návrh domu

 individuální úpravy půdorysů domů

 odborná konzultace v místě zákazníkova bydliště a v době, která mu vyhovuje

 odborné poradenství finančního specialisty

 projektové osazení domu na pozemek

 kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení

 18 měsíců garance ceny

 kvalita dozorovaná tuzemskou i zahraniční zkušebnou

 30 roků záruka na konstrukci domu

 záruční materiálová sada

 funkční pozáruční servis

 pojištění domu po celou dobu výstavby

 sociální zařízení na staveništi

 úklid domu

 rozsáhlý výběr vybavení domu ve standardu

 projekt kuchyňské linky

 návrh osvícení interiéru i exteriéru domu zdarma

 sada speciálních kotvících materiálů do stěn včetně Aku vrtačky

 energetický průkaz

Vybavení domů All inclusive:

Obklady a dlažby

 výběr z cca 60 - 80 možností

Okna a balkónové dveře plastová, bílá

 pětikomorový profil

 v koupelně, WC, v kuchyni s perforovaným těsněním
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 zasklení izolačním dvojsklem k=1,1

 mikroventilace

Parapety vnitřní

 2 typy materiálů

 17 barevností

Parapety vnější

 eloxovaný hliník nebo ocelový pozinkovaný plech potažený plastem

 6 barevností

Dveře vchodové

 29 typů

 u každého typu různé varianty

 6 typů bezpečnostního kování

Dveře vnitřní

 přírodní dýha

 2 výrobci, 6 barevností

 12 typů kování

Koberce

 výběr z cca 50 možností

Zařizovací předměty

 výběr od renomovaných výrobců (RAVAK, TEIKO, JIKA) 

 minimální záruka 5 roků

Topení

 plynový kotel s vestavěným zásobníkem pro ohřev teplé vody, nebo se 

samostatným zásobníkem na 58 l (100 l) TUV, nebo elektrokotel

 radiátory od 2 výrobců
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 žebříkové radiátory v koupelnách

Elektroinstalace

 4 typové řady vypínačů a zásuvek

 každá typová řada v několika barevnostních provedeních

Schodiště vnitřní

 borovice, smrk, borovice-buk, smrk-buk

 2 typy sloupků

 2 typy madel

 5 typů zábradlí

Přístupové půdní schůdky

 od renomovaného výrobce

 protipožární

 zateplené

Střešní krytina BRAMAC

 3 druhy

 4 odstíny v každém druhu

 Moravská taška Plus, Alpská taška Classic, MAX

Okapy, svody

 titan-zinek nebo plast - 5 barevností

Lasurovací nátěry

 od renomovaného výrobce

 10 barevnostních odstínů

Probarvená omítka

 cca 100 barevností
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Shrnutí předností a nedostatků produktu a souvisejících služeb

Jako velkou přednost v oblasti nabízených produktů a souvisejících služeb hodnotím 

kromě kvality také širokou nabídku, resp. vysoký standard vybavení jednotlivých 

domů, které je zahrnuto v ceně „na klíč“, resp. „all inclusive“. Současně je pro 

zákazníky velkým přínosem přehledné rozdělení jednotlivých typových domů do 

několika specifických kategorií. Firma také nabízí několik variant, resp. fází hrubé 

stavby. Zákazníci také dovedou ocenit variabilitu typových domů. Firma sice nabízí 

několik výše uvedených kategorií domů se spoustou typových projektů, ty ovšem

mohou do jisté míry sloužit jen jako inspirace. Klienti tak mají možnost úpravy 

jednotlivých typů domů. To je v tomto ohledu velkou devizou firmy neboť někteří 

konkurenti nabízejí pouze realizaci typových projektů bez možnosti jakékoli variability.

Za zásadní nedostatek považuji orientaci firmy pouze na stavbu nízkoenergetických 

rodinných domů. Je sice pravda, že podobné vyprofilování společnosti je v návaznosti 

na její strategii více než rozumné, nicméně v případě firmy TOP Dům, s. r. o. se tak 

děje bez ohledu na další, resp. podstatný vývoj technologií, ke kterým mohou dříve 

nebo později zákazníci inklinovat. Řeč je o technologii tzv. „pasivních domů“, které,

byť při relativně vyšší počáteční investici, zaručují nesrovnatelně nižší náklady na 

vytápění. Výše zmíněné nahrazení zažitého pojmu „na klíč“ termínem „all inclusive“

plní svůj praktický účel pro odlišení se od konkurence, ale osobně vidím menší problém 

v psychologii tohoto slova. Známe jej z cestovního ruchu, kde jsme zvyklí si ve většině 

případů za službu „all inclusive“ připlácet než abychom ji dostávali ve standardní ceně 

pobytu u moře.
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3.3 Cenová analýza

Společnost TOP Dům, s. r. o. zastává názor, že zákazníci v tomto odvětví preferují spíš 

vyšší kvalitu domů, za kterou jsou ochotni si připlatit, a také celkovou spolehlivost 

firmy. Faktor nízké „ceny za každou cenu“ přitom ustupuje do pozadí. Netají se tak tím, 

že ceny jejich domů jsou v porovnání s konkurencí vyšší. Firma se orientuje na stavbu 

rodinných domů vysoké kvality za vyšší, ale současně přijatelnou cenu. Cena domů 

odpovídá jednak velmi pečlivě prováděné práci dělníků ve výrobě a posléze na stavbě, 

dále vysoké kvalitě použitých stavebních materiálů a komponentů domů a současně 

jejich relativně vysokému standardu vybavení. Jak vyplývá z uvedeného ceníku 

jednotlivých typových domů (viz. následující strana), domy „na klíč“, resp. „All 

Inclusive“ lze pořídit (včetně základové desky) v rozmezí od 2.331.800 do 4.832.300 

Kč vč. DPH. Zjednodušeně se dá říci, že jediným prvkem, který není zahrnut přímo 

v ceně domů a je kalkulován zvlášť je, základová deska. Cena základové desky je vždy 

orientační a záleží na konkrétním pozemku zákazníka, tedy na podloží, na kterém bude 

dům stát. Složitost zemních prací je závislá jednak na skladbě podloží (písek, žula, 

vápenec,…) a na riziko přítomnosti radonu, kdy se pozemek může nacházet 

v radonovém pásmu a je tak nutné věnovat další prostředky na odizolování od tohoto 

zdraví škodlivému nerostu.

Cena každého domu sestává z:

 ceny materiálu

 ceny práce

 vybavení domu dle položkového seznamu all inclusive (viz. výše)

 služeb poskytovaných ve firemním standardu all inclusive (viz. výše)

 DPH

 dopravy

U příplatkových položek vždy záleží na samotném klientovi, jestli je ochoten si za ně 

připlatit. V každém případě ale hned od začátku jednání s firmou je seznámen s tím, zda 

konkrétní položky jsou zahrnuty ve standardu nebo jsou pojaty jako příplatkové 

vybavení.
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Souhrnný ceník typových domů společnosti TOP Dům, s. r. o.
k 1. 1. 2007

Linie
START

Rozšířená 
hrubá stavba

Rozšířená hrubá 
stavba - PLUS

1.NP „All inclusive“,
2.NP připraveno pro 
budoucí vestavbu

Dům            
All Inclusive

Zákl. deska dle 
technického 

popisu

Kamila 1 436 100 Kč 1 879 800 Kč 1 674 800 Kč 2 156 300 Kč 175 500 Kč
Stella 1 557 600 Kč 2 031 300 Kč 1 812 100 Kč 2 358 800 Kč 194 700 Kč
Kristýna 1 524 500 Kč 2 050 500 Kč 1 857 000 Kč 2 409 600 Kč 227 700 Kč
Karolína 1 658 000 Kč 2 146 700 Kč 1 925 200 Kč 2 477 900 Kč 208 500 Kč

Linie
POPULAR

Rozšířená 
hrubá stavba

Rozšířená hrubá 
stavba  - PLUS

1.NP „All inclusive“,
2.NP připraveno pro 
budoucí vestavbu

Dům                 
All Inclusive

Zákl. deska dle 
technického 

popisu

Gerbera 1 857 500 Kč 2 365 300 Kč 2 124 100 Kč 2 717 600 Kč 213 900 Kč
Orchidea 1 833 700 Kč 2 376 400 Kč 2 122 000 Kč 2 747 800 Kč 227 700 Kč
Rose 1 902 900 Kč 2 474 100 Kč 2 231 500 Kč 2 863 100 Kč 244 100 Kč
Slunečnice 2 081 400 Kč 2 613 100 Kč 2 350 700 Kč 2 996 300 Kč 219 400 Kč
Gladiola 2 061 600 Kč 2 646 100 Kč 2 374 700 Kč 3 019 800 Kč 252 300 Kč
Narcis 2 087 500 Kč 2 719 700 Kč 2 415 200 Kč 3 153 200 Kč 277 000 Kč

Linie
COMFORT

Rozšířená 
hrubá stavba

Rozšířená hrubá 
stavba  - PLUS

1.NP „All inclusive“,
2.NP připraveno pro 
budoucí vestavbu

Dům                 
All Inclusive

Zákl. deska dle 
technického 

popisu

Galaxy 2 064 700 Kč 2 629 200 Kč 2 353 500 Kč 2 991 400 Kč 246 900 Kč
Orion 2 174 100 Kč 2 748 700 Kč 2 450 500 Kč 3 144 600 Kč 246 900 Kč
Cassiopea 2 215 400 Kč 2 882 100 Kč 2 665 500 Kč 3 256 500 Kč 298 500 Kč
Lyra 2 941 100 Kč 3 630 800 Kč 3 324 300 Kč 4 059 300 Kč 307 200 Kč
Merkur 3 254 100 Kč 4 005 000 Kč 3 687 300 Kč 4 486 700 Kč 345 600 Kč

Linie
BUNGALOW

Rozšířená 
hrubá stavba

Rozšířená hrubá 
stavba  - PLUS

1.NP „All inclusive“,
2.NP připraveno pro 
budoucí vestavbu

Dům                 
All Inclusive

Zákl. deska dle 
technického 

popisu

Topas 112 1 238 000 Kč 1 570 400 Kč 1 799 700 Kč 251 000 Kč
Topas 245 1 375 100 Kč 1 757 100 Kč 1 998 400 Kč 292 100 Kč
Topas 310 1 408 400 Kč 1 772 500 Kč 2 039 700 Kč 277 000 Kč
Korund 117 1 504 300 Kč 1 925 100 Kč 2 192 100 Kč 323 700 Kč
Korund 227 1 677 000 Kč 2 128 000 Kč 2 411 700 Kč 351 100 Kč
Diamant 01 1 804 100 Kč 2 272 600 Kč 2 583 900 Kč 362 100 Kč
Diamant 02 1 819 000 Kč 2 314 700 Kč 2 599 700 Kč 378 500 Kč
Diamant 03 2 719 200 Kč 3 441 100 Kč 3 837 000 Kč 529 600 Kč
Diamant 04 3 056 100 Kč 3 868 200 Kč 4 318 700 Kč 596 100 Kč

Tab.3.1: Oficiální ceník společnosti TOP Dům, s. r. o.
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Shrnutí předností a nedostatků cenové strategie

Efektivní nastavení cenové politiky můžeme nejlépe posoudit v závislosti na zvolené 

strategii firmy (viz. kap. 3.6) a její cílové skupině zákazníků (viz. kap. 3.7.1).

S ohledem na generický charakter strategie, kdy se firma TOP Dům, s. r. o. orientuje 

svým vysoce specifickým produktem na konkrétního zákazníka, je zvolená cenová 

politika v souladu s touto strategií a hodnotím ji tak pozitivně. I když zvolenou 

cenovou politiku v závislosti na strategii hodnotím pozitivně, nedostatečně musím

vyhodnotit málo důsledné definování cílové skupiny zákazníků. O tom již více 

kapitola 3.7.1 Analýza zákazníků.

3.4 Analýza distribuce

Firma TOP Dům, s. r. o. staví domy, resp. dřevostavby na bázi „sendvičové“ 

konstrukce. Jednotlivé díly domů se nejprve vyrobí ve výrobní hale a poté jsou jako 

prefabrikáty odváženy na stavební parcelu klienta.

Součástí ceny domů je i doprava jeho komponentů, resp. dílců vyrobených ve výrobní 

hale, na pozemek zákazníka. Cena je stále stejná bez ohledu na vzdálenost pozemku od 

výrobní haly.

Firma TOP Dům, s. r. o. má dva vlastní tahače s návěsem a tři nákladní automobily. 

Tyto jsou vytěžovány zj. v závislosti na povaze vozovky vedoucí na klientův pozemek. 

Obvykle jsou používány tahače s návěsem, a to hlavně pro přepravu dlouhých dílců 

obvodových stěn či stropů a do míst se snadným přístupem. Menší nákladní vozidla se 

používají při distribuci kratších dílců jako jsou vnitřní příčky domů a části vybavení a 

také v místech, která svoji povahou (náročností terénu) neumožňují průjezd dlouhým

kamionům. Nezřídka se stává, že kapacita vozového parku firmy již nestačí a tak si v 

některých případech vozidla pronajímá podle aktuální potřeby, resp. podle povahy 

konkrétního domu cílové destinace.

Shrnutí předností a nedostatků distribučního faktoru

Pozitivním rysem distribučních činností je jednak provozování optimálního počtu 
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vlastních dopravních prostředků v kombinaci s občasným pronájmem od externích 

firem. To optimalizuje provozní náklady firmy. Dále i tato oblast činností firmy 

potvrzuje její „čisté úmysly“ při kalkulacích konečné ceny, kdy záklasník nemusí za 

dodávku domu, resp. jeho dílců, připlácet peníze navíc.

3.5 Analýza komunikace

Firma TOP Dům, s. r. o. považuje za nedílnou součást propagace, nebo chceme-li 

komunikaci se zákazníkem:

 Vzorové domy, které jsou vizitkou její práce

Firma má na území ČR tři vzorové domy, kam mohou i bez předchozího 

objednání potenciální klienti přijít, podrobně si je prohlédnout a dozvědět se od 

obchodních asistentů bližší informace o firmě samotné i o technických 

aspektech stavebního systému.

 Rozestavěné domy pro konkrétní zákazníky

Nezřídka se stává, že po dohodě s klientem slouží rozestavěné domy do doby 

dostavby jako vzorové pro ostatní klienty. Právě tady vidí zákazníci stavební 

systém a pečlivou práci dělníků na vlastní oči a mohou tak nahlédnout do 

samotné „kuchyně“ firmy. Mohou tak být přítomni prakticky jakékoli fázi 

stavby domu.

 Webové stránky

Bez webové prezentace nemůže v dnešní době firma prakticky existovat. 

Webové stránky firmy TOP Dům, s. r. o. jsou koncipovány s cílem poskytnout 

potenciálním zákazníkům vyvážené informace o:

o firmě samotné

o typových rodinných domech

o časově omezených akčních nabídkách

o službách, které poskytuje

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



45

o používané technologii

o pořádaných akcích (dny otevřených dveří apod.)

Na webu však nelze najít uveřejněnou vizi firmy, která by měla tvořit jakýsi 

základ obrazu, který si o firmě potenciální zákazník nebo obchodní partner 

udělá ještě dříve, než s firmou vůbec začne jednat.

 Prezentace v odborné literatuře

o formou reklamních inzerátů

o formou odborných článků na konkrétní témata

Nejčastěji se jedná o publikace úzce zaměřené na dřevostavby a na časopisy Můj 

dům, Dům a zahrada apod.

 Účast na výstavách a veletrzích

Pro firmu TOP Dům, s. r. o. je velmi důležitá také prezentace na akcích 

pořádaných mimo dosah vzorových domů. Zejména pokud jde o účast na 

obecných stavebních výstavách a veletrzích nebo na těchto akcích orientovaných 

přímo na montované domy či dřevostavby. Firma si zde pro svoji prezentaci 

pronajímá výstavní plochu.

 Dny otevřených dveří

Při těchto akcích mohou klienti navštívit nejen vzorové domy, ale i výrobní haly 

a vidět tak výrobu domu od samého prvopočátku. Dny otevřených dveří vždy 

zahrnují i doprovodný program, jako živou kapelu, grilování a program pro děti.

 Účast v tematických sdruženích či clastrech

Firma TOP Dům, s. r. o. je součástí sdružení firem vyrábějících montované 

rodinné domy.

 Publikace vlastních novin

Noviny společnost TOP Dům, s. r. o. vydává pravidelně jednou za čtvrt roku.

Proces kompletní komunikace se zákazníkem blíže popsán v kapitole 3.6.
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Shrnutí předností a nedostatků propagace, resp. komunikace

Jako pozitivum zde hodnotím nejen dnes známé a již standardní formy propagace, 

resp. reklamy, ale především ty formy komunikace, které ještě důkladněji umocní, 

resp. zvýrazní vyprofilování společnosti TOP Dům, s. r. o. Jde hlavně o publikační 

činnost ve zmíněných časopisech a účast ve sdružení firem vyrábějících 

montované rodinné domy. Negativně na mě pak působí absence účasti ve sdružení

firem vyrábějících právě dřevostavby. Dále hodnotím nedostatečně formu jakou se 

tato firma prezentuje na veletrzích a výstavách. Více než neefektivní je podoba její 

výstavní plochy. Ta je koncipována spíš jako posezení se stolky a židlemi než aby 

bylo hned patrné, že jde o stavební firmu, která je zaměřena na rodinné domy. Na 

webových stránkách negativně hodnotím absenci vize společnosti.

3.6 Analýza lidského činitele

Pro účel této diplomové práce jsem se rozhodl použít metodu analýzy celého vnitřního 

prostředí firmy (pomocí modelu „7 S“, který vyvinula poradenská firmy Mc Kinsey), 

kde je zahrnut i lidský činitel. Zaměřím se především na ty oblasti, které nejvýznamněji 

ovlivňují samotný kontakt se zákazníkem, popř. jeho spokojenost.

Na následujících stránkách se zaměřím na analýzu:

 Strategy (strategie)

 Structure (organizační struktury)

 Systems (systémů řízení)

 Style (stylu manažerské práce)

 Staff (spolupracovníků)

 Skills (schopností)

 Shared values (sdílených hodnot)

Stejně jako je tomu např. v marketingovém mixu, i zde kladu při analýze maximální 

důraz nejen na kvalitu jednotlivých faktorů, ale současně na jejich vyváženou souhru 
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neboť zastávám názor, že firma je tak silná jako je její nejslabší článek.

Graficky ji můžeme znázornit následovně:

Obr. 3.2: Analýza interního prostředí firmy metodou „7S“

 Strategie

Je zřejmé, že společnost TOP Dům, s. r. o. sleduje strategii diferenciace (odlišnosti). 

Snaží se mít vždy individuální přístup ke každému zákazníkovi, staví své domy pouze 

jedním stavebním systémem a dobře ví, že její zákazníci jsou ochotni za tento přístup a 

kvalitu zaplatit odpovídající peníze. TOP Dům, s. r. o. tedy sleduje strategii 

Differentiation focus.

Obr. 3.3: Charakter strategie  firmy TOP Dům, s. r. o.

Structures

Strategy Systems

Skills Style

Staff

Shared
Values

COST LEADERSHIP DIFFERENTIATION

COST FOCUS
TARGET

(CÍL)

široký

úzký
náklady diferencované

výrobky
FOCUS
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 Organizační struktura

Organizační struktura firmy by měla vycházet z jejích definovaných cílů a strategie. V 

případě firmy TOP Dům, s. r. o., která k dosahování svých cílů a naplňování své vize 

používá strategii  DIFFERENTIATION FOCUS, by mělo jít spíš o méně 

centralizovanou strukturu. Organizační struktura firmy TOP Dům, s. r. o. vypadá takto:

Obr. 3.4: Organizační struktura firmy TOP Dům, s. r. o.

 Systémy řízení

V souvislosti se systémy řízení si popišme praktický případ, kdy dochází k realizaci 

nového domu. Je to proces od prvního kontaktu se zákazníkem do chvíle, kdy je 

zákazníkovi předán klíč od nového domu. Můžeme tak popsat komunikační, dopravní, 

kontrolní, informační a jiné procedury.

Generální a 
obchodní

ředitel

Výrobní ředitel

Asistent
generálního ředitele,

šéf obchodních 
zástupců

Stavbyvedoucí Vedoucí 
výroby

Projektant

Síť obchodních
zástupců (1 - 8)

Sekretariát

Obsluha tří
vzorových 

domů

Dělníci v 
halách

Dvě party 
dělníků

na stavbách

Kalkulant
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(1) První kontakt se zákazníkem

Firma TOP Dům, s. r. o. oslovuje potenciální zákazníky hlavně prostřednictvím 

odborných časopisů Můj dům a Dům a zahrada a další. V těchto periodikách naleznou 

zájemci o stavbu nového domu pár základních informací o společnosti, hlavně kontakty.

Potenciální klient, který chce vědět o firmě více informací, nebo pokud má již konkrétní 

požadavky, kontaktuje ji nejčastěji e-mailem na jejích webových stránkách (www.TOP 

Dům.cz) nebo telefonicky na centrále v jihočeských Horažďovicích.

Asistentka, která e-mail nebo telefonát v kanceláři horažďovického vzorového domu 

(zde sídlí obchodní oddělení) přijme, dotaz zaznamená a případně na něj také odpoví. 

Následně předá kontakt a obsah dotazu také místně příslušnému obchodnímu zástupci, 

který je zákazníkovi geograficky nejblíže.

(2) Kontaktování zákazníka přiděleným obchodním zástupcem

Obchodní zástupce zavolá klientovi telefonem a zeptá se ho, zda by mu mohl 

poskytnout, resp., že by mu rád poskytl podrobnější informace o firmě TOP Dům, s. r. 

o. a o domech, které staví. Pokud zákazník souhlasí, domluví si spolu termín první 

schůzky. Schůzka je většinou u klienta doma nebo v některém ze vzorových domů.

(3) První návštěva – schůzka se zákazníkem

Na předchozí a tento bod je ze strany obchodního zástupce kladen největší důraz neboť 

jde o první kontakt a tím také o první dojem, který na zákazníka udělá. Tady by si oba 

měli padnout do oka a obchodník musí odhalit klientovy vyřčené a pokud možno i 

skryté potřeby. Dále je potřeba, aby obchodní zástupce správně odhadl charakter 

klientovy osobnosti, jeho životní hodnoty apod., protože od nich se bude odvíjet jeho 

další jednání s ním (konkrétní nabídka, „nátlak“, argumentace apod.). Obvykle se klient 

i obchodník domluví na datu místu druhé schůzky a povaze nabídky, kterou zákazníkovi 

v tento den předloží. Tato schůzka může být také ve výrobním závodě v Praze, aby 

klient na vlastní oči viděl z jakých materiálů a jakým způsobem se tyto domy vyrábějí a 

odkud se vozí přímo na stavbu.
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(4) Zpracování konkrétní nabídky

Firma TOP Dům, s. r. o. staví širokou škálu rodinných domů. Podle náročnosti klienta a 

velikosti domů dělí tyto do čtyř skupin (linií): START, POPULAR, COMFORT a 

BUNGALOW. Z první schůzky obchodník zná klientovy základní potřeby a finanční 

možnosti a může tak vybrat charakter domu, který by mu vyhovoval po stránce 

velikosti, vybavení, doplňkového vybavení a služeb.

(5) Druhá schůzka – rozbor konkrétních nabídek

Tento a předchozí bod se v podstatě opakují zhruba 4 krát až 5 krát, přičemž obchodní 

zástupce odhaluje stále drobnější a ve stále větším množství také skryté potřeby a přání 

zákazníka. Dochází k jakémusi „pilování“ nabídky. Některé z těchto schůzek, hlavně ty 

v pokročilejším stádiu jednání, se konají v Praze na obchodním oddělení firmy ve 

vzorovém domě nebo ve vzorkovně, která je součástí výrobního areálu a sídlí asi jeden 

kilometr od obchodního oddělení. U těchto jednání jsou přítomni i architekt s 

kalkulantem. Zde se již diskutuje o konkrétním typovém domě (nebo atypu), vybavení 

jednotlivých místností, střešní krytině a doplňkovém zařízení jako jsou vikýře, arkýře, 

balkóny se zábradlím, materiálech na klempířské práce. Dále také o možnostech 

financování, vyřízení stavebního povolení a další.

(6) Finální nabídka a uzavření smlouvy

Ve chvíli, kdy se zákazníkovi konečný projekt zamlouvá a nebrání-li tomu žádné 

okolnosti, je podepsána smlouva a (je-li vyhotovena veškerá úřední agenda) může se 

začít se stavbou domu.

(7) Realizace stavby

Výroba jednotlivých „panelů“ domu se provádí v několika výrobních halách. Zde jsou z 

jednotlivých komponentů sestaveny celé panely, které jsou ještě v hale osazeny okny a 

dveřmi. Jsou-li všechny panely hotovy, připraví je dělníci k transportu na stavbu. Jsou 

neprodyšně uzavřeny a ochráněny tak před povětrnostními vlivy. Podle velikosti celé 

dodávky, která závisí na velikosti a složitosti každého domu, a také podle povahy celé 

trasy vedoucí na zákazníkův pozemek, se panely naloží do kamionů nebo menších 

nákladních automobilů. Celá realizace stavby trvá do tří měsíců „od prvního kopnutí do 
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země“. Kompletace domu přímo na stavbě není delší tří dnů.

(8) Průběžná kontrola stavby

Realizace stavby je po celou její dobu průběžně kontrolována přísným stavbyvedoucím, 

a to jak ještě ve výrobní hale, tak samozřejmě i během kompletace na pozemku.

(9) Předání domu klientovi; poprodejní sevis

Každý dům je vždy předáván v té fázi, jaká byla s klientem smluvně dojednána (fáze 

hrubé stavby, na klíč) a to bez vad, v požadovaném termínu a v perfektní čistotě. 

Součástí dodávky mohou být též terénní úpravy pozemku, stavby plotu nebo práce 

zahradního architekta. Důležitý je také poprodejní servis, kdy již zabydlenou rodinu v 

pravidelných intervalech během roku navštěvuje pověřený pracovník firmy a kontroluje 

jak se stavba během času chová, zda např. nepřiměřeně „nepracuje“ a řeší případné 

reklamace.

Celý proces si můžeme podobně ukázat také na následujícím schématu (na následující 

straně).

Pozn.: Celý proces má daný postup, nicméně se může u každého obchodního případu do 

jisté míry lišit, např. v počtu osobních schůzek zákazníka se zástupci firmy:
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Obr. 3.5: Firemní proces komunikace se zákazníkem

 Styl manažerské práce

Zde považuji za důležité zmínit jednu skutečnost, která se stala před několika lety. 

Organizační struktura vypadala jinak než dnes. Kromě toho, že v ní byl jakýmsi 

podivným způsobem zanesen člověk, který zde „zastupoval“ (šlo spíš o dohled) 

německého partnera, byli zde v jedné rovině dva ředitelé – spolumajitelé společnosti. 

Ředitel výroby a obchodní ředitel. Mezi nimi panovalo napětí nebo lépe řečeno 

názorové neshody na řízení, které přerůstaly prahy jejich kanceláří. Na konec se přišlo 

na to, že obchodní ředitel firmu více méně tuneluje. Jeho podíl na firmě mu byl 

vyplacen a byl nucen ze společnosti odejít. Spolu s ním byl také propuštěn jeden 

zaměstnanec vzorového domu, který se na podvodném jednání spolu s obchodním 

ředitelem podílel.

Potenciální zákazník 
kontaktuje firmu s cílem 

získání kompletních 
informací.

Asistentka odd. obchodu 
zařadí potenciálního 

zákazníka do databáze a 
informuje příslušného 
obchodního zástupce.

Obchodní zástupce zavolá 
potenciálnímu zákazníkovi 
s cílem dohodnutí schůzky.

1. osobní schůzka obch. 
zástupce a zákazníka; je 

informován o firmě a jejích 
produktech; zjištění jeho 

potřeb; domluvení 2. schůzky.

Obch. zástupce 
zpracovává zákazníkovi 
nabídku „šitou na míru“.

Obch. zástupce 
zpracovává zákazníkovi 
nabídku „šitou na míru“.

2. osobní schůzka obch. 
zástupce a zákazníka; 
předložení konkrétní 

nabídky (dům, úpravy, 
financování).

4. osobní schůzka obch. 
zástupce, zákazníka a 

kalkulanta; detailní pohovor o 
výbavě a specifikách domu.

3. osobní schůzka obch. 
zástupce a zákazníka na 
pozemku klienta; další 

upřesňování.

5. osobní schůzka obch. 
zástupce, zákazníka a příp. i 

obch. ředitele; podepsání 
smlouvy.

Výroba jednotlivých 
komponentů domu 

ve výrobní hale.

Doprava a stavba 
domu (zkompletování) 

na pozemku.
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Tuto skutečnost uvádím pouze z jediného důvodu. Abych popsal rozdíly v organizační 

struktuře firmy a stylu řízení firemním managementem. V době, kdy byli na stejné 

manažerské úrovni oba ředitelé – spolumajitelé firmy, vypadalo to, že celou firmu řídí 

„oba najednou a zároveň žádný z nich“. Výrobní ředitel se vměšoval do záležitostí 

ředitele obchodního a naopak. V současnosti firmu řídí jeden člověk. Post generálního a 

zároveň obchodního ředitele zastává spolumajitel, který byl dříve ředitelem výroby a na 

své místo přijal nového člověka, který je mu podřízen. Celá organizační struktura je od 

této doby přehlednější a nedochází zde tolik ke komunikačním šumům.

Nicméně ani tento stav není ideální. Je více než zřejmé, že generální a obchodní ředitel 

je hlavně stavební inženýr a velice dobře rozumí technickým záležitostem. Horší je to 

už s marketingem a personalistikou.

Nikdo z vedení firmy zřejmě nedokáže pochopit obrovskou důležitost obchodních 

zástupců a práce, kterou pro firmu vykonávají. Problém je v tom, že je v nich pěstována 

v daleko větší míře soutěživost než týmová práce. Nejsou sice týmem v pravém slova 

smyslu, ale pokud by do jisté míry jako tým vystupovali a diskutovali o různých 

problémech a obchodních případech, byla by jejich práce produktivnější a jistě by se 

zvýšil i pocit sounáležitosti k firmě. Společně by měli plnit funkci zpětné vazby od 

zákazníků směrem k manažerům firmy. Tento informační tok zatím dostatečně 

nefunguje.

 Spolupracovníci

Lidi, kteří ve firmě nebo pro firmu TOP Dům, s. r. o. pracují můžeme rozdělit do 4 

kategorií:

 Manažeři

Do této skupiny patří generální a obchodní ředitel, ředitel výroby a asistent 

generálního ředitele, který je nadřízený obchodním zástupcům.
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Nedostatky generálního ředitele již byly řečeny. Je zde ale nutné ještě jednou 

podotknout, že je velmi dobrým odborníkem v technickém prostředí, samozřejmě zj. 

na dřevostavby.

Ředitel výroby je také stavebním inženýrem. Všechny své podřízené vede 

formálním a dá se říci, že i neformálním způsobem.

Asistent generálního a obchodního ředitele má v pracovní náplni realizaci 

marketingové strategie a je přímým nadřízeným obchodních zástupců. Je jen smůla, 

že tohoto člověka do firmy přivedl a na toto místo dosadil gen. ředitel jako svého 

kamaráda. Tento člověk má dle mého soudu ještě rezervy na to, aby vedl „tým“ 

vyzrálých obchodních zástupců a nevytváří zde ani lepší prostředí pro uplatňování 

marketingu. Manažeři společnosti by se tohoto jednání, kdy přivádějí do firmy místo 

dobrých pracovníků dobré kamarády, měli vyvarovat.

 Zaměstnanci v administrativě a vzorových domech

K administrativním pracovníkům patří zaměstnanci na sekretariátě generálního 

ředitele, zaměstnanci personálního oddělení a účtárny.

Důležitou práci odvádějí také zaměstnanci na pozici obsluhy vzorových domů. Ti 

jsou často prvním pracovníkem firmy, kterého zákazník vidí. Ten si hned dělá 

obrázek o celé firmě. Firma TOP Dům, s. r. o. pochopila to, o čem mnohé další 

společnosti nemají ani tušení. Zaměstnanci vzorových domů totiž dobře vědí, že se 

zde musí chovat v každém ohledu ke všem návštěvníkům jednak velmi 

profesionálně a musí mu také věrohodně navodit rodinnou atmosféru. Zákazníci 

totiž nekupují jen fyzický dům, ale (často nevědomky) domov. To se pracovníkům 

TOP Domu vždy dařilo dobře.

Vzorové domy jsou v současné době již tři. První vyrostl v Praze a plní úlohu sídla 

společnosti. Druhý jej následoval o osm let později v areálu Eden 3000, který je 

součástí brněnského výstaviště. Zatím poslední ze vzorových domů postavila firma 
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letos v létě v Praze. Zaměstnanci pracují v těchto domech většinou po dvou, přičemž 

se zde střídají. Fungují zde jako správci a hlavně zde provádějí návštěvníky a 

podávají jim informace o firmě, stavebním systému, který používá, o typových 

domech apod. Důležitým úkolem těchto zaměstnanců je sběr zákaznických kontaktů 

a dotazů, které pak předávají na centrálu do Horažďovic. Jak již bylo řečeno, zde 

tyto kontakty pověřený pracovník zkompletuje a přidělí je podle místa bydliště 

nejbližšímu obchodnímu zástupci. 

Jedním z velkých problémů, který firma má, je špatné řízení lidí, kteří ve vzorových 

domech pracují. Neměli se jen dobře chovat k návštěvníkům domu, informovat je o 

firmě a jejich iniciály posílat do Horažďovic. Paradoxně mají také nařízeno, aby 

domy prodávali. Tím nutně dochází k nesmyslnému zadržování těchto kontaktů a do

firemní centrály se čím dál častěji posílá jen „odpad“, tedy kontakty, o kterých 

zaměstnanci vzorového domu ví, že z nich nevzejdou budoucí klienti. Ty nejlepší -

nejslibnější kontakty si nechávají zaměstnanci pro sebe a pak tyto potenciální –

vážné zájemce o stavbu nového domu kontaktují. Na tyto zaměstnance je naprosto 

zbytečně a nepřirozeně vyvíjen dost velký nátlak a je jim naznačeno, že pokud do 

určitého data neuzavřou s klientem smlouvu, budou propuštěni.

 Zaměstnanci ve výrobě

Podklady pro výrobu i pro obchodní zástupce zpracovávají kalkulant a projektant. 

Tito dva lidé nejsou jen odborníci na svoji profesi, umí také velmi dobře jednat s 

lidmi a bývají přítomni na jednáních spolu s obchodními zástupci a klienty. 

Stavbyvedoucí řídí práci a dohlíží na dvě skupiny dělníků, kteří staví domy. Velkou 

devízou Atria je zmíněná vysoká kvalita materiálů a práce, na kterou stavbyvedoucí 

dohlíží. A ještě dříve než stavbyvedoucí na stavbě na kvalitu práce dohlíží vedoucí 

výroby, který rozděluje práci dělníkům ve výrobních halách a řídí jejich práci.

 Obchodní zástupci (externisté)

Pro firmu TOP Dům, s. r. o. pracuje na živnostenský list (Zprostředkování obchodu 

a služeb) 8 obchodních zástupců. Celou republiku mají rozdělenou podle svých 

teritorií. Přidělení teritoria a klientů, kteří z této oblasti pocházejí, je závislé na 
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bydlišti konkrétního obchodního zástupce.

Každý obchodník funguje jako samostatná jednotka, na kterou nevykládá firma, 

vyjma provize z uskutečněných obchodů, žádné náklady. To by se mohlo zdát jako 

výhoda. Problémem je, že míra samostatnosti těchto „jednotek“ je až přehnaně 

vysoká. Je zcela přirozené a v pořádku, že si každý obchodník sám organizuje 

veškerou svoji práci, svůj čas a do jisté míry i své náklady na tuto živnost.

Jako velmi negativní zde musím hodnotit:

 Nedostatečnou oporu a součinnost pracovníků firmy pro práci obchodních 

zástupců. Firma, a tím i obchodníci, nemá dostatek kvalitních propagačních 

materiálů, které se klientům dostávají velmi často do rukou. Jako typický příklad 

lze uvést několik desítek vytištěných půdorysů typových domů. Ty jsou vždy po 

několika kusech nakopírovány a naskládány v jednotlivých plastových 

přihrádkách v kanceláři vzorového domu. Půdorysy jsou v měřítku 1:100 

nakopírovány černobíle na obyčejných kancelářských A4 papírech. Často jsou 

již zkopírovány tolikrát, že jsou jednotlivé linie čar křivé nebo  někde více či 

méně silné. Když se pak tyto materiály dostanou do rukou potenciálních 

zákazníků, působí to velmi nevzhledně.

Jako velmi zdařilé hodnotím jen webové stránky a vcelku i katalogy. Ty jsou 

vytištěny barevně na křídovém papíře.

 Slabou motivaci. Vedení firmy často neposlouchá nebo nechápe požadavky 

svých obchodních zástupců. Nevím, jestli si manažeři firmy uvědomují, že celá 

léta budovali organizaci, která se tváří být (a také je) prestižní společností na 

našem trhu. Tomu ale neodpovídá to jak se stará o své obchodníky. Tito lidé 

mohou přijít do firmy s holýma rukama. Bez mobilu, auta, počítače a dalšího 

vybavení. Je pravda, že firma jim dá své know-how a pořádá pro ně pravidelná 

školení jak obchodního, tak technického rázu, ale tak jak do firmy přišli – bez 

ničeho, tak zde také pokračují. Ani nejlepší obchodníci od firmy nedostanou 

během jejich působení třeba notebook nebo služební mobil. Také působí trapně, 

pokud za svými klienty jezdí ve starých automobilech. Odpovídajícím 
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dopravním prostředkem by v tomto případě byl vůz alespoň nižší střední třídy, 

jakým je např. Škoda Octavia. Myslím, že by bylo od firmy vhodné, kdyby 

alespoň těm nejschopnějším obchodníkům na automobil přispěla konkrétní 

částkou nebo aby do svého majetku přímo několik vozů nakoupila a byly jim 

poskytnuty k používání.

 Schopnosti

Pro firmu TOP Dům, s. r. o. pracují v mnoha ohledech velmi kvalifikovaní lidé. Všichni 

obchodní zástupci výborně ovládají nejen schopnost jednat s lidmi – zákazníky, mají i 

výborné technické znalosti ze svého oboru neboť vystudovali minimálně střední 

stavební školu. Někteří jsou i stavebními inženýry. Práci obchodníků zde zastává i více 

žen, což je výhodou při komunikaci se zákazníky ve fázi kdy se jedná o projektování 

typicky „ženských částí“ domu, jako jsou kuchyně, koupelny nebo ložnice. Žena, která 

je současně v roli matky, domácí hospodyně a současně obchodníka, ví velice dobře do 

jakého místa má např. v kuchyni umístit okno, elektrické zásuvky nebo sporák a myčku 

na nádobí. Velmi dobrou práci také odvádějí dělníci ve výrobních halách a na stavbách. 

Tito lidé jsou zárukou velmi kvalitní práce, kterou firma TOP Dům, s. r. o. od svého 

počátku provádí. Zákazník firmy je tak vždy spokojen. Jakýmsi rušivým elementem je v 

této firmě styl řízení, kdy, jak již bylo řečeno, nejsou pracovníci dostatečně motivování 

a obchodní zástupci ani dostatečně podporováni ve své práci.

 Sdílené hodnoty

Firma TOP Dům, s. r. o. se ve všech ohledech orientuje na zákazníka:

1. Zákazník musí dostat vždy tu nejlepší kvalitu práce a služeb.

2. Zákazník je vždy pravdivě a předem informován o cenách budoucích služeb a 

prací.

3. Pokud tomu nezabrání nepředvídatelné skutečnosti (povětrnostní vlivy apod.), 
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dostává zákazník služby a díla ve smluvně dohodnutých termínech.

4. Smlouvy jsou v každém ohledu konstruovány tak, aby byly oboustranně 

výhodné.

5. Zákazníkovi jsou vždy nabídnuty veškeré služby a doplňková zařízení domů, 

aby měl maximální výběr a udělal si dobrý obraz o firmě.

6. Pracovníci firmy a obchodní zástupci vždy jednají se zákazníkem ochotně a 

příjemně.

7. U firmy TOP Dům, s. r. o. má zákazník vždy právo seznámit se praktickým 

způsobem s procesem výroby, výrobní technologií a používanými materiály. A 

to jak ve výrobních halách, tak i na stavbách které probíhají.

Do budoucna je třeba pracovníky ze všech oddělení vč. obchodních zástupců stmelit v 

jeden tým, který bude fungovat ruku v ruce jako jeden organizmus.

Shrnutí předností a nedostatků lidského faktoru

Zvolenou strategii, resp. generický charakter strategie, hodnotím s ohledem na 

specifika produktu a cílovou skupinu zákazníků jako účelovou a vyhovující. Firma se 

zaměřuje na diferencovaný produkt, který nabízí úzké skupině zákazníků.

Dobrou „konstrukci“ má také organizační struktura, která umožňuje naplňovat cíle 

výrobního i obchodního sektoru. Ovšem tady bych se vážně zamyslel nad pozicí, resp. 

funkcí asistenta generálního ředitele a zároveň šéfa obchodních zástupců a obsluhy 

rodinných domů. Viz. část Spolupracovníci.

V části systémy řízení byl popsán proces komunikace se zákazníkem, který si 

postupem času vytvořili sami obchodní zástupci. Hodnotím jej jako velice zdařilý a 

proto jako nedostatek vnímám fakt, že tento proces vedení firmy s obchodními zástupci 

dále nekonzultovalo a nezaneslo jej mezi oficiálních procesy firmy.

Také ve stylu manažerské práce se nutně musí odrazit problémy, které jsou blíže 

specifikovány v části Spolupracovníci. Na stylu řízení se také negativně podílí profesní 

zaměření generálního a zároveň obchodního ředitele. Ten je stavař a k obchodu a 
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marketingu se dostal spíš okrajově a je vidět, že nejsou jeho silnou stránkou. Patřičná 

orientace v oblasti marketingu a v „poslání“ dané pozice chybí také asistentovi 

generálního a obchodního ředitele. Velmi negativně hodnotím styl řízení obchodních

zástupců. Místo progresivní týmové spolupráce jsou řízeni tak, aby i v sobě navzájem 

viděli konkurenci, což je v daném případě kontraproduktivní.

V části Spolupracovníci byla provedena analýza:

o manažerských pozice

o zaměstnanců v administrativě a vzorových domech

o zaměstnanců ve výrobě

o obchodních zástupců (externisté)

Již byly zmíněny slabé stránky některých manažerských pozic. Negativně hodnotím 

celkové zaměření generálního a obchodního ředitele, který je stavební inženýr. 

V negativním světle také vidím působení, resp. slabý „záběr“ a rozhled zmíněného 

asistenta generálního ředitele. Velmi pozitivně hodnotím kvalitně odváděnou práci 

výrobních i stavebních dělníků. Dále práci, resp. velmi vstřícné chování obsluhy všech 

vzorových rodinných domů, kdy tito lidé (kmenoví zaměstnanci i brigádníci z řad 

studentů) vytvářejí v domech doslova rodinnou atmosféru, která na zákazníky příznivě 

působí svojí přirozeností. Téměř samostatnou skupinou lidí jsou obchodní zástupci. 

Zvláště ti totiž tvoří velmi silný „pilíř“, na kterém společnost TOP Dům, s. r. o. stojí.

Schopnosti firmy TOP Dům, s. r. o. jsou do značné míry determinovány jejím 

„nejslabším článkem/ky“. Těmi jsou již zmíněné manažerské pozice. Jinak tuto oblast 

hodnotím velmi pozitivně.

Sdílené hodnoty patří mezi velmi silné stránky. Firma TOP Dům, s. r. o. si je 

vytvářela postupně od svého vzniku. Směřují hlavně ke slušnému chování 

k zákazníkům a vyústily až k vytvoření zcela nové služby – All Inclusive. Negativně

hodnotím fakt, že z této skutečnosti nedokáže vedení firmy vytěžit maximum a tyto 

sdílené hodnoty nejsou součástí vize, resp. mise ani etického kodexu firmy.
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3.7 Analýza konkurenčního prostředí firmy

Vycházejme z předpokladu, že strategická pozice firmy, působící na určitém trhu, je 

především určována působením pěti základních činitelů (faktorů). Jsou jimi:

■ vyjednávací síla zákazníků

■ vyjednávací síla dodavatelů

■ hrozba vstupu nových konkurentů

■ hrozba substitutů

■ rivalita firem působících na daném trhu

Obr. 3.6: Pětifaktorový model konkurenční prostředí firmy (13)
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1. „Jakou vyjednávací sílu mají u firmy TOP Dům, s. r. o., resp. v tomto 

odvětví zákazníci?“

Vyjednávací síla zákazníků, lépe řečeno do jaké míry si zákazníci mohou 

„diktovat“ podmínky, za jakých si nechají postavit svůj rodinný dům, pramení z 

množství stavebních firem na daném trhu a služeb, které nabízejí. Trhem 

můžeme definovat jednak celé území České republiky, na kterém firma působí, 

ale také, což je praktičtější z pohledu zákazníka, firmy ze zákazníkova okolí. 

Tím, že budeme uvažovat pouze firmy ze zákazníkova okolí, projdou nám 

pomyslným filtrem firmy operující na celém území ČR a firmy lokální, většinou 

malé, které se zaměřují např. na svůj okres či kraj. Eliminujeme tímto např. malé 

stavební firmy z druhého konce republiky, které by o konkrétního zákazníka 

neměly zájem a stejně tak vlažně by se zákazník zajímal o tuto firmu.

Odpověď:

Jak již bylo řečeno, firma TOP Dům, s. r. o. staví své domy na území celé 

republiky. Z pohledu zákazníka to tedy vypadá tak, že ať bydlí v Aši, Vsetíně, v 

Liberci nebo Českých Budějovicích, vždy si může firmu TOP Dům, s. r. o. 

napsat na seznam potenciálních dodavatelů. Půjdeme-li do detailů, z předchozí 

věty vyplývá, že můžeme říci, že ne každý zákazník má stejnou vyjednávací 

sílu, protože v každém regionu je odlišný počet stavebních firem. Každý ze 

zákazníků klade jiný důraz na kvalitu, cenu, doplňkové služby a termíny a tyto 

faktory také v odlišném pořadí. Zákazníci mají v dnešní době, co do množství 

stavebních firem, vyjednávací sílu v tomto odvětví celkem velkou. (Zkusme pro 

tuto chvíli vystačit s jen s tímto relativním pojmem). Vždy si mohou vybrat 

poměrně širokou škálu stavebních systémů a služeb, které jednotliví konkurenti 

nabízejí zj. v oblasti financování či vyřizování formalit na úřadech za zákazníka. 

Aby si zákazníci nemohli klást nepředvídatelné nebo pro firmu nesplnitelé 

podmínky, je nutné toto riziko eliminovat. Musíme si odpovědět na otázku:

„Jak lze snížit vyjednávací sílu zákazníků firmy TOP Dům, s. r. o.?“

Firma TOP Dům, s. r. o. musí „jednoduše“ udělat všechno proto, aby si 

zákazníka omotala kolem prstu, a nedala mu jinou možnost, než že podepíše 
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zrovna její smlouvu. V předchozím odstavci bylo zmíněno, že konkurence v této 

oblasti je poměrně značná. Firma TOP Dům, s. r. o. proto musí udělat sama sebe 

do jisté míry jedinečnou. To činí již tím, že vyrábí rodinné domy pomocí 

jednoho konkrétního stavebního systému. Jsou to dřevostavby sendvičové 

konstrukce. Problém je v tom, že ani zde konkurence nespí. Naopak. Na trhu 

působí zhruba do deseti, přičemž tyto z nich, které tento systém používají, 

mohou firmu TOP Dům, s. r. o. ohrozit: Thomas Haus, Atrium, Haas Chanovice, 

RD Rýmařov a ELK.

Firma TOP Dům, s. r. o. se v současnosti odlišuje od konkurence následovně:

 Používá kvalitní materiály, které mnohdy velmi převyšují dané standardy.

 Jednotlivé komponenty domu (celé stěny tvořené ze sendvičových panelů včetně 

osazení oken provádí v kryté hale, kde jsou stálé příznivé klimatické podmínky.

 Nabízí klientům kompletní servis včetně změn v projektech, kdy vzniká 

atypický dům, mnohdy k nepoznání od typového domu z katalogu. Ostatní firmy 

provádějí veškeré úpravy s velkou nechutí a někdy je to prakticky nemožné.

 Velmi kvalitní je i způsob zpracování. (I skryté součásti domu, které normálně

nemá klient šanci vidět, firma připravuje s maximální pečlivostí).

 Potenciálním zákazníkům pracovní firmy říkají vždy pravdu o všech 

skutečnostech vč. ceny. Drží se hesla, že „zákazník vždy musí od začátku vědět 

za co přesně platí“, přičemž, pokud nedojde ze strany stavebníka (zákazníka) k 

dalším požadavkům, nedochází k navýšení ceny ani ze strany firmy, jak je tomu 

zj. u zděných staveb, kdy je k realizaci je zapotřebí mnoho různorodých 

materiálů, které firmy nemohou mít vždy skladem a jejichž ceny se často 

pohybují. Je dokázáno, že se např. u zděného domu může konečná cena zvýšit 

až o 20 %. A to i bez toho, že by se cena měnila v důsledku změn zadání 

projektu.
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Kvalita samotných domů je tedy vysoká. Jistě by pomohlo snížit vyjednávací 

sílu zákazníků větší rozmanitostí svých před i poprodejních služeb, dokonce i v 

době realizace zakázky. Je potřeba ze strany firmy TOP Dům, s. r. o. nabídnout 

zákazníkům ještě více přidané hodnoty než je tomu doposud u ní samé i u 

konkurence. Tento závěr je velmi obecný a nic nového nepřináší. Konkretizace 

doporučení bude provedena v průběhu, resp. na konci práce. I když se to na 

první pohled nezdá, problémy, a to dost závažné, se vyskytují již v souvislosti s 

první, druhou a třetí odrážkou v předchozím odstavci. Tomuto problému se bude 

věnovat kapitola 2.2 Analýza zákazníků.

2. „Jakou vyjednávací sílu zde mají dodavatelé firmy TOP Dům, s. r. o.?“

Firma TOP Dům, s. r. o. je pro své dodavatele stavebních materiálů a 

komponentů významným (velkým a pravidelným) zákazníkem. Je si toho 

vědoma a samozřejmě této situace neustále využívá ve svůj prospěch při 

jednáních o cenách, dodavatelských i platebních podmínkách. Od svých 

dodavatelů pravidelně a ve větším množství odebírá stále stejné komodity.

Odpověď:

Vyjednávací síla dodavatelů je tak snížena na „příznivou“ mez.

„Jakým způsobem může vyjednávací sílu vůči svým dodavatelům TOP 

Dům, s. r. o. ještě zvýšit?“

Mohlo by se zdát, že jestliže je firma s podmínkami svými dodavatelů 

spokojena, je zbytečné tuto otázku klást. Opak je samozřejmě pravdou. Jak 

všichni víme, „sláva je pomíjivá“ a svoji pozici musí TOP Dům, s. r. o. neustále 

když ne upevňovat tak alespoň udržovat. Pouhé udržování by se jí však mohlo v 

budoucnu vymstít v podobě „dohnání a předehnání“ konkurencí, která by ji 

mohla ve výhodných podmínkách u stejných dodavatelů odsunout na méně 

významná místa v pomyslném žebříčku.
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3. „Jak velká je bariéra vstupu do tohoto odvětví? - Jak moc je těžké založit a 

provozovat novou stavební firmu s touto specializací?“

Záleží přitom na několika faktorech, zejména na jaký konkrétní produkt by se 

firma orientovala a jakou by si zvolila cílovou skupinu zákazníků. Pokud by se 

firma orientovala přímo na stavbu rodinných domů, třeba i dřevostaveb, hodnotil 

bych tento krok jako poměrně riskantní. A to s ohledem minimálně na tři 

skutečnosti: Jednak množství firem v tomto oboru je již poměrně vysoké – do 

jisté míry nasycenost trhu a potom také fakt, že mnohé ze stávajících firem 

nabízí kvalitní produkty a již mají na trhu své významné místo a jméno. Třetím, 

velmi významným aspektem, jsou velké počáteční investice při založení 

stavební firmy.

Odpověď:

Bariéry vstupu nových konkurentů na stávající trh jsou vysoké a pro 

potenciálního investora znamenají značné riziko.

4. Mohou se zákazníci nechat zlákat jiným stavebním systémem než jsou 

dřevostavby?

K odpovědi na tuto otázku je třeba zjistit jaké druhy stavebních materiálů a v 

jaké kvalitě a cenové relaci jsou na našem trhu zákazníkům k dispozici. Čistě z 

psychologického hlediska zákazníci sami rozlišují (a jsou jim také podle toho 

firmami nabízeny) domy „zděné“ a jakési „ostatní“. Často se ještě setkáváme s 

přístupem, že zákazník nechce nic jiného než je zděný dům. Má prostě pocit, že 

jedině „zděný“ dům je robustní, stabilní, nerozpadne se jim apod. Slovo „zděný“ 

píši stále v uvozovkách, protože zákazník někdy ani neví, že jeho budoucí dům 

vlastně jako zděný jenom vypadá. Nemusí jít jen o klasickou pálenou cihlu –

POROTHERM, ale např. o škvárovou cihlu, betonové panely (vyrábí je a staví z 

nich domy firma CANABA), materiál VELUX, který má ve své podstatě také 

sendvičovou konstrukci, nebo jemu podobné, YTONG, domy z různých typů 

ocelových konstrukcí a další. Je potřeba, aby si zákazník uvědomil, že použitím 

jiných materiálů docílí v domě úplně odlišného tepelného odporu, schopnosti 
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akumulace tepla stěnami, odlišné klima apod.

Odpověď:

Stavebních systémů je tedy celá řada, ale je pravda, že dřevostavby se systémem 

sendvičové konstrukce jsou stále oblíbenější a vyhledávanější variantou. Jestliže 

pracovníci firmy TOP Dům, s. r. o. zákazníkovi podrobně vysvětlí přednosti a 

úskalí jednotlivých systémů, mají vyhráno. Zdá se to zde být jako méně 

podstatné, ale velmi záleží na tom, jak se jednotlivé firmy k zákazníkům chovají, 

což – naštěstí potvrzuje i praxe. Zdá se, že právě velmi osobní přístup ke 

klientům je velkou devizou firmy TOP Dům, s. r. o. a také na něm staví svůj 

dosavadní a budoucí úspěch.

5. Jakým způsobem firma odolává tlaku konkurence?

Jako přímou konkurenci tedy budeme brát firmy, které staví domy pomocí 

dřevěných sendvičových panelů. Jejími konkurenty tedy jsou: Thomas Haus, 

Haas Chanovice, RD Rýmařov, ELK a další. Dá se bez jakékoliv nadsázky říci, 

že i když je TOP Dům, s. r. o. jedna z nejdražších firem, je to tím, že dokáže na 

požadavky jednotlivých zákazníků velice pružně reagovat a udělat jim téměř vše 

co jim vidí na očích. A to zákazníci dokáží ocenit.

Odpověď:

TOP Dům, s. r. o. odolává tlaku konkurenčních firem velmi dobře i když má 

rezervy, které na první pohled vidět nejsou. Např. v marketingu a to by se jí 

mohlo v budoucnu vymstít. Dokonce i dnes je možné říci, že firma je schopna 

větší produkce než v současnosti má a pokud by se marketing zlepšil, bylo by i 

více zakázek.
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3.7.1 Analýza zákazníků

Z mého působení ve firmě a jejího několikaletého sledování jsem dospěl k názoru, že 

firma nemá jasně definovanou cílovou skupinu svých zákazníků. Vedení společnosti 

sice ví v čem je síla firmy a většinou ovládá také nástroje boje proti konkurenci. 

Problém je v tom, že vedení a zj. obchodní zástupci, kteří jsou v denním styku se 

zákazníky, si definovali cílovou klientelu každý po svém.

Identifikace cílové skupiny zákazníků firmy TOP Dům, s. r. o. je, resp. vždy byla 

problémem. A to proto, že jinak cílovou skupinu zákazníků chápe vedení společnosti a 

jinak obchodní zástupci firmy. Majitelé se snaží vystupovat tím způsobem, že „TOP 

Dům, s. r. o. je velmi kvalitní firmou s vysokými standardy, která vám splní všechna 

přání a je zde pro všechny zákazníky“. Logicky vzato, už tohle tvrzení si samo o sobě 

odporuje. Velmi kvalitní firma, která má vysoké standardy jak v materiálech, tak i 

poskytovaných službách, nemůže být jen tak lehce firmou pro všechny zákazníky, ale 

jen pro ty, kteří si tento vysoký standard mohou dovolit. A potvrzuje to i dlouholetá 

praxe obchodních zástupců firmy. Na otázku: „Kdo jsou vaši zákazníci? Jaká (sociální) 

skupina lidí?, odpoví, že inženýři, lékaři či doktoři práv. Prostě vysokoškolsky vzdělaní 

lidé s vyššími příjmy. Do budoucna by jistě nebylo od věci, kdyby se na tomto faktu 

majitelé firmy s ostatními pracovníky shodli a částečně se tomu také přizpůsobila 

marketingová strategie.

Shrňme si nyní zásadní otázky, které je nutno definovat a nalézt na ně odpovědi:

Obr. 3.7: Analýza zákazníků firmy TOP Dům, s. r. o. (12)

Kdo jsou naši zákazníci?

Proč to jsou naši zákazníci?

Co od nás chtějí?

Co všechno od nás 
vlastně očekávají?

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



67

Kdo jsou naši zákazníci?

Částečnou odpověď jsme již dostali v předchozím textu. Většinou jde o náročnější 

klienty, kteří chtějí za své peníze maximální péči a mohou si to více méně dovolit.

Proč to jsou naši zákazníci?

Je tomu z toho důvodu, že se firma TOP Dům, s. r. o. chce jednoduše od ostatních firem 

odlišovat a nabízet svým zákazníkům vždy něco navíc. Často se pracovníci firmy TOP 

Dům, s. r. o. setkali s tím, že za nimi přišli klienti ostatních firem, u kterých se „spálili“. 

Dalším důvodem je styl a image firmy i samotných domů stejně jako fakt, že několik z 

nich již vyhrálo v různých kategoriích ceny o Dům roku.

Co od nás chtějí?

Zákazníci chtějí od firmy TOP Dům, s. r. o., stejně jako od jakýchkoliv ostatních firem, 

výbornou kvalitu produktů (výrobků i souvisejících služeb), příznivou cenu, rychlou 

dodávku, férové jednání apod. Je zde ale jedna důležitá věc, kterou si ne všechny firmy 

uvědomují, a to poslední otázka:

Co všechno od nás vlastně zákazníci očekávají? (skrytá přání)

To jsou všechna i skrytá přání zákazníků. Vždyť zde nejde jen o to, že chce zákazník 

postavit dům, který bude kvalitní, energeticky nenáročný se spoustou vymožeností. On 

chce od firmy postavit svůj budoucí domov. Místo, ve kterém se bude po zbytek svého 

života cítit dobře, v maximálním pohodlí a psychické pohodě. Dům, který mu bude 

postaven na míru a bude vyjadřovat i zákazníkovu osobnost. Na pracovnících Atria tedy 

je, aby vždy se svými znalostmi a zkušenostmi dokázali proniknout do myšlení svých 

klientů a vytušili i jejich nikdy nevyřčená přání.

Shrnutí předností a nedostatků v orientaci na zákazníka

Firma TOP Dům, s. r. o. má jasno v tom jaký produkt (se všemi jeho parametry a 

doprovodnými službami) chce zákazníkům poskytovat, ale nemá jasno v tom kdo je 

jejím cílovým zákazníkem. Vedení firmy (v předchozích částech analyzovaná skupina 

manažerů) má zato, že cílovou skupinou zákazníků jsou všichni lidé, kteří si chtějí 

nechat postavit rodinný dům. Obchodní zástupci, kteří přicházejí denně do styku 
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s klienty si jsou ale vědomi faktu, že o jejich domy mají zájem především lidé, kteří si 

mohou dovolit za vysokou kvalitu připlatit relativně vysoké peníze. Ať se to vedení 

firmy líbí více či méně, podívají-li se do statistik uskutečněných obchodů, resp. 

prodaných rodinných domů, mohou vidět, že klienty jsou hlavně vysokoškolsky 

vzdělaní lidé s vyššími příjmy (lékaři, právníci, inženýři apod.)

3.8 SLEEPT analýza

V předchozí kapitole jsme rozebrali všechny faktory, které působí na firmu z jejího 

„bezprostředního“ okolí. Jsou to faktory, které více či méně může různými nástroji 

sama firma ovlivňovat. Může jednak přímo měnit různé procesy, které ve firmě 

probíhají a které přímo působí na zákazníky nebo může používat různé „bojové“ 

nástroje v boji proti konkurenci.  

Cílem následující analýzy budou skutečnosti, které firma ovlivňovat nemůže. Působí na 

ni tzv. „vnější prostředí“, kterému se nijak bránit nemůže. Tyto faktory však působí na 

všechny podnikatelské (i nepodnikatelské) subjekty do jisté míry stejně, resp. mají na ně 

stejný dopad.

 Sociální a demografické faktory

Pro firmu je důležité vědět, jaká je kupní síla potenciálních zákazníků na jejím trhu. 

Jaké mají lidé potřeby, resp. jaký je žebříček jejich hodnot. Nezanedbatelnou je i otázka 

životního stylu a celkové životní úrovně. Firma musí vědět s jakými problémy lidé 

zápasí v jednotlivých oblastech. Vždy je velmi aktuální např. problém nezaměstnanosti, 

a to jak při sledování celorepublikových průměrů, tak i vývoje v konkrétních oblastech 

kde firma působí nebo chce působit. Další otázkou je společenskopolitický systém a 

klima ve společnosti.

Jaké mají tyto faktory dopad při rozhodování, zda si rodina pořídí nový rodinný dům?

Pokud jsou obecně společenskopolitický systém a klima ve společnosti napjaté a lidé 
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cítí nejistotu nebo roste nezaměstnanost, lidé se do podobných investicí pouští méně. Při 

těchto situacích se také mění jejich celkový žebříček hodnot. Při pohledu na aktuální 

vývoj situace můžeme vidět jak hodně lidí kolem nás staví nové rodinné domy. Na 

perifériích měst vyrůstají úplně nová „městečka“ z rodinných domů. Musíme říci, že se 

tak děje za podpory městských orgánů, které v rámci územního plánování uvolňují pro 

novostavby lokality, které jsou v jejich majetku a tyto pozemky prodávají jako velké 

celky stavebním či realitním firmám nebo jednotlivým investorům. Stále více se 

projevuje fenomén „bydlet ve svém“. Lidé již nechtějí platit nájmy v panelových či 

činžovních domech. Mnoho lidí (dobrovolně nebo z tak trochu z donucení) nájemní 

byty koupilo. Při vysokých nájmech či pořizovacích cenách nových bytů je na místě 

otázka co vyjde rodinu levněji, resp. efektivněji. Jestli nový byt nebo nový dům. 

Variantu postavení (nebo nechat si postavit) rodinného domu upřednostňuje stále více 

lidí, což je pro stavební firmy jistě přínosem. Tento trend se zdá být dlouhodobý, čehož 

může firma TOP Dům, s. r. o. využít.

 Legislativa – právní problémy

Legislativu můžeme rozebrat z více pohledů. Společně se na legislativu mohou dívat jak 

firma TOP Dům, s. r. o. jako dodavatel, tak i zákazník a to v momentě, kdy legislativa 

upravuje např. výši DPH nebo jiných nepřímých daní. To může, bohužel většinou 

negativně, ovlivnit ceny domů. Z pohledu firmy jsou pak důležité zákony upravující její 

podnikání. Jsou to Živnostenský zákoník, Zákoník práce, Obchodní zákoník a další 

státní, oborové a jiné normy.

Z pohledu zákazníka je pak důležité, aby mu stát zaručil jakousi „oporu“ při případných 

problémech, které se mohou v průběhu realizace stavby i po jejím ukončení vyskytnout. 

Pro zákazníky je jistě příjemné, že úroveň služeb, které mu jsou firmami poskytovány, 

díky zpřísňování norem, roste. Současně je někdy pro firmy obtížné vyrovnat se se 

státní byrokracií, která podnikatelským subjektům často hází klacky pod nohy. Je zde 

důvod k obavám, že např. novela Zákoníku práce přinese celou řadu opatření, která 

cenu lidského faktoru u dodavatelů i u samotné stavební firmy. Může tak dojít k 

nechtěnému zdražení.
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 Ekonomické faktory

Z ryze ekonomického pohledu můžeme říci, že již delší dobu má naše země dobrý 

ekonomický růst a současně velmi nízkou inflaci. To naznačuje i příznivý vývoj do 

blízké budoucnosti. Ceny materiálů a služeb by díky nízké inflaci neměly nijak 

významně růst. Tím nemám na mysli různé „sezónní“ výkyvy cen materiálů. 

Ekonomický růst naznačuje také zvyšování životní úrovně obyvatelstva. I to je 

samozřejmě pro firmu příznivé neboť lidé mají větší sklon k investicím než k úsporám. 

Od roku 2004 pomalu klesá i nezaměstnanost. Dá se tedy říci, že ekonomická situace je 

pro firmu TOP Dům, s. r. o. vcelku dobrá a z tohoto pohledu ji nehrozí nebezpečí.

 Ekologické a klimatické faktory

Ještě před dvěma lety se globální oteplování projevovalo v našich zeměpisných šířkách 

opačně. Zimní období začínalo dříve na podzim a sníh zůstával ležet až do pozdějších 

jarních měsíců. Poslední dvě zimy jsou však jiné než všechny předchozí. Zima není tak 

studená a neleží zde ani tolik sněhu. Navíc poslední léto bylo po několika letech 

nejteplejší v historii. Tyto teplotní výkyvy obecně nejsou pro lidi příjemné a právě proto

mohou být přínosem pro firmu TOP Dům, s. r. o., která vyrábí obvodové zdi svých 

domů s relativně vysokým tepelným odporem. Tento se značí „R“ a pro srovnání je jeho 

hodnota např. u 40 cm silné pálené cihly asi 3.1. U obvodové zdi firmy TOP Dům, i 

když je cca o polovinu slabší, je hodnota R = 5, čehož firma využívá při argumentaci 

zákazníkům. Dům z jejích materiálů je pak energeticky daleko méně náročný než u 

ostatních systémů. K ekologickým faktorům patří to, že firma TOP Dům, s. r. o., stejně 

jako ostatní producenti, je vázána normami, které podporují ochranu životního 

prostředí. To sice zvyšuje její náklady, např. při nakládání s odpady při výrobě nebo při 

používání, resp. pořizování materiálů, které nezatěžují životní prostředí, ale na druhou 

stranu vše opět obrací ve svůj prospěch při jednání se zákazníky. Z dlouhodobého 

hlediska je vidět, že se takové chování firmě vyplácí a je dobré jej dlouhodobě 

podporovat.
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 Politické faktory

Je důležité, aby firma sledovala politické „hry“ na světové, evropské, republikové i 

lokální úrovni. Ve světovém měřítku je zásadní sledovat základní faktory, jakými jsou 

vývoj cen dolaru a případné anomálie ve státech, které produkují ropu. Nepříznivý 

vývoj v těchto oblastech mívá velmi zásadní vliv na cenu ropy a tím na ceny pohonných 

hmot. To může mít nepříznivé následky pro firmu TOP Dům, s. r. o. neboť ta svým 

klientům garantuje stejnou cenu dopravy domu na staveniště do jakéhokoliv místa v 

republice. Na evropské úrovni je třeba sledovat proces slaďování norem v rámci EU. 

Politické problémy republikového rozsahu byly již zmíněny. Důležité je také zmínit 

úroveň lokální. Např. při zjišťování informací o pozemcích pro své zákazníky je nutné 

znát plán rozvoje konkrétních měst. Vedení firmy a obchodní zástupci jsou v 

průběžném kontaktu s orgány místních samospráv.

 Technologické faktory

Firma TOP Dům, s. r. o. se snaží v boji proti konkurenci využívat veškeré 

technologické i technické nástroje, které má k dispozici a jejichž používání tvoří její 

konkurenční výhodu. Patří sem hlavně samotný systém dřevěné sendvičové konstrukce, 

který působí jako velmi dobrý izolant, a to při poloviční tloušťce obvodové stěny domu. 

Jednotlivé komponenty domu se navíc vyrábějí ve výrobě a nehrozí tím navlhnutí nebo 

jiné znehodnocení materiálů jako u systémů jiných firem, které staví domy přímo na 

stavební parcele. Je zde nutné připomenout výše zmíněnou vysokou kvalitu práce. 

Technologické faktory patří k jedněm z nejsilnějších konkurenčních výhod společnosti.

Shrnutí příležitostí a hrozeb působících na firmu

Při posuzování sociálních a demografických faktorů je patrná příležitost pro firmu 

TOP Dům, s. r. o. v obecném dlouhodobém trendu stavění nových rodinných domů, což 

můžeme viděl všude kolem nás. Okolo měst a obcí nebo přímo v jejich částech jsou 

zřizovány nové urbanistické zóny pro stavbu rodinných domů. To umocňuje také fakt, 

že ceny nových bytů, které se dnes běžně prodávají do osobního vlastnictví (hlavně ve 
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větších městech) dosahují nebo přesahují ceny nových rodinných domů. Negativně by 

mohl působit vývoj nezaměstnanosti. Ten však nenaznačuje nepředvídatelný, resp. 

abnormální průběh. Znatelné jsou hlavně celorepublikové sezónní výkyvy a dlouhodobá 

nezaměstnanost v některých strukturálně postižených regionech.

Některé Legislativní faktory mohou způsobit pokles poptávky po nových rodinných 

domech. Výstavba nových rodinných i bytových domů (za splnění specifických 

podmínek daných zákonem) bude od roku 2008 sice dále spadat do snížené sazby DPH, 

tato se ale zvýší z 5 na 9 %.

Změny v dosavadním chování lidí mohou způsobit ekonomické faktory, resp. relativně 

velké zvýšení ceny elektřiny od roku 2008, na což lidé i firma mohou reagovat

následujícími způsoby:

 Zvýšení ceny elektřiny způsobí zvýšení provozních nákladů firmy a tím také 

výslednou pořizovací cenu rodinných domů. Tzn., poptávka po rodinných 

domech může klesnout.

 Ať už firma výsledné ceny domů zachová na stávající úrovni nebo je zvýší, 

poptávka po nových rodinných domech firmy TOP Dům, s. r. o. se zvýší, neboť

firma vyrábí domy nízkoenergetické. Paradoxně se dá říci, že čím jsou energie 

používané na vytápění domů dražší, tím více zákazník ušetří, bude-li bydlet 

v nízkoenergetickém domě.

Osobně se přikláním ke druhému z uvedených tvrzení, protože pořizovací cena je 

pro zákazníka pouze jedním z nákladů.

Pozitivně mohou na poptávku po nízkoenergetických rodinných domech působit 

klimatické faktory. Uvedené teplotní výkyvy mohou zvýšit poptávku po 

nízkoenergetických rodinných domech neboť kvalitní izolace nepropustí zimu/teplo 

do/z domu.

Politické faktory jsou pro firmu TOP Dům, s. r. o. přínosem zejména pokud jde o 

lokální úroveň. Mnohá města a obce mají ve svých územních plánech začleněné 

plochy určené pro výstavbu nových rodinných domů.
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Velkou hrozbou, kterou vedení firmy přehlíží, resp. nevěnuje jí téměř žádnou

pozornost jsou technologické faktory. Firma TOP Dům, s. r. o. sice používá 

kvalitní materiály a technologie (včetně kvalitní práce), ale i ty postupem času 

zastarají protože se na trhu objevuje nový fenomén, kterým jsou pasivní domy.

Hrozí zde zvýšení poptávky po pasivních domech a snížení poptávky po domech, 

které jsou „pouze“ nízkoenergetické.

3.9 SWOT analýza

SWOT analýza nám, ze všech výše uvedených skutečností, pomůže odhalit silné a slabé 

stránky firmy TOP Dům, s. r. o. a její potenciální příležitosti a hrozby v budoucím 

strategickém vývoji.

Silné stránky

 Domy jsou z velmi kvalitních materiálů.

 Jsou velmi kvalitní po stránce zpracování.

 Silná diferenciace firmy

 Firma vždy jedná se zákazníky fér; klient vždy dopředu ví za co platí.

 Na rozdíl od jiných firem TOP Dům, s. r. o. běžně a často zdarma provádí pro 

klienty úpravy projektů.

 Vždy bere v potaz i skrytá přání klientů.

 Firma je maximálně ohleduplná k životnímu prostředí.

 Jednotlivé „panely“, ze kterých se dům skládá, firma nemontuje až na pozemku, ale 

již za sucha v hale.

Slabé stránky

 Firma nemá dobře definovanou cílovou skupinu svých zákazníků.

 Orientace pouze na jeden stavební systém, resp. technologii.

 Firma nemá dostatečně definovanou strategii a cíle.
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 Obchodní zástupci nemají dostatečnou podporu od vedení firmy.

 Obchodníkům se nedostává podpory svého přímého nadřízeného, který by jim měl

správně dávat včas důležité informace, připravovat různé podklady apod. Někdy se 

tak paradoxně stává, že klienti dostávají nové důležité informace o firmě dříve než 

její obchodní zástupci.

 Zaměstnanci firmy ani obchodníci nemají od manažerů firmy dostatečnou motivaci.

 Generální a obchodní ředitel nerozumí dostatečně marketingu a strategickému 

řízení.

Příležitosti

 V závislosti na neustálém zdražování energií lidé inklinují k ekonomicky 

výhodnému vytápění svých obydlí a také ke stále dokonalejším stavebním 

materiálům, které dokáží zadržet uvnitř domu maximum tepla. Firma TOP Dům, s. 

r. o. již od svého počátku staví nízkoenergetické domy a nabízí různé formy 

vytápění. Dá se předpokládat, že s dalším zdražováním energií budou noví 

stavebníci vyhledávat firmy stavějící právě nízkoenergetické domy.

 Firma TOP Dům, s. r. o. by mohla využít tržní skuliny v podobě nových 

alternativních technologií, jako jsou domy vyrobené z izolačních materiálů na bázi 

slámy. Rozšířila by tím svůj (i když téměř jedinečný) výrobní program. Současně by 

tak posílila svoji pozici na trhu a částečně by předešla vstupu případných 

„substitučních“ konkurentů.

 Společensko – demografické faktory ukazují na dlouhodobý pozitivní trend, kdy 

lidé postupně stále více upřednostňují bydlení v rodinných domech. Vzniká zde tedy 

stále větší poptávka.

Hrozby

 Firmu TOP Dům, s. r. o. může ohrozit potenciální vstup nových stavebních firem na 

trh. I když je vstup nových firem do tohoto odvětví značně obtížný, jistá hrozba tu 

existuje. Některá z firem by mohla využít právě některé z výše zmíněných nových 
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technologií a „přetáhnout“ část potenciálních klientů TOP Domu.

 V souvislosti se vstupem ČR do EU by se dal očekávat i možná vstup konkurentů ze 

státu EU. Jedná se ale spíš o firmy, používající technologie klasických srubových 

domů, které působí hlavně ve státech severní Evropy a v Holandsku a ty na našem 

trhu již působí. Hrozba vstupu konkurentů, kteří staví domy sendvičovou 

konstrukcí, např. ze SRN je velmi malá neboť velkou část německého trhu zaujímá 

velká společnost, která je právě spolumajitelem firmy TOP Dům, s. r. o.

 Zvýšení DPH z 5 na 9 %.

 Zvýšení ceny elektrické energie

3.10 Nedostatky současného stavu

Nedostatky, které firma může sama odstranit, má v oblasti marketingu, resp. 

v nedostatečné definici cílového zákazníka a v (do jisté míry) rizikové orientaci pouze 

na nízkoenergetické domy. Dále má firma slabé místo v propagaci, kdy její prezentace 

na výstavách a veletrzích není efektivní. Slabým článkem firmy TOP Dům, s. r. o. jsou 

také někteří lidé, resp. generální a současně obchodní ředitel, jehož silnou stránkou jsou 

záležitosti technického charakteru a ne marketing a obchod, a dále jeho asistent, který je 

kamarádem tohoto ředitele. Také on má v oblasti marketingu a podpory, resp. v řízení 

jemu podřízených pracovníků velké rezervy.
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4 Návrh na zlepšení

Na základě SWOT analýzy, resp. analýzy marketingového mixu, analýzy zákazníků a 

analýzy vnitřního a vnějšího okolí firmy TOP Dům, s. r. o. navrhuji v této firmě 

aplikovat níže uvedená opatření.

4.1 Návrh opatření v oblasti výroby a služeb

Pro firmu TOP Dům, s. r. o. navrhuji nadále setrvat ve stávajícím výrobním programu, 

kterým je výroba a stavba nízkoenergetických montovaných rodinných domů na bázi 

dřevostaveb s tzv. „sendvičovou“ konstrukcí.

V souvislosti s výrobním programem současně doporučuji pokračovat, resp. dále 

prohlubovat poskytovaní služeb s názvem „All Inclusive“.

Současný produkt, tak jak byl společně s poskytovanými službami popsán 

v předchozích kapitolách, tvoří dlouhodobě konkurenční výhodu společnosti TOP Dům, 

s. r. o. a nebylo by rozumné jej měnit. Snad jen, protože zastávám názor, že je pořád co 

zlepšovat, doporučuji pro výrobu domů nalézat stále kvalitnější materiály (komponenty) 

a používat nejnovější postupy při práci a současně ještě dále prohlubovat službu „All 

Inclusive“ tak, aby byli zákazníci firmy stále spokojeni.

Kvůli hrozícímu rozmachu technologie tzv. pasivních domů, tedy objektů, které 

potřebují pro své vytápění naprosté minimum energie a jejichž „provoz“ je tak ještě 

levnější než u domů nízkoenergetických, navrhuji vedení firmy TOP Dům, s. r. o., aby 

investovalo také právě do těchto průlomových technologií, které do jisté míry 

znamenají budoucnost ve stavebnictví.

Investici do výše zmíněných technologií doporučuji uskutečnit jednou z následujících 

variant:
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1) Rozšířit výrobu firmy TOP Dům, s. r. o. o „pasivní domy“

To by nutně znamenalo rozšíření celé firmy, resp. nábor nových zaměstnanců a celá 

firma by se tak nejspíš rozdělila podle výrobního programu na dvě divize (SBU).

První by dále pokračovala ve stávajícím výrobním programu nízkoenergetických 

domů a druhá by se specializovala na výrobu (stavbu) „pasivních domů“, resp. na 

výrobní proces a stavbu komponentů, které jsou od stávající technologie odlišné. 

Výroba, resp. stavební postup obou druhů domů je totiž značně odlišný.

Pozitiva:

 Firma TOP Dům, s. r. o. rozšíří svůj výrobní program a veškeré nové 

know-how zůstane v jejím vlastnictví.

 Současně dojde k diverzifikaci rizika mezi stávající a nový produkt, resp. 

mezi dvě SBU v rámci jedné firmy.

 Současní majitelé firmy TOP Dům, s. r. o. zůstanou i nadále jejími 100% 

vlastníky a veškerá činnost firmy tak zůstane v její režii.

Negativa:

 Relativně velké investice při rozšíření vlastního výrobního programu

o investice do dalšího lidského kapitálu (mzdy, školení apod.)

o investice do nového výrobního zařízení

o řešení pro firmu zcela nových logistických problémů

o nově koncipované další prvky marketingu (promotion)

o budování nových dodavatelsko – odběratelských vztahů

o náročnější na celkovou organizaci

2) Investice do firmy, která již „pasivní domy“ staví

Dalším řešením je investice do „mladé“ firmy, která na trhu operuje relativně 

krátkou dobu a nemá ještě vybudovaný good-will. Odkoupením podílu (nebo celé 

firmy) se firma TOP Dům, s. r. o. stane spoluvlastníkem dané společnosti, může jej 

do jisté míry ovládat a samozřejmě se podílet na jejím hospodářském výsledku.

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



78

Pozitiva:

 Firma TOP Dům, s. r. o. nemusí řešit problémy spojené s rozšířením 

vlastní výroby

 Varianta méně náročná na celkovou organizaci

 Absence rizika při přesunu poptávky od „nízkoenergetických“ domů k 

domům „pasivním“

 Možná spolupráce na výrobním procesu

 V nutných případech možnost vykrývání přebytku nebo nedostatku 

pracovníků mezi oběma firmami

 Možná spolupráce v oblasti prodejního i nákupního marketingu

o využití společných distribučních kanálů

o částečně společná propagace

o příležitost pro spolupráci s novými dodavateli

Negativa:

 Nutnost dohledu nad ovládanou firmou kvůli dosažení vysoké kvality

materiálů, komponentů a zpracování, resp. práce, která je typická pro 

firmu TOP Dům, s. r. o.

 Riziko investování do špatné firmy a poškození dobrého jména firmy 

TOP Dům, s. r. o.

Z výše uvedených dvou variant navrhuji realizovat druhou, resp. investovat prostředky

do firmy, která již „pasivní domy“ staví.

Tato alternativa má na rozdíl od první tyto výhody:

 V případě rozšíření firmy, resp. zahájení vlastní nové výroby by firma 

TOP Dům, s. r. o. stála s novým produktem na úplném začátku vývoje, 

resp. neměla by v oblasti „pasivních“ domů žádné know-how a mohla by 

tak zůstat „pozadu“ za ostatními.

 V případě, že by se investování do nové firmy z jakéhokoli důvodu 

ukázalo pro firmu TOP Dům, s. r. o. (investora) jako neúspěšné, je tato 
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investice „lehce“ vratným krokem. V případě neúspěšného rozšíření 

vlastní firmy by se následky odstraňovaly relativně obtížněji.

V souvislosti s tímto návrhem dále doporučuji aby firma TOP Dům, s. r. o., jako 

investor, maximálně využila svého vlivu v „ovládané“ firmě, resp. aplikovala v ní (ku 

svému prospěchu) systém služeb „All Inclusive“.

4.2 Návrh na zlepšení cenové politiky

Současná cenová politika firmy TOP Dům, s. r. o. odpovídá vhodně zvolené strategii, tj. 

strategii „Differentiation Focus“. Z tohoto důvodu navrhuji do cenové politiky 

nezasahovat, resp. neměnit ji.

4.3 Návrh opatření v oblasti distribuce

Změna stávajícího systému distribuce firmy TOP Dům, s. r. o. není nutná. Změny v této 

oblasti navrhuji aplikovat pouze v závislosti na realizaci nebo neprovedení změn 

v oblasti výroby a služeb.

Při nerealizování návrhů v oblasti výroby a služeb doporučuji distribuční kanály ani 

systém distribuce neměnit.

Při realizaci návrhů v oblasti výroby a služeb doporučuji distribuční kanály, resp. celý

systém distribuce konzultovat a případně sladit s nově „ovládanou“ firmou.
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4.4 Návrh na zlepšení účinnosti marketingového mixu

1) V této oblasti navrhuji firmě TOP Dům, s. r. o., resp. manažerům na všech úrovních 

organizační struktury, pracovníkům ve vzorových domech a obchodním zástupců, 

sjednotit názor a definovat cílového zákazníka nebo skupinu zákazníků firmy.

2) S ohledem na generický charakter strategie a tím pádem na kvalitu jednotlivých 

prvků (včetně zpracování a poskytovaných služeb) domů není možné snižovat ceny 

domů. Proto, pokud výše uvedení lidé ve firmě dospějí k názoru, že cílová 

zákaznická skupina zákazníků firmy TOP Dům, s. r. o. je širší a neomezuje se pouze 

na zákazníky s relativně vysokými příjmy, navrhuji aplikovat „podpůrné 

nabídkové balíčky“, které přilákají potenciální zákazníky s průměrnými příjmy.

3) Navrhuji zveřejnit vizi, resp. misi firmy TOP Dům, s. r. o.:

 na webových stránkách, resp. v sekci „O nás“

 v tematických a odborných časopisech (vhodnou formou)

 ve svých novinách, které vydává jednou za čtvrt roku

4) Doporučuji změnit způsob prezentace na veletrzích a výstavách, resp. upravit 

stávající používané pojetí výstavní plochy, které připomíná posezení v restauraci,

takovým způsobem, aby kolemjdoucí lidé z prezentace na první pohled poznali, že 

společnost TOP Dům, s. r. o. je stavební firma, realizující rodinné domy, resp. 

dřevostavby na bázi „sendvičové“ konstrukce.
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4.5 Návrh na zlepšení úlohy lidského činitele v činnosti firmy

Z důvodu odstranění zjištěných nedostatků v oblasti úlohy lidského činitele navrhuji

následující personální změny:

1) Současného generálního a obchodního ředitele učinit generálním a 

výrobním ředitelem

Tento člověk, jako jeden ze zakladatelů firmy, by měl ve společnosti v každém 

případě zůstat. V pozici generálního ředitele, protože je s firmou dlouhodobě 

spjat, při jejím řízení má celkový nadhled a nedopouští fatálních chyb a na postu 

výrobního ředitele proto, že v této funkci ve firmě již dříve působil a dovedl ji 

v tomto směru k vynikajícím výsledkům.

2) Odvolat ze svého postu současného výrobního ředitele

Stávající výrobní ředitel nahradil ve své funkci současného generálního a 

obchodního ředitele. V tomto oboru však nedosahuje takových kvalit a navíc 

mezi ním a generálním ředitelem dochází k neustálým rozporům.

3) Odvolat ze svého postu současného asistenta generálního a obchodního 

ředitele

Neboť nedosahuje potřebných kvalit a žádoucích výsledků zejména v podpoře 

svých podřízených. Na  jeho místo bude přijat nový člověk, který bude 

odborníkem na marketing, případně i na obchod.

4) Stmelit skupinu obchodních zástupců v jeden funkční kooperující tým

Místo toho, aby si obchodní zástupci navzájem konkurovali, musí vytvořit tým, 

ve kterém si spolu navzájem budou vyměňovat informace a zkušenosti a 

případně se i navzájem doplňovat.
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4.6 Přínosy navrhovaného zlepšení marketingových činností firmy

Realizace uvedených návrhů na změny s sebou přinese níže popsané pozitivní efekty. Je 

však nutné podotknout, že některá opatření si vyžádají také investice.

4.6.1 Náklady (investiční, provozní)

 Změny nákladů v oblasti výroby a služeb

Při realizaci první varianty, resp. rozšíření vlastního výrobního programu o „pasivní”

domy nutně dojde k následujícím změnám:

o Při investici v důsledku pořízení nového strojního zařízení potřebného 

pro výrobu dojde ke k jednorázovému navýšení nákladů o 5,5 – 7 mil. 

Kč (hrubý, avšak odborný odhad pracovníka firmy). Velký podíl na 

investici by mělo zajištění veškeré potřebné certifikace. Nebylo by nižší 

než cca 17 mil. Kč. Celkový nárůst investice by se mohl vyšplhat na 24 

mil. Kč. 

o Stoupnou variabilní náklady na distribuci. „Pasivní“ domy by se 

z větší části nevyráběly v hale, ale stavba by probíhala již přímo 

samotném pozemku. Tím by došlo k prodloužení ubytovací doby 

stavebních dělníků zhruba o 4 týdny (odborný odhad stavebního 

inženýra). Protože jsou dělníci vždy ubytováni na náklady firmy, byl

odhadnut nárůst nákladů na ubytování zhruba o 50.000 Kč na 1 dům.

o Stoupnou náklady na marketing, resp. propagaci. Při realizaci úpravy 

webových stránek, grafických návrhů prezentačních materiálů včetně 

jejich tisku stoupnou jednorázově náklady v rozsahu o 80.000 – 110.000 

Kč (odborný odhad na základě vlastních zkušeností; záleží na rozsahu 

realizovaných aktivit).
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Při realizaci druhé (preferované) varianty, resp. investování do firmy, která již „pasivní” 

domy staví dojde:

o k jednorázové, relativně velké, investici při koupi podniku, resp. jeho 

části, v rozsahu 30 – 50 mil. Kč (odborný odhad pracovníka firmy).

Dále potom:

 Změna nákladů v závislosti na změně cenové politiky

o nenastane, neboť cenová politika zůstane zachována

 Změna nákladů v oblasti distribuce

o v závislosti na změnách v oblasti výroby a služeb, viz. výše

 Změna nákladů v oblasti marketingu

o v závislosti na změnách v oblasti výroby a služeb, viz. výše

o jednorázové investiční náklady na výrobu nové výstavní expozice v 

rozsahu 150 – 200 tis. Kč (vlastní odborný odhad koresponduje 

s odhadem pracovníka firmy).

 Změna nákladů v závislosti na personálních změnách

o v závislosti na změnách v oblasti výroby a služeb, viz. výše při volbě 

první varianty, tedy rozšíření vlastní výroby

o personální změny na manažerských postech žádné dodatečné náklady 

nevyvolají. 
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4.6.2 Přínosy (vyčíslitelné, nevyčíslitelné)

 Přínosy v oblasti výroby a služeb

Při realizaci první varianty, resp. rozšíření vlastního výrobního programu o 

„pasivní” domy:

o Veškeré nové know-how získané rozšíření výroby zůstane v majetku 

firmy TOP Dům, s. r. o.

o Celý zisk z prodeje „pasivních“ domů plyne firmě TOP Dům, s. r. o. Zde 

je nutné uvažovat s určitým nárůstem zisku v rámci celého výrobního 

programu firmy, protože zintenzivnění marketingových aktivit bude mít 

obecný pozitivní dopad. Předpokládá se navýšení zisku o cca 1.2 mil. 

Kč ročně, což je zhruba 7 % nárůst oproti současnému stavu

(kvalifikovaný odhad pracovníka firmy).

o Diferenciace rizika; zamezení snížení budoucí konkurenceschopnosti 

firmy TOP Dům, s. r. o.

o Je pravděpodobné, že v závislosti na zmíněných přínosech současně dále 

poroste tržní hodnota firmy.

Při realizaci druhé (preferované) varianty, resp. investování do firmy, která již 

„pasivní” domy staví:

o pro firmu TOP Dům, s. r. o. to znamená spoluvlastnictví nového 

produktu a know-how za podstoupení relativně malého rizika

o zvýšení budoucí konkurenceschopnosti, případně i zamezení další 

životaschopnosti firmy TOP Dům, s. r. o.
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o možnost vykrývání nedostatku nebo naopak přebytku zaměstnanců 

v rámci obou firem

 Přínosy v závislosti na změně cenové politiky

o přínosy v této oblasti nenastanou, neboť cenová politika zůstane 

v každém případě zachována

 Přínosy v oblasti distribuce

o při částečném ovládnutí jiné firmy může společnost TOP Dům, s. r. o.

využít distribuční kanály a prostředky ovládané firmy

 Přínosy v oblasti marketingu

o při částečném ovládnutí jiné firmy mohou obě společnosti dohromady 

využít své silnější pozice při vyjednávání s dodavateli (zvýšení síly 

v oblasti nákupního marketingu).

o zveřejněním své vize, resp. mise firma TOP Dům, s. r. o. umocní svoji

pozici na trhu z pohledu zákazníků i obchodních partnerů; ukáže svoji 

tvář

o realizací změny podoby výstavní expozice na výstavách a veletrzích 

bude společnost TOP Dům, s. r. o. působit na první pohled „čitelněji“

o vstoupením do Sdružení firem vyrábějících dřevostavby společnost TOP 

Dům, s. r. o. zvýrazní svoji diferenciaci oproti jiným stavebním firmám 

realizujícím odlišné technologie

o prostřednictvím nové definice zákazníka bude moci firma TOP Dům, s. 

r. o. aplikovat účinněji, resp. cíleně podporu prodeje nebo, lépe řečeno, 

lepší komunikaci vůči potenciálním zákazníkům.
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 Přínosy v závislosti na personálních změnách

o Pokud současný generální a obchodní ředitel zůstane na postu 

generálního ředitele a současně se vrátí na pozici ředitele výroby, bude 

se opět moci realizovat v technických činnostech, které vždy byly jeho 

silnou stránkou a tím pádem silnou stránkou celé firmy TOP Dům, s. r. o.

Současně nepřestane mít dominantní vliv nad celou firmou, což je 

důležité kvůli její dlouhodobé stabilitě.

o Místo obchodního ředitele, resp. asistenta generálního a výrobního 

ředitele bude obsazeno novým člověkem s orientací na marketing a 

obchod. To umožní efektivnější koordinaci všech marketingových 

činností firmy a současně účinnější řízení obchodních zástupců a 

asistentů (obsluhy) rodinných domů.

o Stmelení obchodních zástupců v jeden tým, ve kterém budou všichni 

zúčastnění navzájem spolupracovat a ne si konkurovat, se odrazí na:

- lepší komunikaci mezi nimi navzájem

- lepší komunikaci mezi nimi a jejich nadřízeným

- lepší komunikaci se zákazníky i lepším porozumění jejich potřebám

Jednu z dominantních rolí v celé oblasti navrhovaných opatření hraje rozšíření 

nabídkového portfolia firmy TOP Dům, s. r. o. Je důležité zopakovat, že hlavním 

důvodem jeho realizace není zvýšení zisku firmy (ten by se dal zajistit i jednoduššími 

způsoby), ale prostřednictvím inovačního marketingu především eliminace vzrůstající 

hrozby nového produktu, který se v podobě „pasivních“ domů dostává na trh, a

zvýšení konkurenční pozice firmy na trhu. Návratnost investice je na základě 

odborného odhadu pracovníků firmy predikována na 9 – 12 let. Velmi však záleží na 

bezpočtu konkrétních faktorů, které by navrhovaná opatření v případě jejich opravdové 

realizace ovlivnily. Pro dosažení cílů této práce byly použity relevantní odborné 

informace. Avšak důležitým faktorem budou až případná uskutečněná manažerská 

rozhodnutí, neboť právě ta budou v reálu tvořit základ pro zvolené cesty k dosažení cílů, 

resp. realizaci opatření. Některé závěry této práce se tak mohou od skutečnosti lišit.
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Závěr

Cíle, které jsem si vytyčil v první kapitole této práce, jsem splnil. Pro jejich naplnění 

jsem využil všechny dosavadní teoretické znalosti a zároveň praktické zkušenosti 

získané z této firmy a dalších firem či institucí kde jsem měl možnost pracovat. Pevně 

věřím, že návrhy v diplomové práci popsané pozitivně ovlivní budoucnost společnosti

TOP Dům, s. r. o., pomohou ji lépe porozumět cílovému trhu, resp. zákazníkům, stejně 

jako odolat konkurenci, která (nejen) v tomto oboru „číhá“ na každém rohu.
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