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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Hopax s. r. o. 

Úvodní část práce obsahuje teoretické základy k dané problematice. V analytické části je 

představena samotná společnost a je provedena analýza externího a interního prostředí 

společnosti, včetně marketingového mixu a SWOT analýzy na základě předchozí teorie. 

Součástí analytické části je i celkové zhodnocení marketingového mixu podniku. 

Návrhová část obsahuje návrhy vycházející z předchozích analýz. 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the marketing mix of Hopax Ltd.. company. The 

introductory part of the thesis contains theoretical foundations of the given issue. The 

analytical part presents the company itself and analyzes the external and internal 

environment of the company, including the marketing mix and SWOT analysis based on 

the previous theory. The analytical part also includes an overall evaluation of the 

marketing mix of the company. The proposal part contains suggestions based on previous 

analyses. 
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ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma marketingový mix. Marketingový mix je 

v jednadvacátém století neodmyslitelnou součástí každé společnosti. Marketingový mix 

představuje strategickou pozici na trhu pomocí čtyř parametrů – produkt, cena, 

marketingová komunikace a distribuce. Kvalitní zpracování marketingového mixu vede 

k dosažení firemního cíle. Cílem společností z hlediska marketingového mixu je zvýšit 

poptávku po produktu. 

 

Diplomová práce je zpracována na společnost Hopax s. r. o., kterou jsem si vybral ze 

dvou důvodů. Jedním z nich je výborná vzájemná komunikace. Veškeré informace  

ke zpracování práce podnik poskytuje velmi ochotně. Druhým a hlavním důvodem mého 

výběru je zaměření společnosti. Společnost se zabývá výrobou velkých ocelových 

svařenců, působí tedy na strojírenském trhu. Vzhledem k mému pracovnímu zaměření 

v oblasti strojírenství, mám k této oblasti velmi blízko. Propojení marketingového mixu 

a těžkého průmyslu nebývá standartní, lákalo mě tedy spojení těchto dvou odvětví. 

 

Práce je rozdělena do tří částí na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V úvodní 

části budou popsány teoretické poznatky z oblasti marketingu. Teoretická východiska 

práce budou použita v následující analýze současného stavu podniku. Na základě 

provedených analýz stavu podniku budou navrhnuta opatření, které mohou vést ke 

zlepšení situace podniku z hlediska marketingového mixu. Veškeré návrhy budou 

zpracovány s možností reálného uskutečnění.  
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Na začátku diplomové práce je nutné si stanovit cíle a metodiku práce. Tyto poznatky 

budou vymezeny v následující kapitole. 

 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení marketingového mixu společnosti Hopax 

s. r. o. a následné navržení opatření, které povedou ke zlepšení či udržení stávající situace.  

Práce je rozdělena do tří částí. První část – teoretická, druhá – praktická a závěrečná – 

návrhová.  

 

Teoretická část obsahuje základní prvky a definice v oblasti marketingu. 

 

V praktické části bude charakterizována společnost Hopax s. r. o. Následně bude 

podrobena několika marketingovým analýzám. Počínaje PESTE analýza, která umožní 

nahlédnout na faktory obecného okolí společnosti působící na podnik. Porterův model 

pěti sil odhalí postavení společnosti v daném odvětví. Analýza „7S“ poslouží 

k detailnímu rozboru interního prostředí. Stěžejní pasáží praktické části bude rozbor 

marketingového mixu. Detailní analýzy budou sestavy zejména z rozhovorů s vedením 

společnosti. V poslední řadě bude vše shrnuto ve SWOT analýze.  

 

V návrhové části diplomové práce budou provedeny návrhy a opatření, které by mohly 

vést ke zlepšení či stabilizaci z hlediska marketingu firmy. 

  



12 

 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce budou zpracovány teoretické poznatky a východiska 

v oblasti marketingu, marketingového mixu a významné analýzy, které budou použity 

v analytické části práce. 

 

2.1 Marketing 

Pojem marketing má z teoretického i praktického hlediska celou řadu definic. 

 

Dle Americké marketingové asociace je marketing činnost, soubor zavedených postupů 

a procesů pro tvorbu, komunikaci, doručení a směnu nabídek, které přinášejí hodnotu jak 

zákazníkům, tak i celkové společnosti (Karlíček, 2018). 

 

Jednou z nejstručnějších definic marketingu dle Kotlera (2013) je „uspokojování potřeb 

ziskově“. Marketing se zaobírá identifikací a uspokojováním lidských a společenských 

potřeb. 

 

Jádrem marketingu je nalezení rovnováhy mezi zájmy zákazníka a podnikatelského  

či nepodnikatelského subjektu. Jedná se o tzv. situaci „dvou vítězů“. Tato situace 

znamená prospěšnost pro oběd strany. Přináší organizaci finanční prosperitu  

a uspokojuje potřeby a přání zákazníka (Paulovčáková, 2015). 

 

Marketing je souhrn aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat a stimulovat potřeby 

zákazníka. Spokojenost zákazníka se promítá na zisku podniku, který je parametrem 

úspěšného podnikání (Zamazalová, 2010). 

 

Všechny tyto definice mají společné dva atributy. Tyto atributy jsou význam zákazníka 

a jeho potřeby a firemní zisk (Karlíček, 2018). 
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2.1.1 Základní podnikatelské koncepce 

Při každodenních aktivitách musí podnik komunikovat se svým okolním prostředím  

a zjišťovat tak aktuální situaci na trhu, kterou následně vyhodnotí a zvolí nejvhodnější 

způsob, jak své zákazníky osloví a jakou pro ně připraví nabídku a jak ji dodá (Foret, 

2012).  

 

Podnikatelské koncepce dělíme na: 

• výrobní, 

• produktové, 

• prodejní, 

• marketingové, 

• sociální. 

 

Výrobní koncepce 

Výrobní koncepce je historicky nejstarší. Vychází z předpokladu zákazníků preferujících 

levné a široce dostupné výrobky. Tento předpoklad platí, když převyšuje poptávka 

nabídku na trhu. Při těchto okolnostech se firma snaží zefektivnit a rozšířit výrobu. 

Výrobní náklady se snižují a výrobek je pro zákazníky dostupnějším statkem (Karlíček, 

2018). 

 

Produktová koncepce  

Vychází ze základní podmínky, že zákazníci preferují výrobky nejvyšší kvality. Dle této 

koncepce by se podniky měli zaměřovat na neustálé zlepšování svých výstupů. Tato 

koncepce klade primární důraz na produkt, avšak tento důraz má jedno velké riziko. Tím 

je „marketingová krátkozrakost“, tzn., že se firmě primární zaměření na produkt 

nevyplácí. Dokonalejší a vylepšený produkt nemusí být více poptávaný. Produkty časem 

zastarávají, avšak potřeby zákazníků trvají, proto bývá orientace na produkt 

„krátkozraká“ (Karlíček, 2018). 
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Prodejní koncepce 

Prodejní koncepce nutí pasivního zákazníka k nákupu výrobku. Úspěch firmy dle této 

koncepce závisí primárně na propagační činnosti. Cílem podniku je tedy přesvědčit 

zákazníka, aby si zakoupil produkt. Firmy se snaží prodávat to, co vyrábějí, neřeší 

vyrábění toho, co si trh žádá (Karlíček, 2018). 

 

Marketingová koncepce 

Vychází z předpokladu, že úspěch firmy závisí na rozpoznávání potřeb zákazníků a jejich 

uspokojování. Tyto potřeby se firma snaží uspokojovat lépe, než to dokáže konkurence. 

Marketingová koncepce se primárně soustředí na vytváření hodnot pro zákazníka. Jde  

o vytváření takových produktů, které zákazníci ocení. Cílem firmy by měl být 

dlouhodobý ziskový vztah s jejími zákazníky (Karlíček, 2018). 

 

Sociální koncepce 

Dle Foreta (2012) rozeznáváme i koncepci sociální. Sociální koncepce vychází 

z předpokladu, aby činnost výrobců a prodejců vedla k uspokojování potřeb zákazníků, 

ale aby neměla negativní vliv na fungování lidské společnosti a na kvalitu životního 

prostředí. Cílem této koncepce je zlepšení kvality života zákazníků. 

 

2.2 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí je prostředí, ve kterém se odehrávají veškeré marketingové 

aktivity firmy. Zahrnuje všechny okolnosti, které mají vliv na firmu, její výrobní procesy, 

technologie, obchodování a chování stávajících i potencionálních zákazníků 

(ManagementMania, 2016). 

 

Každé podnikání probíhá v určitém prostředí, které se v průběhu času mění. Tyto změny 

musí podnikový marketéři vnímat pozitivně. Dále se musí marketéři těmto změnám 

neustále přizpůsobovat. Při kvalitním vnímání a zpracování těchto změn marketéři 

dostihují konkurenci, případně nad ní získávají náskok. 

Nejvýznamnější faktory marketingového prostředí jsou na následujícím obrázku 

(Karlíček, 2013). 
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Obrázek 1: Marketingové prostředí (Karlíček, 2018) 

 

2.2.1 Makroprostředí 

Širší prostředí pro podnikání je označováno jako marketingové makroprostředí. Patří 

do něj politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické a přírodní 

(ekologické) prostředí. Rozbor makroprostředí umožňuje odhalit významné trendy  

a změny. Slouží k prognózování budoucího vývoje a plánování (Paulovčáková, 2015). 

 

Detailním rozborem makroprostředí se zabývá analýza PESTE. 

 

Politicko-právní prostředí 

Mezi faktory tohoto prostředí patří stabilita zahraničí, národní politická situace, členství 

země v EU apod. Tyto vlivy představují pro firmy významné příležitosti a současně  

i ohrožení. Politická a legislativní meze se dotýkají každého podniku. Řada zákonů, 

právních norem či vyhlášek nejen, že vymezuje prostor pro podnikání, ale i upravuje 

samotné podnikání a významně tak ovlivňuje budoucí marketingové chování  

a rozhodování (Sedláčková, Buchta, 2006). 
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Ekonomické prostředí 

Kupní síla a nákupní zvyky firem jsou ovlivněny ekonomickými faktory. Mezi 

ekonomické faktory patří úrokové sazby, měnové kurzy, HDP, fáze ekonomického cyklu, 

míra inflace, míra nezaměstnanosti aj. (Vaňák, 2007). 

 

Sociální prostředí 

Se dělí na kulturní a demografické. Kulturní zahrnují jak prvky duchovní tak i materiální. 

Marketingové pracovníky zajímají především kulturní faktory, mající vliv na chování 

spotřebitele na trhu.  Důležité je rozlišovat primární a sekundární názory společnosti. 

Primárná názory potomci dědí po svých rodičích a sekundární si jedinci vytváří 

v důsledku styku s ostatními jedinci ve společnosti. Demografické faktory se zabývají 

základními ukazateli obyvatelstva, jako je počet, věk, hustota obyvatelstva, pohlaví aj. 

(Boučková, 2003). 

 

Technologické prostředí 

Dominantní složkou makroprostředí je technologické prostředí, jež se maximálně 

projevuje v posledních desetiletích. V dnešní době je třeba vynakládat velké finanční 

prostředky, aby firmy dokázaly držet krok s konkurencí. Podniky, které chtějí, aby tento 

faktor měl na firmu vliv, musí výrazným způsobem prosazovat působení svých 

marketingových pracovníků. Zásadní směry výzkumu jsou totiž pro podnik životně 

důležité (Boučková, 2003). 

Poptávka zákazníků může byt razantně a rychle změněna technologickým vývojem. 

Technologický vývoj je velmi těžké odhadnout, naopak velmi snadno se hodnotí ex post 

(Karlíček, 2018). 

 

Přírodní (ekologické) prostředí 

Ekologické prostředí cílí zejména na dodržování ekologických norem a zákonů. 

Společnost hodnotíme z hlediska nezávadnosti a celkového přístupu k ochraně životního 

prostředí. Řadíme zde například mezní hodnoty pro znečišťování ovzduší, třídění  

a likvidaci odpadu atd. (Zamazalová, 2009). 
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2.2.2 Mikroprostředí 

Základem mikroprostředí je samotná společnost. Nejužší vazby k firmě mají zákazníci, 

konkurenti, distributoři a dodavatelé, jsou označování jako marketingové 

mikroprostředí (Karlíček, 2018).  

 

Firma 

Nedílnou složkou marketingového mikroprostředí je samotná společnost. Míra 

naplňování smyslu jeho existence je závislá na fungování interního okolí a jejich 

vzájemné součinnosti. Kooperace všech úseků společnosti a úloha marketingového 

oddělení jako koordinátora a integrujícího prvku může zajistit firmě naplnění budoucích 

strategických cílů. Úspěchy podniků jsou závislé na finančních možnostech, na umění 

orientovat se v prostředí a prodávat své produkty na základě zákazníkových potřeb 

(Zamazalová, 2009). 

 

Zákazník 

Definujeme jej jako finálního spotřebitele (státní organizace, společnosti, jednotlivci)  

a výrobní či ostatní společnosti. Zákazník by měl být pro společnost nejdůležitějším 

pilířem. Zákazník je základem marketingové strategie a je tím z čeho firma „žije“. Pokud 

chce společnost na trhu uspět, je potřeba dělat výzkumy chování a motivaci zákazníků. 

Velmi důležitým faktorem pro firmy je spokojenost a loajalita zákazníka (Jakubíková, 

2013). 

 

Konkurence 

Aktuálně je na trhu nesmírně těžké „porážet“ konkurenci, vzhledem k tomu, že je 

nespočet firem, které vystupují se stejnou či podobnou nabídkou. Zákazníků je ovšem 

omezený počet. Snahou firem je odolat v boji proti konkurenci, v ideálním případě být 

lepší než konkurence. Čím více je nabídka konkurence podobnější, tím více se upíná 

pozornost na cenovou politiku společnosti. Detailní analýza konkurence je vhodným 

předpokladem pro použití vhodné firemní strategie (Zamazalová, 2009). 

 

Mezi nejpoužívanější nástroje analýzy konkurence můžeme zařadit Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí (Keřkovský & Vykypěl, 2002). 
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Porterův model pěti sil 

Porterova analýza slouží k analýze faktorů, které ovlivňují vyjednávací postavení 

společnosti v daném odvětví. Do pěti základních faktorů této analýzy zahrnujeme 

vyjednávací sílu zákazníků, vyjednávací sílu dodavatelů, hrozbu vstupu nových 

konkurentů, hrozbu substitutů a rivalita firem působících na daném trhu (Hanzelková, 

2009). 

 

 

Obrázek 2: Konkurenční síly na trhu dle Portera (Vlastní zpracování, 2018) 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla dodavatelů je závislá na počtu zákazníků, na stupni koncentrace 

zákazníka a také na diferenciaci výrobku. Dále záleží na tom, jak velká je konkurence na 

trhu a zda má zákazník větší možnost výběru. 

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Vstup nových potencionálních konkurentů je závislí zejména na faktorech, která utvářejí 

vstupní bariéry. 
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Hrozba substitutů 

Substituty jsou výrobky plnící stejnou nebo podobnou funkci. Zákazník se rozhoduje na 

základě kvality, ceny, užitné hodnoty, funkce a také podle toho, jaké by byly náklady na 

případnou změnu k jinému substitutu. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů 

Vyjednávací síla dodavatelů říká, do jaké míry dokáže ovlivnit dodavatel cenu našeho 

výrobku. Neodmyslitelným faktorem v této oblasti je velikost podniku. Malý podnik 

nemusí být pro dodavatele významným odběratelem na to, aby mohl ovlivnit cenu 

(Hanzelková, 2009). 

 

Distributoři 

Distributorem mohou být jakékoli osoby (fyzické či právnické) spojené s dopravou všech 

komponentů spojených s výrobkem. Ať už jde o materiál potřebný k výrobě produktu 

nebo doprava samotného výrobku k zákazníkovi. Distributorské sítě jsou určeny 

k nákupu i prodeji potřebných statků a služeb (Karlíček, 2018). 

 

Dodavatelé 

Jeden z nejdůležitějších článků mikroprostředí podniku. Dodavatelé ovlivňují kvalitu  

a množství potřebných zdrojů pro správný chod firmy. Dodavatelé mají značný vliv také 

na budoucnost podniku. Zpožděné dodávky či nezaplacené pohledávky mohou mít 

neblahý vliv na existenci společnosti. Výběr ideálních dodavatelů je pro společnosti 

důležitý (Zamazalová, 2010). 

Veškeré subjekty, poskytující firmě všechny zdroje k tomu, aby mohla nabízet a prodávat 

své vlastní produkty. Nejde pouze o dodavatelé inputu pro výrobu, ale i o nejrůznější 

poradenské firmy (Karlíček, 2018). 
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Pro analýzu mikroprostředí je vhodný model „7S“ firmy McKinsey. Tento model vznikl 

v sedmdesátých letech a slouží manažerům k porozumění komplikovanostem, spojených 

organizačními změnami. Obsahuje sedm níže uvedených faktorů.  

 

Obrázek 3: Model "7S" firmy McKinsey (zpracováno dle Mallya, 2007) 

Vedení společnosti musí brát v potaz všech sedm těchto faktorů bez ohledu na to, zda se 

jedná o malou nebo velkou firmu. Tyto faktory se vzájemně prolínají, a pokud by vedení 

firmy některé faktory zanedbávalo, může dojít ke zhroucení ostatních faktorů (Mallya, 

2007).  

 

2.3 Segmentace a targeting 

Lidé neboli zákazníci se výrazně liší ve svých potřebách. Každá společnost ví, že 

nedokáže uspokojit všechny zákazníky stejným způsobem. Segmentace znamená 

rozdělení celého trhu na menší skupiny, které mají stejné či podobné potřeby. Targeting 

je výběr jednoho nebo více cílových segmentů (Kotler, 2007). 
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2.4 Marketingový mix 

„Marketingový mix je metoda pro stanovení produktové strategie a produktového 

portfolia firmy. Jinými slovy toho, co, jak a komu by měla firma nabízet“. 

(ManagementMania.com, 2016). 

 

Marketingový mix neboli 4P řeší zejména otázky, jak konkrétně bude vypadat náš 

produkt, jaká bude jeho cena, kde, kdy a jak ho budeme propagovat a jak zajistíme jeho 

dostupnost (Karlíček, 2018). 

 

4P: 

• Product – výrobek, 

• Price – cena, prodej,  

• Promotion – propagace, 

• Place – dostupnost, místo (Karlíček, 2018). 

 

 

Obrázek 4: 4P - Marketingový mix (ManagementMania, 2016) 
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2.4.1 Produkt 

Za produkt považujeme nejen jakékoli fyzické zboží, ale také nejrůznější služby, 

informace, myšlenky, zážitky a jejich kombinace, pokud tedy mohou být předmětem 

směny. U běžných produktů je možné pracovat s celou řadou vlastností, kterými se lze 

odlišit od konkurence (Karlíček, 2018). 

Produkt se skládá ze tří částí. První částí je jádro, které vyjadřuje základní funkci 

produktu. Druhou je skutečný výrobek, který zahrnuje kvalitu, styl, design, značku, 

doplňky, balení atd. Poslední tedy třetí částí je tzv. rozšířený výrobek, který obvykle 

zahrnuje služby spojené s koupí výrobku. Jde tedy o klíčový faktor při rozhodování 

zákazníka (Paulovčáková, 2015). 

 

Životní cyklus produktu 

Životní cyklus produktu je složený ze čtyř fází.  

Cyklus začíná fází uvedení na trh. Vyznačuje se záporným ziskem a pomalým růstem 

tržeb. Hlavním důvodem bývají vysoké náklady, které jsou spojeny s uvedením výrobku 

na trh. Pokud firma s produktem úspěšně prorazí na trh, výrobek přechází do fáze růstu. 

V této fázi roste poptávka a tedy i zisk a tržby. Třetí fází je zralost. Jde o typicky nejdelší 

stádium z celého cyklu produktu. Trh je nasycen, což znamená, že většina zákazníků již 

trh přijala. Tržby začínají růst pomaleji a tím pádem klesá zisk. Závěrečná fáze je úpadek. 

Tržby výrazně klesají a ziskovost produktu míří znovu k záporným hodnotám.  

 

 

 

Obrázek 5: Životní cyklus produktu (Vlastní zpracování dle Karlíček, 2018) 
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2.4.2 Cena 

Jediným faktorem 4P, který pro podnik představuje výnos je cena. Všechna ostatní „P“ 

přestavují pro podnik výhradně nákladovou složku. Správné stanovení ceny má pro firmu 

existenční význam. Chce-li firma správně stanovit cenu výrobků, musí v prvé řadě 

pochopit vztah mezi vnímanou cenou a kvalitou (Karlíček, 2018). 

Metoda stanovení ceny 

Metody cenotvorby jsou závislé a firemní strategii i na prostředí v němž se společnost 

nachází. Rozhodující roli při stanovení ceny hrají cíle, které firma volí, zda jsou 

krátkodobé či dlouhodobé. Dále v jaké  fázi životního cyklu se produkty nacházejí. 

 

Metody cenotvorby: 

1. Cena orientovaná na náklady – nejběžnější používaný způsob cenotvorby. Zisk 

se počítá jako procentní podíl k nákladům. Tvorba ceny vychází z nákladů. 

2. Cena orientovaná na poptávku – cena se stanovuje na základě elasticity poptávky 

a odhadů celkových prodejů. 

3. Cena orientovaná na konkurenci – nejjednodušší metoda stanovení ceny. Vychází 

z tržní ceny a respektuje ceny konkurence. 

4. Cena orientovaná na zákazníka – cena, která se stanovuje dle hodnoty vnímané 

zákazníkem. Hlavní roli zde hraje kvalita a prestiž (Moudrý, 2008). 

 

Cenová strategie 

Rozlišujeme tři základní cenové strategie. Jsou to strategie vysoké ceny, strategie dobré 

hodnoty a v poslední řadě ekonomická strategie (strategie nízké ceny). 

 

1. Strategie vysoké ceny – firmy oslovují zákaznický segment, který není příliš 

citlivý na změnu ceny a zároveň požaduje vysokou kvalitu produktu. 

2. Strategie dobré hodnoty – firmy nabízejí zákazníkům kvalitní produkty, při volbě 

nižší prodejní ceny. 

3. Ekonomická strategie – cílí na zákazníky požadující nízké ceny a nevyžadující 

vysokou kvalitu produktu (Karlíček, 2018). 
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2.4.3 Marketingová komunikace (propagace) 

„Propagací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí 

kterého firmy a další instituce naplňují své marketingové cíle (Karlíček, 2018)“. 

 

Je nástrojem, který slouží k přesvědčování a informovanosti zákazníků o produktech. 

Využívá se k navázání vztahů se zákazníky. Dílčím cílem je umění připomínat se 

zákazníkovi. Propagace zahrnuje pět základních propagačních nástrojů (viz níže), ale také 

výstavy, veletrhy nebo sponzorství. 

Pět základních propagačních nástrojů:  

• reklama, 

• podpora prodeje, 

• public relations, 

• osobní prodej, 

• přímý marketing. (Jakubíková, 2013).  

 

 

Reklama 

Reklama je jeden z nejdůležitějších prostředků pro vytváření a posilování značky. 

Efektivně zvyšuje úroveň povědomí o značce a ovlivňuje společenství, které daná značka 

vyvolává. Mezi přednosti reklamy patří také schopnost oslovovat velké cílové segmenty.  

 

Dle využívaného média rozdělujeme reklamy na televizní, rozhlasové, tiskové, venkovní, 

tzv. product placement a online reklama. Každá reklamní kampaň má své klady a zápory, 

které každý marketér musí brát v potaz při plánování reklamní kampaně (Karlíček, 2018). 

 

Podpora prodeje 

Obsahuje celou škálu nástrojů, které motivují okamžitý prodej. Jde především o přímé 

slevy z ceny produktu. Dalšími charakteristickými nástroji podpory prodeje jsou 

například výhodná balení, slevové kupony, dárky poskytované při zakoupení produktu aj. 

(Karlíček, 2018).  
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Public relations  

PR lze charakterizovat jako vybudování vztahů s médii. Klíčovým cílem PR je vyvolat 

pozitivní publicitu a řízení případné negativní publicity (Karlíček, 2018). 

 

PR slouží k předávání informací a k vytváření image společnosti, ale také k podpoře 

jednotlivých produktů. K hlavním nástrojům PR patří publikace, výroční zprávy, brožury, 

firemní newslattery, události, sponzoring, projevy a aktivity v oblasti veřejných služeb 

(Paulovčáková, 2015). 

 

Osobní prodej 

Umožňuje přímý kontakt mezi jakoukoli skupinou, která projevuje určitý nebo 

potencionální zájem o společnost. Prodejce přizpůsobí svou nabídku každému 

zákazníkovi na míru a získává od něj okamžitý feedback (Karlíček, 2018). 

 

2.4.4 Distribuce 

Proces odbytu z výrobního podniku k dalším zprostředkovatelům odbytu až po prodej 

spotřebiteli u konečného prodejce. Ve své podstatě jde o komunikační cestu produktu. 

Dále určuje marketingový distribuční kanál, zatímco marketingová logistika je 

prostředkem a fyzickou obsluhou této cesty (Tomek & Vávrová, 2011). 

 

Distribuce je způsob, kterým se výrobek dostává ke svým zákazníkům. Záměrem je,  

aby se produkt dostal k zákazníkovi ve správnou chvíli, na správném místě a způsobem, 

který odpovídá marketingové strategii společnosti (Karlíček, 2018). 

 

Podle využívaného počtu distributorů rozlišujeme tři základní distribuční strategie: 

• intenzivní distribuce – firma se snaží, aby produkt byl zákazníkovi k dispozici 

kdykoli a kdekoli, a proto využívá co největší počet distribučních míst, 

• exkluzivní distribuce – strategie, která využívá malý počet distribučních míst 

z důvodů, aby produkty neztratily svoji exkluzivitu, 
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• selektivní distribuce – tvoří kompromis mezi intenzivní a exkluzivní distribucí. 

Při této strategii firma využívá omezené množství distributorů, avšak ne tolik jako 

v případě intenzivní distribuce (Karlíček, 2018). 

 

Distribuční cesty 

Představují způsob přepravy prostředků a pokrytí potřeb konečného zákazníka. Cesty, 

které umožňují kupujícímu mít výrobek dosažitelný na správném místě, ve správný čas, 

v požadovaném množství a kvalitě. Vybraná cesta by měla být nejpřijatelnější pro obě 

strany. 

 

Rozlišujeme 2 typy distribučních cest: 

1. Přímá distribuce – dochází k bezprostřednímu kontaktu mezi výrobce  

a zákazníkem. Dodavatel tak má maximální kontrolu nad cestou produktu 

k zákazníkovi. Veškerá odpovědnost za dodání, uskutečnění prodeje a platby za 

produkt je na straně výrobce. 

2. Nepřímá distribuce – u tohoto typu distribuční cesty se objevuje jeden nebo více 

distribučních mezičlánků mezi výrobcem a zákazníkem. Mezičlánek v tomto 

případě přejímá zodpovědnost za dodání výrobku. Použitím distribuce 

s mezičlánkem bývá prodloužena doba dodání výrobku (Boučková, 2003). 

 

2.5 Marketingové plánování 

Klíčová dovednost každého marketéra. Výstupem této činnosti je marketingový plán.  Jde 

o dokument, který shrnuje plánované marketingové aktivity podniku za určité období. 

Celý marketingový plán je obsáhlý dokument. 

 

Marketingový plán je obvykle složen z: 

• manažerského shrnutí, 

• situační analýzy, 

• marketingových cílů, 

• marketingové strategie, 

• marketingového mixu,  
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• časového plánu, 

• finanční plán (Karlíček, 2018). 

 

Manažerské shrnutí. 

Sumarizuje klíčové body marketingového plánu. Slouží k rychlé orientaci vedení 

podniku, směrem k budoucím plánům firmy.  

 

Situační analýza 

Sumarizuje nejpodstatnější informace o cílovém trhu. Ve své podstatě jde o analýzy 

marketingového prostředí, tak jak jsou popsány v kapitole 2.2. Součástí této analýzy je 

také shrnutí aktuální pozice firmy na daném trhu. Závěry situační analýzy jsou 

prezentovány ve SWOT analýze. SWOT analýza je výstupem pro stanovení 

marketingových cílů. Marketingové cíle stavujeme tak, aby byly SMART. Tedy 

specifické, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné a časově ohraničené. 

 

Marketingová strategie 

Cesta, kterou bude dosaženo marketingových cílů. V této části je třeba řady klíčových 

rozhodnutí marketérů. Hledáme odpovědi na otázky typu „kdo je náš zákazník“, „jakou 

hodnotu mu nabízíme“, „jak zajišťujeme jeho spokojenost“, „jakou máme konkurenční 

výhodu“ a „jak si ji udržíme“. 

 

Marketingový mix je detailněji popsán v kapitole 2.4. 

 

Časový a finanční plán musí být v souladu se všemi předcházejícími částmi 

marketingového plánu. V této části je třeba pro každou z plánovaných aktivit připravit 

detailní popis (Karlíček, 2018). 

 

2.6 Analýza rizik 

Vnímáme ji jako proces definice hrozby, pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu. 

Jde o vytyčení rizik a jejich závažností. Riziko – míra ohrožení aktiva, míra nebezpečí, 

že se uplatní hrozba a dojde k nežádoucím účinkům vedoucím ke vzniku škody. 



28 

 

Analýza rizik obvykle zahrnuje: 

1. identifikaci aktiv – vymezení stanoveného subjektu a popis aktiv, která vlastní, 

2. stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro společnost, 

3. identifikaci hrozeb a slabin – určení událostí, které mohou negativně ovlivnit 

hodnotu aktiv, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – vymezení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a rozsahu zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě (Rais, Doskočil, 

2007). 

 

2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza se zaměřuje na zjištění silných a slabých stránek společností. Zároveň lze 

tuto analýzu využít ke zjištění příležitostí a hrozeb podniku. V poslední řadě SWOT 

analýza slouží ke shrnutí závěrů celkové strategické analýzy (Hanzelková, 2009). 

 

SWOT je vytvořena z prvních písmen slov z angličtiny: 

• strenghs = silné stránky, 

• weaknesses = slabé stránky, 

• opportunities = příležitosti, 

• threats = hrozby. 

 

Schéma SWOT analýzy:  

 

Obrázek 6: Schéma SWOT analýzy (zpracováno dle Dědina, Cejthamr, 2005) 

Vysvětlivky: 

SO – využití silných stránek k získání výhod 

WO – využitím příležitostí překonat slabiny 

SW – na obranu proti hrozbám využít silné stránky, 

WT – čelit hrozbám při minimalizaci nákladů (Dědina, Cejhthamr, 2005). 
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2.8 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části této diplomové práce byl zprvu definován pojem marketing. Dále bylo 

rozebráno marketingové prostředí, které zahrnovalo analýzu makroprostředí – PESTE  

a analýzy mikroprostředí – Porterův model pěti sil a model „7S“ firmy McKinsey. 

Stěžejní pasáží v teoretické části byl marketingový mix. Na předchozí analýzy a rozbory 

navazovala SWOT analýza, marketingové plánování a analýza rizik. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V této části diplomové práce bude popsána zvolená společnost a následně analyzována 

z marketingového pohledu. 

 

3.1 Základní charakteristika společnosti Hopax s. r. o. 

Společnost Hopax s. r. o. byla založena v lednu roku 1994. Zakladatelem a také jediným 

majitelem je až doposud pan Jozef Pavlík.   

 

 

Obrázek 7: Logo společnosti (Vlastní zpracování dle Hopax.cz, 2019) 

 

Název společnosti:  HOPAX, s. r. o. 

Sídlo:    Červenka, Nádražní 106, PSČ 78401 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

IČO:    60779713 

Zapsáno v OR:  18. 1. 1994 

Statutární orgán:  Jozef Pavlík – společník 

Roční obrat:   335 890 tis. Kč za rok 2018 

Předmět podnikání:  

• obrábění, zámečnictví a nástrojářství,  

• opravy silničních vozidel,  

• klempířství a opravy karosérií, 

• silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly   

do 3,5 t, 

•     nákladní mezinárodní doprava provozovaná vozidly o     

     největší povolené hmotnosti nad 3,5 t, 

•      vývoj a výroba manipulační techniky (Výroční zpráva,   

2017). 
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3.2 Popis společnosti  

Firma začala roku 1994 jako malá firma na Litovelsku. Majetkem byl tehdy pouze jeden 

jeřáb, základní zámečnické vybavení a malá administrativní budova. Prvotní produkty 

byly pouze malé ocelové svařence bez jakéhokoliv zámečnického opracování. Mezi 

zlomové roky společnosti můžeme zařadit léta 1999 a 2000, kdy společnost postavila 

svou první, respektive druhou výrobní halu. První byla postavena svařovna, kterou 

následovala hala druhá, kde již byly nainstalovány horizontální vyvrtávačky.  

 

V následujících letech došlo k orientaci společnosti zejména na zahraniční zákazníky. 

Toto zaměření znamenalo změnu nároků na výrobky a technologické požadavky. Díky 

dostatečným zdrojům z realizovaných zakázek mohla společnost investovat  

do technologií a dalších výrobních hal. Díky novým halám došlo k razantnímu urychlení 

výroby. V této době bylo značným způsobem investováno zejména do svařovacích strojů 

Fronius. Kromě výrobní techniky bylo investováno i do montážní techniky. Díky těmto 

investicím došlo v letech 2001 – 2008 k prudkému rozvoji společnosti Hopax s. r. o. 

V těchto letech si společnost vybudovala seriózní jméno na německém trhu.  

V roce 2010 byla odkoupena část firmy Mezinárodní nákladní doprava. Tento krok vedl 

k dalšímu uspokojování zákaznických potřeb. Společnost nabízí tedy komplexní služby 

včetně dopravy k samotnému zákazníkovi.  

 

Obecně společnost vyrábí ocelové nosné konstrukce, manipulační kolové vozy, 

manipulační kolejové vozy, jeřáby, opracování, lakování a montáž různých výrobků, 

opracování ocelových svařenců, výrobou a montáží ocelových konstrukcí. V poslední 

řadě se zabývá dodávkami průmyslových hal na klíč.  

Výrobní možnosti firmy jsou téměř neomezené. Hopax s. r. o. vyrábí nosníky či svařence 

až do délky 40 metrů a váhy 35 tun. Dále vyrábí manipulační techniku pro 

vnitropodnikovou manipulaci s materiálem. 

Základním strategickým cílem Hopax s. r. o. je vyhovět požadavkům stálých  

či potencionálních zákazníků a čelit novým výzvám ve výrobě ocelových svařenců 

(Hopax.cz, 2019). 
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3.3 Makroprostředí společnosti 

V této části diplomové práce bude rozebráno makroprostředí společnosti, tedy vnější 

faktory působící na podnikání firmy. Na rozbor tohoto prostředí bude použita metoda 

PESTE. 

 

Politicko-právní prostředí 

Politická situace v ČR je poslední roky stabilní. Česká republika není v žádném 

mezinárodním konfliktu, který by se výrazně podílel na obchodování se zahraničím.  

Spolupráce s krajským a obecním úřadem je na minimální úrovni a tedy neovlivňuje 

značným způsobem společnost. 

 

Podnik se řídí veškerými právními předpisy, které jsou v České republice platné k roku 

2019. V návaznosti na změnu zákona o obchodních korporacích musela společnost v roce 

2015 měnit své stanovy.  

Společnost se musí řídit následující legislativou: 

 

• Zákon č. 586/1992 Sb. – o daních z příjmu,  

• Zákon č. 563/1991 Sb. – o účetnictví,  

• Zákon č. 16/1993 Sb. – o dani silniční,  

• Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, 

• Zákon č. 90/2012 Sb. – o obchodních korporacích, 

• Zákon č. 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník. 

 

Vzhledem k tomu, že se firma pohybuje nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí, řídí 

se zákony pro EU, ale i mimo ni.  

Na chod společnosti se promítlo nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR), které je účinné od 25. května 2018. Hopax s. r. o. musel upravit interní 

dokumenty, zmapovat, jak se ve firmě zachází s osobními údaji a v poslední řadě zajistit 

školení pro zaměstnance, kteří s osobními údaji nakládají. 
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Ekonomické prostředí 

Společnost je z poloviny svých příjmů závislá na exportu. Veškeré obchodní transakce se 

zahraničím jsou prováděny v eurech, tudíž Hopax s. r. o. neřeší kurzové riziko.  

Pouze v některých případech probíhá výměna eur za České koruny. V takových situacích 

má podnik forwardově zajištěné kurzy, tzn., že firma si dopředu zafixuje u banky nejvyšší 

kurz a ten se nezmění, dokud kurz nepřesáhne tuto zajištěnou hranici.  

 

Sociální prostředí 

Společnost je v regionu vnímána velmi pozitivně. Za dobu působení si vydobyla určité 

renomé menší, kvalitní a stabilní firmy v Olomouckém kraji. Využívá situace 

nezaměstnanosti v tomto regionu a na svá místa si může vybrat ty „nejzkušenější“  

a „nejkvalitnější“ uchazeče.  

I když nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesá podobnou tendencí jako 

celorepubliková nezaměstnanost, společnost je stále v situaci, kdy si může vybírat 

z několika potencionálních uchazečů. 

 

 

Graf 1: Počet nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji v roce 2018 v tis. obyvatel (zpracováno dle 

czso.cz, 2019) 

 

Negativem je skutečnost, že lidé bydlící v přímém okolí firmy v obci Červenka si stěžují 

na přílišný hluk vycházející z výrobních hal v nočních hodinách a odpoledních hodinách. 
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Z tohoto pohledu přímý obyvatelé vesnice Červenka vnímají společnost velmi negativně 

a zahrnují ji neustálými stížnostmi. 

 

Technologické prostředí 

Firma klade důraz na inovace technologií a vlastní řadu certifikátů a osvědčení.  

 

Certifikáty:  

• ISO 9001, 

• ISO 14001, 

• ČSN EN – ISO 15085-2, 

• EN – ISO 15085-2, 

• DIN EN 15085  

• Tlakové nádoby Modul C1 dle směrnice 97/23/EG aj. 

Dále je firma držitelem certifikátu výjimečnosti a certifikátu prověřená společnost. 

 

Hopax s. r. o. investuje do nových strojů, technologií a zařízení, které zvyšují 

produktivitu. Dále dbá na zlepšování layoutu výrobních pracovišť a logistiky toku 

materiálu.  

 

Ekologické prostředí 

Environmentální politika je součástí strategie společnosti Hopax s. r. o. s ohledem na 

budoucí záměry firmy. Společnost provádí veškeré své činnosti a rozhodnutí v souladu 

s platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Trvale hledá možnosti pro snižování 

energetických náročností instalovaných strojů a používaných technologií. Pro všechny 

zaměstnance platí dodržování předpisů týkajících se životního prostředí a bezpečnosti 

práce. V poslední řadě probíhá komunikace se zainteresovanými stranami na úrovni 

ochrany životního prostředí.  
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3.4 Mikroprostředí společnosti 

Vnitřní prostředí společnosti bude v této části diplomové práce analyzováno pomocí 

Porterovy analýzy pěti sil a analýzy „7S“. 

 

3.4.1 Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti sil analyzuje odvětví, jeho rizika a vychází z pěti základních prvků, 

které budou v této podkapitol rozebrány. 

 

Odběratelé 

Hopax s. r. o. každoročně zjišťuje spokojenost svých zákazníků pomocí dotazníku 

spokojenosti. V pravidelných intervalech probíhají návštěvy u zákazníků a obchodně-

společenská setkání. 

Zákazníky společnosti jsou zejména němečtí a norští odběratelé. Jedná se zejména  

o průmyslový trh. Téměř žádný svařenec není konečným produktem pro konečné 

zákazníky. Z českých zákazníků je třeba zmínit CZ-Loko, pro které Hopax s. r. o. vyrábí 

kolejové podvozky.  

 

 

Graf 2: Podíly zákazníků v roce 2018 (Vlastní zpracování, 2019) 

První kontakt zákazníka je většinou telefonickou formou. Následuje mailové 

komunikace, kde se již doladí detaily a v poslední fázi se pošle cenová nabídka pro 

zákazníka. 

Podíly zákazníků 

CZ D N
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Níže jsou popsáni tři zákazníci, které firma považuje za stálé a stěžejní. Zmínění zákazníci 

se k firmě pravidelně vrací s poptávku po výrobcích.  

 

CZ-Loko a. s. 

Společnost CZ LOKO a. s. je jedním z předních výrobců lokomotiv a speciálních 

drážních vozidel. Sídlo podniku je v České Třebové. Zabývá se zejména výrobou nových 

kolejových vozidel, opravami kolejových vozidel, záruční a pozáruční servis. Firma CZ 

LOKO a. s. zaměstnává cca 700 zaměstnanců (czloko.cz, 2019). 

 

Obrázek 8: Logo společnosti CZ LOKO (Vlastní zpracování dle czloko.cz, 2019) 

 

GOLDHOFER ag. 

Německá společnost, která má obrovskou historii. Vznikla již v 18. století jako malá 

kovárna. V současné době je globální společností s vynikajícími zkušenostmi  

a inovačními schopnostmi. Zabývá se těžkou přepravou nákladů na velké vzdálenosti  

a přepravou nadrozměrných nákladů. Výroba společnost GOLDHOFER ag. je založena 

na nejvyšších technologických standardech pro mimořádně spolehlivý a vysoce 

hospodárný provoz (goldhofer.com, 2019). 

 

Obrázek 9: Logo společnosti GOLDHOFER ag. (Vlastní zpracování dle goldhofer.com, 2019) 

 

SEAONICS a. s. 

Seaonics a. s. se specializuje na podporu průzkumu a využívání oceánských zdrojů. Jedná 

se o norskou společnost, která dodává produkty v rámci offshore energie, výzkumu  

a průzkumu oceánu. Zaměřuje se na prémiové produkty a služby, které zajišťují efektivní 

a bezpečný provoz. Saonics a. s. se nachází v Alesundu, uprostřed námořního klastru 

obklopeného řadou loděnic a majitelů lodí (seaonics.com, 2019). 
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Obrázek 10: Logo společnosti SEAONICS a. s. (Vlastní zpracování dle seaonics.com, 2019) 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé mají možnost individuálního řízení zakázky. Hopax s. r. o. musí plně 

respektovat veškeré požadavky svých zákazníků na jednotlivé zakázky. Pokud společnost 

důkladně nesplní veškerá kritéria a přání zákazníka, dochází k velkému vlivu na pověst  

a dobré jméno společnosti. 

Zákazník může pravidelně během výroby navštěvovat sídlo společnosti, kde je vyhrazena 

návštěvní zasedací místnost. Dále může pobývat na dílně, kde může operativně řešit 

požadavky na míru. Odběratelé mohou do jisté míry termínově upravovat zakázku, 

vyjednávací síla odběratelů je tedy velká. 

 

Jedním ze zákazníků je i společnost GOLDHOFER, která je jedním z nejstabilnějších 

zákazníků. Tato společnost chystá na červenec každoroční celozávodní dovolenou, která 

značně ovlivní plánované výkony firmy Hopax s. r. o.  

 

Konkurence 

Situace v hutním průmyslu je tedy pro firmy velice dobrá. Firmy působící v regionu 

Olomoucko si nemůžou stěžovat na nedostatek nových zakázek. V hutním průmyslu se 

dá konkurence využít také ku prospěchu podniku. Hopax s. r. o. nevyužívá v současné 

době kooperaci ve spolupráci s konkurenty. 

 

Následující konkurenti byly vybrány z více důvodů. Jedním z nich je lokalita. Až na firmu 

Blanesta, která je vzdálená přibližně sto kilometrů se všichni mnou vybraní konkurenti 

nachází v blízkosti společnosti Hopax s. r. o. Druhým a zásadnějším důvodem mého 

výběru je skutečnost, že Hopax s. r. o. dlouhodobé soupeří s těmito podniky  

o potencionální pracovníky. 
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Dále jsou popsány hlavní konkurenti společnosti Hopax s. r. o. Všichni konkurenti jsou 

zvoleni z důvodu toho, že jejich sídla jsou v blízkosti Hopax s. r. o.  

 

UNEX a. s. 

Společnost, která se zabývá těžkým strojírenstvím, zejména výrobou kolesových rypadel. 

Tato firma je rozdělená na několik produktových a výrobních skupin. Největší konkurencí 

pro Hopax s. r. o. znamená produktová skupina 15. Tato skupina se zaměřuje na výrobu 

manipulační techniky, tak jako firma Hopax s. r. o. Výrobní a ekonomické možnosti 

UNEX a. s. jsou mnohem vyšší než Hopax s. r. o. 

Díky vlastním strojírnám, slévárnám, lakovnám a kovárnám je UNEX schopen dodat širší 

sortiment těžkých ocelových konstrukcí včetně montáže (Unex.cz, 2019). 

 

 

Obrázek 11: Logo společnosti Unex a. s. (Vlastní zpracování dle Unex.cz, 2019) 

Blanesta s. r. o. 

Podnik působící ve vlastních výrobních prostorech v Blansku. Zaměstnává cca 45 

pracovníků, kteří vyrábí svařence včetně opracování. Dále zařízení pro elektrotechniku  

a energetiku, zařízení pro stroje a výrobní linky včetně kompletace (Blanesta.cz, 2019). 

 

Obrázek 12: Logo společnosti Blanesta s. r. o. (Vlastní zpracování dle Blanesta.cz, 2019) 

 

QTECH s. r. o. 

Podnik QTECH s. r. o. byl založen roku 2000. Sídlo firmy je v Libině cca 20 km od sídla 

HOPAX s. r. o. V posledních letech většina zaměstnanců přešlo z HOPAX s. r. o právě 
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do této firmy. Působí v oblasti dodávek různorodých svařenců včetně obrábění, nátěru  

a montáže. Známkou dlouhodobé kvality a spolehlivého partnerství této společnosti je 

fakt, že většina zakázek této společnosti směřuje na náročné trhy západní Evropy.  

Firma Q TECH s. r. o. vyrábí tyto produkty:  

• výroba a montáž ocelových konstrukcí, 

• výroba a montáž strojních zařízení, 

• povrchové úpravy, 

• poradenství v kusové výrobě, 

• marketingové poradenství ve strojírenství (qtech.cz, 2019). 

 

 

Obrázek 13: Logo společnosti QTECH s. r. o. (Vlastní zpracování dle qtech.cz, 2019) 

 

Pro lepší představu o přibližné velikosti konkurentů jsou v následující tabulce, konkurenti 

srovnány z hlediska počtu zaměstnanců a tržeb za rok 2017. 

Tabulka 1: Porovnání konkurentů společnosti Hopax s. r. o. (Vlastní zpracování, 2019) 

 Unex a. s. Blanesta s. r. o. Qtech s. r. o. 

Počet zaměstnanců 1250 45 80 

Tržby za rok 2017 2,2 mld. 50 mil. 60 mil 

 

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Hutnictví je tradičním těžištěm českého průmyslu. Toto odvětví lze charakterizovat jako 

kapitálově těžké. Vstup na trh je pro potenciální konkurenci velmi obtížný. Počáteční 

investice do technologií a strojů se mohou pohybovat až ve stovkách milionů korun. Úvod 

podnikání v tomto těžkém průmyslu je velmi rizikové. V krátkém časovém horizontu 

tedy nehrozí žádní potencionální konkurenti společnosti Hopax s. r. o. 
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Substituty 

V případě společnosti Hopax s. r. o. nelze jednoznačně určit substituty. Lze konstatovat, 

že jedině při výrobě některých výrobků se naskýtá možnost využití jiného druhu 

materiálu. Možnost využití levnějšího materiálu je, ale téměř vyloučena, protože by měla 

velký vliv na kvalitu výrobků, což si firma nemůže dovolit vzhledem k udržení kladných 

vztahů se zákazníky.   

 

Dodavatelé 

Stejně jako u dodavatelů si dělá společnost Hopax s. r. o. každoroční průzkum dodavatelů. 

Jde zejména o splnění termínů dodávek materiálu a jejich kvalitu.  

Od následujících dodavatelů firma kupuje nejvíce potřebného materiálu. Od plechů 

nejvyšších jakostí, přes hutní materiál až po malé šroubky. 

 

Ferona a. s. 

Ferona a. s. je obchodní společnost, zabývající se nákupem, úpravou, skladováním, 

logistikou a prodejem hutních výrobků. Podnik má maloobchod v Olomouci, což je 

logisticky velmi dobré místo pro dopravu na Červenku. Maloobchod disponuje širokou 

škálou výrobků, ze kterých je možno si vybrat. Od hutních výrobků až po spojovací 

materiál ve vysoké kvalitě. Ve výběru má více než 12 tisíc skladových položek. 

 

Obrázek 14:Logo společnosti Ferona a. s. (Vlastní zpracování dle ferona.cz, 2019) 

 

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s.r.o. 

Předmětem podnikání společnosti Salzgitter je nákup a prodej hutnických výrobků. 

Prodejní nabídka zahrnuje dodávky profilové oceli, nosníků, tenkých a tlustých plechů, 

trubek, uzavřených a otevřených profilů z běžných konstrukčních ocelí. Mimo 

standartního sortimentu společnost Salzgitter nabízí široký sortiment legovaných  

a nerezových ocelí.  

Dodávky jsou zajištěny ze skladových zásob v Lutíně na Olomoucku. 
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Obrázek 15: Logo společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel s. r. o. (Vlastní zpracování dle 

Salzgitter.cz, 2019) 

 

König Frankstahl s. r. o. 

Základním zaměřením společnosti je skladování a prodej ocelových profilů, ocelových 

bezešvých a svařovaných trubek, tažené oceli a systémů ocelových profilů. Většina 

hutního materiálu je skladována v krytých uzavřených halách v Praze a Olomouci. 

Společnost skladuje cca 5 tisíc položek.  

 

 

Obrázek 16: Logo společnosti KönigFrankstahl s. r. o. (Vlastní zpracování dle Ocel.cz, 2019) 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je malá. Společnost Hopax s. r. o. má s každým se svých 

„stálých“ dodavatelů uzavřenou smlouvu. Hopax s. r. o. si určuje podmínky, tedy kvalitu, 

termíny a druh materiálu, který požaduje dodat.  

 

3.4.2 Model „7S“ 

Tento model analyzuje vnitřní prostředí a detailně rozebírá kritické faktory úspěchů 

společnosti. 

 

Strategie 

Strategickým cílem podniku je udržení spokojenosti a loajality svých zákazníků. 

Realizace zakázek v požadovaných termínech a kvalitě. Neustálá finanční stabilita  

a solvence. Získání pevnějšího a lepšího postavení na trhu a zároveň maximalizaci zisku.  
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Strategii společnost rozděluje do okruhů: 

 

o Organizace  

▪ investice do nových strojů a technologií zvyšujících produktivitu, 

▪ budovat celkovou image organizace a kulturu pracovišť, 

▪ posilování konkurenceschopnosti na trhu, 

▪ zlepšování logistiky toku materiálu. 

o Objemy 

▪ meziročně zvyšovat obchodní objemy, 

▪ zvyšovat přidanou hodnotu výrobku. 

o Zákazníci  

▪ reakce na potřeby a podněty zákazníků, 

▪ chránění svěřených informací zákazníkům, 

▪ vysoká kvalita vyráběných výrobků, 

▪ zamezení veškerých výrobních skluzů, 

▪ vytvářet podmínky pro spokojenost zákazníka. 

o Systém kvalita 

▪ zefektivňování systému řízení kvality, 

▪ zlepšování systému řízení organizace podle jejího růstu. 

o Okolní vazby 

▪ aktivní komunikace s úřady,  

▪ rozvoj regionu, 

▪ vytváření pracovních příležitostí pro místní obyvatele, 

▪ péče o životní prostředí. 

 

 

Struktura 

Vedení společnosti je složeno ze tří řídících pracovníků. Tito řídící pracovníci jsou 

vyššího věku. Při prvním osobním kontaktu s novými odběrateli jsou právě tito řídící 

pracovníci přítomni. Počet zaměstnanců se pohybuje okolo 250. V příloze č. 1 je 

organizační schéma společnosti. 
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Systémy 

Softwarová vybavenost firmy zahrnuje nespočet programů, které vlastní většina 

výrobních podniků. Za zmínku stojí tradiční rýsovací software např. Autodesk AutoCAD 

LT 2014, Autodesk Inventor PRO 2014, Dassault Systeme CATIA V6R2013x. Další 

využívané programy jsou MS Office 2013, Control IS DIALOG 3000, který řídí výrobu. 

Všechna interní data jsou sdílena mezi zaměstnanci pomocí serveru. Server slouží také 

k archivaci veškerých dat. Autodoprava používá software RaalTrans. 

 

Styl 

Veškerá zásadní rozhodnutí má v kompetenci výhradně majitel podniku. Ostatní řídící 

pracovníci (jednatel a technický ředitel) delegují další podřízené a díky tomu se tedy na 

chodu firmy podílí každý pracovník. Nevýhodou ve společnosti je skutečnost, že starší 

majitel si nevezme k srdci žádnou radu od svých mladších kolegů a veškeré jeho 

rozhodnutí je konečné a neměnné. Společnost je „rodinný podnik“ a tento fakt se promítá 

na výběru zaměstnanců, kdy majitel firmy v některých případech zvolí rodinného 

příslušníka na nevhodnou pracovní pozici, který nemá správný přístup k pracovním 

povinnostem 

 

Spolupracovníci 

Hopax s. r. o. vytváří podmínky a uvolňuje zdroje pro zvyšování kvalifikací svých 

zaměstnanců. Investuje do zlepšování pracovního prostředí. V minulých letech 

vybudovalo vedení novou administrativní budovu pro THP pracovníky. Snaha  

o budování dobrých mezilidských vztahů ve společnosti. Firma má motivační systém 

odměňování, který vede k dosahování kvality a stabilizuje kádr zaměstnanců věrných 

zaměstnanců. 

Vzhledem k velikosti podniku se většina spolupracovníků velmi dobře zná, což přispívá 

k celkové pozitivní atmosféře na pracovišti. Vše je ještě umocňováno přátelským 

vztahem majitele ke svým zaměstnancům. 

 

Schopnosti 

Většina THP pracovníků disponuje jazykovými znalostmi. Ve firmě jsou pracovníci 

ovládající na komunikativní úrovni ruský, anglický, německý a francouzský jazyk. Téměř 
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každý pracovník ve výrobě se orientuje ve strojírenství, zejména ve čtení výkresové 

dokumentace. 

 

Sdílené hodnoty 

Hopax s. r. o. každoročně pořádá pro své zaměstnance sportovní den, na kterém je 

zajištěno bohaté občerstvení. Cílem této akce je utužení pracovních vztahů mezi 

zaměstnanci. V předchozích letech byla vybudována nová kantýna pro zaměstnance. Od 

roku 2018 je možnost v letních měsících při obědové přestávce konzumace na novém 

venkovním posezení v areálu podniku. 

 

3.5 Marketingový mix  

V následující kapitole je analyzován současný stav marketingového mixu firmy. 

 

3.5.1 Produkt 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, jedná se o firmu, která nabízí zejména 

strojírenské výrobky. Organizace Hopax s. r. o. disponuje širokou škálou strojírenských 

výrobků, díky kterým uspokojuje zákazníky ze všech odvětví. 
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Ocelové konstrukce 

• Výroba nosníků montovaných hal, 

• výroba ocelových konstrukcí výrobních a skladových hal, 

• opravy a rekonstrukce starších ocelových konstrukcí, 

• výroba příhradových konstrukcí. 

 

Obrázek 17: Ocelová konstrukce (Vlastní zpracování dle Hopax.cz, 2019) 

 

Firma je schopna vyrobit náročné přesné svařence, které podléhají přísným kontrolám od 

vydání technické dokumentace až po předání zákazníkovi. Součástí celého průběhu 

výroby jsou pravidelné návštěvy inspektorů z kontrolních úřadů a kontrolorů ze strany 

zákazníka. Na konci výroby probíhají pravidelné výstupní kontroly. 

Některé svařence se z důvodu obtížné logistiky přepravují po několika částech. 

Dokončení probíhá až v cílovém místě, kam jedou všichni potřební zaměstnanci firmy. 

 

Součástí velkých zakázek jsou i manipulační přípravky. Již při zpracování technické 

dokumentace je zahrnuto budoucí využití těchto přípravků. Některé se dají na sklad a po 

uplynutí doby se využijí opětovně nebo se rozpálí a upravují dle dalších potřeb firmy.  
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Manipulační technika 

• Vlečný kolejový vůz, 

• akumulátorový kolejový vůz, 

• pneumatické lokomotivy a vozíky do výbušného prostředí. 

 

 

Obrázek 18: Pneumatický vozík (Vlastní zpracování dle Hopax.cz, 2019) 

 

Průmyslové haly na klíč 

• Referenční stavby. 

 

Obrázek 19: Referenční stavba (Hopax.cz, 2019) 



47 

 

Autodoprava 

Mezinárodní nákladní dopravu provozuje firma od roku 2008. Vznikla převzetím 

zavedené dopravní společnosti a rozšířením portfolia.  

 

 

Graf 3: Prodeje jednotlivých produktů za rok 2018 (Vlastní zpracování, 2019) 

V následujícím grafu je zobrazena výrobní kapacita společnosti v následujících měsících, 

která vychází z předem domluvených zakázek. Z grafu lze vyčíst, že si firma nechává 

prostor pro případné dovolené či vyšší pracovní neschopnost zaměstnanců. Dále lze vidět 

skutečnost, že společnost Hopax s. r. o. má již nyní předem domluvené zakázky i na 

prosinec 2019. 

 

 

Graf 4: Plánované výkony společnosti Hopax s. r. o. v roce 2019 (Vlastní zpracování, 2019) 
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3.5.2 Cena 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro zákazníky je cena. Jde o najití kompromisu mezi 

požadavky zákazníků a výrobní firmou. 

Cenu tvoří kalkulant-technolog. Na počátku si technolog stanoví náklady na materiál, 

náklady na normohodiny vyráběného svařence a přibližnou cenu dopravy. V dalším 

kroku stanovení ceny se stanoví přirážka. Přirážku stanovuje majitel, který reaguje na 

aktuální situaci na trhu. Vzhledem ke zkušenostem, které má za 25 let podnikání, již ví, 

jakou procentuální přirážku si může dovolit. Pokud je poptávka na trhu vysoká nasazuje 

přirážku vyšší (cca 20 %), pokud je poptávka malá nasazuje přirážku nižší (od 5-10 %) 

dle komunikace a kompromisu se zákazníkem. Další faktory při stanovení ceny jsou ceny  

a nabídka konkurence, investice okolních firem a celková situace na trhu, tedy jestli je 

celková ekonomika v růstu či v recesi. 

Cenový odhad se stanovuje pro každou objednávku zvláště. V ceně je zahrnuto dopravné 

a clo. Ve výjimečných případech se stávají součástí ceny i přípravky sloužící k lepšímu 

převozu, které si firmy vyrábí sama. Zákazník většinou zaplatí zálohovou fakturu a zbytek 

částky doplatí po dodání výrobku. Splatnost faktur má společnost nastavenou na 75 dní. 

Pokud zákazník nezaplatí v požadované době splatnosti je sankciován. Průměrná cena 

svařenců se velmi těžko určuje, protože se jedná o kusovou výrobu, ve které se cenově 

liší každý výrobek. Přibližná cena svařenců se pohybuje od desítek tisíc po desítky 

milionů Kč. Veškeré platby probíhají v Eurech. Největší podíl na tržby společnosti mají 

velké svařencové podvozky pod vagony. Nejčastěji odebíraným produktem je podvozek 

pro společnost GOLDHOFER. Tato společnost odebírá průměrně 3-4 měsíčně. Cena 

podvozku se pohybuje okolo 2 milionu korun.  
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Na následujícím grafu 3 je znázorněn vývoj tržeb v posledních pěti letech. Lze říci,  

že tržby mají klesající tendenci, což je způsobeno výrazným poklesem zájmu o ocelové 

konstrukce či výrobní haly.  

 

 

Graf 5: Vývoj tržeb společnosti Hopax s. r. o. v letech 2013-2017 v tis. Kč (Vlastní zpracování dle 

Výročních zpráv 2013-2017, 2019) 

 

3.5.3 Marketingová komunikace 

V následující kapitole bude popsána marketingová komunikace společnosti. 

 

Reklama 

V minulosti firma využívala inzertní noviny Profit a Oáza. Ve 20. století, kdy ještě nebyl 

rozšířený internet, používala firma tyto prostředky k získávání nových pracovníků. 

V novinách Oáza dávala společnost reklamu, která obsahovala logo společnosti  

a základní informace o vyráběných produktech. Tato forma propagace z počátku 

nalákala, alespoň menší zákazníky v širším okolí Olomouckého kraje a pro začátek 

podnikání byla velmi důležitá. 

V současné době je největší reklamou společnosti kvalitní výrobek. Na základě 

spokojenosti svých zákazníků, kteří doporučí Hopax s. r. o., firma získává nové 

odběratele. Aktuálně společnost reklamu jako formu propagace nevyužívá. 
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Podpora prodeje 

Zaměstnanci a zástupci firmy pravidelně navštěvují strojírenské veletrhy v Německu. 

Propagační dárkové předměty si společnost nechá vyrábět pro utužení vztahů 

s pravidelnými zákazníky. Vždy na konci roku probíhá osobní předání předmětů a to, buď 

v sídle společnosti Hopax s. r. o. nebo v sídlech zákazníků. Pro klíčové zákazníky  

a dodavatele jsou připraveny VIP balíčky obsahující např. alkohol, pera, trička, kapesní 

nože či termohrnky s logem firmy. 

 

PR 

Majitel není největším zastáncem sponzoringu a tudíž, sponzorské dary dává podnik 

minimálně.  

Někteří zaměstnanci se angažují v zastupitelstvu místní obce, čímž se snaží změnit náhled 

místních obyvatel na chod společnosti. 

Firma vydává brožuru, která mapuje její základní charakteristiku a výrobní možnosti. 

Tuto prezentační listinu následně nabízí svým potencionálním zákazníkům, kteří již z této 

brožury zjistí, zda by Hopax s. r. o. byl schopen vyhovět jejich požadavkům. 

V loňském roce uspořádali zaměstnanci teambuilding na nedalekém penzionu 

v Medlově, kam pozvali zástupce zákazníků. Proběhla exkurze po celé firmě zakončená 

společnou večeří v penzionu. 

 

Osobní prodej 

Osobní prodej probíhá formou návštěvy potencionálního zákazníka. Zástupce firmy např. 

při cestě do Norska, zjistí potencionální zájemce, které při cestě za stabilním zákazníkem 

navštíví. Představí možnosti firmy či případný „cenový nástřel“. Detaily zakázky se 

dolaďují přes Skype nebo formou mailové komunikace.  

 

Internetová propagace 

Internetovou propagaci firma téměř nepoužívá. Tato skutečnost se odráží také na 

webových stránkách, jejichž aktualizace probíhá pouze při personálních změnách. 

Celkově byly webové stránky aktualizovány naposledy v roce 2014. 
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3.5.4 Distribuce (místo) 

Samotná výroba probíhá v malé vesnici Červenka. Zde je i sídlo administrativní budovy 

(viz mapa), ze které je výroba řízena. Na tomto místě je tedy prvopočátek distribuce. 

 

Obrázek 20: Sídlo Hopax s. r. o. (Vlastní zpracování, 2019) 

 

Přímá distribuce 

Vzhledem k tomu, že společnost vlastní autodopravní společnost, využívá k dopravě 

svých svařenců svou autodopravu. Zakázky směřující do Německa jsou dopraveny 

nákladní dopravou. Pokud jde o zakázky norským odběratelům, firmy využívá  

ke kamionové dopravě také lodní přepravu. Kamion dojede do Polska, kde se nalodí  

a nechá se převést lodí k norským břehům. Odtud pokračuje na trase k zákazníkovi. 

Další možností distribuce je využití přepravních kontejnerů pro lodní dopravu. S touto 

variantou ovšem musí souhlasit zákazník, který si buď dopraví svařenec do svého sídla 

pomocí smluvené dopravy nebo společnost Hopax s. r. o. zařídí kamion čekající 

v Norsku. 

V mimořádně velkých zakázkách (pokud jde o hmotnost) jsou využívány při přepravě 

stehovací přípravky. Tyto přípravky zaručují hladší průběh dopravy a lepší fixaci 

produktu na korbě nákladního vozidla. 

Veškerá nákladní přeprava společnosti je pojištěna do výše 10 milionu korun. 
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Na následujícím obrázku 20 jsou přehledně zobrazeny distribuční cesty za zákazníky 

firmy Hopax s. r. o. Tučnější šipky znamenají četné zásobování států, štíhlejší jen občasné 

směřování produktů za zákazníky. V minulém roce se našli desítky zakázek, které 

směřovaly do sousedního Polska, Rakouska a Lucemburska. 

 

Obrázek 21: Mapa distribučních cest společnosti Hopax s. r. o. (Vlastní zpracování, 2019) 

 

Nepřímá distribuce 

Nepřímou distribuci využívá společnost v případě menších zakázek. Pokud je třeba 

dopravit k zákazníkovi malý svařenec, dispečer kontaktuje místní přepravní firmy 

disponující dodávkami. Mezi často kontaktované firmy patří KAMTRANS s. r. o., 

AWET transport, s. r. o. či DOPRAVA DOPITA s. r. o. Všechny tyto společnosti jsou 

v blízkém okolí Červenky do dvaceti kilometrů.  

V této formě dopravy ovšem vzniká největší rozpor při případných reklamacích. 

V takových případech si zaměstnanci společnosti detailně nafotí nakládku produktu, jako 

důkaz nepoškozenosti a kvality odeslaného zboží.  

K distribuci využívá společnost logistický software RaalTrans. U dopravy svařenců je 

vždy v ceně zahrnuta zpáteční doprava. Na zpáteční cestě je nákladní auto v ČR naloženo 
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zbožím a dispečeři se snaží, aby auto jelo naplněné i zpátky, avšak daří se to zejména na 

území ČR. 

 

3.6 SWOT analýza 

Níže zpracovaná SWOT analýza vychází z předchozí analýzy současné situace podniku. 

 

Silné stránky 

• Dlouholeté působení na trhu, 

• kvalita produktů, 

• nabídka komplexního řešení pro zákazníka, 

• spolehlivá spolupráce s dodavateli i odběrateli, 

• zkušené vedení firmy, 

• kvalitní informační systémy, 

• možnost dopravy, 

• unikátní výrobky. 

 

Slabé stránky 

• Zastaralost některých výrobních strojů, 

• vyšší věk řídících pracovníků, 

• nedostatečné využívání marketingu → slabá reklama a propagace firmy, 

• neaktuální webové stránky, 

• žádné vedení autodopravy, 

• zapracování mladších ambiciózních pracovníků na vedoucí pozice, 

• rozšíření výrobních kapacit (možnost kooperace), 

• dlouhý a drahý vývoj nových produktů, 

• malá využití potenciálu autodopravy, 

• možnost letních brigád pro studenty. 

 

Příležitosti 

• Vylepšení vztahů s místními obyvateli,  

• možnost spolupráce se střední školou v Uničově, 
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• možnost příjmů peněz z fondů EU, 

• hledání nového generálního ředitele a postupné zaškolení do pozice. 

 

Hrozby 

• Rostoucí ceny nakupovaného materiálu,  

• oslabení koruny, 

• moderní trend → většina potencionálních pracovníků se snaží o VŠ vzdělání, 

ohrožení budoucích dělnických pozic (lakýrníci, svářeči a zámečníci), 

• silná konkurence, 

• neustále „nové“ zákony a vyhlášky ze strany EU.  

 

3.7 Shrnutí SWOT analýzy 

Pomocí SWOT analýzy byly zjištěny silné a slabé stránky společnosti. Mezi nejzásadnější 

silné stránky řadím kvalitu produktů a dlouholeté působení na trhu. Nejdůležitějším 

bodem v slabých stránkách je vyšší věk vedoucích pracovníků, málo využitý potenciál 

autodopravy a možnost kooperací. Pokud jde o příležitosti, zde bych vyzdvihnul 

spolupráci se střední školou a pořádání akcí pro občany (PR).  

Na SWOT analýzu bude navázáno v poslední kapitole diplomové práce a budou navrženy 

vlastní návrhy na udržení či zlepšení situace. 

V následující tabulce je SWOT analýza shrnuta do tabulky. Násobek mezi váhou a 

hodnocením nám dává celkovou hodnotu, které daný faktor dosahuje. Součet všech 

aspektů SWOT analýzy nám vyjádří stav v jakém se společnost Hopax s. r. o. nachází.
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Tabulka 2: Hodnocení SWOT analýza pomocí vah (Vlastní zpracování, 2019) 

 

  

Váha Hodnocení
Součin 

(V×H)

Suma 

součinů za 

kategorii

Váha Hodnocení
Součin 

(V×H)

Suma 

součinů za 

kategorii
S1       Dlouholeté působení na trhu 0,2 3 0,6 W1       Zastaralost výrobních strojů 0,08 -3 -0,24

S2 Kvalita produktů 0,25 5 1,25 W2 Vyšší věk řídících pracovníků 0,07 -5 -0,35

S3 Nabídka komplexního řešení pro zákazníka 0,1 4 0,4 W3 Neaktuální webové stránky 0,05 -2 -0,1

S4 Spolehlivá spolupráce s dodavateli i odběrateli 0,05 3 0,15 W4 Žádný vedoucí pracovník autodopravy 0,15 -3 -0,45

S5 Zkušené vedení firmy 0,04 1 0,04 W5 Zapracování mladších ambiciozních pracovníků 0,14 -3 -0,42

S6 Kvalitní informační systémy 0,02 2 0,04 W6 Nevyužívání možností kooperace 0,18 -2 -0,36

S7 Možnost dopravy 0,08 2 0,16 W7 Drahý vývoj nových výrobků 0,03 -1 -0,03

S8 Unikátní výrobky 0,26 3 0,78 W8 Využití potenciálu autodopravy 0,3 -4 -1,2

O1       Vylepšení vztahů s místnimi obyvateli 0,3 3 0,9 T1 Rostoucí ceny materiálu 0,2 -2 -0,4

O2 Spolupráce se SPŠ a SOU Uničov 0,25 4 1 T2 Oslabení koruny 0,1 -1 -0,1

O3 Hledání nového generálního ředitele 0,15 2 0,3 T3 Silná konkurence 0,3 -4 -1,2

O4 Možnost příjmů financí z fondu EU 0,08 1 0,08 T4 Moderní trend - VŠ titul -> málo dělníků 0,2 -3 -0,6

T5 Neustále nové zákony a vyhlášky z EU 0,2 -2 -0,4

Silné stránky Slabé stránky
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Součet silných a slabých stránek vychází pro společnost 0,27. Jedná se tedy o kladnou 

hodnotu, avšak není to žádný zázrak. Je tedy vidět, že i na společnosti, která má 

každoroční zisky, lze stále pracovat a neustále ji inovovat.  

Z pohledu příležitostí a hrozeb je výsledná hodnota -0,42. Mírně tedy převažují hrozby 

nad příležitostma. V závěrečných návrzích bude na tuto situaci nahlíženo a návrhy  

by měly přispět k budoucímu zvýšení hodnot a eliminaci hodnot hrozeb. 

 

3.8 Shrnutí analytické části  

Analytická část diplomové práce detailně charakterizuje vybraný podnik. Následně byla 

provedena analýza makroprostředí společnosti. K rozboru vnějšího prostředí firmy 

posloužila metoda PESTE. V návaznosti na vnější okolí firmy, byla provedena analýza 

interního okolí. Jako nástroje k analýze vnitřního prostředí byly zvoleny Porterův model 

pěti sil a model „7S“. Stěžejním blokem analytické části byl rozbor marketingové mixu 

společnosti. Na závěr proběhlo shrnutí celkového stavu pomocí SWOT analýzy. Byly 

zjištěny silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby společnosti Hopax s. r. o. Na 

základě provedených analýz budou v následující kapitole provedeny návrhy na zlepšení 

situace.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY  

Na základě provedených předchozích analýz marketingové situace firmy Hopax s. r. o., 

budou v následující části doporučeny návrhy pro stabilizaci či zlepšení stávající situace. 

Pro doporučení vlastních návrhů sloužila analýza PESTE, dále Porterův model pěti sil, 

analýza „7S“ a marketingový mix podniku. Výstupem předešlých analýz byla SWOT 

analýza, díky které byly detekovány nejen příležitosti a hrozby ve vnějším prostředí, ale 

i silné a slabé stránky vnitřního prostředí společnosti. V návrzích na zlepšení vycházím 

zejména ze slabých stránek a příležitostí podniku. 

 

Společnost Hopax s. r. o. je řízena a vedena pouze jedním majitelem, který se podílí na 

celkovém chodu a všech rozhodnutích. V koncepci mých návrhů na zlepšení doporučuji 

všechny návrhy realizovat v každodenní součinnosti majitele se všemi zainteresovanými 

zaměstnanci. 

 

Konkrétní návrhy budou v jednotlivých kapitolách popsány a budou shrnuty jejich 

přínosy. V další části budou popsány formy kontroly a analyzovány rizika v případě 

implementace návrhů. Na závěr této kapitoly budou shrnuty všechny návrhy. 

 

4.1 Produkt 

Níže v kapitole budou uvedeny návrhy týkající se v marketingovém mixu oblasti 

produktu. 

4.1.1 Doplnění výrobních kapacit kooperací 

V oblasti produktu doporučuji firmě návrh, který rozšíří výrobní obzory a mohl by vést 

k dlouhodobé spolupráci s věhlasnější společností Unex a. s.  

 

Závod Unex a. s. se dělí na produktové a výrobní skupiny. Společnost, jakožto celek se 

zabývá zejména kusovou zakázkovou výrobou. Ovšem produktová a výrobní skupina 15 

má jako jediná sériovou výrobu. Zabývá se výrobou komponent na vysokozdvižné vozíky 

pro holandskou firmu Hyster Yale Group (HYG). PS15 očekává v měsících červenec, 

srpen a září výrazné zvýšení poptávky pro HYG, které není schopna z kapacitních důvodů 
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uspokojit. V této situaci vidím velký potenciál pro navázání kooperace, která může být 

prospěšná pro obě strany. 

 

Společnost Unex a. s. poptává výrobu několika kusů, které se využívají pro kompletaci  

a výrobu podvozků na vysokozdvižné vozíky. V průběhu měsíců (červenec, září, říjen) je 

Unex a. s. schopen pokračovat ve výrobě při dodávkách alespoň třetiny potřebných kusů 

za měsíc. 

Hopax s. r. o. má všechny potřebné stroje a pracovní sílu k tomu, aby byl schopný 

uspokojit poptávku. V následující tabulce 3 je přehled potřebných kusů a náklady obou 

firem. Některé položky je schopen Hopax s. r. o. vyrobit levněji, některé zase nákladněji. 

Náklady na výrobu jednotlivých komponent jsou předběžně vyčísleny kalkulantem-

technologem, který vše vyčíslil na základě použitého materiálu a technické dokumentace. 

Náklady společnosti Hopax s. r. o. obsahují materiálové, režijní a mzdové náklady dle 

stanovených normohodin. 

 

Tabulka 3: Přehled výrobních nákladů společností Unex a. s. a Hopax s. r. o. (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

V tabulce 4 je stanovena prodejní cena pro firmu Unex a. s. Prodejní cena zahrnuje 

veškeré náklady, dopravu a čistý zisk (přirážku). Produktový manažer společnosti Hopax 

s. r. o., který stanovuje čistý zisk (dále KP), stanovil v součinnosti s majitelem firmy KP 

Název položky Počet potřebných kusů Náklady Unex Náklady Hopax

DRŽÁK VÁLCE 60 ks 9 781 Kč 9 399 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK. 699 145 ks 2 063 Kč 2 084 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK. 699 145 ks 2 063 Kč 2 084 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK. 451 141 ks 2 202 Kč 3 100 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK. 451 141ks 2 667 Kč 3 100 Kč

KOZLÍK PRAVÝ  SK.439 71 ks 12 431 Kč 11 853 Kč

KOZLÍK LEVÝ  SK.439 71 ks 12 431 Kč 11 853 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK.667 125 ks 2 234 Kč 2 405 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK.667 125 ks 2 234 Kč 2 405 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ  SK.439 64 ks 8 823 Kč 8 513 Kč

ZÁVĚS LEVÝ  SK.439 64 ks 8 823 Kč 8 513 Kč

LEVÁ STOLIČKA SK.439 64 ks 9 863 Kč 9 564 Kč

PRAVÁ STOLIČKA SK.439 64 ks 9 863 Kč 9 564 Kč
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30 %. Čistý zisk je „přirážka“, kterou si Hopax s. r. o stanovuje při plnění jednotlivých 

zakázek.  

 

Tabulka 4: Přehled prodejní ceny a přirážky společnosti Hopax s. r. o (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

  

Název položky Náklady Hopax Čistý zisk Prodejní cena/ ks ΣProdejní cena

DRŽÁK VÁLCE 9 399 Kč 12 219 Kč 733 140 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK. 699 2 084 Kč 2 709 Kč 302 180 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK. 699 2 084 Kč 2 709 Kč 302 180 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK. 451 3 100 Kč 4 030 Kč 568 230 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK. 451 3 100 Kč 4 030 Kč 568 230 Kč

KOZLÍK PRAVÝ  SK.439 11 853 Kč 15 409 Kč 1 094 039 Kč

KOZLÍK LEVÝ  SK.439 11 853 Kč 15 409 Kč 1 094 039 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK.667 2 405 Kč 3 127 Kč 390 875 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK.667 2 405 Kč 3 127 Kč 390 875 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ  SK.439 8 513 Kč 11 067 Kč 708 288 Kč

ZÁVĚS LEVÝ  SK.439 8 513 Kč 11 067 Kč 708 288 Kč

LEVÁ STOLIČKA SK.439 9 564 Kč 12 433 Kč 795 712 Kč

PRAVÁ STOLIČKA SK.439 9 564 Kč 12 433 Kč 795 712 Kč

30%
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Pro lepší přehlednost je zpracován graf plánovaných výkonů, který vyjadřuje plán výroby 

společnosti Hopax s. r. o. v následujících měsících letošního roku. Kapacita výroby je 

stanovena na 13 milionů korun výkonů za jeden kalendářní měsíc. V grafu jsou modře 

zobrazeny výkony na zakázky, které má Hopax s. r. o. již předem domluvené, a na které 

jsou již smluvní závazky. Z grafu lze vyčíst, že si firma nechává určitou rezervu každý 

měsíc. Rezerva je vytvořená proto, že počítá s řádnými dovolenými i nemocností 

zaměstnanců či odstávkami strojů. Výkony předchozích měsíců se průměrně pohybovaly 

v nákladech okolo 12,5 milionů Kč. V tomto případě nelze ztotožňovat náklady na 

vyráběné položky s výkony na grafu. V grafu vidíme pouze čisté výkony (tedy výkony 

strojů v součinnosti s lidmi). Naopak náklady na vyráběné položky zahrnují zejména cenu 

materiálu či režijní náklady. 

Při kooperaci se společností Unex a. s. je vidět, jak by se promítla kooperace na výkonech 

Hopax s. r. o. Výkony v červenci, srpnu a září by se vyšplhaly ke 12 milionům, což stále 

firma dokáže úspěšně vyrobit.  

 

 

Graf 6: Přehled plánovaných výkonů společnosti Hopax s. r. o. za rok 2019 v mil. Kč (Vlastní zpracování, 

2019) 
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Z následující tabulky můžeme vyčíst celkové náklady a celkové výnosy za vyráběné 

komponenty. Pokud by vše šlo dle plánu a domluvy, tak by se tříměsíční spolupráce mezi 

firmami promítla na zisku, který bude činit 1 811 056 Kč. Transakce by opět probíhala 

v měně euro, přestože se jedná o firmy české, obě platí v evropské měně. Kurz pro 

přepočtení je použitý 25,7, který má stanovený firma Hopax s. r. o. Čistý zisk je tedy 

70 469,11 eur. 

 

Pro lepší přehlednost je vytvořena tabulka, která uvádí přehled nákladů a výnosů na 

výrobky. 

 

Tabulka 5: Přehled celkových nákladů a výnosů společnosti Hopax s. r. o. při kooperaci s firmou  

Unex a. s. (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

Čistý zisk = 8 451 788 – 6 640 732 = 1 811 056 Kč ≐ 70 469, 11 € 

 

Forma kooperace na tříměsíční období by mohla být začátkem navázání úspěšného 

dlouhodobého partnerství mezi společnostmi Unex a. s. a Hopax s. r. o. Partnerství se 

společnosti Unex a. s. může mít v budoucnu pro Hopax s. r. o velký přínos. 

Výroba těchto komponent by nijak nenarušila výrobní plány firmy Hopax s. r. o a naopak 

by rozšířila alespoň v malé míře portfolio vyráběných produktů. 

 

Název položky Náklady Hopax /ks Celkové náklady Celkové výnosy

DRŽÁK VÁLCE 9 399 Kč 563 940 Kč 733 140 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK. 699 2 084 Kč 302 180 Kč 302 180 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK. 699 2 084 Kč 302 180 Kč 302 180 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK. 451 3 100 Kč 437 100 Kč 568 230 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK. 451 3 100 Kč 437 100 Kč 568 230 Kč

KOZLÍK PRAVÝ  SK.439 11 853 Kč 841 563 Kč 1 094 039 Kč

KOZLÍK LEVÝ  SK.439 11 853 Kč 841 563 Kč 1 094 039 Kč

ZÁVĚS LEVÝ SK.667 2 405 Kč 300 625 Kč 390 875 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ SK.667 2 405 Kč 300 625 Kč 390 875 Kč

ZÁVĚS PRAVÝ  SK.439 8 513 Kč 544 832 Kč 708 288 Kč

ZÁVĚS LEVÝ  SK.439 8 513 Kč 544 832 Kč 708 288 Kč

LEVÁ STOLIČKA SK.439 9 564 Kč 612 096 Kč 795 712 Kč

PRAVÁ STOLIČKA SK.439 9 564 Kč 612 096 Kč 795 712 Kč

Celkem 6 640 732 Kč 8 451 788 Kč



62 

 

4.1.2 Podpora nové pracovní síly  

Podporu nové pracovní síly vidím ve spolupráci se střední školou v Uničově. Jde o střední 

průmyslovou školu a střední odborné učiliště Uničov. Střední odborné učiliště vychovává 

zejména praktikanty v oborech obráběč kovů, strojní mechanik a maturitní obor mechanik 

seřizovač. Všechny obory jsou ideální pro výchovu kvalitních, potencionálních 

pracovníků v hutním a strojírenském průmyslu. 

Navrhuji uzavření smlouvy mezi školou a Hopax s. r. o. o dodávání praktikantů v oborech 

výše uvedených, v rámci povinné školní praxe. Praxe by probíhala 14 dní z jednoho 

kalendářního měsíce. Povinností žáka bude odpracovat 50 hodin za měsíc. Odměna pro 

žáka by byla v závislosti na odpracovaných hodinách. Smlouva se školou by měla 

obsahovat dohodnutou sazbu za „odvyučenou“ hodinu učně. Pro lepší motivaci 

budoucích zaměstnanců by si firma Hopax s. r. o. stanovila náborový příspěvek učňů  

po dokončení studia. Pokud by absolventi, kteří po dobu studia, navštěvovali praxi  

ve společnosti, měli zájem o další spolupráci, v rámci pracovněprávního vztahu  

Hopax s. r. o., vyplatí Hopax s. r. o takovému zaměstnanci 30 000 Kč při následném 

odpracování více, jak jeden odpracovaný rok.  

 

Tyto studenty je možné využít také v prázdninových měsících. V rámci brigády by mohli 

nahradit sníženou zaměstnanost způsobenou řádnými dovolenými kmenových 

zaměstnanců v letních měsících. Výhodou by byla zaškolenost v průběhu školního roku 

a ušetření investování nákladů do zaškolení. Brigádník by společnost vyšel cca na  

100-120 Kč/hod, což je průměr brigádnického ohodnocení v Olomouckém kraji. 

S brigádníky bude uzavřena smlouva o provedení práce, kde se při výdělku do 10 000 Kč 

a odpracování méně než 300 hodin ročně neodvádí sociální a zdravotní pojištění a to,  

jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele. 

 

4.2 Cena 

V rámci ceny jsem neshledal žádné nedostatky. Tvorba ceny, kterou společnost využívá 

je standartně využívána v strojírenském průmyslu, tudíž pro tento faktor marketingového 

mixu nenavrhuji žádné konkrétní opatření.  
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4.3 Propagace  

V následujících podkapitolách bude rozbor návrhů v oblasti propagace. 

4.3.1 Public relations 

V oblasti PR navrhuji zlepšení vztahů zejména s občany obce Červenka, kteří i přes 

skutečnost, že firma poskytuje desítkám z nich pracovní možnosti, vnímají firmu velmi 

negativně z důvodů velké hlučnosti. 

Den otevřených dveří 

Den otevřených dveří společnosti se uskuteční každý rok a to 1. května → Svátek práce. 

Den otevřených dveří umožní vstup návštěvníkům do všech výrobních provozů firmy  

a kancelářských prostor. V některých výrobních úsecích budou připraveni zaměstnanci, 

například paliči, kteří vyrobí pro děti výpalky jejich oblíbených postav (např. Mimoni). 

Vstupné do areálu by mělo být zdarma. Občerstvení navrhuji zajistit závodní jídelnou. 

V této oblasti se dá využít spolupráce s tradičními olomouckými výrobky, na které jsou 

místní zvyklý. Jedná se o pivo Litovel. Pivovar Litovel je vzdálen přibližně kilometr  

od sídla firmy. Dále doporučuji využít spolupráce s Loštickou firmou, vyrábějící 

Olomoucké tvarůžky. Rozpočet na tuto akci by měla společnost vyčíslen na 200 000 Kč. 

Na tento „event“ bych doporučil pozvat také stálé zákazníky společnosti, kteří by v rámci 

návštěvy absolvovali společný oběd a ukázku celého výrobního procesu. V rámci 

stánkových prodejů by byla k dispozici prezentace spolupracující střední školy 

z Uničova. 

 

Návrh na uskutečnění dne otevřených dveří může zlepšit povědomí místních občanů, kteří 

ocení majitelovu snahu o zmírnění nelibosti firmy z pohledu místních. 

V příloze č. 2 je vytvořen námět plakátu na den otevřených dveří, který obsahuje všechny 

zásadní informace a náležitosti týkající se události. Tento propagační plakát navrhuji 

rozvést po okolních vesnicích a vyvěsit na informačních tabulích. 

 

Ples 

Druhým doporučením v oblasti PR je pořádání plesu v kulturním domě Červenka. První 

ročník bálu by se konal 17. ledna 2020. Na pořádání této akce by se měli podílet 

zaměstnanci firmy. Vstupné by pro občany obce bylo zvýhodněné 20 Kč. Informace by 
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se ověřovala předložením občanského průkazu u vstupu do kulturního domu. Dalším 

bonusem by byl pro místní welcome drink v podobě domácí slivovice a jeden 

slosovatelný lístek do tomboly. Hlavní cenou plesu by byl zájezd v hodnotě 30 000 Kč, 

do jakékoliv destinace vybrané výhercem ve spolupráci s litovelskou cestovní agenturou 

Bavi.  

 

4.4 Distribuce 

Společnost Hopax s. r. o. využívá pro svou autodopravu software RaalTrans, který má 

ovšem pro firmu využití zejména v rámci ČR. Proto navrhuji pořízení nového 

informačního systému pro autodopravu – TimoCom a rozšířit tak stávající softwarové 

vybavení v autodopravě. TimCom poskytuje rychlé, efektivní plánování a řízení dopravy 

s celoevropským záběrem. Primárně byl vytvořen pro německý trh a jeho záběr je tedy 

největší na německém území. Denně je v softwaru k nalezení přes 750 000 

mezinárodních nabídek přeprav z celé Evropy.  

 

V tomto softwaru vidím potenciál na téměř 100% využití autodopravy při zpátečních 

cestách z Německa i ostatních zemí v rámci Evropy. Veškerá zpáteční doprava všech 

zakázek do zahraničí je zahrnuta v ceně výrobků společnosti. Zpáteční cesta by mohla 

být využita „navíc“, vždy při použití tohoto softwaru, zejména z Německa. 

 

4.5 Přínosy návrhů 

V této části diplomové práce budou vyčísleny náklady a možné výnosy po implementaci.  

4.5.1 Produkt 

V oblasti produktu jsou náklady předem stanovené. Při úspěšně domluvené kooperaci se 

společností Unex a. s. budou náklady pro společnost Hopax s. r. o. 6 640 732 Kč. 

Stanovení výnosů je v případě kooperace složitější. Pro lepší přehlednost si zvolím tři 

varianty výnosů a to pesimistickou, realistickou a optimistickou. 

Pesimistická varianta by zahrnovala možnost stovek reklamovaných kusů ze strany 

společnosti Unex, a. s. V případě reklamací, by tedy pro Hopax s. r. o. vzrostly náklady 

na vícepráce u jednotlivých dílů. Pro ukázku volím z celkového součtu 1 280 ks, které si 
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Unex a. s. objedná, variantu 205 ks reklamovaných položek. I když se zdá, že 205 ks 

reklamovaných položek je přehnané, v oblasti těžkého strojírenství to není nic 

neobvyklého. Z velké části jde o reklamované kusy jednoho typu. Volím tedy reklamaci 

všech položek držáků válce a pravého závěsu sk. 699, na kterých mohou být špatné svary. 

Náklady na vícepráce činí dle kalkulací 2115 Kč a 1540 Kč navíc, na jeden opravovaný 

kus. Vícepráce na celkovou opravu všech 205 ks by se tedy promítly na zvýšených 

nákladech o 749 275 Kč. Veškerá suma by šla za firmou Hopax s. r. o., která by tímto 

ovlivnila i svou další výrobu, protože by si ovlivnila i budoucí plánované výkony. 

V případě této společnosti je však nepravděpodobné, že by vyrobila špatně takové 

množství výrobků, avšak i s touto variantou je třeba počítat. Výsledný zisk by činil 

v pesimistické variantě 1 061 781 Kč. Tento zisk vypadá na první pohled i přes značné 

reklamace zajímavě, ovšem je třeba zahrnout i ušlé výnosy z domluvených zakázek, které 

budou opravami značně zpožděny. Navíc mohou v jiných zakázkách vznikat skluzy, které 

mohou být od zákazníků sankciovány. Závěrem lze konstatovat, že škody mohou být 

mnohem vyšší a mohou se šplhat do výše několika dalších milionů korun, které již mohou 

ovlivnit situaci ve firmě. 

Realistická varianta, která se jeví jako nejpravděpodobnější, zahrnuje reklamaci 

přibližně 20-50 kusů. Tato varianta nastane téměř jistě, protože v každé strojírenské 

firmě, kde hrají roli milimetry, vzniká nekvalita. Nekvalita by nenastala zřejmě jen 

v případě, že by výrobky již nevyráběly lidé, ale pouze stroje. Jak známo, každý člověk 

chybuje a v oblasti svařování i při plném soustředění vždy nějaká chyba nastane. 

V realistické variantě zahrnuji reklamaci 35 ks držáků válce, která zvýší náklady  

o vícepráce v ceně 74 025 Kč. Výsledný zisk by činil 1 737 031 Kč. 

Optimistická varianta bude počítat se skutečností, že všechny výrobky, které společnost 

Hopax s. r. o. dodá společnosti Unex a. s. budou v pořádku a projdou vstupní kontrolou 

na Unex a. s. V případě optimismu bude zisk vycházet 1 811 056 Kč. 

 

Podpora nové pracovní síly 

Ve spolupráci se střední školou by se daly vyčíslit náklady, ovšem s výnosy to je těžší. 

Není snadné predikovat, kolik studentů by navštěvovalo praxi ve společnosti Hopax s. r. 

o. Dále nelze předpovědět, kolik absolventů by pokračovalo v pracovním vztahu se 

společností, zůstane po ukončení studia v pracovně právním vztahu. 
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4.5.2 Public relations 

V oblasti PR jsou navrženy dvě doporučení, které by mohly vést ke zlepšení vztahů, jak 

se zákazníky, tak především s místními obyvateli. 

 

Den otevřených dveří 

Pokud jde o pořádání dne otevřených dveří. Z pohledu společnosti Hopax s. r. o. by 

v tomto případě nemělo jít cíleně o zisk, ale o přilákání místních na tuto akci. Zejména  

o změnu názoru a náhledu na chod společnosti. Dále informovat okolní občany  

o pracovních příležitostech a působnosti firmy. 

Doporučuji ve spolupráci s pivovarem Litovel zajistit a nabídnout lidem pivo po celý den 

za symbolickou cenu 15 Kč. Dále občerstvení nabídnout za lidové ceny. Většina občanů 

Červenky a okolních malých vesniček jsou střední vrstva, sociálně slabší či důchodci  

a studenti, kteří by takovou akci dokázali ocenit ve velkém počtu.  

 

V následující tabulce je orientační přehled nákladů na pořádání dne otevřených dveří. 

Tabulka zahrnuje částku honoráře české zpěvačky Olgy Lounové, která se proslavila 

písněmi Optimista a Gynekolog amatér, za hodinu a půl koncertu. Dále veškeré 

občerstvení pro návštěvníky, odměnu zaměstnancům, kteří se budou na pořádání podílet. 

V tomto případě půjde zejména o THP pracovníky a jen minimum pracovníků s výroby. 

Jednalo by se cca o 30 zaměstnancům, kterým by náležela odměna ke mzdě 1 000 Kč. 

V poslední řadě náklady na reprezentační oběd a celkovou péči o zástupce zákaznických 

firem. 

Tabulka 6: Předpokládané náklady na událost "Den otevřených dveří" (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

 

 

 

Náklad Kč (s DPH)

Honorář - Olga Lounová 40000

Občerstvení 60000

Odměna zaměstnancům 30000

Náklady na reprezentaci 25000

Celkem 155000
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Ples 

V tabulce 7 jsou spočítány veškeré náklady společnosti na pořádání plesu. Výnosy a další 

propočty budou obsaženy v další části práce. Vstupné pro ostatní návštěvníky bude  

80 Kč. Lístky do tomboly by se prodávali za standartní cenu 100Kč/10ks.  

 

Tabulka 7: Náklady na pořádání plesu (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

V pesimistické variantě bude počítáno s účastí 70 platících účastníků plesu, z toho 45 

místních a 25 „cizích“ návštěvníků. V potaz je bráno zaplacené vstupné všech účastníků 

a průměrná útrata 500 Kč na osobu. Náklady na pořádání plesu viz Tabulka 6. Celkové 

výnosy z plesu čítají 37 900 Kč. Ples v pesimistické variantě by tedy vyšel Hopax s. r. o. 

na ztrátu ve výši 36 100 Kč. 

V realistické variantě je předpokládána účast kolem 130 účastníků. Z toho 75 místních 

a 55 „cizích“ návštěvníků. V tomto případě je počítáno s útratou průměrně okolo 700 Kč 

z každého účastníka. Náklady činí stále 74 000 Kč. Výnosy při variantě realistické činí 

96 900 Kč. Zisk je tedy 22 900 Kč. 

Poslední optimistická varianta pořádání plesů počítá s 200 návštěvníky. Z toho 130 

místních a 70 „cizích“ účastníků. Výnosy při této návštěvnosti se vyšplhají k částce 

148 200 Kč. Zisk tedy činí 74 200 Kč. Zisk bych doporučil částečně rozdělit pro 

zaměstnance, kteří by se podíleli na pořádání plesu v rámci prémií k výplatě. 

 

4.5.3 Distribuce  

Náklady na pořízení tohoto softwaru se hradí měsíčním paušálem. Pořízení Premium 

verze se pohybuje od 9 500 Kč měsíčně v závislosti na počtu přístupů. Pro firmu Hopax 

s. r. o. by stačila verze Premium pro 3 přístupy. Počet dispečerů v autodopravě jsou právě 

tři. 

Náklady Kč (s DPH)

Pronájem KD 4000

Hudební doprovod 10000

Hlavní cena 30000

Občerstvení 30000

Celkem 74000
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Verze zahrnuje vyhledávání a nabízení přeprav, přidělování objednávek, přijímání 

objednávek, správu objednávek, vytváření poptávek na dopravu, přijímání poptávek na 

dopravu, sledování vozidel, plánování a kalkulace tras, získávání dlouhodobých zakázek 

a zadávání dlouhodobých zakázek. 

 

V následující tabulce je zpracován přehled průměrných cen v autodopravě za ujetý 

kilometr. Tabulku 8 nelze přesně ztotožnit s cenou dopravy produktu k zákazníkovi. Ceny 

dopravy, které jsou již obsaženy v ceně produktu, se liší od níže uvedené tabulky.  

 

Tabulka 8: Ceník autodopravy v závislosti na váze a typu vozu (Vlastní zpracování, 2019) 

Typ vozu Cena/km 

Dodávka do 1t 10-12 Kč 

Avia do 3t 15-17 Kč 

Nákladní auto do 8t 20-25 Kč 

Nadměrný náklad více jak 8t 30 Kč a více 

 

Na následujícím příkladu bude promítnuta změna při využití nového softwaru.  

Zákazník si objedná čtyřtunový svařenec v podobě kolejového vozu. Tento produkt se 

rozměrově vejde do vozu typu nákladní auto do 8t. Konečné místo dopravy je německé 

město Dortmund, vzdálené přibližně 880 km. Po rozhovorech s pracovníky autodopravy 

je skutečnost taková, že pokud auto míří do Německa na jiho-západ či západ jsou ceny 

dopravy mírně dražší, než cesty na sever a severozápad. Cena by byla v tomto případě 

stanovena na 1 200 € (cca 30 840 Kč při kurzu 25,7). Jak zmiňuji v analytické části, 

v ceně je i zpáteční cesta kamionu. V současné době se firma nezaměřuje na zpáteční 

cesty. Při využití softwaru TimoCom by dispečer autodopravy již měl smluvené zboží či 

výrobky v Dortmundu, které by byly naloženy a kamion tak bude plně využit na zpáteční 

cestě. 

Z Dortmundu by zboží převážel do Plzně. Vzdálenost dvou měst od sebe je 630 km. 

Doprava je tedy dle výše uvedené tabulky při užití průměrné ceny 22,5 Kč/km celkem 

14 175 Kč. Ve výsledku by tedy Hopax s. r. o. dokázal za zpáteční cestu do Dortmundu 

inkasovat celkem 45 015 Kč, kde by 30 840 Kč platil zákazník společnosti, a druhou 

částku 14 175 Kč by uhradila společnost, která by přijala nabídku společnosti Hopax přes 

software TimoCom. 
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Předchozí příklad je pouze ukázkou toho, jakým způsobem by mohl být nový software 

využit, a jaký by měl vliv na příjmy společnosti. Věřím, že tento návrh je realizovatelný 

a dokáže firmě přinést nové finanční prostředky pro další rozvoj. 

 

4.6 Kontrola návrhů 

Některé návrhy bude potřeba během implementace průběžně kontrolovat. Doporučení 

v rámci kontroly považuji za vhodné v případě kooperace a nákupu nového softwaru do 

autodopravy. 

Kooperaci lze kontrolovat jednoduchým způsobem. Při započetí výroby vybraných 

položek doporučuji, alespoň v prvních týdnech pravidelnou návštěvu kontrolorů. Musí 

probíhat detailní kontrola všech vyrobených kusů, jedná se o „malé“ svařence, jejichž 

kontrola nezabere značnou část pracovní doby kontrolorů. V poslední fázi před expedicí, 

by bylo vhodné ještě namátkově vybrat několik výrobků a znovu je překontrolovat, aby 

se předešlo případným reklamacím a vzniklý nákladům na vícepráce pro společnost 

Hopax s. r. o. 

Nákup softwaru v rámci distribučního opatření mohou kontrolovat i samotní dispečeři, 

kteří budou mít nejlepší přehled o využívání programu. Dispečer by mohl každý týden po 

zakoupení softwaru informovat majitele firmy jednoduchou tabulkou, ve které by byl 

přehled odvozů, které byly využity „nad rámec“ zpáteční cesty → naloženy i zpět 

výrobkem od jiného zákazníka. 

 

Pokud jde o návrhy v oblasti PR, nejlepší kontrolou pro podnik bude samotná odezva, 

tedy skutečnost, kolik návštěvníků se zúčastní daných událostí. 

 

4.7 Časový plán návrhů 

V následující tabulce je časový plán návrhů a úsek zodpovědný za zajištění správného 

chodu implementace. Doplnění výrobních kapacit bude probíhat v měsících červenec – 

září. Plnou zodpovědnost ponese výrobní útvar včele s vedoucím výroby v komunikaci 

s majitelem.  
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Za podporu nových pracovních sil zodpovídá útvar práce a mzdy v kooperaci 

s personálním oddělením. Termín srpen – září je zvolen v důsledku začátku nového 

školního roku a tedy možnosti vyjednávání se střední školou.  

Personální oddělení se postará o události spojené s PR. Tyto události budou připraveny 

až měsíc před vypuknutím. Doba příprav jeden měsíc bude stačit na bezproblémový chod 

„eventů“. 

Pořízení nového softwaru do autodopravy může zařídit oddělení autodopravy včele 

s jejím vedoucím. Na nákup a implementaci softwaru volím dobu trvání dva měsíce. 

Pokud v tabulce není uveden ve sloupci termín rok, jedná se o aktuální rok implementace 

2019. 

 

Tabulka 9: Časový plán návrhů včetně zodpovědnosti daných úseků (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

4.8 Analýza rizik 

V této části diplomové práce jsou identifikovaná rizika, která by mohla nastat při 

implementaci návrhů. V následující tabulce jsou zpracovány hodnoty pravděpodobností 

a hodnoty dopadů spolu se slovním vyjádřením. Tabulka 9 bude použita pro analýzu 

rizika návrhu kooperace se společností Unex a. s. 

 

Tabulka 10: Vysvětlení hodnot pravděpodobnosti a dopadu rizika (Vlastní zpracování, 2019) 

Hodnota pravděpodobnosti Slovní vyjádření Hodnota dopadu Slovní vyjádření 

1 Téměř nemožná 1 Téměř žádný 

2 Malá 2 Drobný 

3 Běžná 3 Značný 

4 Pravděpodobná 4 Velmi značný 

5 Téměř jistá 5 Nepřijatelný 

 

Termín Zodpovědnost za návrh

Doplnění výrobních kapacit červenec - září útvar výroby

Podpora nové pracovní síly srpen - září útvar práce a mzdy

Den otevřených dveří květen 2020 personální oddělení

Ples leden 2020 personální oddělení

Pořízení nového softwaru červenec - srpen autodoprava
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Níže uvedená tabulka uvádí konkrétní rizika, jejich eventuální pravděpodobnost, dopad  

a hodnotu rizika. Hodnota rizika vznikla jako součin dopadu a pravděpodobnosti. 

Tabulka 11: Hodnota konkrétních rizik při kooperaci (Vlastní zpracování, 2019)  

Č. rizika Riziko Pravděpod. Dopad Hodnota rizika 

1 Nekvalita výrobků 4 4 16 

2 Nedodržení sjednaných termínů 2 5 10 

3 Neúplná dokumentace 3 3 9 

4 Vznik nákladů na vícepráce 4 2 8 

5 Čerpání ŘD v letních měsících 2 2 4 

 

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší hodnoty rizika by měla nekvalita výrobků a nedodržení 

sjednaných termínů. Skutečnost, že by Hopax s. r. o. dodal nekvalitní výrobkym by vedla 

k reklamacím a vzniku dalších vícenákladů. Nedodržení termínů by mohlo mít fatální 

následky, protože Unex a. s. má již smluvené zakázky a pokud by Hopax s. r. o nedodával 

včas, spolupráce by nejspíše byla ukončena. 

 

V tabulce 12 jsou zmíněny opatření, které by měly vést ke snížení hodnot rizika a ve 

výsledku k hladšímu průběhu implementace. 

 

Tabulka 12: Přehled opatření vedoucích ke snížení hodnot rizika (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

  

Č. rizika Opatření Pravděpod. Dopad Hodnota rizika

1 Neustálá, pečlivá práce kontrolorů 2 4 8

2 Dohled plánovačů a obchodníků 1 5 5

3 Při neúplné dokumentaci nepokračovat ve výr. procesu 2 3 6

4 Vyšší motivace dělníků 2 2 4

5 Brigádnická podpora 2 2 4
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K přehlednější představě zavedených opatření slouží následující graf. Z grafu plyne, že  

u všech rizik by došlo ke snížení hodnoty rizik. Pouze u rizika 5 zůstává hodnota stejná  

a to z toho důvodu, že brigádníci by zřejmě nedokázali plnohodnotně nahradit stálé 

zaměstnance, pokud by neprošli alespoň měsíčním zaučením. Avšak mohou existovat 

zručné „výjimky“ brigádníků, kteří by v této situaci určitě pomohli. 

 

 

Graf 7: Změna rizik po zavedení opatření (Vlastní zpracování, 2019) 

 

Rizika, která mohou nastat v návrhu podpory nové pracovní síly, jsou zejména 

nespolehlivost dnešní mládeže. 21. století je plné mobilních telefonů a technologických 

vyspělostí, že dnešní studenti praktických oborů často preferují záškoláctví a celkový 

špatný přístup ke studiu. Tato skutečnost by se mohla promítnout do špatné docházky  

na školní praxi a celkově by tedy někteří studenti byli spíše na obtíž, než pomocná síla. 

 

V oblasti PR u dne otevřených dveří je riziko pouze jedno. Zkázou pro pořádání této 

akce je pouze nevlídné počasí, které by překazilo veškerý program probíhající pod širým 

nebem. V menších obcích jsou typické „vesnické akce“ a „sešlosti“ občanů. Předpoklad, 

že bude návštěvníků požehnaně na dni otevřených dveří je tedy velký.  

Při pořádání plesu je značným rizikem vysoká četnost bálů v místní obci. Na Července 

probíhá v měsících prosinec až březen 6 plesů, takže konkurence je velká. Mohlo by tedy 
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dojít k „přesycení“ místních v zimním období, kteří raději navštíví již tradiční zažité 

plesy. 

 

U distribučního návrhu by byly velká rizika zřejmě jen zpočátku. Dispečeři  

by potřebovali nějaký čas na zaučení se softwarem. První týdny by docházelo ke zbytečný 

ztrátám, protože konkurenční firmy využívající TimoCom a jejich dispečeři by zásilky 

měli rychleji sjednané a tudíž i zarezervované.  

 

4.9 Shrnutí vlastní návrhů na zlepšení 

Pro společnost Hopax s. r. o. jsem vytvořil vlastní návrhy, které souvisejí 

s marketingovým mixem společnosti. Prvním návrhem je doplnění výrobních kapacit 

v rámci spolupráce se svým největším konkurentem, společností Unex a. s. Zde byly 

vybrány výrobky, které poptává Unex a. s. a vyčísleny náklady, které by musela vynaložit 

společnost Hopax s. r. o. na jejich výrobu. Dále detailně rozebrán propočet optimistické, 

realistické a pesimistické varianty spolupráce z pohledu výnosu pro firmu Hopax s. r. o. 

V druhém návrhu doporučuji podporu nové pracovní síly, která může být dosažena  

ve spolupráci se střední průmyslovou školou a středním odborným učilištěm v Uničově. 

Třetí návrh se týká propagace, konkrétně oblasti PR, kde navrhuji pořádání dne 

otevřených dveří v areálu společnosti a to na svátek práce (1. 5. 2020). V rámci tohoto 

návrhu je vytvořen informační plakát a nastíněné možné náklady na pořádání této akce. 

Čtvrtý návrh se týká také oblasti PR. Jedná se o pořádání plesu v kulturním domě  

na Července. Posledním návrhem je pořízení nového informačního softwaru pro úsek 

autodopravy, který může vést k větším ziskům společnosti. 

 

  



74 

 

V níže uvedené tabulce je přehled nákladů společnosti na vytvořené návrhy. Náklady  

na doplnění výrobních kapacit vypadají velmi vysoké, ovšem reálně budou tyto náklady 

vráceny v podobě výnosů, za prodané výrobky. U podpory nové pracovní síly nejsou 

náklady stanoveny. Návrhy v oblasti PR jsou nákladově ve statisícových částkách, což 

pro takovou společnost jakou Hopax s. r. o. je, znamená zanedbatelnou výši nákladů. 

Všechny náklady jsou uvedeny v českých korunách. 

 

Tabulka 13: Přehled nákladů na vlastní návrhy v Kč (Vlastní zpracování, 2019) 

 

 

V dalších podkapitolách vlastních návrhů byly vymezeny činnosti spojené s návrhy. Byla 

vhodně zvolená kontrola jednotlivých návrhů. Dále časový plán jednotlivých návrhů 

v souvislosti se zodpovědností jednotlivých úseků. Závěrem byla analyzovány rizika, 

která mohou v rámci návrhů a implementace nastat. 

 

 

  

Náklady včetně DPH

Doplnění výrobních kapacit 6 640 732

Podpora nové pracovní síly -

PR 229 000

Pořízení nového softwaru 114 000

Celkem 6 983 732
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ZÁVĚR 

Hlavními cíli této diplomové práce byla analýza marketingového mixu společnosti. 

Následně na základě provedených interních, externích analýz a analýz marketingového 

mixu navrhnout řešení, které by vedly ke zlepšení stávající situace marketingového mixu 

společnosti. Jednotlivé návrhy byly zpracovány s možností reálného uskutečnění  

a mohou být inspirací pro vedení společnosti. 

 

Prvním krokem ke splnění daného cíle diplomové práce bylo vymezení teoretických 

východisek souvisejících s marketingovou problematikou. Tyto teoretické poznatky byly 

následně aplikovány při zpracování analytické části práce. 

 

V analytické části byla charakterizována vybraná společnost Hopax s. r. o. Následně byla 

provedena analýza vnějšího okolí, která vedla k odhalení externích vlivů působících na 

společnost. Mikroprostředí bylo analyzováno pomocí nástrojů Porterova modelu pěti sil 

a modelu „7S“. Dále byl proveden rozbor marketingového mixu podniku. Posledním 

blokem v analytické části byla SWOT analýza, která odhalila silné a slabé stránky 

společnosti a také příležitosti a hrozby pro podnik. SWOT analýza byla zpracována  

na základě předchozích marketingových analýz. Dosažené závěry byly konzultovány  

na pravidelných setkáních s obchodním oddělením společnosti. 

 

V návrhové části jsem se pokusil nastínit taková opatření, která by mohla zlepšit situaci 

z hlediska marketingového mixu společnosti, a zároveň nebyla pro společnost 

z finančního hlediska příliš náročná. Každý návrh byl detailně popsán. Byly provedeny 

propočty, které predikují finanční stránku realizace návrhů. První návrh byl doplnění 

výrobních kapacit, který může vést, jak ke zlepšení finanční stránky firmy,  

tak ke zkvalitnění a navázání vzájemné spolupráce se společností Unex a. s. Druhým 

návrhem byla podpora nových pracovních sil v rámci spolupráce se střední školou  

a středním odborným učilištěm v Uničově. Tento návrh může vést v budoucnu  

ke zkvalitnění pracovních sil. V oblasti propagace se jednalo o návrhy, které mají ambice 

vylepšit vztahy s místními a okolními občany. Posledním návrhem je větší oblastní 

pokrytí v rámci úseku autodopravy za pomocí nového softwaru.  
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