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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou rizik v oblasti marketingové komunikaci společnosti Auto 

Com s.r.o. Práce je rozdělena do několika částí, z nichž první je teoretická část, druhá je analýza 

problému a současného stavu a poslední část se týká navrhnutých změn. 

V teoretické části jsou definovány základní pojmy marketingu a také vysvětlení pojmu rizik. Analytická 

část je věnována analýze současného stavu společnosti a plynoucím rizikům z jednotlivých analýz, 

které by mohla společnost ohrozit. V poslední návrhové části jsou navrhnuty možné změny řešení 

pro zlepšení marketingové komunikace, jejich finanční zhodnocení a harmonogram uskutečnění. 

 

Abstract  

The diploma thesis deals with the issue of risks in the area of marketing communication 

of the company Auto Com s.r.o. The thesis is divided into several parts, the first one is the theoretical 

part, the second one is focused on solving the current state. 

The theoretical part defines the basic concepts of marketing and also explains the concept 

of risks. The analytical part is devoted to the analysis of the current state of the company 

and the resulting risks from individual analyzes, which could threaten the company. In the last part 

of the proposal, possible changes in the solution for improving marketing communication, 

thein financial evaluation and the timetable of implementation are proposed. 
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ÚVOD 

V dnešním světě je marketing všude kolem nás. Bez marketingové komunikace by se neobešla 

žádná společnost. Jakékoliv komunikační aktivity jsou spojením mezi společností a jejím okolím. 

Pokud chce jakákoliv společnost v dnešní době uspět na trhu, musí neustále zkoumat trh, analyzovat 

příležitosti, stanovit si vhodné cíle a v neposlední řadě zjistit veškerá rizika plynoucí z marketingové 

komunikace. Všechny jmenované aspekty mají přímý vliv na úspěch či neúspěch dané společnosti. 

Nedílnou součástí marketingové komunikace je vhodné zvolení marketingové strategie, 

ať už se jedná o malý, střední či velký podnik. Tato strategie neovlivňuje pouze podnik zevnitř, 

ale týká se také názoru spotřebitelů. Nevhodné zvolení marketingové strategie může mít na podnik 

až likvidační vliv, a to hlavně pro menší podniky. 

První zmínky o marketingu se datují až do středověku, i když v té době měl jistě jiný název 

i pojetí. Současný marketing, jak ho známe dnes, se poprvé objevil v 20. letech 20. Století. V té době 

ještě převažovala poptávka nad nabídkou, proto nebyl kladen takový důraz na propagaci. V této době 

každý, kdo něco uměl, vyráběl a následně prodával. To zapříčinilo přesycenost trhu. Právě díky tomu 

vznikl marketing, jak ho známe dnes. 

V dnešní době je mnohem snazší dostat se do podvědomí zákazníků díky online marketingu, 

TV marketingu a také marketingu na sociálních sítích, což je nejen levná, ale také velmi působivá 

forma propagace. Každá společnost na trhu chce být špičkou ve svém oboru, k tomu je nutné, 

aby pravidelně sledovala nejnovější inovace a trendy. Jen díky pravidelné analýze trhu je v dnešní 

době možné uspět. 

Pro zpracování své diplomové práce jsem si vybrala společnost Auto Com s.r.o. 

Tato společnost se zabývá prodejem mírně ojetých automobilů a jejich servisem. Důvodem zvolení 

právě této společnosti jsou mezery v marketingové komunikaci, které budu blíže rozebírat a na závěr 

navrhnu jednateli společnosti případné návrhy změn. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Cílem diplomové práce je na základě provedených analýz současného stavu a rizik navrhnout 

změny týkající se marketingové komunikace společnosti Auto Com s.r.o.  

Práce je členěna do několika částí, kdy první z nich se věnuje teoretickým poznatkům v oblasti 

marketingu, jako například marketingový mix, který je velmi důležitý pro analyzování rizik. 

V neposlední řadě je představení pojmu rizika a jeho klasifikace. 

 Druhá část práce se věnuje analýze současného stavu, kde je představena společnost 

a následně jsou provedeny potřebné analýzy, čímž je SLEPT analýza, Porterova analýza konkurenčních 

sil, marketingový mix společnosti, SWOT analýza a v neposlední řadě byl proveden externí průzkum 

mezi cílené respondenty, který nám dal důležité informace pro další část analýzy rizik. 

Poslední část práce se zabývá analýzou rizik, které vyplývají z výše provedených analýz. 

Všechna rizika se ohodnotila a provedlo se opatření proti nim. Nakonec jsou navrženy změny 

marketingové komunikace pro společnost Auto Com s.r.o. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole jsou popsány důležitá teoretická východiska týkající se marketingu. 

Věnuji se zde objasnění pojmů marketing, marketingové prostředí, marketingový mix, komunikační 

mix a v neposlední řadě rizikům. 

 

1.1 MARKETING  

Slovo marketing lze chápat jako cestu, kterou uspokojíme zákazníka, jak mu prodáme to, 

co prodat potřebujeme [1]. 

American Marketing Association přinesla následující formální definici: „Marketing je aktivitou, 

souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu 

pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost.“ [2, s. 33]  

V poslední době se změnil poměr sil jednotlivých médií. Do popředí se dostává internet v čele 

se sociálními sítěmi, které se těší čím dál větší oblibě. Je to velice důležitý prostředek pro marketing 

[3, s.. 25]. 

 

 

1.1.1 Základní marketingové koncepty 

Nejprve je potřeba porozumět základním konceptům marketingu, abychom pochopili 

jeho funkce. Koncepty jsou následující: 

Potřeby, přání a poptávka: potřebami rozumíme lidské nezbytnosti, 

kterými jsou například vzduch, voda, jídlo, oblečení a bydlení. Poté už se dostáváme k přáním, 

které mají za úkol uspokojovat marketéři. Přáními se rozumí například odpočinek, vzdělání a zábava. 

Tyto přání jsou tvořena převážně naší společností. Kupříkladu pokud budeme dělat marketing 

masovým výrobkům, nebude cílena pro vegetariány. Poptávkou se rozumí vztah mezi cenou 

produktu, nebo služby a množstvím, které jsou lidé ochotni při dané ceně poptávat [2, s. 40 – 42]. 

 

1.1.2 Marketingové koncepce řízení 

Pojmem marketingové řízení lze chápat souhrn činností, které je marketér schopen učinit 

k dosažení směny na trhu. V praxi se setkáváme s těmito čtyřmi hlavními metodami [4, s. 6]: 
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Výrobní koncepce 

 Jeden z nejstarších podnikatelských přístupů, který je postaven na myšlence, že zákazníci dají 

přednost výrobku, který je jednoduše dostupný a cenově přijatelný. Manažeři, kteří tyto výrobky 

navrhují, se soustřeďují na snadnou výrobu, nízké náklady na výrobu a hromadnou  

distribuci [2, s. 40 – 42]. 

Výrobková koncepce 

Tato koncepce je založena na tom, že spotřebitelé dávají největší přednost kvalitě výrobků. Výrobková 

koncepce ovšem nemusí být úspěšná, pokud není nastavena cena, kvalita výrobku a propagace 

nastavena správně [2, s. 40 – 42]. 

 Prodejní koncepce 

Touto koncepcí se podnik zaměřuje na zdokonalení technické úrovně a kvality produktu. Podniky 

si budují stálé zaměstnance a také klientelu. Prodejní koncepce ovšem může být velice riskantní, 

neboť podnik předpokládá, že jej stálí zákazníci neopustí, nepomluví a nebudou si veřejně stěžovat 

na kvalitu jejich výrobku [2, s. 40 – 42]. 

Marketingová koncepce 

Úkolem této koncepce není najít ty pravé zákazníky pro své výrobky, ale najít ty pravé výrobky 

pro své zákazníky. Klíčem k dosažení úspěchu je být efektivnější než konkurence [2, s. 40 – 42]. 

 

1.1.3 Předmět marketingu 

Mezi 10 základních marketingových předmětů, se kterými pracují marketéři patří:  

Zboží: fyzickým zbožím rozumíme většinu produkce. Zbožím nazýváme prakticky vše, 

co si můžeme pořídit, od čerstvých potravin, po lednice a televize.   

Služby: s rostoucí ekonomikou roste i počet služeb. V případě USA je poměr služeb a zboží 

70:30. Služby zahrnují činnost aerolinek, po kadeřnictví, až k programátorům a konzultantům. 

Události: časově omezená akce, jako je například veletrh, olympijské hry a podobně. 

Zážitky: jedná se o sladění služby se zbožím, které může společnost vytvořit. Poté může 

nabízet zážitek. Jedná se například o pouť, či týdenní pobyt na hudebním táboře. 

Osoby: všechny celebrity, ať už hudební, sportovní či umělci si nechávají pomoct 

od zkušených marketérů, aby svou značku uměli správně prodat. 

Místa: zahrnují turismus, kde se města a státy přetahují o pozornost turistů. Analýzu těchto 

míst provádějí specialisté na ekonomický rozvoj. 

Vlastnická práva: jedná se o nehmotná práva ať už k reálnému, nebo finančnímu majetku. 

Tato práva vyžadují marketing, neboť jsou na trhu prodávána a kupována. 
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Organizace: organizace usilují o vybudování silné image v myslích svého cílového publika.   

Informace: významné odvětví, kde informace jsou tím, co společnosti produkují, uvádí na trh 

a distribuují. 

 Myšlenky: každá nabídka na trhu obsahuje nějakou základní myšlenku. Čím lepší myšlenku 

do výrobku marketéři vloží, tím je větší šance na úspěch [2, s. 36 – 37]. 

 

1.2 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ 

Pojem marketingové prostředí označuje veškeré vlivy a prvky, které ovlivňují v současnosti 

i budoucnosti schopnost firmy se rozvíjet a udržovat si úspěšné obchodní vztahy se svými cílovými 

zákazníky. Marketingové prostředí dělíme na mikro-prostředí a makro-prostředí [5, s. 105]. 

 

1.2.1 Marketingové mikro-prostředí 

Mikro-prostředí tvoří síly blízko společnosti, které společnost může ovlivňovat. Díky tomuto 

prostředí je společnost schopna neustále zlepšovat a inovovat své výrobky. Do marketingového  

mikro-prostředí patří konkurence, dodavatelé, zákazníci a spotřebitelé a také veřejnost [6, s. 130]. 

 

1.2.2 Marketingové makro-prostředí 

Marketingové makro-prostředí tvoří celá řada vnějších faktorů, které ovlivňují realizaci 

a inovaci marketingové činnosti společnosti pro cílovou skupinu zákazníků. Nejdůležitější skupina 

je tvořena z demografických faktorů, které se zaměřují na obyvatelstvo jako na celek. Jedná se hlavně 

o faktory jako věk, pohlaví, vývoj obyvatelstva, ale také migrace, porodnost, nebo také úmrtí. Trh 

je tvořen z lidí, proto je nezbytně nutné, aby společnost vytvářela odpovídající nabídky, 

podle toho jak se zrovna trh vyvíjí [7, s. 49 – 53]  

Společnost není schopna makro-prostředí ovlivňovat ani předpovídat. Ta je tak nucena 

se především rychle přizpůsobovat [7, s. 49 – 53]. 

 

1.3 MARKETINGOVÝ MIX 

Marketingový mix, takzvaně 4P, byl poprvé představen Jerrym McCarthym v jeho knize 

Marketing z roku 1960. Jedná se o soubor nástrojů společnosti, který ovlivňuje spotřebitele [2, s. 56].  

Tento mix obsahuje čtyři marketingové nástroje: produkt (product), cenu (price), distribuci 

(place) a komunikaci (promotion) [8, s. 253]. 
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1.3.1 Produkt 

Produkt je jakákoliv nabídka pro zákazníka, ať už v hmotné či nehmotné podobě. Řadí 

se sem zboží, služby, informace a všechno možné, co může být prostředkem směny. Při prodávání 

produktu je velmi důležitým aspektem kvalita, design, balení a spousta jiných prvků, které rozhodují 

o budoucím úspěchu či neúspěchu produktu. Nemalou roli také hraje vzhled produktu. Produkt 

je nabídkou, která dosáhne svého uplatnění ve chvíli, kdy si najde svého majitele [9, s. 153 – 155]. 

1.3.2 Cena 

Cena je vyjádřením hodnoty zboží pro zákazníka. Velmi výrazně ovlivňuje poptávku 

a je nejflexibilnější složkou marketingového mixu. Hlavní úkol společnosti je tuto cenu nastavit 

správně, což není nic jednoduchého, protože snížením ceny poroste poptávka a naopak. Je tedy velmi 

důležité cenu nastavit správně. Na druhou stranu může dát obchodník velice jednoduše svou cenou 

signál o tom, jak je jeho výrobek kvalitní, protože spotřebitel se často řídí pravidlem, že co je dražší, 

je i kvalitnější [10, s. 22 – 26]. 

 

Metody tvorby cen 

K tvorbě cen se využívají tři základní typy, které se obvykle kombinují. Jedná se o tyto typy: 

 Nákladově orientovaná metoda – její hlavní předností je jednoduchost. Při výpočtu 

této metody používáme rovnici: Maloobchodní cena = náklady + marže + DPH. 

 Konkurenčně orientovaná metoda – tato metoda je většinou využívána menšími podniky 

a je tvořena podle ceny konkurence. Konkurenčně orientační metoda neumožňuje společnosti 

výraznou změnu ceny oproti konkurenci. 

 Hodnotově (poptávkově) orientovaná metoda – cenu neurčuje společnost, 

ale je určována výsledky výzkumů. Využívá se v případech, kdy je odběratelem stát 

nebo organizace [11, s. 24]. 

 

1.3.3 Distribuce 

Cílem distribuce je efektivní zajištění, aby se výrobek dostal co nejrychleji a nejbezpečněji 

ke svému novému majiteli. Pro distribuci je velmi důležitá lokalita, kde bude společnost svůj produkt 

prodávat a propagovat. Pro společnost je nutností analyzovat chování zákazníka v místě  

prodeje [4, s. 18 – 21]. 
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1.3.4 Komunikace 

Posledním a neméně důležitým bodem v marketingovém mixu je komunikace, 

nebo také propagace. Prostřednictvím propagace sděluje společnost zákazníkům kvality 

svých výrobků, cenu a místo prodeje. K propagaci používá prostředky jako je reklama, osobní prodej 

a přímý marketing [12, s. 215].  

Komunikace je chápána jako přenos informací mezi prodejcem a kupujícím, čímž se snižují 

nejasnosti na obou stranách. Marketingová komunikace se dělí na interní a externí. Interní 

komunikace slouží k předávání informací zaměstnanců uvnitř společnosti, například o firemních cílech, 

změnách loga a podobně. Externí komunikace se využívá k oslovení a ovlivňování cílových skupin 

mimo společnost [13, s. 131 – 133].  

 

Obr. č. 1 – Marketingový mix 4P [Vlastní zpracování dle 2, s. 56] 

 

1.4 KOMUNIKAČNÍ MIX 

Komunikační mix je součástí marketingového mixu. Jedná se o soubor prvků, kterými podnik 

komunikuje se svými stávajícími i potencionálními zákazníky, čímž se snaží ovlivňovat 

jejich rozhodování právě pro jejich dotyčný produkt. Pro zefektivnění účinku společnosti často přijímají 

reklamní agentury a specializované obchodní zástupce, kteří se zabývají vztahy mezi společností 

a zákazníkem. Komunikační mix se rozděluje na přímé a nepřímé formy komunikace [4, s. 360 – 365]. 
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1.4.1 Přímé formy komunikace 

Přímý marketing 

Tento pojem označuje přímou komunikaci s vybranými zákazníky s úkolem získat 

z nich okamžitou odezvu a snahou získat si zákazníkovu dlouhodobou důvěru. Pomocí přímého 

marketingu manažeři uskutečňují schůzky přímo se zákazníky při osobních schůzkách. Pomocí analýzy 

zákazníka jsou schopni upravit svoje nabídky přímo na míru danému zákazníkovi [14, s. 642 – 643]. 

Na rozdíl od reklamy neoslovuje přímý marketing celou veřejnost, ale jenom ty zákazníky, 

pro které je nabídka zajímavá.  Jedná se o interaktivní nástroj komunikačního mixu, 

který zaznamenává a kontroluje reakci zákazníků. V přímém marketingu se využívají prostředky 

jako vhazování letáků do schránek, telefonický marketing, nebo televizní a rozhlasové  

pořady [13, s. 129 – 134]. 

 

Osobní prodej 

Je nástrojem přímé komunikace, který představuje osobní kontakt prodejce se zákazníkem, 

jehož cíl je úspěšně dokončit transakci. Osobní prodej má za úkol vyhledávání a komunikaci se stálými 

zákazníky. Dále také prodej, poskytování služeb a shromažďování informací. Osobní prodej bývá 

většinou uskutečňován pomocí přímého kontaktu se zákazníkem, kde prodejce využívá očního 

kontaktu. Dále ho také můžeme registrovat v podobě telefonického hovoru,  

nebo korespondencí [11, s. 240 – 245]. 

Strategie osobního prodeje je jednoduchá: být ve správný čas, se správným výrobkem 

na správném místě. Prodejce je k tomuto speciálně trénován, poté profesionálně veden a samozřejmě 

motivačně finančně ohodnocen [11, s. 240 – 245]. 

 

Výhody osobního prodeje:  

 Prodejce je schopen měnit prodejní přístup, na základě toho, jak reagují zákazníci. 

 Prodejce může se zákazníkem navázat dlouhodobý vztah tak, aby mu zákazník zůstal 

věrný i při dalších prodejích. 

 Zákazník má pocit, že musí reagovat na návrhy prodeje. Ať už pozitivně, nebo negativně. 

(11, 240 – 245) 

 

Event Marketing 

Tento poměrně nový pojem označuje snahu firmy ukázat osobně svůj produkt zákazníkům 

prostřednictvím různých akcí. [15, s. 5410 – 5411]. 
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Komunikace v prodejním, nebo nákupním místě 

 Velice důležitý nástroj pro společnost. Přichází na řadu, když se zákazník rozhoduje mezi více 

produkty a zavítá do prodejny. V té chvíli má prodejce velkou možnost přetáhnout zákazníka 

na svou stranu. Patří sem i vzhled ochodu zvenku i zevnitř [16, s. 388]. 

 

1.4.2 Nepřímé formy komunikace 

Reklama 

Neosobní a většinou placená forma propagace. Většinou v podobě médií. Reklama má za úkol 

přesvědčit zákazníka ke koupi právě našeho produktu. Hlavní úkol reklamy je poskytnutí informací 

o produktu a snažit se změnit zákazníkův postoj. Jak ovlivnit a přesvědčit spotřebitele ke koupi 

našeho produktu popisuje jeden z nejvýznamnějších reklamních modelů AIDA. Název je odvoz 

od anglických slov. Tato slova popisují to, jak reklama působí, a jakými myšlenkovými fázemi prochází 

zákazní [17, s. 66 – 68]: 

 Attention (pozornost) – snaha o upoutání pozornosti zákazníka v co nejkratší době, 

 Interess (zájem) – reklama má za úkol probudit v zákazníkovi zájem o náš produkt, 

 Desire (touha) – pokud se nám podaří v zákazníkovi probudit touhu vlastnit náš produkt, 

máme skoro vyhráno, 

 Action (akce) – reklama dovede zákazníka až ke koupi našeho produktu [5, s. 264]. 

 

Public relations 

V překladu vztahy s veřejností. Společnost tyto vztahy systematicky plánuje. Public relations 

mají za úkol vytvořit, udržovat a upevňovat důvěru a kladné vztahy se zákazníky i veřejností. 

Společnost se vždy zaměřuje na jednotlivce, nebo skupiny, které jsou svými zájmy spjaty se zájmy 

a produkty společnosti [18, s. 23].  

 

Podpora prodeje 

Podporou prodeje rozumíme komunikační aktivity, které mají za úkol zvýšit atraktivnost 

a dostupnost výrobku, tím pádem samozřejmě i prodej. Na rozdíl od reklamy působí na zákazníka 

okamžitě, ten je tak nucen dělat rychlá rozhodnutí. Usiluje o zvýšení obratu, například krátkodobým 

snížením ceny. Nejvyužívanější je v dnešní době propagace, která je ale velmi finančně náročná, 

proto bývá většinou krátkodobá. Podnik využívá propagace v době, kdy vyšla na trh s něčím novým, 

nebo naopak pokud je výrobek ve fázi úpadku [11 s. 240 – 245]. 

Podporu prodeje rozdělujeme na přímé a nepřímé formy. U přímé formy je zákazník odměněn 

po splnění určitých podmínek. Mluvíme třeba o sbírání známek v supermarketech, za což pak zákazník 
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obdrží například sadu nádobí zdarma. U nepřímých forem je zákazník po splnění všech podmínek 

zařazen do slosování o věcné ceny [19, s. 287 – 289]. 

Nejpoužívanější metody využívané k podpoře prodeje směrem k zákazníkům jsou: kupony, 

vzorky zdarma, ochutnávky, cenově výhodná balení, dárky, prémie, soutěže, nebo věrnostní  

karty [11 s. 240 – 245]. 

Před využitím podpory prodeje by měla společnost pečlivě zvážit, kdy, kde a vůči komu 

a v jakém rozsahu je využije. Účinnost podpory prodeje se měří před, při i po ukončení akce. Podpora 

prodeje vykazuje největší úspěšnost během akce. Po ukončení dochází opět k úbytku prodeje, 

jelikož podpora prodeje přitahuje krátkodobé zákazníky, kteří chtěli vyzkoušet produkt pouze, 

dokud byl cenově výhodný. Podpora prodeje bývá většinou výhodná hlavně pro menší společnosti, 

které si nemohou dovolit jiné prvky marketingové komunikace [11 s. 240 – 245]. 

 

Obr. č. 2 – Komunikační nástroje [Vlastní zpracování] 

 

1.5 RIZIKA 

Pojmem riziko se obecně rozumí nebezpečí vzniku škody, poškození, ztráty, nebo také nezdaru 

při podnikání. Poprvé jsme se s pojmem riziko setkali již v 17. Století, kdy byl tento pojem použit 

v souvislosti s lodní plavbou, kdy označoval jisté nebezpečí, kterému se museli plavci vyhnout. 

Pro pojem riziko neexistuje pouze jediná přesná definice, proto si pojďme představit 

alespoň ty nejčastější: 
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 pravděpodobnost, nebo možnost vzniku ztráty, 

 odchýlení očekávaných výsledků od těch skutečných,  

 nebezpečí špatného rozhodnutí, 

 možnost vzniku ztráty, či zisku [20, s. 78 – 80]. 

 

Známe samozřejmě mnohem více definicí rizika, pojí je ale tři společné prvky – časový rámec, 

pravděpodobnost výskytu a míra zadluženosti důsledků. Díky tomu vyjadřujeme riziko následovně: 

RIZIKO = pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků [21, s. 42]. 

Riziko se poutá na filozofické kategorie, kterými jsou nutnost a nahodilost. Pojem riziko 

je podmíněn nahodilostí, která je formou projevu nutnosti, čímž lze říci, že zdrojem je objekt 

a jde o ontologický aspekt pojmu. Za prvé je podmíněn neúplností zobrazení reálných procesů 

v lidském vědomí [20, s. 78 – 80]. 

 

1.5.1 Analýza rizik 

Analýza rizik je podstatná k procesu jejich snižování. Obvykle je analýza rizik chápána 

jako proces definování hrozeb a pravděpodobnosti jejich uskutečnění [20, s. 81 – 85]. 

Do analýzy rizik zahrnujeme:  

 Identifikaci aktiv – popis aktiv, které subjekt vlastní, 

 Stanovení hodnoty aktiv – určení významu a hodnoty pro subjekt, 

 Identifikaci hrozeb a slabin – zjištění a určení událostí, které mohou negativně ovlivnit 

hodnotu aktiv a určení slabých stránek subjektu, které mohou způsobit hrozbu, 

 Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – zjištění pravděpodobnosti výskytu 

hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči hrozbě [20, s. 81 – 85]. 

Díky zjištěným výsledkům hodnocení rizik je společnost schopna určit odpovídající kroky 

pro zvládání rizik a realizovat opatření, které zamezí jejich výskytu. Proces analýzy rizik je možné 

opakovat i několikrát, vždy podle toho, kterou část potřebuje organizace pokrýt. V každém případě 

si musí společnost na začátku určit úroveň, na kterou chce analyzovaná rizika eliminovat. Není možné 

eliminovat všechna rizika, protože by to vedlo k neúměrným nákladům při realizaci,  

a také by se podepsala na i na funkčnosti daného subjektu [20, s. 81 – 85]. 
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1.5.2 Základní pojmy analýzy rizik 

Aktivum 

Pojem aktivum označuje všechno, co má pro subjekt nějakou hodnotu, která může být 

zmenšená působením hrozby. Aktiva můžeme rozdělit na hmotná (například nemovitosti, cenné 

papíry, peníze a podobně) a na nehmotná (například informace, autorská práva, kvalita personálu 

a podobně) [20, s. 81 – 85]. 

 

Hrozba 

Hrozbou rozumíme nějakou sílu, aktivitu nebo osobu, která má nežádoucí vliv na společnost 

a může jí způsobit nějakou škodu. Konkrétních hrozeb je velká spousta, vyjmenujeme 

si jich proto jen pár základních. Jedná se o požáry, přírodní katastrofy, chyby obsluhy, nebo také růst 

české koruny vzhledem k evropské měně. Škoda, kterou některá z těchto hrozeb způsobí, se nazývá 

dopad hrozby. Ten může být odvozen od absolutní hodnoty ztrát, do které jsou zahrnuty náklady 

na opětovné obnovení činnosti aktiva, nebo náklady na odstranění škod způsobených subjektu 

hrozbou [20, s. 81- 85].  

Hrozby můžeme klasifikovat na jednotlivé úrovně, které se hodnotí podle následujících faktorů: 

 Nebezpečnost – schopnost hrozby způsobit škodu, 

 Přístup – pravděpodobnost, že se svým působením dostane hrozba k aktivu, 

 Motivace – znamená zájem iniciovat hrozbu vůči aktivu [20, s. 81- 85]. 

 

Zranitelnost 

Slabina nebo nedostatek analyzovaného aktiva, který může použít hrozba jako uplatnění svého 

nežádoucího vlivu. Zranitelnost vyjadřuje, jak citlivé je aktivum na působení dané hrozby. Vznikne 

tam, kde dochází k interakci mezi aktivem a hrozbou. Zranitelnost dělíme podle její úrovně 

na dva následující faktory: 

 Citlivost: náchylnost aktiva na poškození danou hrozbou, 

 Kritičnost: důležitost aktiva pro subjekt, který analyzujeme [20, s. 81 – 85]. 

 

Protiopatření 

Když se řekne slovo protiopatření, vybavíme si nějaký postup, proces, proceduru nebo cokoliv, 

co je navrženo speciálně pro snížení působení hrozby, nebo její úplnou eliminaci. Protiopatření zavádí 

společnost s cílem předejít škodě, nebo k usnadnění odstranění následků vzniklé škody. Z hlediska 

analýzy rizik charakterizujeme protiopatření efektivitou a náklady. První zmíněnou charakteristikou 
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je efektivita, která nám ukazuje, jak moc sníží protiopatření účinek hrozby. Efektivita je hojně 

využívána ve fázi zvládání rizik. Do nákladů, jak je z názvu patrné, řadíme náklady na pořízení, 

instalaci a provozování protiopatření. Výběr vhodného protiopatření záleží na optimalizaci, 

kdy společnost hledá nejúčinnější protiopatření, ale zároveň to, které přinese co nejnižší  

náklady [20, s. 81 – 85]. 

 

1.5.3 Metody analýzy rizik 

Analýza rizik je základním a nezbytným krokem pro zvládání jakýchkoliv rizik ve společnosti. 

Jsou známé dva základní přístupy k řešení: kvantitativní a kvalitativní metoda, které vyjadřují veličiny 

analýzy rizik. V analýze rizik se používá buď každý samostatně, nebo jejich kombinace. 

 Kvalitativní metoda: je typická tím, že rizika jsou vyjádřena v určitém rozsahu. 

Tento rozsah může být buď číselný (1-10), určený pravděpodobností (0;1) nebo slovně  

(malé, střední, velké). Míra rizika je většinou kvalifikovaně odhadována. Co se týče kvalitativní 

metody, tak je jednodušší a rychlejší než kvantitativní, ovšem je více subjektivní, 

 Kvantitativní metoda: tato metoda je založena na matematickém výpočtu rizika frekvence 

výskytu hrozby a jejího dopadu. Obvykle se vyjadřují ve finančních termínech, například 

v tisících korun. Nejčastěji se vyjadřuje ve formě roční předpokládané ztráty,  

která se vyjadřuje finanční částkou. Provedení kvantitativní metody vyžaduje více času a úsilí, 

než metoda kvalitativní. Nevýhodou této metody je již zmíněná náročnost na provedení, 

ale také velice dlouhý a propracovaný postup, jež může posuzovaný subjekt příliš zahltit 

informacemi a daty, což může vést k jeho zranitelnosti [20, s. 95 – 98]. 

 

1.5.4 Řízení rizik 

Řízení rizik je proces, při kterém se společnost snaží zamezit působení budoucích,  

i již existujících faktorů a navrhovat řešení, která by pomohla eliminovat účinek nežádoucích vlivů, 

ale také využít příležitosti působení vlivů pozitivních [20, s. 81 – 85]. 

Řízení rizik je pojem, který je velice rozsáhlý a jeho problematika často velice odlišná. 

Vyjmenujeme si tedy alespoň základní oblasti v řízení rizik:  

 Přírodní katastrofy a havárie 

 Rizika ochrany životního prostředí 

 Finanční rizika, která se dělí do dvou podkategorií: 

 Investiční riziko 

 Pojišťovací a zajišťovací riziko 

 Projektová rizika 
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 Obchodní rizika, která se dělí do několika podkategorií 

 Marketingové riziko (vytvoření špatného produktu, o který není na trhu zájem, 

nebo prodejci a obchodní zástupci neví jak jej prodat) 

 Strategické riziko (vytvoření produktu, který je zastaralý, nebo nezapadá 

do obchodního konceptu společnosti) 

 Riziko managementu (ztráta důvěry ze strany vede, kvůli změně zaměření, 

nebo změně personální) 

 Rozpočtové riziko (nedosažení zisku z důvodu nedodržení rozpočtu) 

 Technická rizika [20, s. 81 – 85]. 

 

1.5.5 Cíle řízení rizika 

Cíle v oblasti řízení rizika se musí shodovat s těmi cíly, které si určil podnikatel v oblasti 

strategického řízení společnosti. Strategické cíle se určují v souvislosti s tím, co je pro společnost 

prioritní. Pokud je cílem společnosti přežití, pak musí být pozornost managementu soustředěna 

na snížení nákladů v oblasti odbytu či nákupu. Pokud je naopak cílem společnosti růst, je nutné 

se zaměřit na snížení rizika v oblasti řízení finančních zdrojů.  

Manažer je nejprve povinen identifikovat riziko, poté jej vyhodnotit, a také si uspořádat priority. 

Těm rizikům, která manažer považuje za největší, bude věnovat větší pozornost, než rizikům ostatním. 

Obecně lze klasifikovat míru rizika na následující skupiny: 

 Kritické riziko: všechna ohrožení, která mohou vést až k bankrotu společnosti, 

 Důležité riziko: tento druh rizika sice nevyústí v bankrot společnosti, ovšem další provoz 

bude vyžadovat, aby si společnost vypůjčila finanční prostředky, 

 Běžné riziko: nejčastější ohrožení, kde mohou být ztráty pokryty stávajícími aktivy, 

nebo běžným příjmem společnosti. Při běžném riziku nedochází k nijak velkému finančnímu 

tlaku [20, s. 81 – 85]. 

 

1.5.6 Klasifikace rizik 

Riziko může být klasifikováno mnoha způsoby, a každý odborník rizika klasifikuje jinak. 

Základní rozdělení ale zůstává. Klasifikaci rizik dělíme na:  

 Podnikatelské a čisté riziko – čisté riziko má jen negativní dopad a zisk zde není možný. 

Naproti tomu podnikatelské riziko může mít negativní, ale i pozitivní stránku. Příklad 

podnikatelského rizika je například při sázení, kde je možnost prohry  

či výhry. [20, s. 105 – 109]. 

 Systematické a nesystematické riziko – jiným slovem tržní riziko je proměnné v závislosti 

na ekonomickém vývoji. Má dopad na všechny společnosti v podnikatelské činnosti. 
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Nesystematické riziko se vztahuje na jednotlivé společnosti, na ekonomickém vývoji 

je nezávislé [22, s. 146]. 

 Vnitřní a vnější riziko – vnitřními riziky rozumíme ta rizika, která se vztahují k faktorům 

uvnitř firmy. Vnější rizika se potom vztahují k podnikatelskému okolí. Vnitřní a vnější rizika  

se dále dělí na mikroekonomická a makroekonomická. [23, s. 20 – 21]. 

 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko – může-li společnosti ovlivnit počátek rizika, potom 

lze provádět toto členění. U rizika, kde společnost nemůže ovlivnit jeho příčiny, se nazývá 

neovlivnitelné. Společnost musí přijmout opatření proti nim, čímž je schopna snížit nepříznivé 

následky [20, s. 105]. 

 Hmotné a nehmotné riziko – hmotné riziko je měřitelné, nehmotné riziko souvisí s duševní 

činností a nečinností [24, s. 18]. 

 Pojistitelné a nepojistitelné riziko – pojistitelná rizika jsou ta, která splňují následující 

kritéria: identifikovatelnost, vyčíslitelnost, nahodilý projev a ekonomickou přijatelnost. Ta 

rizika, která tyto kritéria nesplňují, nazýváme nepojistitelné [25, s. 20 – 21]. 

 

Praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 

Pokud budeme mluvit o praktickém řízení rizika, známe tři základní pravidla,  

která pokud budeme respektovat, umožní nám odstranit řadu rizik, případně je eliminovat 

na minimum. Oněmi třemi pravidly jsou:  

 Neriskuj více, než kolik si můžeš dovolit ztratit 

Pravidlo, které nám říká, že s některými riziky se něco dělat musí. Pokud chceme uvažovat 

o co největším zamezení ztrát, musíme uvažovat o snížení daného rizika. Chceme-li určit, která rizika 

vyžadují jistá specifická opatření, potom je nejdůležitějším faktorem maximální potencionální ztráta, 

která by mohla z rizika vyplynout. Některé ztráty mohou mít za následek katastrofální finanční 

následky a mohou zbavit společnost všech finančních prostředků, důsledky jiných jsou pouze okrajové. 

Nejčastější jsou ovšem rizika, která se nacházejí někde mezi těmito extrémy, proto se jimi společnosti 

musí chtě nechtě zabývat.  

Otázka velikosti rizika, které může společnost bezpečně zadržet, není vůbec jednoduchá. 

Úroveň retence (možnost zadržení rizika) je pro jednotlivá rizika přímo úměrná celkové velikosti 

únosných ztrát, a ty zase závisí na velikosti cash-flow (peněžní tok) společnosti, na schopnosti 

společnosti cash-flow v případě nouze zvýšit a také na velikosti likvidních rezerv společnosti. Každá 

společnost může jisté ztráty vyrovnat z prostředků peněžních toků, jiné ztráty vyžadují čerpání rezerv 

a některé vyžadují dokonce půjčky [20, s. 108 – 110].  
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 Uvažuj o pravděpodobnostech 

Spolehlivý a schopný manažer se bez pochyb pozná podle toho, je-li schopen určit 

pravděpodobnost výskytu ztrát. Těmto pravděpodobnostem se často nevěnuje pozornost. Vedení 

společnosti totiž mnohem více zajímá tvrdost ztráty v případě jejího výskytu, aniž by se zajímalo, 

jak moc je naplnění hrozby reálné. I když je malá pravděpodobnost ztráty, prvotní úvahou 

managementu je obvykle potenciální tvrdost, což je také trochu psychologická záležitost.  

Z hlediska kupujícího je nejlepší se pojistit v situaci, kdy je nízká pravděpodobnost ztráty 

a možná tvrdost vysoká, což je důvod, proč řada společností pojišťuje pouze budovy a jiné, poměrně 

drahé investice. Z hlediska kupujícího je nejhorší pojištění takové, kdy je velikost potenciální ztráty 

nízká a pravděpodobnost ztráty vysoká.  

Jiná definice uvažování o pravděpodobnostech tvrdí, že pravděpodobnost ztráty může 

být důležitým faktorem při rozhodování, co je potřeba s daným rizikem udělat. Použitím 

pravděpodobnosti při rozhodování o řízení rizik je omezeno na situace, v nichž nejsou případná 

rozhodnutí v rozporu s prvním pravidlem řízení rizik, které zní: „neriskuj více, než kolik si můžeš 

dovolit ztratit“ [20, s. 108 – 110]. 

 Neriskuj mnoho pro málo 

Třetí pravidlo, které nám v podstatě tvrdí, že mezi náklady na transfer rizika a hodnotu, 

která připadne převodci, by měl být přiměřený vztah. Pokud je možná ztráta vysoká a pojistné 

je relativně malé, poté by riziko nemělo být zadržováno. Z hlediska výrobce zboží by bylo výhodné 

přesunout riziko z neuhrazené faktury na odběratele zboží, který je například cizinec, s vysokým 

ohodnocením rizika. Ovšem problém je v tom, že žádná faktoringová firma nepřevezme riziko 

z nezaplacené faktury v okamžiku, kdy se jedná o cizince odebírajícího vašeho zboží z rizikových 

oblastí, jako je třeba Afrika, Jižní Asie a tak dále. Dalším extrémem může být situace,  

kdy je požadováno nepřiměřeně vysoké pojistné, vzhledem k riziku,  

které se transferuje [20, s. 108 – 110]. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉHO STAVU 

V následující části se seznámíme se základníma informacemi o společností Auto Com s.r.o. 

Dále bude provedena analýza současného stavu pomocí SLEPT analýzy, Porterovy analýzy 

konkurenčních sil, SWOT analýzy a také analýzy rizik. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Společnost Auto Com s.r.o. vznikla již v roce 2000 za účelem prodeje krátkodobě ojetých vozů 

všech značek, zejména z Německa, které prověřují lidé z týmu profesionálů. O dva roky později 

rozšířila společnost svoji činnost o autoservis. Jejich hlavní výhodou je odborně vyškolený a ochotný 

personál a rychlé přijetí vozu k opravě. Auto Com s.r.o. nabízí odtah vozidel a možnost zapůjčení 

náhradního vozidla. Obchodním zaměřením společnosti je prodej a leasing nových a krátkodobě jetých 

vozů především koncernu Volkswagen [26].  

 

 

Obr. č. 3 – Autoservis společnosti [Vlastní zpracování] 
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Obr. č. 4 – Autobazar [Vlastní zpracování] 

 

2.2 OBCHODNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

Obchodní název: Auto Com s.r.o. 

Datum zápisu: 8. listopadu 2000 

Sídlo: Kolískova 473/15, Trnitá, 602 00 Brno 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo: 262 28 343 

 

2.3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Zprostředkovatelská činnost 

 Opravy silničních vozidel 

 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

 Maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 

 Reklamní činnost a marketing 
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2.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Obr. č. 5 – Organizační struktura [Vlastní zpracování] 

 

2.5 SLEPT ANALÝZA 

Pomocí SLEPT analýzy zjistíme sociální, legislativní, ekonomické a dále politické faktory. 

 

2.5.1 Sociální faktory 

Město Brno se nachází v jihomoravském kraji, jehož rozlohou a počtem obyvatel se řadí 

na druhé největší město v České republice. Brno je rozděleno do 29 městských částí a jeho katastrální 

výměra činí 23 020 ha. Počet obyvatel k 1. 1. 2019 ve městě Brně je 377 139. 

 

Historie počtu obyvatel města Brna     

Tab. č. 1 – Počet obyvatel města Brna v posledních letech [Vlastní zpracování dle 27] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

378 890 377 789 377 305 376 407 376 877 376 929 37 139 
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Tab. č. 2 – Počet obyvatel města Brna v roce 2019 [Vlastní zpracování dle 27] 

Muži do 15 let 30 163 

Muži nad 15 let 150 678 

Ženy do 15 let 28 919 

Ženy nad 15 let 167 379 

Celkem 377 139 

 

2.5.2 Legislativní faktory 

Společnost Auto Com s.r.o. se řídí těmito zákony: 

 Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. 

Jedná se o zákon upravující podmínky pro podnikání fyzických i právnických osob. Živnost 

je činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených v tomto zákoně. Živností se rozdělují na volné, 

vázané, řemeslné a koncesované. Společnost má živnost řemeslnou, pro kterou je nutné, 

aby podnikatel předložil odbornou způsobilost, jelikož jedním z předmětu podnikání 

společnosti jsou opravy silničních vozidel a dále podniká na základě živnosti volné, 

pro kterou nemusí podnikatel prokazovat odbornou způsobilost. 

 Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 

Zákon, který se věnuje úpravě obchodních společností a družstev. U společnosti s ručením 

omezeným musí být minimální výše základního kapitálu 1 Kč. 

 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. 

Zákon, který zpracovává příslušný předpis Evropské Unie, současně navazuje na použitelný 

předpis Evropské unie. Dále také upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky 

na jeho průkaznost. V neposlední řadě také ustanovuje podmínky předávání účetních záznamů 

pro potřeby státu. 

 

2.5.3 Ekonomické faktory 

Současný stav české ekonomiky zjednodušeně hlásí dostatek pracovních míst, naopak málo 

lidí, kteří by chtěli určité práce vykonávat. Zaznamenáváme také slušný růst hrubého domácího 

produktu, nízkou inflaci a slabší investice vlády.  

Největším tématem v poslední době je neoddiskutovatelně rekordně nízká nezaměstnanost, 

důsledkem čehož registrujeme růst mezd, který bude i nadále pravděpodobně pokračovat. 
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Průměrná hrubá mzda 

V 1. až 3. čtvrtletí 2018 průměrná mzda v Jihomoravském kraji činila 30 099 Kč, 

kdežto ve srovnatelném období roku 2017 byla o 2 391 Kč menší. Ve 3. čtvrtletí roku 2018 dosáhla 

průměrná měsíční mzda částky 30 561 Kč. 

 

 

Obr. č. 1 – Průměrná hrubá mzda [zdroj: czso.cz] 

 

Pro společnost AutoCom s. r. o. je nejdůležitějším ekonomickým faktorem stav směnného 

kurzu, který velmi ovlivňuje příjmy celé společnosti. Jak jsem již zmiňovala výše, společnost kupuje 

drtivou většinu aut z Německa. 

 

2.5.4 Politické faktory 

V současné době v České republice je vláda složena z politických stran ANO a ČSSD. 

Předsedou vlády je Ing. Andrej Babiš. 

Od roku 2016 je povinnost v české republice na základě zákona č. 112/2016 Sb. mít 

zavedenou elektronickou evidenci tržeb. Elektronická evidence tržeb je rozdělena do čtyř fází, 

přičemž v každé fázi se EET týká jiného typu podnikání. Autobazar se řadí do druhé fáze EET, 

proto ji musí mít zřízenou, kdežto autoservis se řadí do třetí fáze, která nabude platnosti až v polovině 

roku 2019. 

 

2.5.5 Technologické faktory 

Společnost se věnuje prodeji automobilů a také jejich opravě, a proto je nezbytné sledovat 

vývoj v technologiích, které jsou zapotřebí pro opravu vozidel. Taktéž je důležité sledovat nové změny 

v oblasti technologií u samotných vozidel a nakupovat tak vozidla, která jsou právě trendem 

a je po nich velká poptávka. 
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2.5.6 Shrnutí SLEPT analýzy 

Tab. č. 3 – Shrnutí SLEPT analýzy [Vlastní zpracování] 

Faktor Příležitosti Hrozby 

Sociální - růst životní úrovně 
- obyvatelstvo může chtít 
nová, neojetá vozidla 

Ekonomický - růst ekonomiky 
- kolísavý kurz 

- ekonomická krize 

Politický  
- Změny v legislativě 

- EET 

Technologické - neustálá inovace 

- náročnější zákazníci 

- neustálé obnovování 
technologií 

 

2.6 PORTEROVA ANALÝZA KONKURENČNÍCH SIL 

V dnešní motoristické době nikoho nemůže překvapit, že na trhu s autobazary panuje velká 

konkurence, ať už v podobě velkých nadnárodních nebo menších či dokonce rodinných společností.  

V následující části se tedy budu věnovat Porterově analýze, která má za úkol hodnotit vlivy 

prostředí, ve kterém se společnost nachází. Tento model se skládá z pěti sil, které se navzájem 

ovlivňují. Konkrétně se jedná o tyto síly: 

 hrozba vstupu nových konkurentů, 

 vyjednávací síla odběratelů, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba substitučních výrobků, 

 vliv konkurentů v odvětví. 

 

2.6.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh hrozí prakticky kdykoliv, ovšem vtrhnutí na trh 

s automobily není rychlá záležitost a je potřeba si najít a přiklonit obyvatelstvo na svou stranu, 

což není úplně jednoduché. 

Je všeobecně známo, že čím je v kterémkoliv odvětví větší konkurence, tím je těžší 

v tomto prostředí uspět a prosperovat. Pokud se budeme bavit o odvětví autobazarů, platí 

to dvojnásob. Není překvapením, že mnoho autobazarů bylo nuceno z existenčních důvodů trh opustit.  

Jednatel společnosti Auto Com s. r. o. se i přes dané skutečnosti rozhodl čelit více známým 

a zavedeným autobazarům. Společnost se na trhu pohybuje již přes dvacet let a za tuto dlouhou dobu 
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si vytvořil dobré jméno, díky čemu nemusí majitel řešit nepříjemné existenční otázky. Samozřejmě 

nemůžeme říct, že je Auto Com s. r. o. lídrem ve svém oboru, ovšem svou tvrdou prací se řadí 

mezi nejvyhledávanější autobazary v jihomoravském kraji.  

Tato skutečnost se ovšem nerodila ze dne na den. Zaměstnanci musí každodenně sledovat 

konkurenci a pružně se jí přizpůsobovat, protože ceny automobilů se mění téměř každodenně. 

 

2.6.2 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratel je každý, kdo si u společnosti Auto Com s. r. o. zakoupí ojeté vozidlo. Odběratelova 

vyjednávací sílá je omezená, nikoliv však nulová. V některých případech je možné vyjednat slevu, 

ovšem záleží na ceně vozidla. Pokud má odběratel zájem o dražší vůz, na kterém může autobazar 

slušně vydělat, jsou prodejci ochotni jednat o několikaprocentní slevě. Dalším aspektem vyjednávání 

je loajalita odběratelů. Pokud je zákazník například stálým zákazníkem autoservisu, nebo si v minulosti 

již vozidlo u společnosti Auto Com s.r.o. zakoupil, tím je odběratelova “páka“ větší. 

 

2.6.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Toto téma je poněkud složitější, neboť autobazar nakupuje většinu svých vozidel na aukcích 

v zahraničí. Zde není prostor pro žádné vyjednávání ze strany autobazaru, protože v těchto aukcích 

je cena pevně stanovena, takže se prodejci musí rozhodnout, zda je pro autobazar daná nabídka 

výhodná.  

Druhým způsobem jak společnost vykupuje vozidla je přímý odkup od zákazníka, 

který s vozidlem přijede do prostoru společnosti, kde jej zaměstnanci autobazaru prověří a následně 

nabídnou zákazníkovi peněžitou částku. Zde je pro zákazníka možnost vyjednávat. Čím je vozidlo 

kvalitnější, tím je vyjednávací síla zákazníka větší. 

Co se týče autoservisu, zde společnost odebírá náhradní díly od dlouholetých prověřených 

dodavatelů, kteří sídlí nedaleko autobazaru. Díky tomuto faktoru se zkracuje doba dodání náhradních 

dílů a samozřejmě i cena, jelikož není vynaloženo tolik finančních prostředků na jejich dovoz do sídla 

společnosti Auto Com s.r.o. Vyjednávací síla těchto dodavatelů není v podstatě žádná, jelikož v tomto 

odvětví je velmi silná konkurence, takže si odběratel může vybírat z mnoha konkurenčních dodavatelů. 

 

2.6.4 Hrozba substitučních výrobků 

V současné době se společnosti Auto Com s.r.o. a ani žádné jiné autobazary nemusí nějak 

výrazně bát hrozby substitučních výrobků. Samozřejmě žijeme v pokročilé době a vývojáři testují 

různá samořiditelná autonomní vozidla, avšak toto téma určitě není v nejbližších letech aktuální. 
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A i kdyby, určitě to nebude levná záležitost, proto si myslím, že zájem obyvatelstva o ojetá vozidla 

jen tak neopadne. 

 

2.6.5 Vliv konkurentů v odvětví 

Vliv konkurentů v tomto odvětví je na velmi vysoké úrovni, proto se musí AutoCom s.r.o. 

každým dnem zajímat o konkurenci a neustále inovovat své metody prodeje. Velkou výhodou 

pro společnost Auto Com s.r.o. je, že jako jediný autobazar na jižní Moravě má svůj autoservis.  

Další poměrně velkou výhodou je to, že spousta lidí má strach nakupovat auta z největších 

autobazarů, jelikož se bojí, aby za své peníze dostali opravdu to, co si přejí. Jsou známé případy, 

kdy autobazary stáčely počet naježděných kilometrů, zatajovali na první pohled neviditelné vady 

a podobně. 

Jako hlavní konkurenci mezi autobazary shledávám níže uvedené společnosti:  

AAA Auto 

Tato společnost je na trhu už 27 let. V současnosti je největší a nejznámější sítí autobazarů 

u nás. V České republice mají celkem 21 poboček. V dnešní době působí i na Slovensku, Maďarsku 

a Polsku. Společnost AAA auto uvádí, že prodá až 76 000 aut ročně. Vynikají také mimořádným 

výběrem vozidel – v České republice jich mají až 10 000 [29]. 

 

 

Obr. č. 6 – Logo společnosti AAA Auto [zdroj: aaaauto.cz] 
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Obr. č. 7 – Pohled na společnost AAA Auto [zdroj: aaaauto.cz] 

 

 

 

Obr. č. 8 – Pohled na společnost AAA Auto [zdroj: aaaauto.cz] 
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Auto ESA  

 Společnost, která si již od roku 1997 zakládá na kvalitních vztazích se zákazníky. 

Tato společnost vlastní 90% všech nabízených vozidel, což je záruka, že všechny jejich vozidla 

jsou kvalitní a prověřená. Zajímavostí je, že Auto ESA prodává i takzvané Handycar, neboli vozidla 

pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Společnost Auto ESA momentálně disponuje třinácti 

pobočkami po celé republice [30]. 

 

 

Obr. č. 9 – Logo společnosti Auto ESA [zdroj: autoesa.cz] 

 

 

 

Obr. č. 10 – Pohled na vystavená vozidla společnosti Auto ESA [zdroj: autoesa.cz] 
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Louda Auto 

 Další konkurenční společnosti pro Auto Com s.r.o. je společnost Louda Auto, která je na trhu 

od roku 1992 a disponuje pobočkami v devíti městech v České republice. Výhodou, stejně 

jako pro náš autobazar je, že společně s autobazarem provozují také autoservis. 

Bohužel ale pro zákazníky, servis pouze určitých značek. V tom se autobazaru Auto Com s.r.o. nemůže 

rovnat, neboť ten nikdy žádného zákazníka neodmítne. Louda Auto provozuje také autopůjčovnu [31]. 

 

Obr. č. 11 – Logo společnosti Louda Auto [zdroj: louda.cz] 

 

Obr. č. 12 – Pohled na společnost Louda Auto zevnitř [zdroj: louda.cz] 
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Obr. č. 13 – Pohled na společnost Louda Auto zvenčí [zdroj: louda.cz] 

 

2.6.6 Shrnutí Porterovy analýzy 

Tab. č. 4 – Shrnutí Porterovy analýzy [Vlastní zpracování] 

Faktor Příležitosti Hrozby 

Hrozba vstupu nových 

konkurentů 

-určení vhodné ceny pro 

zákazníka 

- přechod zákazníků ke 

konkurenci 

Vyjednávací síla 

odběratelů 

- spokojenost zákazníků 

- dobrá zpětná vazba 

- pozitivní vztahy se zákazníky 

- snížení tržeb 

- přechod zákazníků ke 

konkurenci 

Vyjednávací síla 
dodavatelů 

- pozitivní vztahy s dodavateli 

- nižší náklady na náhradní 
díly 

- špatné vztahy s dodavateli 

-ztráta dodavatele 

Hrozba substitučních 
výrobků 

- kvalitní vozidla 
- silnější konkurence 

 

Vliv konkurentů v odvětví 
- rozšíření nabídky pro 
zákazníka 

- velký počet konkurenčních 
společností 

 

2.7 MARKETINGOVÝ MIX SPOLEČNOSTI 

V následující části budu podrobněji rozebírat čtyři základní marketingové nástroje, 

kterými jsou: produkt, cena, distribuce a propagace. 
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2.7.1 Produkt 

Pro společnost AutoCom s.r.o. je hlavním produktem prodej automobilů,  

u kterých je při pořízení garantován stav vozidla, čímž je myšleno, že si zákazník může být jistý 

původem vozidla. Pro zákazníka je také velmi důležitý stav motoru, tedy jeho naježděné kilometry. 

Společnost AutoCom s.r.o. klade velký důraz právě na tento aspekt a proto odkupuje 

pouze krátkodobě ojeté automobily od prověřených dodavatelů.  

Vedlejším, ačkoliv neméně důležitým produktem společnosti, je servis automobilů všech 

značek. Právě autoservis dělá z této společnosti velmi silné postavení na trhu s automobily,  

jelikož je to jediný autobazar v Brně, který se tímto může pyšnit. 

Kromě běžných servisních úkonů zajišťují i karosářské a lakýrnické práce, měření emisí, 

přípravy na technické kontroly, montáže autodoplňků a autorádií, montáže zabezpečovacích zařízení, 

výměny pneumatik, olejů a dokonce také zajišťují zvýšení výkonu vozidla. V případě poruchy 

či havárie poskytují také zapůjčení náhradního vozidla. 

 

2.7.2 Cena 

Nastavit správnou cenovou politiku je nelehkým úkolem pro každou společnost. Zároveň  

je ale velmi důležité cenu nastavit správně. Při nastavování ceny musí být uspokojeny obě strany, 

jak kupující, tak i prodávající. Vedení společnosti musí klást důraz na kvalitu, ale také na cenu vozidla, 

které odkupuje. Při nastavování ceny musí společnost zahrnout do konečné ceny vozidla i náklady 

na jeho převoz ze zahraničí. Díky mnoholeté praxi při odkupu automobilů ze zahraničí již vedení ví, 

jaká je koupěschopnost obyvatelstva z Brna a okolí, díky čemuž mají výhodu,  

protože se ve společnosti žádné auto nezdrží více než rok.  

V neposlední řadě jsou také důležitým faktorem při stanovení ceny vlastní náklady společnosti, 

kdy se jedná o pronájem prostor, ve kterém provozuje společnost svoji činnost, ale také reklama, 

servisní zařízení a náklady na zaměstnance.  

Další velkou výhodou společnosti AutoCom s.r.o. je, že nemusí platit desítky zaměstnanců, 

jako to dělají velké nadnárodní autobazary. Díky tomu společnost nemá tak vysoké náklady,  

což se promítá na ceně vozidel.  

 

2.7.3 Distribuce 

Společnost odkupuje většinu svých nabízených automobilů na zahraniční aukci,  

odkud je poté na vlastní náklady nechá převést na svoji prodejnu. Zde se udělá fotodokumentace 

vozidla a následně se stanoví jeho cena. Poté je automobil nabízen přes webové stránky společnosti. 

Vozidlo je také možno osobně zhlédnout přímo v prostorách autobazaru. 
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2.7.4 Propagace 

Bez propagace by se v dnešní době neobešla téměř žádná společnost. Propagace může být 

rozdělena do několika odvětví: 

 Reklama 

Reklama je placenou neosobní formou propagace, která má za úkol informovat širokou 

veřejnost, proč jsou právě naše služby lepší oproti konkurenci. Co se týče společnosti 

AutoCom s.r.o., nejvyužívanější formou reklamy je reklama na nejposlouchanějším Brněnském 

rádiu. Využívat televizní reklamu by pro společnost nemělo smysl, jelikož autobazar působí 

pouze na území Brna a tudíž by pro většinu diváků byla bezpředmětná. Další reklamu, 

kterou společnost využívá, je internetová reklama a to hlavně na webových stránkách 

s motoristickou tématikou. 

 Osobní prodej 

Osobní prodej probíhá formou návštěvy zákazníka prodejních prostor autobazaru, kde si může 

prohlédnout všechna vozidla, které společnost nabízí. Často se stává, že zákazník neví úplně 

přesně, které vozidlo chce zakoupit, proto sdělí parametry, které by si představoval prodejci 

autobazaru, který se snaží vyhovět jeho požadavkům a vybrat mu ideální automobil na míru.  

 

2.7.5 Shrnutí marketingového mixu – propagace 

Tab. č. 5 – Shrnutí marketingového mixu [Vlastní zpracování] 

Faktor Příležitosti Hrozby 

Rádio 

-informování široké veřejnosti 

- průnik do podvědomí 

posluchačů 

- ztráta peněz v případě 
neúspěchu 

 

Internetová reklama 
- dobrá návštěvnost 

- kvalita webu 
- neaktualizování stránek 

Osobní prodej 

- důvěryhodnost 

- pochopení požadavků 

zákazníka 

- zvolení špatných 

komunikačních prostředků 
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2.8 EXTERNÍ PRŮZKUM 

Ke zjištění důležitých informací týkajících se marketingové komunikace společnosti Auto Com 

s.r.o. jsem se rozhodla využít kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového šetření formou ankety. 

Dotazníkové šetření obsahuje 10 uzavřených otázek, na které respondenti odpovídali zcela anonymně. 

Cílovou skupinou byli občané starší 18-ti let, vlastnící řidičské oprávnění.  

Dotazníkové šetření, vytvořeno na serveru survio.cz bylo určeno pro 100 respondentů 

a v zápětí uveřejněno na sociálních sítích s motoristickou tématikou, kde lidé inzerují a kupují 

svá ojetá vozidla. Respondenti odpovídali na níže uvedené otázky, jejichž odpovědi sloužily k následné 

analýze rizik spojených s marketingovou komunikací. Veškeré získané informace jsem zpracovala 

a zanesla do grafů. 

 

2.8.1 Cíle dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření je zjistit, zda je společnost Auto Com s.r.o. v povědomí 

respondentů. Primárně jsem chtěla zjistit, jestli je správné, že se doposud věnují pouze rádiové 

reklamě oproti internetové. Sekundárně se pokusím ze shromážděných dat navrhnout možná zlepšení 

v marketingové oblasti pro společnost. 

 

2.8.2 Výzkumné otázky 

1. Jak respondenti vnímají reklamu v rádiu v porovnání s internetovou reklamou? 

2. Jaký je dosah internetové reklamy společnosti Auto Com s.r.o. v cílové skupině respondentů 

výzkumu? 

3. Jakou váhu při nákupu vozidla dávají respondenti internetovým recenzím? 

 

2.8.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

První otázka mého dotazníku se týkala pohlaví respondentů, kdy 54% respondentů tvořili muži 

a zbývajících 46% ženy.  

Ve druhé otázce mě již zajímal samotný věk respondentů. V ní jsem se dozvěděla,  

že 56% tvořila věková skupina od 18 až 26 let a zbylých 44% se pohybovalo ve věku 27 a více let. 

Další otázky si již znázorníme níže graficky. 
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Tab. č. 6 – Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Spíše ano Ano Spíše ne Ne 

Počet 
respondentů 

34 23 31 12 

 

 

Graf č. 1 – Vnímání internetové reklamy [Vlastní zpracování] 

 

V první graficky znázorněné otázce jsem se zajímala o to, kolik běžných uživatelů internetu 

vnímá internetové reklamy. Odpovědi respondentů mě poměrně překvapily, jelikož přes polovinu 

respondentů odpovědělo ano, nebo spíše ano. U této otázky jsem spíše čekala více odpovědí ne, 

nebo spíše ne, což odpovědělo jen něco málo přes 40% respondentů. Pro společnost AutoCom s.r.o. 

ovšem představuje tato skutečnost naději, že jim internetové reklamy přivedou více zákazníků, 

jelikož se do současné doby příliš internetovým reklamám nevěnovali. 

 

 

 

 

 

 

34% 

23% 

31% 

12% 

Vnímáte internetové reklamy? 

Spíše ano 

Ano 

Spíše ne 

Ne 
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Tab. č. 7 - Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Ano Ne 

Počet respondentů 84 16 

 

 

Graf č. 2 – Internetová reklama na autobazar [Vlastní zpracování] 

 

V následující otázce jsem se respondentů dotazovala, zda měli možnost vidět internetovou 

reklamu na společnost AutoCom s.r.o. Odpověď mě nepřekvapila, jelikož jak jsem výše zmiňovala, 

společnost dosud nevěnovala větší pozornost této formě reklamy. Moje doporučení pro jednatele 

společnosti bude, aby se zaměřil více i na internetovou reklamu, jelikož na internetu tráví většina lidí 

hodně času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

84% 

Měli jste možnost vidět internetovou 
reklamu na autobazar Auto Com Brno s.r.o.? 

Ano 

Ne 
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Tab. č. 8 – Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Spíše ano Ano Spíše ne Ne 

Počet 
respondentů 

32 33 27 8 

 

 

Graf č. 3 – Vnímání reklamy v rádiu [Vlastní zpracování] 

 

Tato otázka znamená pro společnost AutoCom s.r.o. poměrně hodně,  

jelikož právě do této formy reklamy společnost investuje větší množství financí. Odpovědi respondentů 

zajisté jednatele společnosti potěší, jelikož hned 65% respondentů odpovědělo, že reklamy vnímají, 

a pouze 8% odpovědělo, že reklamy neposlouchá vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32% 

33% 

27% 

8% 

Vnímáte reklamy v rádiu? 

Spíše ano 

Ano 

Spíše ne 

Ne 
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Tab. č. 9 – Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Ano Ne Nejsem si jistý/á 

Počet respondentů 24 53 23 

 

 

Graf č. 4 – Reklama v rádiu autobazaru [Vlastní zpracování] 

 

Další otázka přímo navazuje na tu předchozí, kde jsem se ptala, jestli měli respondenti 

možnost slyšet reklamu v rádiu na autobazar AutoCom s.r.o. Bohužel se potvrdily moje domněnky, 

že by společnost měla do této formy reklamy investovat ještě více financí a oslovit více regionálních 

rádií, jelikož více než polovina respondentů neměla možnost reklamu na AutoCom s.r.o. vůbec slyšet, 

a 23% si není jistá. Reklamu v rádiu na autobazar slyšela pouze necelá čtvrtina respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

53% 

23% 

Měli jste možnost slyšet reklamu v rádiu na 
autobazar Auto Com Brno s.r.o.? 

Ano 

Ne 

Nejsem si jistý/á 
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Tab. č. 10 – Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Ano Ne Mám to v plánu 

Počet respondentů 13 83 4 

 

 

Graf č. 5 – Návštěvnost autobazaru [Vlastní zpracování] 

  

 Přibližně v polovině dotazníku přišla řada na otázku ohledně toho, jestli respondenti někdy 

navštívili autobazar AutoCom s.r.o. na základě jejich reklamy. Odpovědi se mohou zdát jako nevalné, 

jelikož přes 80% dotazovaných odpovědělo, že ne. Takové množství mě nepřekvapilo.  

Když se na to ale podíváme z druhé stránky, 13% společnost navštívilo, což není vůbec špatné číslo, 

protože i kdyby přilákala reklama alespoň jednoho zákazníka denně, investice do reklamy se skutečně 

vyplatí. Navíc další 4% odpověděla, že se na návštěvu autobazaru na základě reklamy chystá. 

  

13% 

83% 

4% 

Navštívil/a jste někdy autobazar Auto Com 
Brno s.r.o. na základě jejich reklamy? 

Ano 

Ne 

Mám to v plánu 
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Tab. č. 11 – Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Ano Ne Raději se přesvědčím osobně 

Počet respondentů 67 10 23 

 

 

Graf č. 6 – Zájem o internetové recenze [Vlastní zpracování] 

  

V dnešní internetové době jsem se nemohla nezeptat respondentů, jestli se nechají ovlivnit 

názory ostatních v podobě recenzí. Z výsledků plyne, že 67% se nechá ovlivnit recenzí zákazníků 

na internetu, kdežto 23% se raději přesvědčí osobně. Pouze každý desátý respondent odpověděl, 

že ho internetové recenze nezajímají. Tyto odpovědi jenom potvrzují, že velice důležitým faktorem 

pro dobré jméno společnosti je dbát na dobré vztahy se zákazníky a uspokojovat jejich potřeby 

nadstandardní péčí. 

 

 

 

  

67% 

10% 

23% 

Zajímá Vás internetové hodnocení 
autobazaru před koupí automobilu? 

Ano 

Ne 

Raději se přesvědčím 
osobně 
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Tab. č. 12 – Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Vzhled Stav 
najetých 

kilometrů 

Původ Značka Cena Stáří Bezpečnost Jiná 

Počet 

respondentů 
64 69 47 44 72 72 61 0 

 

 

Graf č. 7 – Kritéria zohledňující při koupi ojetého automobilu [Vlastní zpracování] 

 

V předposlední otázce mě zajímalo, která kritéria respondenti zohledňují při koupi automobilu. 

V této otázce mohli respondenti označit více odpovědí nebo mohli sami napsat vlastní kritérium, 

čehož ovšem žádný z respondentů nevyužil.  

Nejvíce lidí zajímá při koupi ojetého automobilu jeho stáří, cena, stav najetých kilometrů, 

vzhled a také bezpečnost. Méně důležitými kritérii při koupi automobilu jsou pro respondenty značka 

a původ daného vozidla. 

 

 

 

 

 

 

64% 

69% 

47% 

44% 
72% 

72% 

61% 

0% 

Která kritéria zohledňujete při koupi ojetého 
automobilu? 

Vzhled 
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Původ 

Značka 

Cena 

Stáří 

Bezpečnost 

Jiná.. 



49 

Tab. č. 13 – Počet respondentů [Vlastní zpracování] 

 Spíše ne 
Ne, jsem pevně 

rozhodnut/a 
Spíše ano 

Ano, nechám si 
doporučit 

Počet 

respondentů 
41 19 12 28 

 

 

Graf č. 8 – Ovlivnění při osobním setkání [Vlastní zpracování] 

 

 V neposlední řadě pro marketingovou komunikaci je neméně důležitý osobní prodej, 

proto jsem se zaměřila zjistit, jak vnímají lidé tuto formu komunikace a zda se nechají přesvědčit či ne. 

Ze zodpovězené otázky vyplývá, že 41% se spíše nenechá přesvědčit, takže pro zaměstnance 

nemá moc smysl vyvracet zákazníkovi jeho názory. 19% respondentů je pevně rozhodnuto  

a tudíž se na místě prodeje nenechají ovlivnit. 12% respondentů odpovědělo, že se spíše nechá 

přesvědčit, přece jenom ještě nejsou pevně rozhodnuti, takže by se jim mohla společnost pokusit 

poradit při koupi jiného či lepšího automobilu. 28% z dotazovaných si nechá poradit kvalifikovaným 

personálem. 

 

 

 

41% 

19% 

12% 

28% 

Necháte se od prodejce přesvědčit o koupi 
jiného automobilu, než po kterém jste 

toužil/a? 

Spíše ne 

Ne, jsem pevně 
rozhodnut/a 

Spíše ano 

Ano, nechám si doporučit 
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2.8.4 Diskuze 

Mnou stanovená první výzkumná otázka znějící: „Jak respondenti vnímají reklamu v rádiu 

v porovnání s internetovou reklamou?“ byla zjišťována otázkami: „Vnímáte reklamy v rádiu?“ 

na kterou odpovědělo 65 respondentů kladně, kdežto na otázku „Vnímáte internetové reklamy?“ 

odpovědělo kladně 57 respondentů. Tento výsledek jsem očekávala, i když s větším procentuálním 

rozdílem než se ukázalo. 

Má druhá výzkumná otázka: „Jaký je dosah internetové reklamy společnosti Auto Com s.r.o. 

v cílové skupině respondentů výzkumu?“ byla zkoumána otázkou: „Měli jste možnost vidět 

internetovou reklamu na autobazar Auto Com s.r.o.?“, ve které 84% respondentů odpovědělo,  

že se s internetovou reklamou na autobazar nikdy nesetkala a pouze 16% ji mělo možnost vidět. 

Otázkou „Zajímá Vás internetové hodnocení autobazaru před koupí automobilu?“  

jsem si mohla zodpovědět poslední výzkumnou otázku znějící „Jakou váhu při nákupu vozidla dávají 

respondenti internetovým recenzím?“, kde 67% respondentů zaznačilo, že dá na internetové recenze, 

23% se raději přesvědčí osobně a zbylých 10% respondentů se nezajímá o internetové recenze 

před koupí automobilu. 

 

2.8.5 Shrnutí dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda je společnost Auto Com s.r.o. v povědomí 

respondentů. Bohužel jsem zjistila, že velký počet z dotazovaných nemá ponětí o existenci společnosti 

Auto Com s.r.o. na základě internetových ani rádiových reklam. Zjišťovala jsem také, jestli je správné 

dávat přednost rádiovým reklamám před těmi internetovými. Většina internetových uživatelů vnímá 

internetové reklamy, proto by se měla společnost více zaměřit i na tento druh reklamy, avšak neměla 

by opustit od rádiové reklamy, pouze se ji snažit rozšířit. 

 

2.9 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza nám poslouží jako ukazatel silných a slabých stránek společnosti,  

která jsou součástí vnitřního prostředí. Dále znázorňuje příležitosti a hrozby, které spadají do vnějšího 

prostředí společnosti. 
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Získání nových zákazníků 
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Nezájem o ojetá vozidla 

  

 
Nové technologie 

   
Náklady na propagaci 

  

 
Růst společnosti 

      
Obr. č. 14 – SWOT analýza [Vlastní zpracování] 

 

2.9.1 Silné stránky 

Za silné stránky společnosti považuji individuální přístup, kdy se snaží každému zákazníkovi 

vyjít vstříc a najít vhodný automobil přímo pro něj. Tímto si může vytvořit lepší vztahy se zákazníky 

a získat tak kladné recenze. Další výhodou je vhodná lokalizace prodejny, jelikož je prodejna situována 

v centru Brna. Neopomenutelnou položkou v silných stránkách je určitě dobrá finanční situace, 

která jim plyne jak z prodeje aut, tak i z oprav motorových vozidel. 

2.9.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky řadím malé prostory prodejny, jelikož musí být všechny vystavené 

automobily na venkovním parkovišti, a tak jsou vystavené všem přírodním vlivům. Pronajaté prostory 

musím také zařadit do slabých stránek, jelikož si společnost nikdy nemůže být jistá svou budoucností. 

Určitě sem také patří vysoký nájem díky lokalizaci v samém centru Brna. Nejzásadnější slabou 

stránkou je však nedostatečná propagace, na které by společnost měla rozhodně zapracovat. 

Oproti konkurenci má společnost nevýhodu v podobě pouze jedné pobočky. 
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2.9.3 Příležitosti 

Jako příležitost společnosti vnímám založení sociálních sítí a tím získání nových zákazníků. 

Dále také možnost růstu, například otevření nové pobočky v jiném městě. 

 

2.9.4 Hrozby 

Nejvýznamnější hrozbou je určitě konkurence v podobě známých velkých autobazarů, 

které mají pobočky po cele republice. Nesmím opomenout hrozbu nezájmu o ojetá vozidla, 

jelikož kdyby tato situace nastala, přišla by společnost o zisk. Poslední mnou zvolenou hrozbou 

jsou náklady na propagaci, jelikož zde hrozí možnost, že vynaložené finance na propagaci nepřilákají 

nové zákazníky. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části se budu věnovat posuzováním rizik, která by mohla nastat. Dále navrhnu možné 

návrhy jejich řešení. 

3.1 ANALÝZA RIZIK 

V analýze rizik si nejdříve identifikujeme rizika, která plynou z výše provedených analýz 

a hlavně z externího šetření. Následně ohodnotím jednotlivé rizika a vymezím si vhodná opatření 

proti nim. 

 

3.1.1 Identifikace rizik 

V části nazvané identifikace rizik jsou zahrnuta rizika, která vychází z provedených analýz  

a ve velké míře z externího šetření. 

Velkou hrozbou pro společnost, která může kdykoliv nastat, je nezájem zákazníků o ojetá 

vozidla. Tato hrozba by zapříčinila nejen významnou ztrátu příjmů, ale také znehodnocení všech 

vystavených vozidel, protože jsou vystavená všem přírodním vlivům, proto postupem času ztrácí 

na ceně. 

Důležitou součástí prodeje ojetých vozidel je správné nastavení cenové politiky, aby obě 

strany byly uspokojeny. V případě nastavení příliš vysokých cen hrozí přechod zákazníků 

ke konkurenci. 

Nemalou roli hraje také dostatečná propagace. U společnosti je velkou nevýhodou, že nemají 

vůbec internetové reklamy, které by jim mohly přilákat nové zákazníky. Není tomu jinak u reklamy 

v rádiu, kterou sice mají, ovšem ne v takové míře, aby oslovili větší počet lidí. 

Při osobním prodeji je pro každou společnost prioritou, aby měli zaškolený personál, 

který bude mít přehled o nabízených produktech a dokáže se chovat profesionálně k zákazníkům. 

Tím se eliminuje vznik negativních recenzí, špatných vztahů se zákazníky a v neposlední řadě 

také nedůvěryhodnost. 
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Tab. č. 14 – Identifikace rizik [Vlastní zpracování] 

Riziko Hrozba Scénář 

R1 Klamání zákazníka 
Přechod zákazníků ke konkurenci, negativní recenze, 
nedůvěryhodnost 

R2 Nárůst konkurence Snížení tržeb sledování konkurence, regulace cen 

R3 
Přechod zákazníků ke 

konkurenci 
Snížení tržeb, ztráta zákazníků 

R4 Špatná cenová politika Odchod zákazníků ke konkurenci, snížení tržeb 

R5 Nezájem o ojetá vozidla Snížení tržeb, vystavené vozidla ztrácí na ceně 

R6 Neochota personálu 
Odchod zákazníků ke konkurenci, nedůvěryhodnost, vznik 
negativních recenzí 

R7 
Nedostatečná kvalifikace 

personálu 

Nedůvěryhodnost, vznik negativních recenzí, klamání 

zákazníků 

R8 Náročnější klientela Vyšší náklady na nové technologie automobilů 

R9 
Nedostatečná internetová 
reklama 

Ztráta možnosti získání nových klientů, nižší zisk 

R10 Nedostatečná reklama v rádiu Ztráta možnosti získání nových klientů, nižší zisk 

R11 
Riziko neaktualizování webových 

stránek 

Klamání zákazníků, nedůvěryhodnost, ztráta zájmu u 

zákazníků, nižší návštěvnost webu 

R12 Negativní internetové recenze 
Nedůvěryhodnost společnosti, odchod zákazníků ke 

konkurenci, nižší zisk 

R13 
Zvolení špatných komunikačních 

prostředků 

Negativní recenze, přechod ke konkurenci, ztráta 

potencionálního prodeje, nižší zisk 

 

3.1.2 Kvantifikace rizik 

K ohodnocení jednotlivých rizik jsem využila níže uvedenou klasifikační tabulku.  

Díky této tabulce bude ke každému riziku přidělena určitá váha pravděpodobnosti rizika a jeho dopadu 

na úspěch či neúspěch společnosti. Pro hodnocení rizik jsem použila klasifikační stupnice s hodnotami 

od 1 do 5. Číslo 1 označuje nejmenší hodnotu pravděpodobnosti výskytu či velikosti dopadu 

na společnost, kdežto číslo 5 představuje hodnotu nejvyšší. 

Tab. č. 15 – Klasifikační stupnice [Vlastní zpracování] 

Klasifikační 

stupeň 
Pravděpodobnost výskytu Velikost dopadu 

1 Téměř vyloučené Bezvýznamné 

2 Nepravděpodobné Málo významné 

3 Možné Významné 

4 Pravděpodobné Velmi významné 

5 Téměř jisté Kritické 
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Pro posuzování rizik je zapotřebí stanovit si kategorie, kde hodnota RPN je v rozmezích: 

 Zanedbatelné riziko (1–4) – označeno žlutou barvou 

 Přijatelné riziko (5–10) – je zapotřebí zvýšené pozornosti a plánování protiopatření – označeno 

modrou barvou 

 Velké riziko (11–16) – ohrožení, je zapotřebí řádné řešení – označeno červenou barvou 

 

Tab. č. 16 – Kvantifikace rizik [Vlastní zpracování] 

Pořadí 
rizika 

Riziko Pravděpodobnost Dopad RPN 

R1 Klamání zákazníka 2 4 8 

R2 Nárůst konkurence 3 3 9 

R3 Přechod zákazníků ke konkurenci 3 4 12 

R4 Špatná cenová politika 2 4 8 

R5 Nezájem o ojetá vozidla 3 5 15 

R6 Neochota personálu 2 4 8 

R7 Nedostatečná kvalifikace personálu 2 3 6 

R8 Náročnější klientela  4 2 8 

R9 Nedostatečná internetová reklama 5 3 15 

R10 Nedostatečná reklama v rádiu 4 3 12 

R11 Riziko neaktualizování webových stránek 2 4 8 

R12 Negativní internetové recenze 3 4 12 

R13 
Zvolení špatných komunikačních 
prostředků 

2 2 4 

 

Po kvantifikaci rizik jsem zanesla jednotlivá rizika do pavučinového grafu, která později 

porovnám s novou hodnotou RPN po provedení nutných opatření. 
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Graf č. 9 – Původní hodnota RPN [Vlastní zpracování] 

 

V předešlé části jsem se věnovala identifikaci a kvantifikaci rizik. Nejprve jsem identifikovala 

nejdůležitější a nejpravděpodobnější rizika, která by mohla ohrozit společnost Auto Com s.r.o. 

Jako nejrizikovější faktor jsem vyhodnotila nedostatečnou internetovou reklamu.  

Zatímco pro většinu společností a podnikatelů představuje internetová reklama největší dosah 

na zákazníky, tudíž i největší příjmy, pro společnosti Auto Com s.r.o. je tato metoda alespoň pro zatím 

nejméně výdělečná, jelikož vůbec nedisponuje sociálními sítěmi, což je v dnešní době velká nevýhoda 

oproti konkurenci. To má samozřejmě i dopad na to, že tato společnost není tolik v podvědomí lidí, 

což mi ostatně vyšlo i v dotazníkovém šetření. Jako doporučení předložím jednateli pádné důkazy 

o tom, že bez sociálních sítí se v dnešní době nedá „dostat na vrchol“. Mým dalším doporučením 

bude zaplacení internetových bannerů na tematických webových stránkách. 

Stejně velkou váhu přikládám nezájmu o ojetá vozidla, přechod zákazníků ke konkurenci, 

negativní internetové recenze a nedostatečná reklama v rádiu. Co se týče prvně jmenovaného 

problému, tak ten trochu souvisí s výše uvedenou kolísavou ekonomikou. V prvním případě 

má společnost strach, aby lidé na vozidlo měli finance. V tomto případě se zase musí mít na pozoru, 

aby lidé nepřestali důvěřovat autobazarům a nepřestali ojeté automobily kupovat. I na tohle jednatel 

společnosti Auto Com s.r.o. myslí, proto odkupuje pouze mírně ojetá vozidla v perfektním stavu. 

Jedině v tom případě mohou společnost přesvědčit o nákupu ojetého vozidla, před vozidlem novým.  

0 

5 

10 

15 
Klamání zákazníka 

Nárůst konkurence 

Přechod zákazníků ke 
konkurenci 

Špatná cenová politika 

Nezájem o ojetá vozidla 

Neochota personálu 

Nedostatečná kvalifikace 
personálu 

Náročnější klientela  

Nedostatečná internetová 
reklama 

Nedostatečná reklama v 
rádiu 

Riziko neaktualizování 
webových stránek 

Negativní internetové 
recenze 

Zvolení špatných 
komunikačních prostředků 

Původní hodnota RPN 

Původní hodnota RPN 



57 

Jako další riziko jsem uvedla přechod zákazníků ke konkurenci. Tomuto se nikdy nedá 

úplně zabránit, jelikož si zákazním může u konkurence vybrat vozidlo, které Auto Com s.r.o. zrovna 

v nabídce nemá. V tomto směru je ale jejich velkou výhodou, že zákazníkovi rádi seženou 

jeho vysněné auto v co nejkratší možné době. Dalším faktorem jak zabránit přechodu zákazníků 

ke konkurenci je vstřícnost, ochota a příjemné profesionální vystupování zaměstnanců autobazaru. 

Další riziko navazuje na to předchozí. Konkrétně se jedná o negativní internetovou 

recenzi. Jak jsem již uvedla, drtivá většina lidí je na internetu denně a jak vyplynulo z dotazníkového 

šetření, převážnou většinu z nich zajímá při koupi vozidla právě recenze předchozích zákazníků. 

Pokud by nastalo, že by autobazar měl negativní internetové recenze, znamenalo by to podstatný 

úbytek tržeb. Aby tomu společnost předešla, je nutné, stejně jako v předchozím případě vystupovat 

ochotně a profesionálně. Nejvíce ale zákazníky přesvědčí kvalita vozidla, které si za své peníze 

zakoupili. 

Značným, i když ne tak závažným rizikem jako je reklama internetová, je nedostatečná 

reklama v rádiu. Ne tak značná proto, že této formě propagace se společnost věnuje,  

i když si myslím, že by na této propagaci mohli zapracovat. Jak jsem byla ujištěna v dotazníkovém 

šetření, rádiovou reklamu poslouchá většina posluchačů, proto by mohla být tato reklama silnou 

stránkou společnosti Auto Com s.r.o. Reklamu na autobazar ale můžeme prozatím slyšet pouze 

na jednom rádiu a to ještě pouze jednou denně. Moje doporučení tedy bude, aby jednatel zapřemýšlel 

nad oslovením dalších regionálních rádií a investoval do této formy propagace více finančních 

prostředků, protože reklama v rádiu není až tak finančně náročná jak by se na první pohled mohlo 

zdát. 

Teď už se dostaneme do přijatelných rizik, jejichž výskyt je méně pravděpodobný. 

Těmito riziky jsou klamání zákazníka, nárůst konkurence, špatná cenová politika, neochota personálu, 

nedostatečná kvalifikace personálu, náročnější klientela a neaktualizování webových stránek. 

Prvně jmenované riziko je klamání zákazníka. Riziko by mohlo nastat v případě osobního 

prodeje, kdy by personál ať už schválně či z nevědomosti klamal zákazníka o stavu vozidla. 

Tomuto riziku se dá předejít častým školením zaměstnanců, a dostatečnou motivací, aby svoji práci 

odváděli správně. 

Poměrně nebezpečným rizikem může být nárůst konkurence. V dnešní době  

ale není jednoduché zakládat tak časově a finančně náročný podnik, zvlášť když je na trhu už dostatek 

kvalitních autobazarů. Jednatel se tedy musí mít na pozoru, ovšem nárůst konkurence není 

tím nejzávažnějším rizikem. 

Nastavení správné cenové politiky je velmi důležité pro boj s konkurencí. Neustále  

je proto nutné sledovat aktuální pohyb cen vozidel u konkurence, k čemuž jsou zaměstnanci 

společnosti samozřejmě vedeni a také školeni. 
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Následovalo riziko neochotného personálu. V případě, že by toto riziko nastalo, hrozí 

přechod zákazníků ke konkurenci a také negativní internetová recenze. Nejlepším protiopatřením  

je, aby byli zaměstnanci spokojeni a dobře finančně motivováni. 

V případě, že by společnost měla nedostatečně kvalifikovaný personál,  

který by nedokázal při osobním prodeji poradit zákazníkovi o nabízených vozidlech, ať už se jedná 

o stav vozidla, o původ či  o jeho vybavení mohlo by v zákazníkovi takovéto neprofesionální chování 

vyvolat nedůvěřivý pocit a odradit ho od koupi vozidla a následně by přešel ke konkurenci.  

S přibývajícími technologiemi je i náročnější klientela, která chce mít to nejlepší 

a nejmodernější, proto je na zaměstnancích, aby uměli přesvědčit zákazníky a prodat tak automobil. 

Posledním přijatelným rizikem je neaktualizování webových stránek. Tomuto riziku  

se dá poměrně snadno zabránit tím, že zaměstnanci zaznamenávají každou změnu stavu svých vozidel 

po každém prodeji. I na tohle jsou zaměstnanci autobazaru školeni, proto není důvod  

se nějak tohoto rizika obávat. 

Posledním rizikem, jež se řadí mezi zanedbatelné, které by mohlo v případě autobazaru nastat, 

je riziko špatně zvolených komunikačních prostředků. To se dá jednoduše eliminovat tím, 

že jednatel společnosti uspořádává pravidelně školení všech jeho zaměstnanců. Dalším pozitivem  

je, že společnost má stálé zaměstnance, kteří mají léta praxe, proto už ví, jak k jednotlivým 

zákazníkům přistupovat. 

 

Mapa rizik 

Po ohodnocení jednotlivých rizik jsem vytvořila mapu rizik, která je rozdělena  

do čtyř kvadrantů, kde je vidět postavení a významnost daných rizik.  

 

  

 

kvadrant významných hodnot rizik 

     

 

kvadrant velkých hodnot rizik  

     

 

kvadrant bezvýznamných hodnot rizik 

     

 

kvadrant běžných hodnot rizik 

 

Obr. č. 15 – Význam jednotlivých kvadrantů [Vlastní zpracování] 
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Obr. č. 16 – Mapa rizik [Vlastní zpracování] 

 

Z mapy lze vidět, že do významných rizik se řadí riziko špatné cenové politiky, neochota 

personálu, riziko neaktualizování webových stránek a dále nedostatečná kvalifikace personálu. 

Do kvadrantu velkých rizik se řadí riziko nezájmu o ojetá vozidla, přechod zákazníků 

ke konkurenci, negativní internetové recenze, kolísavá ekonomika, nárůst konkurence, nedostatečná 

reklama v rádiu, stav směnného kurzu a nedostatečná internetová reklama. 

V kvadrantu bezvýznamných rizik nalezneme pouze zvolení špatných komunikačních 

prostředků při osobním prodeji.  

Běžné riziko poté představuje náročnější klientela. 
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3.1.3 Návrhy opatření ke snížení rizik 

Pro minimalizaci rizik je zapotřebí si vymezit vhodná opatření, která můžeme vidět v tabulce. 

Po určení opatření jsem provedla nové hodnocení pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadů  

a tím získala nové hodnoty RPN jednotlivých rizik. 

 

Tab. č. 17 – Opatření ke snížení jednotlivých rizik [Vlastní zpracování] 
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R1 Klamání zákazníka Důvěryhodný personál, dobré vztahy na pracovišti 1 4 4 

R2 Nárůst konkurence Budování dobrého jména, správné zvolení cenové politiky 2 3 6 

R3 
Přechod zákazníků 

ke konkurenci 

Udržování dobrých vztahů se zákazníky, uspokojovat 

potřeby zákazníků 
2 4 8 

R4 
Špatná cenová 
politika 

Sledování konkurence, analyzování poptávky 1 4 4 

R5 
Nezájem o ojetá 

vozidla 

Nastavení atraktivní ceny pro větší zájem, odkup vozidel 

s málo najetými kilometry (skoro jako nové) 
2 5 10 

R6 Neochota personálu Spokojenost personálu, jejich motivace k výkonům 1 4 4 

R7 
Nedostatečná 
kvalifikace 

personálu 

Pravidelné školení zaměstnanců 1 3 3 

R8 Náročnější klientela  Držet krok s dobou, zajímat se o nové technologie  2 2 4 

R9 
Nedostatečná 
internetová reklama 

Umístění reklamních banerů na internetové stránky, 
založení sociálních sítí 

2 3 6 

R10 
Nedostatečná 

reklama v rádiu 

Zavedení reklamy do jiných regionálních rádií či zaplacení 

častějšího opakování reklamy 
2 3 6 

R11 
Riziko 
neaktualizování 

webových stránek 

Pravidelné atualizace webových stránek, přidávání 
fotografií nově nabízených automobilů, poutavý design 

stránek 

1 4 4 

R12 
Negativní 
internetové recenze 

Zpětná vazba se zákazníky, budování si dobrých vztahů 
se zákazníky a uspokojovaní jejich potřeb 

2 4 8 

R13 

Zvolení špatných 

komunikačních 
prostředků 

Pravidelné školení zaměstnanců, dlouhodobá praxe 

personálu 
1 2 2 
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Pavučinový graf  

V pavučinovém grafu můžeme vidět, jak hodnota se původní hodnota RPN změnila po opatření 

jednotlivých rizik na novou hodnotu RPN. 

 

 

Graf č. 10 – Pavučinový graf RPN [Vlastní zpracování] 

 

3.1.4 Vyhodnocení rizik 

Po provedení potřebných opatření k minimalizaci rizik se rizika ve většině případů snížila 

o jednu kategorii a stala se pro společnost přijatelnými riziky. Stále je potřeba zvýšené pozornosti 

k těmto rizikům a plánovat neustálé protiopatření proti nim. Pouze nárůst konkurence zůstal ve stejné 

rizikové kategorii, kterou je přijatelné riziko, jelikož společnost Auto Com s.r.o. nemůže tomuto riziku 

nijak předejít. V kategorii zanedbatelných rizik zůstalo zvolení špatných komunikačních prostředků. 

 

3.2 NÁVRHY ZMĚN MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

Na základě provedených analýz a dotazníkového šetření jsem dospěla k názoru,  

že by společnost potřebovala vylepšit její propagaci. Jak jsem zjistila z dotazníkového šetření, většina 

respondentů vlastně ani neví, co Auto Com s.r.o. je. Z tohoto důvodu doporučuji jednateli společnosti, 

aby výrazně zapracoval na internetové a rádiové reklamě. Mezi mé doporučení se bude řadit založení 

sociální sítě facebook, jelikož v dnešní době ho má většina obyvatel. Na této sociální síti mohou 

propagovat jak svou značku, tak i vozidla, které mají aktuálně v nabídce. Tato propagace osloví velké 
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množství uživatelů a není tolik nákladná jako reklama na internetu, nebo v rádiu. Níže rozepíši 

každou navrhovanou změnu a vytvořím přehledný rozpočet na míru společnosti Auto Com s.r.o. 

Internetová reklama 

 Tento druh reklamy je velice individuální. Nejprve bych doporučila nechat si vytvořit 

internetový banner, který Vám udělají profesionálové na míru do tisíce korun. Poté bych doporučila 

jednateli, aby kontaktoval webové stránky s automobilovou tématikou a domluvil se s majiteli stránky 

na ceně. Ceny si stanovují samotní majitelé stránek, většinou podle toho, kolik je navštíví 

internetových uživatelů za den. Potom už je jen na jednateli, zda se mu zdá nabídka atraktivní  

a může mu přilákat nové zákazníky. Avšak tato forma propagace je velice nákladná,  

proto bych se začátku doporučila využívat níže uvedené typy propagace: 

Sociální síť Facebook 

Co se týče této formy propagace tak je velice výhodná, jelikož si může každý zvolit svůj 

rozpočet, čili hned ví, kolik za reklamu utratí. Zvolená částka na propagaci se rovná počtu uživatelů, 

který příspěvek uvidí. Stačí si vytvořit účet na této sociální síti, přidávat fotografie svých nabízených 

vozidel a propagovat své příspěvky, které uznají za vhodné. Správce stránky si může i vybrat okruh 

uživatelů, na který příspěvek zacílí. V následující tabulce uvedu rozpočet, na kolik by vyšla propagace 

na Facebooku. 

Tab. č. 18 – Rozpočet sociální sítě na den [Vlastní zpracování] 

Počet oslovených uživatelů 470 – 2 343 903 – 4 246 1848 – 8398 

Cena/ den 120 Kč 230 Kč 470 Kč 

 

Po domluvě s jednatelem bude nejlepší, když začne s propagací za 120 Kč na den a teprve 

podle výsledků může rozpočet navyšovat. Pro přehlednost jsem vytvořila tabulku měsíčních výdajů 

za propagaci. 

Tab. č. 19 – Rozpočet sociální sítě na měsíc [Vlastní zpracování] 

Počet oslovených uživatelů 470 – 2 343 903 – 4 246 1848 – 8398 

Cena/ měsíc 3 600 Kč 6 900 Kč 14 100 Kč 

 

Rádiové reklamy 

 Jak už jsem zjistila z dotazníkového šetření, většina lidí poslouchá rádiové reklamy,  

a proto je důležité této reklamě věnovat pozornost. I když společnost reklamu v rádiu už má, 

avšak pouze v jednom rádiu, pořád o nich více než polovina respondentů neslyšela. Z tohoto důvodu 

doporučím jednateli společnosti i další poslouchaná jihomoravská rádia. U reklamy v rádiu je důležité 

vybrat správný vysílací čas, u kterého se liší cena. 
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 Vybrala jsem tři nejposlouchanější jihomoravská rádia a do tabulky zanesla jejich ceny 

za třicetivteřinový reklamní spot podle časů, které jsou podle mého názoru nejperspektivnější. 

Tab. č. 20 – Rozpočet rádiové reklamy za jeden spot [Vlastní zpracování] 

Rádia 7-9 12-15 15-18 

Rádio Krokodýl 2 600 Kč/1 spot 2 200 Kč/1 spot 2 400 Kč/1 spot 

Kiss Hády 1 450 Kč/1 spot 990 Kč/1 spot 990 Kč/1 spot 

Rádio Petrov 900 Kč/1 spot 900 Kč/1 spot 500 Kč/1 spot 

 

 Uvedené ceny jsou pouze za jeden třicetivteřinový spot. Aby se reklama vryla do podvědomí 

posluchačů, je nutné, aby ji měli posluchači možnost slyšet co nejvíce. S jednatelem společnosti 

jsem prokonzultovala, kolikrát do měsíce by si představoval investovat do rádiové reklamy, na základě 

toho mu sestavím rozpočet na 10 dní v měsíci. Do tabulky zanesu měsíční náklady za rádiovou 

reklamu. 

Tab. č. 21 – Rozpočet rádiové reklamy na měsíc [Vlastní zpracování] 

Rádia 7-9 12-15 15-18 

Rádio Krokodýl 26 000 Kč/měsíc 22 000  Kč/měsíc 24 000 Kč/měsíc 

Kiss Hády 14 500 Kč/ měsíc 9 900 Kč/ měsíc 9 900 Kč/ měsíc 

Rádio Petrov 9 000 Kč/ měsíc 9 000 Kč/ měsíc 5 000 Kč/ měsíc 

 

Na závěr bych mu doporučila, aby si ze začátku zaplatil reklamy v levnějších rádiích i časech, 

což z tabulky můžeme vidět, že nejvýhodnější je rádio Petrov a následně rádio Kiss Hády. 

Podle výsledků se uvidí, zda se investice do rádiové reklamy vyplatila a přinese nové zákazníky. 

Poté může oslovit i dražší rádio Krokodýl. 

 

3.2.1 Shrnutí navržených změn 

Jak jsem již psala výše, ze začátku navrhuji zvolit levnější varianty propagace, aby jednatel 

společnosti zjistil, které z navrhnutých změn se má nejvíce věnovat a přinese mu nejvíce zákazníků. 

Jelikož internetová reklama ve formě bannerů se řadí do nákladnějších z hlediska ukotvení bannerů 

na webové stránky, které sleduje velký počet lidí, proto jsem se rozhodla tuto změnu pro začátek 

propagace vynechat. Do závěrečné tabulky zanesu celkovou měsíční cenu za všechny navržené 

propagace. Propagaci budeme započítávat v této podobě pouze 6 měsíců a poté podle výsledků 

můžeme ceny za propagaci navyšovat. 
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Tab. č. 22 – Celkový rozpočet navržených změn [Vlastní zpracování] 

Služby Kč/měsíc Kč/6 měsíců 

Rádiová reklama 5 000 Kč 30 000 Kč 

Sociální síť Facebook 3 600 Kč 21 600 Kč 

Celkem 8 600 Kč 51 600 Kč 

 

3.2.2 Harmonogram navržených změn 

Následující část představuje plán harmonogramu navržených změn, které se uskuteční 

od začátku července do konce prosince roku 2019. Jak už jsem zmiňovala výše, do internetové 

reklamy nebudu zatím zahrnovat bannery, které se umísťují na webové stránky,  

jelikož se jedná o nákladnou reklamu, do které jednatel společnosti nechce zatím investovat.  

A tak pouze v internetové reklamě bude zahrnuta sociální síť Facebook. 

Nejpodstatnější bude hned první měsíc červenec, jelikož v tomto měsíci musí jednatel 

společnosti založit sociální síť Facebook a postupně přidat veškeré fotografie nabízených automobilů, 

aby poté mohl svoji Facebookovou stránku propagovat, získávat tak nové fanoušky a také zákazníky. 

Následně se musí věnovat reklamě v rádiu. Nejprve bych mu doporučila, aby se setkal 

s profesionály, kteří mu poradí, co do reklamy zakomponovat, aby upoutala co nejvíce lidí 

během třicetivteřinového spotu. Dále kontaktovat rádio Petrov a domluvit se na určitém čase vysílání. 

Tab. č. 23 – Harmonogram navržených změn [Vlastní zpracování] 

Název úkolu Začátek Konec 

Registrace na sociální síť Facebook 1. 7. 2019 1. 7. 2019 

Přidávání fotografií na Facebook 1. 7. 2019 5. 7. 2019 

Propagace své stránky 6. 7. 2019 31. 12. 2019 

Vymyšlení třicetivteřinového spotu 1. 7. 2019 3. 7. 2019 

Schůzka v rádu 4. 7. 2019 4. 7. 2019 

Vysílání reklamy 8. 7. 2019 31. 12. 2019 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo na základě provedených analýz současného stavu a rizik 

navrhnout změny týkající se marketingové komunikace společnosti Auto Com s.r.o. Nejprve bylo nutno 

provést analýzy současného stavu společnosti a také dotazníkové šetření formou ankety,  

z které jsem zjistila, že společnost nemá dostatečnou propagaci, jelikož většina respondentů 

o společnosti neměla vůbec ponětí. Ze zjištěných výsledků z analýz byla identifikována rizika, provedla 

jsem kvantifikaci rizik, následně navrhla opatření proti nim.  

Všechny moje návrhy jsem konzultovala s jednatelem společnosti, díky čemuž jsem mohla 

předejít nežádoucím návrhům. Domluvili jsme se především na založení sociální sítě Facebook, 

kde bude propagovat své nabízené automobily. Mým dalším návrhem byla propagace ve formě 

rádiové reklamy, kdy jsem provedla finanční zhodnocení u vybraných jihomoravských rádií a vybrala 

to finančně nejvýhodnější. Do budoucna může společnost využít internetových bannerů,  

které by mohly přilákat další nové zákazníky, ovšem v současné době si to jednatel společnosti 

nepřeje. 

Následně jsem zhotovila harmonogram navržených změn, ve kterém jsou přesné data 

zahájení a ukončení těchto změn. Začátek tohoto harmonogramu je plánován od 1. července 

a výsledky provedených změn budeme znát nejpozději na konci prosince 2019. 

Podle mého názoru založení sociální sítě Facebook a rádiovou reklamou nemůže jednatel 

společnosti šlápnout vedle. Věřím, že tyto akce přilákají společnosti Auto Com s.r.o. mnoho nových 

spokojených zákazníků. 
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I 

Příloha č. 1: Dotazníkové šetření formou ankety 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

Muž 

Žena 

2) Kolik je Vám let?  

Méně než 18 let 

18 – 26 let 

27 a více 

3) Vnímáte internetové reklamy? 

Spíše ano 

Ano 

Spíše ne 

Ne 

4) Měli jste možnost vidět internetovou reklamu na autobazar AutoCom s.r.o.? 

Ano 

Ne 

5) Vnímáte reklamy v rádiu? 

Spíše ano 

Ano 

Spíše ne 

Ne 

6) Měli jste možnost slyšet reklamu v rádiu na autobazar AutoCom s.r.o.? 

Ano 

Ne 

Nejsem si jistý/á 

7) Navštívil/a jste někdy autobazar AutoCom s.r.o. na základě jejich reklamy? 

Ano 

Ne 

Mám to v plánu 



II 

8) Zajímá Vás internetové hodnocení autobazaru před koupí automobilu? 

Ano 

Ne 

Raději se přesvědčím osobně 

9) Která kritéria zohledňujete při koupi ojetého automobilu? (lze zaškrtnout více 

odpovědí) 

Vzhled  

Stav najetých kilometrů 

Původ 

Značka 

Cena 

Stáří  

Bezpečnost 

Jiná… 

10) Necháte se od prodejce přesvědčit o koupi jiného automobilu, než po kterém jste 

toužil/a? 

Spíše ne 

Ne, jsem pevně rozhodnut/a 

Spíše ano 

Ano, nechám si doporučit 

 


