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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti. Tato společnost je 

značkovou prodejnou a servisem vozů Mercedes-Benz. Ve společnosti nejsou jasně 

stanovené cíle a marketingová strategie. Úkolem tedy bude tyto cíle a strategie na 

základě marketingového průzkumu a provedených analýz navrhnout.  

Abstract 

The diploma thesis deals with marketing strategy of the company. This company is a 

brand shop and service for Mercedes-Benz cars. The company has not clearly defined 

objectives and marketing strategy. The main goal of this thesis is to design objectives 

and strategy, based on marketing research and analysis. 
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Úvod 
Tématem této diplomové práce je určení optimální marketingové strategie v dané 

společnosti. Tato společnost se jmenuje Mercedes Cars & Servis a sídlí ve Štokách u 

Jihlavy. Jedná se o značkový servis pro vozy Mercedes-Benz a zároveň v roce 2014 

rozšířila svůj předmět podnikání o prodej ojetých vozů této značky, a také spustila       

e-shop  s náhradními díly a autopříslušenstvím.  

Společnost začala podnikat v oblasti servisu osobních a nákladních vozů již od roku 

2008. Autosalon byl postaven na podzim roku 2014. Na základě marketingového 

průzkumu a provedených analýz budeme navrhovat vhodnou marketingovou strategii a 

návrhy opatření, které by vedly ke zlepšení současné situace podniku. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části proberu 

problematiku strategického marketingu a nástrojů potřebných pro určení vhodné 

strategie. V praktické části budu realizovat samotný průzkum a návrhy strategií.  

Vymezení problému a cíle práce 
Cílem této diplomové práce je navrhnout na základě provedených analýz a 

marketingového průzkumu optimální marketingovou strategii pro společnost  

Mercedes Cars & Servis Štoky. 

Marketingový průzkum, který bude prováděn dotazováním, bude dále analyzován 

zpracován a poté budou z jeho výsledků vyvozena opatření, která povedou 

k optimalizaci ceny, produktového portfolia, zlepšení komunikační strategie a zlepšení 

konkurenceschopnosti na trhu.  

Použitá metodika  

V první teoretické části práce budu na základě odborné literatury vysvětlovat, co je to 

strategický marketing, k čemu se užívá, co je jeho součástí, ale také další základní 

pojmy a principy spojené s touto problematikou.  

V druhé části se budu zabývat samotnou analýzou podniku z vnitřního i vnějšího 

prostředí. Budou zde použity analýzy jako je např. SWOT analýza, SLEPT analýza, 
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atd.. V druhé části bude proveden průzkum dotazováním, který bude doplněn o 

výsledky z  Google Analytics. Dotazování bude prováděno prostřednictvím 

elektronického i papírového dotazníku. Elektronický dotazník budu rozesílat našim 

zákazníkům e-mailem, bude vyvěšen na webových stránkách společnosti a papírový 

dotazník budu předkládat zákazníkům při návštěvě našeho servisu či autosalonu.   

1. Teoretická východiska práce 

1.1 Teorie marketingu 

Marketing můžeme definovat mnoha způsoby. Mezi nejznámější definice patří definice 

dle Philipa Kotlera, jednoho z nejvýznamnějších autorit v oblasti marketingu. Philip 

Kotler definuje marketing takto: „ je to soubor činností institucí a procesů, které 

vytvářejí, komunikují, doručují a směňují nabídky, jež mají hodnotu pro spotřebitele, 

klienty, partnery a společnost jako celek.“(1, str. 804). Kotler také defnoval marketing 

jednodušeji a stručněji, a to: „uspokojování potřeb ziskově“ (1, str. 35). Zjednodušeně 

řečeno se marketing zabývá uspokojováním společenských a lidských potřeb.  

American Marketing Association definuje marketing těmito slovy: „ 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). Srozumitelněji můžeme marketing popsat jako společenský a 

manažerský proces, kterým skupiny i jednotlivci uspokojují své přání a potřeby ve 

výrobním procesu a směně produktů a hodnot.  

Pod pojmem marketing se většině lidí vybaví různé marketingové prostředky, jako jsou 

reklamy, letáky, inzeráty atd. Toto samozřejmě je součástí marketingu, ale nejsou to ty 

nejdůležitější prostředky. Nejdříve musíme zjistit potřeby a přání zákazníků, 

segmentovat je do určitých skupin, určit jejich důležitost a dle toho teprve tvořit návrh 

samotného výrobku či služeb. To znamená, že marketing musíme aplikovat již před 

začátkem samotné výroby nebo vznikem nápadu. Výrobek je provázen marketingovými 

vlivy od samého počátku jeho životního cyklu.  
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Marketing má za úkol přilákat nové zákazní a hlavně udržet ty stávající. A to tím 

způsobem, že bude své nabízené zboží či služby neustále zlepšovat. Například 

doprovodnými službami, inovacemi, věrnostními akcemi atd. (3, str. 38) 

1.2 Strategický marketing 

Strategický marketing je jedna z vývojových fází marketingu ve vztahu 

k marketingovým činnostem, časovým horizontům, či funkcím. 

 Tento proces vzniká vypracováním analýz faktorů vnitřních podmínek a stránek 

podniku, analýzou faktorů příležitostí a ohrožení podniku, analýzou konkurence, 

stanovením marketingových cílů, volbou strategií k dosažení těchto cílů, atd. O 

strategickém marketingu rozhoduje zejména top management společnosti.  

Strategií můžeme chápat určité schéma, projekt, směr či postup, který naznačuje, jak a 

za jakých podmínek dosáhneme vytyčených cílů. Jejím cílem je dospět k náležité 

součinnosti veškerých aktivit všech složek podniku a vytvořit jednotný celek jeho 

perspektiv. V této práci se budu zabývat zaměřením strategie na dosažení určitých 

perspektivních marketingových cílů v konkrétním marketingovém prostředí.  

Dvě zásady pro vyjádření konkrétní koncepce: 

 Vytváření a udržování prokazatelných konkurenčních výhod na vytipovaných 

trzích. 

 Rozhodování o efektivním nakládání s prostředky do vybudování účinného 

vztahu mezi výrobkem a trhem, samozřejmě ve shodě s vytyčenými cíli 

podniku. 

Strategické marketingové rozhodování se vyznačuje dlouhodobým komplexním 

přístupem, který směřuje k zajištění rovnováhy v měnícím se marketingovém prostředí.  

Tato rozhodování se týkají především významných závazků podniku pro dlouhý časový 

horizont. Strategické rozhodování klade vysoké nároky na informovanost vedení a 

potřebu informací, především z marketingového výzkumu.  

Strategický marketing se plně soustředí na zákazníka, vede manažery ke studiu a 

porozumění zákaznických potřeb a přání. Učí je chápat zákazníkovy hodnoty a způsob 
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jeho myšlení. Podstatou podniku je, aby sloužil potřebám zákazníka. Proto musí 

předpokládat dobrou znalost prostředí, ve kterém působí, především tržních podmínek a 

konkurence. V závislosti na těchto poznatkách provádí hodnocení vlastních možností, 

dovedností a síly. Výborná znalost vlastních vnitřních podmínek nám pomůže k lepší 

pozici ve vnějším prostředí.   

Strategický marketing je také spojován s hledáním konkurenčních výhod. Nejlepší 

konkurenční výhodou je výrazné odlišení za předpokladu dosažitelnosti a udržitelnosti. 

Klíčovými prvky pro formulování vhodných marketingových strategií jsou výsledky 

marketingové situační analýzy a konkurenční výhody.  

Strategický marketing pomáhá shromažďovat a analyzovat informace, které jsou 

využívány jak k šetření běžné denní situace podniku, tak k identifikaci dlouhodobých 

trendů v marketingovém prostředí. (4) 

1.2.1 Strategický řídící proces 

Strategický řídící proces je souborem činností a rozhodnutí, které vedou k formulování 

plánů podniku a jeho realizaci. Dlouhodobě usměrňuje činnosti podniku tak, aby vedly 

k naplnění jeho cílů. Na tom se podílejí klíčová rozhodnutí a kroky prováděné 

vrcholovým managementem i vedením jednotlivých útvarů.  

Nejdůležitějšími aktivitami řídícího procesu je definice poslání podniku, specifikace 

cílů a strategií a identifikace příležitostí podniku. (5) 

Obrázek: Vlivy a omezující limity na strategický řídící proces, vlastní zpracování 
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Obrázek 1 Vlivy a omezující limity na stategický řídící proces; vlastní zpracování (4) 

 

Obrázek 2 Vlivy a omezující limity na stategický řídící proces; vlastní zpracování (4) 

1.2.2 Definice poslání podniku 

Definice poslání podniku je prvním krokem strategického řídícího procesu. Je nutné 

určit základní provozované aktivity podniku, v podstatě tedy odpovědět na otázku „kdo 

jsme a o co usilujeme“. Poslání se formuluje na obecné úrovni, to znamená, že zde 

nejsou vysloveny měřitelné cíle, ale pouze orientační postoje. Podnik v něm vlastně 

zdůvodňuje oprávněnost vlastní existence, hlásí se k podnikové filozofii, která zahrnuje 

obecné cílové představy. Z těchto představ vychází základní hodnoty podniku a 

samotný účel podnikání.  

V praxi nám slouží k vyjádření poslání řada způsobů, a to pomocí: 
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 Vyráběných výrobků 

 Použitých technologií 

 Vztahu k trhu z hlediska uspokojení potřeb zákazníka 

 Kombinací faktorů (3C – customer, company, comtetition) (6) 

1.2.3 Stanovení strategických cílů 

Stanovení strategických cílů podniku znamená konkrétní určení a kvantifikace poslání. 

Jasně stanovené cíle umožňují provádět rozhodnutí, jsou podnětem pro jednání, 

východiskem a podnětem k výkonnosti a aktivitě. Poté lze rozhodnout, jaké postupy a 

zdroje jsou nezbytné pro jejich dosažení, a také jaké časové horizonty a strategie jsou 

pro jejich uskutečnění nutné. (6) 

Marketingové cíle by měly splňovat podmínky SMART, to znamená: 

 Měly by být specifické, jednoduché a zapamatovatelné 

 Měřitelné např. podle obratu, počtu zákazníků atd. 

 Akceptovatelné, tj. v souladu s cíli podniku 

 Realistické vzhledem k možnostem podniku a kapacitě trhu 

 Termínované (7, str. 43) 

Organizace určuje krátkodobé a dlouhodobé cíle, oboje spolu musí korespondovat. 

Nejčastější oblasti strategických cílů: 

 Produktivita 

 Rentabilita 

 Pozice na trhu 

 Sociální oblast (zaměstnanci) 

 Technologické postavení 
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 Ochrana životního prostředí atd. 

Cíle by také měly dbát na dosažení určitých kritérií, a to motivační schopnost, 

přijatelnost, vhodnost, proveditelnost, dosažitelnost, flexibilita. 

Dominantním cílem je zisk, většinou je to prvotní cíl podniku. V této oblasti se sleduje 

zejména výše zisku, prodejní obrat, tržní podíl, relativní tržní podíl, množství prodaného 

zboží, rozšíření zákaznické základny, ochranné akce pro přežití či sociální odpovědnost 

(7). 

1.2.4 Identifikace příležitostí podniku 

Identifikace příležitostí vyjadřuje nalezení vhodného poměru mezi výhodnými 

eventualitami ve vnějším prostředí a mezi schopnostmi a zdroji podniku. 

V této oblasti řešíme tři okruhy problémů, které můžeme formulovat těmito otázkami: 

 Co můžeme udělat proto, abychom byli schopni předpovídat a identifikovat 

příležitosti v prostředí, ve kterém vyrábíme či prodáváme? 

 Co můžeme udělat proto, abychom byli schopni identifikované příležitosti 

využít s využitím našich schopností a zdrojů v rámci konkurenčních podmínek? 

 Co musíme udělat proto, abychom byli schopni realizovat ty příležitosti, které 

jsou v souladu s celkovými cíli podniku a povedou k úspěchu na cílových 

trzích? (7) 

1.2.5 Strategický marketingový proces 

Strategický marketingový proces se skládá ze tří souborů činností a zároveň probíhá ve 

třech po sobě jdoucích etapách, kterými jsou plánování, realizace a kontrola. Jejich sled 

nelze měnit, obsahují zpětné vazby a kontrolní mechanismy, tento proces je nepřetržitý. 

Představuje alokaci existujících zdrojů do cílových tržních oblastí. Pomáhá pochopit 

marketingové aktivity a poskytuje základ pro jejich řízení a koordinaci. 

1.2.5.1 Etapy procesu 

Plánování 

Plánování zahrnuje hodnocení konkrétní situace, poznání konkurence a trhu, analýzu a 

prognózu vývoje poptávky, tvorbu strategických variant, stanovení cílů a sestavení 
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funkčního dokumentu (plánu), který bude sloužit jako podklad pro marketingové řízení 

podniku.  

Plánovací etapa zahrnuje tyto kroky: 

 Marketingová situační analýza 

 Stanovení cílů 

 Formulace strategií 

 Sestavení plánu 

Realizace 

Realizace představuje uskutečnění řady postupů a operací, které vyžadují jejich přesnou 

znalost a jasné vymezení odpovědností. 

Kontrolní proces 

Kontrolní proces porovnává plánované úkoly se skutečně dosaženými výsledky. Tato 

etapa je velmi důležitá pro získání jistoty, že zamýšlené plány byly skutečně 

realizovány. Pokud jsou velké odchylky skutečnosti od plánů, je nutno zjistit příčiny a 

provést určitá opatření, která povedou k jejich nápravě. Z těchto chyb se poučíme do 

budoucnosti (7). 

1.3 Marketingové plánování 

1.3.1 Marketingový plán 

Marketingový plán slouží pro přehled kroků, které musíme podstoupit, aby firma 

dosáhla svých obchodně-marketingových cílů. Pomáhá nám identifikovat naše 

konkurenční výhody, napomáhá zvýšení zisku i obratu, mapuje naše úspěchy a pomáhá 

motivovat zaměstnance. Pomocí plánování a pravidelných kontrol lze odhalit 

nedostatky, které mohou být pro naše podnikání zásadní. Marketingový plán má za úkol 

získat kontrolu nad všemi našimi aktivitami (8, str. 49). 

Marketingový plán je písemný dokument, zachycující výsledky marketingového 

plánování. Tento dokument také ukazuje, kde si podnik přeje být v daném časovém 

momentě v budoucnosti a za pomoci jakých prostředků toho docílí. Takový plán musí 
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být formalizovaný, strukturovaný, srozumitelný, jednoduše pochopitelný a hlavně musí 

být schopen implementace. Je to určující nástroj pro koordinaci a řízení marketingového 

úsilí podniku. Označuje odpovědnosti za dosažení stanovených úkolů.  

Marketingový plán vychází z výsledků marketingové situační analýzy. V podstatě nám 

určuje, kam budou umístěny marketingové zdroje, ale také kdo, co, kdy a pro koho 

uskuteční k dosažení plánovaných cílů (7). 

1.3.1.1 Struktura marketingového plánu 

1. Stručné shrnutí nejdůležitějších plánů a faktů 

2. Vize a poslání firmy, podnikové cíle a strategie 

3. Situační analýza – vnitřní a vnější prostředí 

4. SWOT analýza 

5. Marketingové cíle a cílové trhy 

6. Marketingové strategie 

7. Rozpočet  

8. Operativní plán 

9. Způsob kontroly plnění plánu (9) 

1.3.2 Marketingový mix 4P 

Soubor marketingových nástrojů, které jsou používány k dosažení marketingových cílů, 

se nazývá marketingový mix. Marketingový mix můžeme rozložit na čtyři faktory, tzv. 

4P – produkt, price, place a promotion. V překladu produkt, cena, místo, propagace. 

Správná koncepce umožní podniku předvídat a reagovat na změny preferencí zákazníka. 

Cílem marketingového mixu je, aby zákazník na cílovém trhu nalezl právě to, co 

skutečně hledá (10). 

1.3.2.1 Produkt 

Produkt neboli výrobek nebo služba představuje základ a podstatu podnikání. 

Prostřednictvím produktu je uspokojována potřeba a přání zákazníka. Produkt musí být 

pro zákazníka atraktivní. U produktu zkoumáme jeho rozmanitost, design, jakost, 
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značku, užitné vlastnosti, balení, velikost, záruky, služby a pro podnik také výnosy. 

Naším úkolem je zjistit, zda daný sortiment plně vyhovuje přáním zákazníka a případně 

jej jeho přáním přizpůsobit. Velkou roli sehrává kvalita, značka a design, což jsou 

komponenty skvělého image společnosti. Pomocí těchto komponentů se nám může 

podařit udržet stávajícího zákazníka, což je pro podnik levnější, než získání nového 

zákazníka. 

Příklady analýz produktu - ABC analýza, portfolio analýzy GE a BCG, analýza 

komplexního produktu, analýza atributů produktu, atd. (11, str. 44). 

1.3.2.2 Cena 

Cena je faktorem, který nejvíce ovlivňuje nákupní chování zákazníka. Cenu chápeme 

jako oběť, kterou je zákazník ochoten podstoupit, aby získal užitek z daného produktu. 

Užitek produktu musí být větší než jeho cena. Z toho vyplývá snaha o zvyšování 

hodnoty pro zákazníka. Aktivity, které tvoří cenovou politiku, jsou: 

 Stanovení ceny na základě kalkulace nákladů, srovnání s cenami konkurence, 

nebo na základě cenové citlivosti zákazníků. 

 Cenové strategie jako například cenová diferenciace 

 Slevová politika 

 Platební podmínky (12, str. 44) 

Příklad cenových analýz – nákladové analýzy, analýza konkurenčního srovnání cen, 

holandský test cenové citlivosti, atd. (11, str. 44) 

Westendorpův test cenové citlivosti 

V překladu The Price Sensitivity Meter (PSM), je to technika představená holandským 

ekonomem Petrem van Westendorpem , sloužící pro stanovení cenové hladiny produktů 

na spotřebitelských trzích.  

Je jednou z nejpoužívanějších technik stanovení ceny. Podstatou je to, že spotřebitel 

musí být schopen určit cenu na základě užitku, který mu daný produkt přináší.  

Tento test se skládá ze čtyř otázek: 
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Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat levný? 

Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat drahý? 

Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat tak levný, že budete pochybovat o jeho 

kvalitě? 

Při jaké ceně Vám bude výrobek připadat tak drahý, že si jej rozhodně nekoupíte? 

Kumulativní četnosti odpovědí zaneseme do grafu. V praxi se kumulativní četnosti 

„příliš levné“ a „levné“ invertují.  

Z tohoto testu cenové citlivosti budou výsledkem body, kdy zjistíme marginální bod 

levnosti, marginální bod drahoty, optimální cenu a neutrální cenu (13). 

 

1.3.2.3 Místo a distribuce 

Odbyt produktů je významně ovlivňován umístěním podniku, je tedy důležité velmi 

dobře zvážit lokalitu a konkrétní umístění podniku. Důležité je i zvolení distribučních 

cest, velikosti pokrytí trhu, sortimentu, zásobování a dopravy. Distribuční kanály 

můžeme rozdělit na velkoobchod, maloobchod a přímou distribuci. Musíme také dbát 

na logistické aspekty distribuce, kam zahrnujeme dodací podmínky, ochranu zboží 

během přepravy, volba dopravních prostředků atd. 

1.3.2.4 Propagace 

Propagace je nástroj komunikace mezi podnikem a zákazníkem. Jejím úkolem je 

rozšiřovat povědomí o podniku a jeho produktech a přesvědčit co nejvíce potenciálních 

zákazníků o tom, že právě námi nabízený produkt jim přinese největší hodnotu a 

uspokojení jejich potřeb. Nástroje propagace nazýváme marketingovým komunikačním 

mixem. 

Marketingový propagační mix 

Reklama má za úkol přesvědčit zákazníka, aby dl přednost určitému výrobku nebo 

službě před jinými. Reklama jako propagační prostředek je neosobní, ale můžeme jí 

oslovit velké množství potencionálních zákazníků. Aby byla reklama účinná, musí 

splňovat nároky metody AIDA, to znamená, že musí vzbuzovat pozornost, zájem, musí 
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vystihnout potřeby zákazníků a podnítit je k nákupu (attention, interest, desire, action) 

(12, str. 45). 

Důležité je stanovit cíl reklamy, kterým může být například prosazení nového výrobku 

na trh, zlepšení image podniku, zvýšení prodeje atd. Dále musíme stanovit cílovou 

skupinu zákazníků a zvolit optimální komunikační médium.  

Nejčastěji používaná média jsou elektronická média (televize, rádio, internet), tisk, 

indoor reklama (prodejní stojany), 3D reklama, letáky, katalogy, prospekty a další. 

Prodej podpoří i vhodně zvolený prodejní slogan, který by měl být provokativní, 

důvěryhodný, lehce zapamatovatelný a něčím odlišný. 

Podpora prodeje 

Odrazem orientace podniku na zákazníka je podpora prodeje, která zákazníkovi sděluje, 

že dostane ještě něco navíc. Je to v podstatě podněcování zákazníka k nákupu. Mezi 

nejpoužívanější formy podpory prodeje patří vzorky produktů zdarma na vyzkoušení, 

různé kupóny a prémie či odměny za věrnost, soutěže, slevy, veletrhy a výstavy nebo 

reklamní dárky.  

Public relations 

Public relations vytváří důvěru a dobré vztahy s veřejností. Jedná se v podstatě o 

posilování dobré pověsti podniku. Mezi aktivity public relations patří například 

organizování událostí (oslavy výročí podniku), publicita (konference, interview), 

lobbying, sponzoring či reklama samotného podniku (ne výrobku). 

Osobní prodej 

Osobní prodej je forma propagace, kdy samotný obchodní zástupce nebo podnikatel 

jedná přímo se zákazníkem. Tento způsob je velmi účinný, jelikož umožňuje navázat 

velmi blízké vztahy se zákazníkem a pocit pochopení (10). 
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1.4 Analýza makroprostředí 

Na základě analýzy obecného okolí podniku zjistíme potřebné informace o trhu, na 

kterém budeme podnikat. Abychom mohli vytvořit optimální strategii, je potřeba 

analyzovat i vnitřní prostředí podniku. Zde sledujeme následující faktory: 

 Vědecko-technický rozvoj 

 Marketingové a distribuční faktory 

 Výrobu a řízení výroby 

 Podnikové a pracovní zdroje 

 Finanční a rozpočtové faktory 

Strategická analýza vnějšího prostředí se spolu s důkladnou analýzou vnitřního 

prostředí stávají základnou pro SWOT analýzu a na jejich základě se formulují strategie 

pro budoucnost daného podniku. „Analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřena 

především na odhalení vývojových trendů, které mohou podnik v budoucnu ovlivňovat 

(12, str.29). 

Vlivy na strategickou pozici mohou mít politické změny, ekonomické faktory, nové 

výrobky a technologie, změny životního stylu, vliv odborů, globální změny, životní 

prostředí či vyčerpání přírodních zdrojů.(14) 

Obrázek: rozdělení okolí podniku, vlastní zpracování 
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Obrázek 3 Rozdělení okolí podniku; vlastní zpracování (14) 

1.4.1 Socioekonomický sektor 

V tomto sektoru působí zejména ekonomické, sociální, demografické, ekologické a 

klimatické faktory. 

1.4.1.1 Ekonomické faktory 

Hlavními ekonomickými faktory je ekonomický růst, úroková míra, směnný kurz a míra 

inflace. Tyto faktory klíčovým způsobem ovlivňují situaci podniku.  

1.4.1.2 Sociální a demografické faktory 

Změny ve společnosti mají také výrazný vliv na strukturu ekonomiky i na jednotlivé 

podniky. Nejvýznamnější faktory jsou společensko-politický systém, hodnotové postoje 

lidí, životní styl, životní úroveň, kvalifikace a vzdělání populace, zdravotní strav a 

struktura populace. 

1.4.2 Ekologické a klimatické faktory 

Tyto faktory mohou představovat rizika nebo příležitosti. Mezi příklady faktorů patří 

vliv počasí na sezónní aktivity, tlak na racionalizaci spotřeby energie a využití 

omezených přírodních zdrojů, vznik nových příležitostí na základě ekologických 

aspektů (obnovitelné zdroje).  Na důležitosti také nabývá faktor ekologického 

uvědomění zákazníka, ten se zabývá postoji zákazníka k problémům životního 

prostředí. Pokud společnost nejen dodržuje legislativní ekologické předpisy ale i sám 

vyvíjí aktivitu směřující k ochraně životního prostředí, říkáme tomu zelený marketing.  
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1.4.3 Technologický sektor 

Nové vynálezy a inovace mohou podstatným způsobem ovlivnit úspěšnost i samotnou 

existenci podniku. Investice do technologického rozvoje jsou na jedné straně nezbytné, 

ale na druhé straně tím vzniká mnoho rizik. Například riziko takové, že poptávka po 

dané inovaci nebude dostatečně velká, aby zajistila návratnost investovaných 

prostředků.  

1.4.4 Vládní sektor 

Všechny podniky ovlivňuje politická stabilita dané země. Ta má vliv na důvěru 

investorů, umožnění rozvoje i konkurenceschopnost. Funkci ekonomiky ovlivňuje 

hlavně legislativa státu, do té zahrnujeme mnoho faktorů, jako výši daňového zatížení, 

deregulace a privatizace, nebo například podpora malých a středních podniků, podpora 

exportu, vývoje a výzkumu nebo ekologie (15). 

1.4.5 SLEPT analýza 

Jedná se o analytickou techniku, která slouží ke strategické analýze okolního prostředí 

firmy, nebo také jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožní nám vyhodnotit 

případné vlivy změn na projekt.  

Tyto vlivy/faktory rozdělujeme na: 

 Social – sociální faktory: 

o Demografické faktory – velikost populace, věk, etnické rozložení, 

geografické rozložení 

o Makroekonomické charakteristiky trhu práce – míra nezaměstnanosti, 

výše příjmů 

o Sociálně-kulturní aspekty – životní úroveň, populační politika, 

rovnoprávnost pohlaví 

o Dostupnost pracovní síly – existence vzdělávacích institucí, množství 

vzdělaných zaměstnanců, diversita pracovní síly 

 Legal – legislativní faktory: 
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o Funkčnost a existence zákonných norem – obchodní právo, daňové 

zákony, legislativní omezení, úprava pracovních podmínek 

o Připravená a zatím neschválená legislativa 

o Funkčnost soudů, vymahatelnost práv, autorská práva 

 Ekonomic – ekonomické faktory: 

o Makroekonomická situace – míra inflace, úroková míra, HDP, atd. 

o Finanční zdroje – bankovní systém, dostupnost úvěrů 

o Daňové faktory – výše a vývoj daňových sazeb, cla a daňová zatížení 

 Policy – politické faktory: 

o Politická stabilita – forma vlády, klíčové orgány, politické osobnosti, 

politické strany 

o Politicko-ekonomické faktory – postoj k tuzemským a zahraničním 

investicím, vztah ke státnímu průmyslu, privátní sektor 

o Politický vliv skupin 

o Zahraniční konflikty 

o Regionální nestabilita 

 Technology – technologické faktory: 

o Podpora vědy a výzkumu 

o Rozpočet na výzkum 

o Nové vynálezy a objevy 

o Rychlost morálního zastarání a realizace nových technologií 

o Obecná technologická úroveň (15,16) 
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SLEPT analýza nám v podstatě představuje komplexní pohled na prostředí státu, kraje 

či obce, které není stabilní. Tato analýza se nevěnuje pouze současnosti, ale řeší i otázky 

budoucnosti. Zejména jaké změny můžeme předpokládat, jak se bude prostředí vyvíjet.  

 

1.5 Analýza mikroprostředí 

Jednoduše řečeno oborové okolí podniku vyjadřuje analýzu odvětví, ve kterém daný 

podnik působí. Podnik je ovlivňován především konkurenty, zákazníky a dodavateli, ale 

také atraktivitou daného oboru. 

1.5.1 Sektor zákazníků 

Musíme se zajímat o to, kdo jsou naši zákazníci, jaké mají potřeby a jak je můžeme 

uspokojit. Zároveň zkoumáme, kdo naším zákazníkem ještě není a proč jím není.  Zde 

můžeme položit otázky: „Proč naši potenciální zákazníci nakupují u konkurence? 

V čem jsme pro ně horší? Jak se pro ně můžeme stát lepšími než konkurence?“ (12, str. 

34).  

K tomu, abychom se lépe orientovali v požadavcích zákazníka, nám pomůže definice 

cílové skupiny zákazníků. Musíme se zaměřit na následující aspekty: 

 Demografické faktory znamenají změny v populaci, rozložení příjmů populace a 

posuny ve věku populace. 

 Identifikace zákazníků a faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí v nakupování. 

Dělíme je na spotřebitele, velkoobchod, maloobchod, průmysl a instituce. 

 Geografické faktory vyjadřují místní rozdělení, například na kraje, okresy, atd. 

Analýza zákazníků, jejich spokojenosti a chování je klíčovým předpokladem pro 

úspěšnost podniku (12). 

1.5.2 Sektor dodavatelů 

Tento sektor je pro úspěšnost podniku také velmi důležitý. Musíme si velmi dobře 

vybírat dodavatele, jelikož nám poskytuje vstup pro naši výrobu či prodej. Musíme 

hodnotit jeho dostupnost, náklady na pořízení a stabilitu dodávek. Významným 
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faktorem je také intenzita konkurence dodavatelů, ze které vychází vyjednávací síla, což 

ovlivňuje cenu. V tomto sektoru je nutno analyzovat především tyto aspekty: 

 Dostupnost a náklad na energii 

 Dostupnost a náklady na materiál či polotovary 

 Dostupnost a náklady na pořízení kapitálu 

 Dostupnost a náklady na pracovní sílu 

Dodavatelé musí být spolehliví v oblasti dodacích lhůt a přesnosti dodávek. Dodavatel 

by měl na svých produktech provádět pravidelné inovace, čímž zvyšuje hodnotu 

výrobku pro nás i pro zákazníka. Pokud nalezneme schopného a spolehlivého 

dodavatele, budeme ho považovat za partnera a budeme s ním budovat dobré vztahy 

(tzv. vztahový kapitál podniku) (12). 

1.5.3 Sektor konkurentů 

Při vytvářejí obchodní strategie je nutná důsledná analýza existující konkurence. Měli 

bychom si uvědomit, jaké mají konkurenční výhody a jak jim můžeme konkurovat. 

Aspekty, které toto vnímání zákazníka ovlivňují, jsou zejména cena, kvalita, rychlost 

nákupu, úroveň kvalifikace zaměstnanců, vnější projev a pověst podniku, šíře 

nabízeného sortimentu a celková spokojenost zákazníka. Účinný nástroj pro 

porovnávání vlastních výrobků, služeb či postupů s největšími konkurenty se nazývá 

benchmarking (12). 

1.6 McKinsey 7S 

7S je analytická metoda používaná k analýze interních faktorů společnosti. Je modelem 

kritických faktorů úspěchu. Tyto faktory je nutno posuzovat najednou.  

Zahrnuje tyto faktory: 

 Strategie – definuje cíle skupiny a způsoby jejich dosažení a jak skupina reaguje 

na příležitosti a ohrožení 

 Struktura – organizační struktura podniku, popisuje vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti, pravomoci a předávání informací, jednoduše mechanismus řízení 
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 Systémy – metody, postupy, procesy, informační systémy a technologie 

 Styl práce a vedení – styl vedení a motivace pracovníků 

 Spolupracovníci – zaměstnanci, jejich vzdělání, prováděná školení, postoj vůči 

podniku a jejich motivace 

 Schopnosti – znalosti, zkušenosti a dovednosti  

 Sdílené hodnoty – vize, poslání, firemní kultura (17) 

Obrázek: Propojení 7S 

 

 

Obrázek 4 Propojení 7S (17, str. 73) 

1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedno z nejjednodušších a nejpoužívanějších analýz, které vedou 

k identifikaci silných a slabých stránek podniku ale také k identifikaci příležitostí a 

hrozeb. Silné a slabé stránky vykazují informace k vnitřnímu prostředí podniku. 

Příležitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí a působí na podnik různými faktory 

(11, 12). 
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Definice dle Kotlera: “Výtah ze zjištění interních a externích auditů, který upozorňuje 

na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma 

čelí“ (3, str. 97). 

SWOT analýza zjednodušeně slouží k tomu, aby byl manažer schopen předpovědět 

důležitá fakta, která mohou značně ovlivnit firmu i její následný chod.  

Vnitřní analýzou zkoumáme především pozici na trhu, technickou a technologickou 

úroveň, dodavatele, personál, informační systém atd. Vnější analýzou zkoumáme vlivy 

demografické, kulturní prostředí, ekonomiku a politické či legislativní vlivy.  

Příležitosti máme možnost využít ke svému prospěchu. Na hrozby si naopak musíme 

dát pozor a učinit taková opatření, která povedou k jejich zastavení. Každá hrozba či 

příležitost má svou váhu a pravděpodobnost, je tedy vhodné posoudit jejich důležitost a 

přiřadit určité následky (3, 18, 4). 

Obrázek: SWOT analýza, vlastní zpracování 

 

Obrázek 5 SWOT analýza; vlastní zpracování 

1.8 Magický trojúhelník 

Magický trojúhelník nám zobrazuje dosažení tří dílčích cílů projektu. Každý z těchto 

cílů je měřitelný a ověřitelný. Nazývá se také jako troj imperativ.  

Tento troj imperativ specifikuje, co a v jaké kvalitě budeme provádět, kdy to má být 

realizováno (harmonogram) a při vynaložení jakých nákladů na jednotlivé činnosti 

(nákladový rozpočet).  
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Základním cílem projektového řízení je požadovaný výsledek dodat včas, plně funkční 

a za podmínky dodržení stanovených nákladů. Projektem je takový úkol, který má jasně 

stanovený cíl a k jehož splnění je vyžadováno organizované využití zdrojů. 

 Musí být dokončen včas, dle harmonogramu – On Time 

 Výsledek projektu musí být kvalitní a splňovat požadavky – In Full 

 Projekt byl realizován dle plánovaných odhadů na náklady – On Budget (18, 19) 

Obrázek: Magický trojúhelník 

 

Obrázek 6 Magický trojúhelník, vlastní zpracování 
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2. Analýza problému a současné situace 

2.1 Profil firmy a základní údaje  

Společnost Mercedes Cars & Servis byla založena v roce 2008 pouze jako Mercedes 

Servis, na základě úspěšnosti chodu celého servisu a získání značného počtu zákazníků 

se vedení společnosti rozhodlo pro přidání další podnikatelské činnosti, a to pro prodej 

ojetých vozů značky Mercedes-Benz a zároveň s otevřením salonu byl zprovozněn i  

internetový obchod s náhradními díly a autopříslušenstvím.  

Název Mercedes Cars & Servis je pouze obchodní název, avšak její právní forma je 

podnikatel podnikající na základě živnostenského listu, měsíční plátce DPH (dále jen 

Mercedes Servis).  

Ve společnosti je zaměstnáno 6 automechaniků, jeden přijímací technik jako vedoucí 

servisu, vedoucí prodeje vozů, uklízečka a IT specialista. O nejdůležitějších 

rozhodnutích rozhoduje pan majitel. Tudíž společnost má celkem 10 zaměstnanců.  

Obrázek: Organizační schéma podniku 

 

Obrázek 7 Organizační schéma podniku, vlastní zpracování, zdroj: autor 
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Hlavní činností servisu je: 

 Především specializace na vzduchové podvozky 

 Příprava vozidel pro technickou kontrolu 

 Opravy, údržba a proplach automatických převodovek 

 Softwarové zvýšení výkonu - chiptuning 

 Diagnostika vozidel všech značek 

 Prodej náhradních dílů na osobní a nákladní auta 

 Originální díly na Mercedes Benz, Jeep, Hummer a Chrysler 

 Mobilní servis na silnicích 

 Odborná montáž Ethanolu E85   

 Výměna oleje a filtrů 

 Výměna tlumičů pérování -  specializace na Airmatic Dual Control 

 Kontrola brzdového systému - výměna kotoučů, brzdových destiček, brzdičů 

 Výměna čepů řízení, čepů ramen 

 Výměna součástí výfuků včetně katalizátorů, lambda sond, rezonátorů 

 Kontrola spojů a těsnosti výfuku 

 Výměna ramen a jejich uložení 

 Výměna stabilizátorů 

 Seřízení lanovodů ruční brzdy 

 Výměna ložisek nábojů a další (20) 
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Obrázek 8 Budova autoservisu, vlastní fotografie 

Hlavní činností prodejny vozidel je: 

 Prodej ojetých vozů 

 Prodej autodoplňků (auto koberce, auto kosmetika) 

 Vyřizování objednávek z internetového obchodu 

 Zprostředkování prodeje vozů zákazníků 

 Péče o zákazníky čekající na servis vozu 

 Vyřizování pojistných událostí 

 Zprostředkování povinného ručení, financování a další služby spojené 

s prodejem vozů (20) 
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Obrázek 9 Budova autosalonu, vlastní fotografie 

2.2 Analýza mikroprostředí podniku 

Mikroprostředí podniku zahrnuje faktory, které může podnik využít, a tyto faktory 

zároveň ovlivňují možnosti dosáhnout svých cílů. Tyto faktory tvoří sám podnik, 

zákazníci, dodavatelé, distribuční články, prostředníci a konkurence. Tuto analýzu 

můžeme nazvat také jako analýzu oborového okolí podniku.  

2.2.1 Sektor zákazníků 

Našimi zákazníky jsou samotní spotřebitelé (fyzické osoby) a firmy (právnické osoby). 

Naše společnost se zaměřuje především na movitější zákazníky, kteří si rádi dopřávají 

luxusní a kvalitní zboží a služby. Značka Mercedes-Benz je obecně známá značka 

kvality, luxusu a zároveň i vyšších cen.  

Na základě rozhovoru s vedením společnosti a vlastních poznatků z praxe mohu 

usoudit, že naši zákazníci jsou převážně ve věkové kategorii 35-50 let, pohlavím 

převážně muži. Tuto domněnku však mohu potvrdit až po provedení marketingového 

průzkumu, kde bude součástí dotazování otázka na věk, pohlaví, průměrný příjem 

zákazníka a také kraj, ze kterého pochází.  
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Zákazníci k nám jezdí z celé republiky. Tudíž demograficky se zaměřujeme na celou 

ČR.  

Do reklamy společnost investuje velké finanční prostředky. Zde je výčet používaných 

propagačních prostředků: 

 PPC reklama na Google a Skliku - bannerová reklama 

 Reklama na velkoformátových obrazovkách v Havlíčkově Brodě a Jihlavě 

 Reklamní spot na rádiu Vysočina 

 Placené inzertní servery Tipcars.cz, Cars.cz, Sauto.cz  a další pod servery kde se 

inzerují především náhradní díly a vozy k prodeji 

 Neplacené soukromé inzertní servery Bazoš.cz, Sbazar.cz, hyperinzerce.cz, a 

další.  

 Webové stránky společnosti, kde se můžete dočíst o nabízených službách, 

vozidlech i náhradních dílech. 

 Firemní stránka na Facebooku 

 Účast v nadaci Dobrých andělů 

2.2.2 Sektor dodavatelů 

Společnost využívá pro přepravu zásilek a náhradních dílů přepravce  

Toptrans EU a. s.. S tímto dopravcem je dosavadní spolupráce rychlá a 

bezproblémová, zpravidla doručuje zásilku do druhého dne od podání. Tato doprava je 

však oproti jiným dopravcům celkem nákladná.  

Mezi naše dodavatele náhradních dílů patří autorizovaný dealer Mercedes-Benz CZ a 

to v oblasti dodávání bezpečnostních a originálních dílů, konkrétně nejbližší 

autorizovaná pobočka v Jihlavě. DRT (bezpečnostní díly) se objednávají přímo od 

dealera v Německu. 
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Dalším dodavatelem náhradních dílů je Autokelly.cz a CoraHB.cz, tito dodavatelé mají 

zaveden rozvoz dílů, tudíž zboží objednané dopoledne elektronicky, nám do druhé 

hodiny odpoledne dovezou. To zkracuje čas čekání a opravy.  

Dodavatelem repasovaných náhradních dílů je pan Ivo David – Aircarsystem.cz, který 

je schopný na objednávku repasovat díly, které mu zašleme. To je pro nás velká výhoda, 

jelikož množství dílů je na objednání nedostupné, nebo mají příliš dlouhou dobu dodání, 

například hydraulické tlumiče na sportovní vozy jako je např. Mercedes-Benz SL. 

Samozřejmě velké množství často používaných dílů má skladem, tudíž zaručuje dodání 

do dvou dnů od objednání. Od tohoto dodavatele odebíráme i díly nabízené v našem 

internetovém obchodu (37). 

Dalším spolehlivým dodavatelem repasovaných i nových náhradních dílů je společnost 

Autoservis R-centrum se sídlem na Slovensku. Jsou specialisté na repasování Airmatic 

podvozků, na jejichž výměnu se specializujeme. Tento dodavatel pro nás má velmi 

příznivou cenu, pokud mu staré kusy vhodné k repasi zasíláme zpět. Na své repasované 

zboží poskytuje 2 roky záruku, a dovoluji si konstatovat, že kvalita je nerozeznatelná od 

originálu, který je často za několikanásobnou cenu. Od tohoto dodavatele držíme 

přiměřené skladové zásoby náhradních dílů na podvozky vozů Mercedes-Benz a to 

považujeme za naši konkurenční výhodu.  

Naším dodavatelem nářadí, pomůcek a vybavení servisu je společnost Wurth s. r. o. a 

společnost Elit CZ s. r. o., u kterých funguje bezproblémový reklamační servis. 

Poškozené nářadí v záruce ihned vymění za nové. 

Dodavatel, který se stará o náš profesionální úklid je společnost Mewa Textil-Service 

s. r. o., tento dodavatel nám dodává víceúčelové průmyslové čistící utěrky MEVATEX 

a sací podložky na prosakující kapaliny MEWA MULTITEX, které mají široké využití 

na servisu (38). O profesionální úklid se stará také společnost CORMEN s. r. o., která 

je výrobcem a dodavatelem profesionálních úklidových systémů (39). 

Nadále musím zmínit i dodavatele, který nám zprostředkovává internetové kampaně, 

jedná se o společnost Marketing Revolution s. r. o., specialisté na online marketing, 

tato společnost zajišťuje správu PPC kampaní (40). 
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Je zde mnoho dalších menších dodavatelů, například dodavatel kávy, na které si pan 

majitel velmi zakládá, ale nejdůležitější většina již byla zmíněna.  

2.2.3 Sektor konkurentů 

Jelikož nejsme autorizovaný servis Mercedes-Benz CZ (dále jen MB CZ) ale pouze 

značkový servis, plyne nám z toho mnoho výhod i nevýhod.  

Hlavní výhodou je to, že nejsme povinni dodržovat předpisy a stanovy dealera. 

Dodržování přepisů pro autorizované servisy je velmi nákladné. Musíte striktně 

dodržovat jejich podmínky pod záminkou ztráty autorizace. Výhodou je to, že na rozdíl 

od autorizovaných servisů, nemusíme prodávat pouze originální díly od dealera MB 

CZ, ale můžeme používat i repasované díly a neoriginální díly. Tím se mnohonásobně 

zmenší náklady na servis a opravy – získáváme tím konkurenční výhodu v ceně. 

Naopak to pro nás může být i nevýhodou z hlediska důvěryhodnosti a získávání 

zákazníků s novými vozy, kteří uplatňují servisní záruční balíčky, či předplacené 

služby. Tito zákazníci musí dodržovat předepsaná pravidla od autorizovaných servisů. 

Našimi zákazníky se stávají většinou až potom, co jim vyprší záruka či zmíněné servisní 

balíčky.  

Ne autorizace může mít výhodu i v samotném prodeji vozů, můžeme prodávat vozy 

všech značek, ač se specializujeme na vozy Mercedes-Benz, jsou i jiné luxusní značky, 

které můžeme nabízet. Nevýhodu máme v prodeji nových vozů, veškerý prodej 

nových vozů se musí zprostředkovávat přes MB CZ, tudíž zisky z prodeje nových vozů 

nejsou příliš přitažlivé na úkor provedené práce a vynaložené snahy. Ve smlouvách poté 

nefigurujeme my jako prodejce, ale sama společnost MB CZ. Tím se dostáváme 

k nevýhodě se záručním servisem. Konkurence v podobě samotného dealera má 

momentálně velkou konkurenční výhodu u nových vozů, kde nabízí k vozům speciální 

balíčky, které mohou obsahovat servis zdarma po celých 6 let nebo do nájezdu 200 tisíc 

kilometrů. Tím nám značně přebírají zákazníky s novými vozy. Této konkurenční 

výhodě se jen tak nevyrovnáme, tudíž se musíme zaměřit především na vozy starší 5 let.  

Mezi naše konkurenty z hlediska servisu samozřejmě patří i malé soukromé servisy. 

Naštěstí vozy značky Mercedes-Benz nejsou svou technickou stránkou příliš obvyklé, 

vozy mají spoustu „specialit“, se kterými si jen tak nějaký automechanik neporadí. Je 

zde zapotřebí množství speciálních přípravků a drahých zařízení (např. na údržbu a 
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proplach automatické převodovky) a především znalosti a zkušenosti s danou značkou. 

Na Vysočině není žádný další neznačkový autoservis specializující se na značku 

Mercedes-Benz. Značkový autoservis v Jihlavě nám při zachování naší kvality oprav 

svými cenami nemůže konkurovat.  

Mezi konkurenty z hlediska prodeje vozů nám v dnešní době internetu konkurují 

v podstatě všechny autobazary, autorizovaní prodejci i soukromé osoby vytvářející 

nabídku. Včetně nabídky na sociálních serverech. Proto se snažíme inzerovat své vozy 

všude, kde je to možné. Celkem na přibližně 60 serverech.  

2.3 SLEPT analýza 

Sociální faktory 

 Naše společnost se zaměřuje na konečné zákazníky z celé ČŘ. Hraje zde velkou 

roli vliv značky na zákazníka.  

 Průměrná mzda za rok 2015 v ČR je 26 467 Kč. To je v porovnání s 

předchozími lety meziroční změna reálné mzdy o 3,1 % (očištěno o inflaci). 

Jedná se o největší nárust za posledních 5 let. Zároveň se zvyšuje i minimální 

mzda, která současně v roce 2016 činí 9 900 Kč hrubého. To vypovídá o 

příznivém vývoji ekonomiky a jejím oživení. Zaměstnavatelé musí soutěžit o 

pracovníky v mnoha oborech, především v těch oborech, kde je silná poptávka. 

To také znamená, že zaměstnavatelům se zvyšují mzdové náklady. Průměrná 

hrubá mzda v kraji Vysočina je však nižší než průměr ČR, a to 23 977 Kč (21). 

Obrázek: Vývoj minimální mzdy od roku 2007 do 2016, vlastní zpracování 

 

Obrázek 10 Vývoj minimální mzdy, vlastní zpracování (21) 
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Obrázek: Vývoj průměrné mzdy za 5 let do 2015  

 

Obrázek 11 Vývoj průměrné mzdy za posledních 5 let (22) 

Nezaměstnanost od roku 2010 klesla celkově téměř o 40 % a to z 9,9 % 

(02/2010) na 6,1 % (03/2016). To způsobuje snížení nabídky vhodných 

uchazečů o zaměstnání. Již v minulém roce se některé společnosti potýkaly 

s nedostatkem vhodných uchazečů. Letošní rok bude tato skutečnost stále 

intenzivnější, jelikož se předpokládá další pokles. Rozdíl mezi únorem a 

březnem 2016 je 0,2 % a předpokládá se další pokles. Pro nás to znamená, že 

bude velmi náročné sehnat kvalitního zaměstnance s praxí v oboru. 

Nezaměstnanost v kraji Vysočina je ještě nižší než celorepublikový průměr a to 

5,98 % (23).  
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Obrázek:  Vývoj nezaměstnanosti za posledních 5 let 

 

Obrázek 12 Vývoj nezaměstnanosti za posledních 5 let (23) 

Legislativní faktory 

 Zákon č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

 Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů 

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

 Zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 235/2004 Sb., Zákon o DPH 

 Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád 

 Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

 Společnost musí dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP 

 Musíme dodržovat pravidelné revize technických zařízení 

 Zaměstnanci musí pravidelně absolvovat různá školení a školení odborné 

způsobilosti zaměstnanců (18) 
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Ekonomické faktory 

 Míra inflace, vyjádřená přírustem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen, vyjadřuje procento změny cenové hladiny za posledních 12 měsíců 

s porovnáním 12 předešlých měsíců. V březnu roku 2016 činí inflace 0,4 % (35). 

 Meziroční růst HDP ke konci roku 2015 činil 4,3 %, HDP ke konci roku 2015 

činí 4 477 mld. Kč.  Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla meziročně o 2,2 %. 

Na celkovém růstu se podílel nejvíce zpracovatelský průmysl a především 

výroba dopravních prostředků. To napovídá o tom, že automobilový průmysl 

vzkvétá (24). 

 Tuzemská výroba vozů neustále roste. Za první čtvrtletí roku 2016 se vyrobilo o 

2,21% víc vozů, než za stejné období předchozího roku. Celkem bylo vyrobeno 

v ČR za toto období 351 658 ks silničních motorových vozidel. Za rok 2015 

bylo v České republice vyrobeno celkem 1 328 788 ks silničních vozidel, to byla 

největší produkce za České republiky. To je dalším náznakem, že se 

automobilový průmysl neustále rozvíjí (25, 34). A předpokládáme tak příznivý 

vývoj situace firmy.  
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Obrázek: Shrnutí oboru automotive v ČR za rok 2014

 

Obrázek 13Shrnutí výsledků automotive ČR za rok 2014, vlastní zpracování (25) 

 Daňové zatížení je v současné době především DPH 21 % a daň z příjmu 15 % 

 Vývoj CZK vůči EUR - za poslední roky nastal celkový pokles a prozatímní 

stabilita.  



44 

 

Obrázek: Graf vývoje EUR/CZK dle ČNB za roky 2008-2016 

 

Politické faktory 

 V současnosti lze z prostředků Evropské unie i z našeho státního rozpočtu čerpat 

finanční podporu. Například z dotačního programu OPPI (Operační program 

podnikání a inovace). Tento dotační program podporuje vznik nových a rozvoj 

stávajících firem, pomáhá jim využívat moderní technologie, obnovitelné zdroje 

energie, atd. Tento dotační program již využilo několik dalších autoservisů jako 

např. AMOND s. r. o. (Autoservis Škoda), AUTO- Rolný v. o. s. (nákup 

nemovitosti pro autoservis a autosalon) atd. Dalším dotačním programem je 

PRV (Program rozvoje venkova), tento program byl založen jako podpora pro 

zvýšení stability venkova s cílem vytváření nových pracovních míst a celkového 

rozvoje. O dotace z PRV mohou žádat podnikatelé podnikající v obcích do 

2 000 obyvatel s méně než 10 zaměstnanci. Z tohoto dotačního programu 

bychom mohli čerpat například na vybavení provozovny, nákup strojů, výstavbu 

nové haly, či na rekonstrukci a modernizaci (27). 

 Od počátku roku 2016 vstoupily v platnost přísnější technické kontroly vozidel. 

Součástí technické kontroly je fotodokumentace vozidla, důslednější sledování 

diagnostických údajů při měření emisí. Technická kontrola se nejen zdraží, ale je 

i časově náročnější (půl hodiny na vůz). Od zavedení nového systému jsme se na 

počátku roku potýkali s komplikacemi, na některých STK se tvořily fronty kvůli 

nefunkčnímu vybavení, či kvůli nefunkčnímu systému nahrávání fotografií. 

Graf 1 Vývoj EUR/CZK dle ČNB za rok 2008-2016 (26) 
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Technik musí vozidlo nafotit z několika pohledů, musí fotit VIN kód a výrobní 

štítek. Tato změna pro nás má negativní vliv z časového hlediska. 

 

Technologické faktory 

 S rozvojem automobilového průmyslu sledujeme neustálý pokrok 

v technologiích výroby automobilů ale také v technologiích oprav. Je nutné 

absolvovat pravidelná školení zaměstnanců, která je budou seznamovat 

s novými technologiemi a postupy. Také se musíme zajímat o trendy v opravách 

vozů a nových přípravcích či pracovním náčiní.  

 

2.4 Mc Kinsey 7S 

 

Strategie  

Společnost se zabývá servisem a prodejem vozů Mercedes-Benz. Díky tomu, že servis 

není autorizovaný, může společnost servisovat i vozy jiných značek bez omezení.  

Dle mého názoru nemá společnost jasně definovanou strategii a cíle, kterých chce 

dosáhnout. Cílem této práce bude určit základní strategie.  

Struktura  

Tato společnost má celkem 10 zaměstnanců. Hlavní řídící osobou je majitel, ten má vliv 

na veškeré dění ve firmě. Podřízení mu jsou vedoucí servisu a vedoucí prodeje. Vedoucí 

servisu má na starost tým šesti automechaniků. Vedoucí prodeje se zapojuje do procesů 

na servisu a pomáhá vedoucímu servisu. Tito dva musí úzce spolupracovat, proto jsou 

velmi důležité vztahy mezi nimi. Informační specialista starající se o webové stránky a 

inzerci pracuje externě. Díky malému počtu zaměstnanců panuje ve firmě „rodinná 

atmosféra“. Společnost je rozdělena na servis, autosalon a e-shop, avšak tyto tři složky 

jsou vzájemně provázané. Společnost není zavázána importérovi MB CZ, tudíž veškeré 

aktivity jsou jen na jejím uvážení, nikdo jí nestanovuje ceny ani podmínky. To může být 
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na jednu stranu výhodou (z důvodu konkurenčních cen), ale zároveň i nevýhodou 

(nedůvěra zákazníků). 

Systémy  

V rámci salonu a prodeje vozů jsou závazné postupy při jednání se zákazníky. Dbáme 

na to, abychom o voze sdělili co nejvíce pravdivých informací (pozitivních i 

negativních), aby později nedocházelo k nedorozuměním a reklamacím. Zákazník tak 

může vůz porovnat s ostatními vozy v nabídce. Při porovnání zákazníkovi sdělíme 

výhody a nevýhody různých typů vozů, technické parametry atd.  Pokud má zákazník 

zájem, je mu nabídnuta předváděcí jízda, při které si může vyzkoušet jízdní vlastnosti a 

komfort vozidla. K prodeji vozů nabízíme mnoho doplňků, jako je například sjednání 

povinného ručení přímo na místě, vyřízení financování či prověření vozu kontrolními 

systémy.  

Společnost využívá pro komunikaci především mobilní telefony, e-mail, internetové 

stránky, osobní kontakt a mnoho druhů reklam. Velký důraz je kladen na internetové 

stránky, které jsou na předních pozicích ve vyhledavačích.  

Systém, který nutně potřebuje vylepšení je skladové hospodářství, to je doposud velmi 

chaotické a jeho neevidence způsobuje problémy při opravách vozů. 

Servis využívá informačního servisu importéra MB CZ k vyhledávání technických 

výkresů, návodů, nalezení náhradních dílů atd.  

Styl práce a vedení  

Práce ve společnosti probíhá neorganizovaně kvůli nejasnému řízení. Společnost má 

velké množství zakázek, které není schopna se svou aktuální kapacitou zvládat, nastává 

problém s tím, že zaměstnanci často pracují na několika vozech zároveň, nebo 

přeskakují od jedné zakázky k druhé, to vede k nedodržování domluvených termínů se 

zákazníky. Na zaměstnance je tak vyvíjen velký tlak, při kterém mohou více chybovat a 

samozřejmě stres působí i na jejich psychiku a atmosféru na pracovišti. Bylo by vhodné 

tuto situaci nějakým způsobem řešit a také navrhnout vhodný motivační systém 

pracovníků. 
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Spolupracovníci  

Čtyři z šesti automechaniků pracují ve společnosti již od jejího počátku, tito mechanici 

jsou velmi pokročilí ve svých znalostech a zkušenostech s opravami vozů této značky. 

V loňském roce byli přijati dva automechanici, kteří jsou ve stádiu zaučování. Tito dva 

mechanici jsou čerství absolventi v oboru, mají chuť a snahu pracovat pečlivě a učit se 

nové věci. Proto jsme při náboru nových zaměstnanců nedbali na dosaženou praxi, ale 

na jejich povahu a zájem o tento obor. Majitel společnosti vystudoval strojírenský obor 

zakončený maturitní zkouškou, díky tomu je schopen navrhnout a vyrobit různé 

pracovní pomůcky a přípravky, které pomůžou k urychlení práce či zvládnutí operací, 

které jinde neprovádějí. Pan majitel podniká již 21 let na živnostenské oprávnění a 

veškerý svůj majetek vybudoval s velkou pílí, je velmi nápaditý a ambiciózní. Sám 

navrhnul celý koncept autosalonu a s týmem automechaniků celý tento projekt 

uskutečnil. IT specialista pro společnost pracuje na poloviční úvazek externě, bohužel 

sám nevyvíjí žádnou vlastní iniciativu. Myslím, že je potřeba zavést vhodný systém 

rozvoje zaměstnanců. 

Schopnosti  

Společnost působí na trhu od roku 2008, v roce 2014 byl uskutečněn projekt rozšíření a 

byl slavnostně otevřen autosalon. Ze servisního hlediska má společnost velmi slušné a 

ceněné know-how a mnoho zkušeností v oboru. Z hlediska autosalonu je ještě mnoho 

oblastí, které potřebují vylepšit. Tento obor se neustále vyvíjí v souladu s novými 

technologiemi výroby vozů, vozy jsou čím dál složitější, propracovanější a modernější. 

Pro firmu je velmi důležité držet krok s novými technologiemi a investovat do svého 

rozvoje. Zaměstnanci by měli pravidelně absolvovat školení přímo u výrobce a měli by 

se seznamovat s těmito novými technologiemi. To by mohlo mít kladný vliv na zlepšení 

situace s nepovedenými zakázkami.  

Sdílené hodnoty 

Vizí celé společnosti je zajištění bezproblémového chodu firmy, získání a udržení 

stálých spokojených zákazníků a zaměstnanců. Je nutno provádět kvalitní práci, rozšířit 

povědomí o firmě do všech koutů ČR a tím i získat větší tržní podíl a tím zvýšit 



48 

 

konkurenceschopnost. Majitel firmy pravidelně pořádá porady se zaměstnanci, kde jim 

sděluje důležité informace o dění ve firmě a budoucích záměrech.  

 

2.5 Finanční analýza 

Pro tuto práci jsem zvolila finanční analýzu poměrovými ukazateli. Analýza 

poměrovými ukazateli je nejběžnějším nástrojem pro finanční analýzu. Srovnává 

aktuální finanční výsledky s historickými výsledky společnosti, případně s výsledky 

jiných společností. Management společnosti využívá výsledky této analýzy jako 

podklad pro kontrolu hospodaření a k rozhodování o budoucím vývoji (28). 

2.5.1 Ukazatelé likvidity 

Likvidita je vyjádřením schopnosti podniku hradit včas své závazky. Pokud je likvidita 

nedostatečná, může nastat platební neschopnost, která může vést až k bankrotu. 

Používáme tři základní ukazatele: 

Likvidita prvního stupně (okamžitá likvidita) = pohotové peněžní prostředky / 

krátkodobé závazky 

Likvidita 1. stupně 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,42 8,07 11,42 38,88 0,26 

 

Zde je požadovaná hodnota ideálně 1, minimálně však 0,2. 

Do požadované hodnoty se zařadil až rok 2015, předchozí roky byla okamžitá likvidita 

příliš vysoká.  

Likvidita druhého stupně (pohotová likvidita) = (pohotové peněžní prostředky + 

pohledávky) / krátkodobé závazky 

Likvidita 2. stupně 

2011 2012 2013 2014 2015 

11,27 11,02 15,59 66,5 6,6 
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Pro zachování pohotové likvidity by neměla výsledná hodnota klesnout pod 1,0.  

Pohotová likvidita byla ve firmě zachována ve všech zkoumaných obdobích.  

Likvidita třetího stupně (běžná likvidita) = oběžný majetek celkem / krátkodobé 

závazky 

Likvidita 3. stupně 

2011 2012 2013 2014 2015 

38,65 30,85 46,33 177,5 57 

 

Výsledky tohoto ukazatele by se měly ideálně pohybovat v rozmezí 2,0 – 2,5 (38). 

Ve firmě jsou výsledky daleko nad ideální hranicí, to naznačuje, že příliš vysoká 

likvidita snižuje výnosnost podniku a volné peněžní prostředky nepřináší žádné výnosy. 

Společnost by měla investovat například do nových strojů a zařízení, případně do 

rozšíření nabídky vozů, aby zvýšila svou výnosnost z těchto nevyužitých peněžních 

prostředků.  

2.5.2 Ukazatelé finanční stability 

V této finanční analýze stability využíváme finanční data z rozvahy. Výsledky této 

analýzy vyjadřují, do jaké míry je majetek podniku kryt z vlastních zdrojů.  

Ukazatel věřitelského rizika = cizí zdroje / celková aktiva x 100  

Cizí zdroje = rezervy + krátkodobé závazky + bankovní úvěry + dlouhodobé závazky + 

časové rozlišení pasiv 

Ukazatel věřitelského rizika 

2011 2012 2013 2014 2015 

13,05% 9,54% 12,40% 0,42% 10,90% 

 

Ukazatel věřitelského rizika nám sděluje, že společnost byla v roce 2015 zadlužena 

pouze z 10,90 % svého kapitálu.  

Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva x 100 
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Tento ukazatel vyjadřuje podíl, jak jsou v podniku aktiva financována z vlastních 

zdrojů. Součet ukazatele věřitelského rizika a koeficientu samofinancování činí 

dohromady 100 % (38). 

 

Koeficient samofinancování 

2011 2012 2013 2014 2015 

86,95% 90,46% 87,60% 99,58% 89,10% 

 

Tento ukazatel vyjadřuje, že v roce 2015 byla firma kryta vlastními zdroji z 89,10 %. 

2.5.3 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity, někdy nazývané také jako ukazatelé obratovosti nebo vázanosti 

kapitálu, využívají finanční data z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát. Tyto ukazatelé 

vyjadřují buď četnost přeměny majetku v peněžní prostředky, nebo dobu obratu 

jednotlivých složek majetku. Slouží k posouzení, zda je podnik schopen hospodařit se 

svými aktivy a zda je velikost jednotlivých druhů aktiv vzhledem k podnikatelským 

aktivitám přiměřená. Pokud držíme v aktivech více finančních prostředků než je 

potřeba, snižuje nám to zisk a vytváří zbytečné náklady a naopak.  

Obrat celkových aktiv = tržby / aktiva celkem 

Obrat celkových aktiv 

2011 2012 2013 2014 2015 

1,53 1,21 1,55 1,75 1,26 

 

Tento ukazatel vyjadřuje rychlost obratu (počet obrátek aktiv) za dané období. 



51 

 

2.5.4 Ukazatelé rentability 

Ukazatelé rentability poměřují zisk s výší vlastních zdrojů, které byly využity 

k dosažení zisku.  

Ukazatel rentability vloženého kapitálu ROI 

ROI = čistý zisk / (celková aktiva – krátkodobé cizí zdroje) 

Rentabilita vloženého kapitálu ROI 

2011 2012 2013 2014 2015 

68,88% 5,61% -3,50% 17,20% 24,65% 

 

Rentabilita vloženého kapitálu je 24,65 % v roce 2015 a má stoupající tendenci. 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv ROA 

Tento ukazatel poměřuje zisk s celkovými investovanými aktivy do podnikání, bez 

ohledu na to, z jakého zdroje byla aktiva financována.  

ROA = čistý zisk po zdanění / celková aktiva 

Rentabilita vložených aktiv ROA 

2011 2012 2013 2014 2015 

82,60% 6,76% -3,56% 20,32% 29,39% 

 

Dle výsledků ukazatele ROA můžeme říci, že podnik za rok 2015 ze svých aktiv 

vytvořil zisk 29,39 %.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE 

Ukazatel ROE je zdrojem informací pro majitele firem, který vypovídá o tom, zda 

investovaný kapitál přináší dostatečný výnos. Pokud je hodnota ROE dlouhodobě rovna 

nebo nižší než státem garantované výnosy z cenných papírů, bude pro investory 

výhodnější investovat jiným způsobem.  

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

2011 2012 2013 2014 2015 

94,99% 7,47% -4,06% 20,40% 32,98% 

 

Nejúspěšnějším rokem byl rok 2011, ve kterém se zhodnotil investovaný kapitál o 94,99 

%. Po tomto roce zisky strmě klesaly až do roku 2013, kdy byl zisk záporný. Od roku 

2013 zisky opět rostly a v roce 2015 dosáhly 32,98 % což je vysoko nad hranicí státem 

garantovaných výnosů.  

2.6 SWOT analýza 

Silné stránky: 

 Dobré jméno – naši spokojení zákazníci šíří pozitivní reklamu o firmě.  

 Kvalifikovaní zaměstnanci – zaměstnanci jsou specialisté na vozy  

Mercedes-Benz.  

 Vysoký komfort pro zákazníka – zákazníky během opravy nebo servisu 

posadíme do oddělené místnosti na pohodlný gauč, kde jsou prosklené zdi, 

mohou tak pozorovat mechaniky při práci na vlastním voze. Zákazníci se mohou 

posadit buď přímo v místnosti na servisu, nebo se mohou posadit na salonu. Na 

salonu si mohou prohlédnout vozy v nabídce, či se mohou připojit na internet a 

dělat svou práci. V obou případech je 

možné sledovat televizi a dát si zdarma 

kávu, čaj, vodu či čerstvě vymačkaný 

ovocný džus.   

Obrázek 14 Káva stylu Mercedes-Benz, 

vlastní fotografie 
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Obrázek 15 Posezení pro zákazníky v budově servisu, vlastní fotografie 

 Databáze oprav a zákazníků – u každé opravy se zaznamenávají do servisního 

protokolu veškeré informace o zákazníkovi, jeho voze, stavu km i o všech 

použitých dílech a zásazích do vozidla. To umožňuje přesné a důkladné řešení 

reklamací. Případně ochranu pro nás při sporných situacích.  

 Rychlost oprav - zákazníky přijímáme co nejdříve od objednání, banální 

hodinové zákroky přijímáme ihned. Tím se urychluje čekání na servis a 

zákazníci nemají důvod vyhledávat jiné servisy. 

 Umístění autoservisu – naše poloha je v podstatě uprostřed ČR, to je pro nás 

silnou stránkou z hlediska dosažení cíle přilákat zákazníky z celé republiky.  

 Cena – díky tomu, že jsme neautorizovaný servis, můžeme držet naši hodinovou 

sazbu mnohem níže, než ostatní autorizované servisy 

 Ne-autorizace – možnost používání neoriginálních a repasovaných dílů, které 

jsou svou cenou bezkonkurenční oproti autorizovaným servisům.  
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Slabé stránky: 

 Kapacita servisu – díky našemu dobrému jménu, kvalitně a rychle odváděné 

práci nám zákazníci stále přibývají. Jelikož jsme zastánci toho, že není dobré 

zákazníky odmítat, nebo je nechávat dlouho čekat, je to pro nás těžká situace.  

 Finanční omezení – jelikož se pan majitel nechce žádným způsobem 

zadlužovat, veškeré zásoby a vozy k prodeji nakupuje z vlastních peněžních 

prostředků firmy. Toto je slabá stránka především u prodeje vozů, omezené 

prostředky dovolují pouze několik vlastních aut k prodeji, ostatní se musí 

prodávat zprostředkovaně. Tím se bohužel dostatečně nepokrývá poptávka po 

vozech.  

 Výsledky finanční analýzy – finanční analýzy nám potvrdila domněnky, které 

se týkaly špatného hospodaření s volnými peněžními prostředky. 

 Zaměření na Mercedes-Benz – u prodeje vozů je značnou slabou stránkou 

zaměření na Mercedes-Benz kvůli tomu, že u většiny ostatních prodejců funguje 

výkup na protiúčet. Pokud tedy přijde zákazník s jinou značkou vozu, ve většině 

případů s výkupem na protiúčet u nás neuspěje.  

 Zvyšující se ceny – stále se zvyšující ceny energií zvedají náklady. 

 Nepropracované skladové hospodářství -  z důvodu nedůkladné evidence dílů 

a materiálů mnohdy nastanou potíže s nedostatkem potřebných náhradních dílů, 

nebo naopak přebytek nepotřebných dílů. 

Příležitosti: 

 Zavedení nových technik a technologií – je potřeba neustále sledovat nové 

trendy, technologie a snažit se o modernizaci procesů i vybavení. Při 

absolvování školení bychom byli schopni opravovat i novější, technicky 

složitější vozy.  

 Širší sortiment zboží a služeb – můžeme se snažit o rozšíření našich služeb, dát 

zákazníkovi přidanou hodnotu, kterou jinde nedostane. Případně vylepšit služby, 

se kterými zákazníci nejsou spokojeni. 
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 Uzavření partnerství s jiným prodejcem vozů, který se nespecializuje na 

značku Mercedes-Benz – Luxusní vozy se lépe prodávají naleštěné a vystavené 

v salonu, než v autobazaru na štěrku. Pokud bychom sehnali prodejce, který má 

dostatek vozů a byl by ochotný vozy zapůjčit do komisního prodeje, mohli 

bychom se s ním podělit o zisk z prodeje. Nám tím přibudou vozy do nabídky, 

pokryjeme větší poptávku a prodejci pomůžeme prodat vozy, které by se mu 

mohly hůře prodávat. Tím můžeme získat i partnerství pro servis a opravy vozů.  

 Rozšíření povědomí o naší firmě po celé republice – pokud naši propagaci 

zaměříme velkoplošně na celou republiku, můžeme získat velké množství 

nových zákazníků. Už v současnosti máme většinu zákazníků z celé ČR. 

 Příznivý vývoj ekonomiky – díky příznivému vývoji ekonomiky můžeme naši 

firmu neustále rozvíjet a posouvat kupředu. Můžeme využít dotačních programů 

či nízkých úrokových sazeb.  

 Možnost uzavření spolupráce s pojišťovnami – SNO – pokud splníme 

požadavky pojišťoven, můžeme se stát smluvním neznačkovým opravcem. 

Pojišťovna by nám tak posílala zákazníky a my bychom řešili jejich pojistné 

události. Tím si zajistíme stálý přísun nových zákazníků a tržeb. S tím souvisí 

využití služeb Audatexu. Audatex je celosvětově působící společnost, zabývající 

se automatizovaným výpočtem nákladů na opravu a je významným 

poskytovatelem technologií, služeb a poradenství zaměřených na likvidaci 

pojistných událostí. Spolupráce s touto firmou by nám dodala prestiž a možnost 

mnohem přesnějších kalkulací oprav, ale také možnost nahlédnout do dosud 

neznámých postupů a technologií oprav (29). 

 Volné peněžní prostředky – Z výsledků finanční analýzy bylo zjištěno, že ve 

firmě je mnoho nevyužitých finančních prostředků, díky tomu můžeme tyto 

finanční prostředky využít lépe. Například na rozvoj společnosti, nové vybavení, 

rozšíření služeb atd.  
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Hrozby: 

 Vstup nové konkurence na trh, nebo posílení současných konkurentů – 

konkurence má rok do roku větší rostoucí tendenci. Musíme tedy sledovat naše 

konkurenty a shromažďovat o nich informace. Musíme sledovat, co dělají, jak 

oslovují své zákazníky, jak se snaží získat nové zákazníky, jaké nabízejí 

doplňkové služby. A musíme se jim neustále snažit vyrovnat, či být lepšími než 

oni. Pokud toto podceníme a konkurenti budou lepší jak my, vznikne nám tak 

velká hrozba, která nás může připravit o mnoho zákazníků. 

 Zdokonalování technologie výroby – v dnešní moderní době jsou vyráběny 

stále kvalitnější a odolnější materiály, které prodlužují životnost vozů a jejich 

dílů.  Z toho teoreticky vyplývá, že v budoucnu nebude potřeba takového 

objemu oprav jako doposud.  

 Snadná dostupnost levných náhradních dílů – pokud se na trh dostanou 

dostupné, levné a kvalitní náhradní díly, může nás to ohrozit o oblasti objemu 

prodeje náhradních dílů. 

 Platební nekázeň firem  

 Zastarávání vozového parku – zákazníkům, kteří u nás podstupují 

dlouhodobější opravy, poskytujeme zdarma náhradní vozidla. Bohužel zákazníci 

si moc neváží toho, co není jejich. K vozům se často chovají dost hrubě a 

nezodpovědně. Tím nám náhradní vozidla, která už tak stárnou, devastují. 

V budoucnosti nás proto čekají velké náklady na pořízení nových služebních 

aut. 

 Nedostatečná kapacita servisu – nedostatečná kapacita může vést k dlouhým 

čekacím lhůtám. Kvůli nátlaku a stresu zaměstnanců z neplnění termínů může 

vzniknout více chyb při opravách, zaměstnanci mohou pracovat méně kvalitně. 

To by mohlo způsobit nespokojenost zaměstnanců, která by znamenala ztrátu 

zákazníků.  

 Sankce od importéra MB CZ – kvůli problémům s autorskými právy jsme 

neustále upomínáni a vyzýváni importérem a zástupcem značky Mercedes-Benz, 
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že nesmíme používat znak hvězdy, dále název Mercedes Cars & Servis, doménu 

mercedesservisautodily.cz atd. Tyto nápis a znaky se vyskytují na webových 

stránkách, reklamních materiálech, vizitkách, billboardech, atd. Tyto změny by 

byly velmi nákladné, proto je vedení společnosti v podstatě ignoruje. To by 

mohlo způsobit sankci za neoprávněné užívání ochranných známek Mercedes-

Benz v řádech několika milionů Kč, což by mohlo vést k bankrotu společnosti.  

Obrázek: Shrnutí SWOT analýzy 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
 Dobré jméno  Nedostatečná kapacita 

 Kvalifikovaní zaměstnanci 

 Finanční omezení - odpor k 

zadlužení 

 Vysoký komfort pro zákazníky 

 Špatné hospodaření s volnými 

peněžními prostředky 

 Databáze oprav a zákazníků  Zaměření na jednu značku 

 Rychlost oprav  Zvedání nákladů 

 Poloha provozovny  Nekvalitní skladové hospodářství 

 Bezkonkurenční ceny 

  Neautorizace 

 

 
Příležitosti Hrozby 

 Využití nových postupů a 

technologií  Vstup nové konkurence na trh 

 Rozšíření sortimentu a služeb  Snížení potřeby oprav 

 Možnost partnerství s jinými 

autosalony 

 Vstup nového konkurenčního 

dodavatele náhradních dílů 

 Získání zákazníků z celé 

republiky  Platební nekázeň zákazníků 

 Možnost využití dotačních 

programů  Zastarávání vozového parku 

 Nevyužité peněžní prostředky 

 Nedostatečná kapacita servisu - 

nespokojenost 

 

 Sankce od Importéra MB CZ 
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2.7 Marketingový průzkum 

Aby bylo možné navrhnout optimální marketingovou strategii, musela jsem provést 

průzkum, který se zaměřoval na hodnocení zákazníků pro jednotlivé oblasti podnikání. 

Do těchto oblastí byl zařazen servis, autosalon, e-shop a také segmentační otázky. 

Dotazování probíhalo formou anonymního dotazníku. Dotazník byl anonymní z toho 

důvodu, že jsem se zákazníků dotazovala na citlivé informace ohledně jejich bydliště, 

věku a příjmu. Bohužel však značná část dotazovaných i přes mé prosby o vyplnění 

kompletního dotazníku neuvedla citlivé informace ohledně věku a svého příjmu. 

Z celkových 325 dotazovaných osob, na tyto citlivé otázky odpovědělo kompletně 

pouhých 158 respondentů. Neúplné dotazníky jsem proto musela vyřadit.  

2.7.1 Harmonogram průzkumu 

Postup vlastního průzkumu 

1. Rozhovor s vedením a zaměstnanci firmy 

2. Příprava dotazníku 

3. Spuštění dotazníkového průzkumu 

4. Vlastní průzkum 

5. Uzavření dotazníkového průzkumu  

6. Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

7. Analýza dat 

8. Zpracování návrhů opatření 

 

Obrázek 16 Harmonogram průzkumu, vlastní zpracování 
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Obrázek 17 Ganttův diagram harmonogramu průzkumu, vlastní zpracování 

2.7.2 Určení cíle průzkumu 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jak zákazníci vnímají naše služby, jaké služby u nás 

postrádají, a poskytne jim také příležitost vyjádřit svůj názor. Z průzkumu zjistíme, jaké 

věkové kategorie zákazníků nás nejvíce navštěvují, zda jsou našimi zákazníky spíše 

muži, nebo ženy, a také do jaké příjmové kategorie spadají. Na základě těchto informací 

můžeme vylepšit či vytvořit novou marketingovou strategii, která bude lépe cílená 

přímo na tyto zákazníky. Dále se budu snažit na základě jejich osobních názorů a 

připomínek lépe pochopit jejich potřeby a budu se snažit navrhnout takovou strategii, 

která povede k jejich většímu uspokojení a tím také ke zvýšení ziskovosti firmy. 

Výsledky průzkumu budou doplněny o data z Google Analytics, které zkoumají 

návštěvnost webových stránek a e-shopu společnosti.  

2.7.3 Zdroje dat a metody sběru dat 

Průzkum byl prováděn dotazníkovým šetřením převážně v písemné formě. Elektronický 

formulář byl vystaven na webových stránkách a na Facebookovém profilu společnosti. 

Písemná forma dotazníku byla k dispozici na provozovně servisu i autosalonu. Abych 

zajistila anonymitu dotazovaných, umístila jsem na provozovny neprůhledné plastové 

krabičky, do nichž se dotazníky vhazovaly. Na těchto krabičkách byl vysvětlen záměr a 

účel dotazníkového průzkumu. Většinu zákazníků jsem osobně požádala o vyplnění a 

sama jim vysvětlila, pro jaké účely budou výsledky sloužit. Všechna posbíraná data 

jsem následně analyzovala a vyvodila z nich závěry.  

2.7.4 Tvorba dotazníku 

Cílovou skupinou pro nás byli současní zákazníci, kteří již mají zkušenost s naším 

servisem či autosalonem.  
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Zvolila jsem otázky otevřené i uzavřené. Mezi otevřené otázky se zařazují otázky na 

věk, původ a příjem, ale také otázky na preferenci médií a informací, které z nich chtějí 

zákazníci získat. Jelikož byl dotazník rozdělen na část dotazující se na servis, autosalon 

a e-shop, zákazníci měli možnost u každého vyjádřit svůj názor pomocí otevřené 

otázky. Uzavřené otázky byly hodnoceny 10 bodovou hodnotící škálou, kde 1 je 

nejhorší hodnocení a 10 nejlepší hodnocení.  

2.7.5 Vyhodnocení dotazníku 

Z původních 325 vyplněných dotazníků bylo nutno velkou část vyřadit z důvodu 

neúplného vyplnění segmentačních otázek. Analyzovanou část tvoří 158 dotazníků. 

První otázkou byla otázka na pohlaví dotazovaného. Z grafu je patrné, že 109 zákazníků 

tvořilo mužské pohlaví a 49 zákazníků tvořily ženy. Muži tvořili 69 % dotazovaných a 

ženy pouze 31 %.  

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví?  

 

Graf 2Poměr mužů a žen v průzkumu 

Z výsledků této otázky je patrné, že našimi zákazníky jsou převážně muži.  
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Otázka č. 2: Jaký je Váš Věk? 

Pro lepší přehlednost jsem zákazníky a jejich odpovědi rozdělila do věkových kategorií. 

Nejčetnější skupinou je skupina od 31-40 let, těsně za ní je v pořadí skupina 41-50 let. 

Dle výsledků průzkumu je průměrný věk našich zákazníků přesně 40 let. 

 

Graf 3 Četnost respondentů v jednotlivých věkových kategoriích 
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Otázka č. 3: Z kterého města či okresu pocházíte? 

Na grafu je zobrazeno, z jakých měst dotazovaní zákazníci pochází. V grafu nejsou 

zobrazena města a okresy, které se v odpovědích vyskytly dvakrát a méně.  

 

Graf 4 Bydliště dotazovaných 

Z odpovědí vyplývá, že nejvíce zákazníků pochází z Prahy, Brna a z okolních měst od 

provozovny z Jihlavy, Havlíčkova Brodu a Humpolce.  
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Otázka č. 4: Jaký je přibližně Váš čistý měsíční příjem? 

 

Graf 5 Příjem respondentů 

Průměrný čistý měsíční příjem je 38 600 Kč (zaokrouhleno na 100 Kč)  

Průměrná mzda za rok 2015 v ČR je 26 467 Kč, to znamená, že naši zákazníci mají 

většinou nadprůměrné příjmy. V průměru o více jak 12 tisíc korun.  
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Otázka č. 5: Jak hodnotíte rychlost našeho servisu? 

 

Graf 6 Hodnocení rychlosti servisu – četnost odpovědí 

Výsledná průměrná známka hodnocení rychlosti servisu je číslo 6. To vypovídá o tom, 

že naše silná stránka, kterou byla rychlost oprav, není vnímána zákazníky stejně.  

Otázka č. 6: Jak hodnotíte kvalifikaci zaměstnanců servisu? 

 

Graf 7 Hodnocení kvalifikace zaměstnanců servisu 

Výsledná průměrná známka hodnotící kvalifikaci zaměstnanců servisu je 6,85. 
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Otázka č. 7: Jak hodnotíte přístup zaměstnanců servisu? 

 

Graf 8 Hodnocení přístupu zaměstnanců servisu 

Výsledná průměrná známka je 6,78.  

Otázka č. 8: Jak hodnotíte přístup servisu k řešení reklamací? 

 

Graf 9 Hodnocení přístupu servisu k řešení reklamací 

Výsledné průměrné hodnocení přístupu k řešení reklamací je 6,01.  
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Otázka č. 9: Jaké služby v našem servisu postrádáte? Názory a připomínky 

týkající se servisu.  

Tato otázka byla udávána jako nepovinná. Sloužila k tomu, aby mohli zákazníci 

vyjádřit, co navíc od servisu očekávají či jejich názory na servis. Odpovědi jsem se 

snažila logicky rozdělit do několika kategorií témat, které se nejčastěji vyskytovaly. U 

některých odpovědí bylo vyjádřeno i více názorů, proto je četnost větší než původní 

počet odpovědí. Celkem odpovědělo 101 respondentů.  

 

Graf 10 Komentáře respondentů k servisu 

Celkem 43 respondentů v servisu nic nepostrádá, dalších 13 neví, co by vytkli. 

Nejčastěji byla kritizována náhradní vozidla, jejich stav a také to, že neposkytujeme 

službu profesionálního čištění vozů. Celkem 11 respondentů servis hodnotilo pozitivně 

a 10 respondentů negativně.  
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Otázka č. 10: Jak hodnotíte nabídku vozů v našem autosalonu, případně v inzerci? 

 

Graf 11 Hodnocení nabídky vozů 

Výsledné průměrné hodnocení je 5,06.  

Otázka č. 11: Jak hodnotíte kvalifikaci zaměstnanců v autosalonu? 

 

Graf 12 Hodnocení kvalifikace zaměstnanců autosalonu 

Výsledné průměrné hodnocení je 6,63.  
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Otázka č. 12: Jak hodnotíte přístup zaměstnanců autosalonu? 

 

Graf 13 Hodnocení přístupu zaměstnanců autosalonu 

Průměrné hodnocení přístupu zaměstnanců autosalonu je 7,33. 

Otázka č. 13: Jak hodnotíte služby spojené s prodejem vozů? 

 

Graf 14 Hodnocení služeb při prodeji vozu 

Průměrné hodnocení služeb spojených s prodejem vozů je 5,97. 
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Otázka č. 14: Co v nabídce autosalonu postrádáte? Názory a připomínky týkající 

se autosalonu.  

Na tuto nepovinnou otázku odpovědělo 98 respondentů. Dle vlastní logiky jsem 

odpovědi dle své podstaty roztřídila do nejčastěji vyskytovaných odpovědí. Pozitivní 

hodnocení bylo celkem od 31 respondentů, dalším 27 respondentům v autosalonu nic 

nechybí a ani by nic nevytkli. Nejvíce kritiky bylo na výběr vozů a na absenci nových 

vozů.  

h  

Graf 15 Komentáře respondentů k autosalonu 
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Otázka č. 15: Jak hodnotíte dostupnost a polohu provozovny? 

 

Graf 16 Hodnocení dostupnosti provozovny 

Výsledné průměrné hodnocení dostupnosti a polohy provozovny je 4,73.  

Otázka č. 16: Jaká informační média preferujete? 

 

Graf 17 Preference informačních médií 

Nejvíce preferovaným informačním médiem v oblasti oprav vozů je doporučení a těsně 

za ním internet.  
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Otázka č. 17: Jaké informace se chcete dozvědět z informačních médií? 

 

Graf 18 Požadované informace z médií 

Zákazníci se z výše uvedených médií chtějí nejčastěji dozvědět informace o nabídce 

sortimentu, ceně zboží a služeb a také kontakty.  

Otázka č. 18: Co byste vytkli našim webovým stránkám? (www.mservis-stoky.cz) 

 

Graf 19 Hodnocení webových stránek 

U webových stránek bylo nejvíce kritiky zaznamenáno na zastaralý design a na špatnou 

kvalitu či pravdivost informací.  
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Otázka č. 19: Viděli jste náš nový e-shop? 

Z grafu je patrné, že e-shop (mercedesservisautodily.cz) vidělo pouze 11 respondentů 

z celkových 158. Což je velmi slabý výsledek. E-shop nejspíš není dostatečně 

propagovaný, nebo neplní zákazníkovy představy a požadavky.  

 

Graf 20 Povědomí o novém e-shopu 

Otázka č. 20: Jak hodnotíte nabídku sortimentu v e-shopu?  

Tato otázka byla vyplňována pouze v případě, že respondent na předešlou otázku 

odpověděl ano.  
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Graf 21 Hodnocení nabídky sortimentu v e-shopu 

Průměrné hodnocení nabídky sortimentu v e-shopu je 3,44.  

Otázka č. 21: Jak hodnotíte přehlednost e-shopu?

 

Graf 22 Hodnocení přehlednosti e-shopu 

Průměrné hodnocení přehlednosti e-shopu je 5,56. 
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Otázka č. 22: Jak hodnotíte termíny dodání a doručovací podmínky? 

 

Graf 23 Hodnocení termínů dodání a doručovacích podmínek 

Průměrné hodnocení termínů dodání a doručovacích podmínek je 3,31 a je nejhůře 

hodnoceným z celého dotazníku. 

Otázka č. 23: Jaký sortiment v nabídce e-shopu postrádáte? 

Na tuto nepovinnou otázku odpovědělo celkem 10 respondentů. Zde byla kritika na to, 

že dodací termíny jsou příliš dlouhé a náklady na dopravu příliš vysoké. Dále se 

objevila kritika na nutnost vracení vadných kusů a připočítání zálohy na tyto vadné 

kusy. Objevilo se i pozitivní hodnocení na ceny vzduchových měchů, ale ty bohužel 

zastínila kritika na nedostatečný obsah zboží v e-shopu.  
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2.8 Shrnutí výsledků dotazníku 

č.: Otázky dotazníku Shrnutí výsledků 

1 Jaké je Vaše pohlaví? 49 (31%) žen, 109 (69%) mužů 

2 Jaký je Váš věk? Průměrný věk respondentů je 40 let.  

3 Z kterého města či okresu pocházíte? 
18 % Praha, 9 % Jihlava, 7 % Brno, 6 % 

Havlíčkův Brod, 4 % Humpolec  

4 
Jaký je přibližně Váš čistý měsíční 

příjem? 
Průměrně 38 600 Kč 

5 Jak hodnotíte rychlost našeho servisu? 6 

6 
Jak hodnotíte kvalifikaci zaměstnanců 

servisu? 
6,85 

7 
Jak hodnotíte přístup zaměstnanců 

servisu? 
6,78 

8 
Jak hodnotíte přístup servisu k řešení 

reklamací? 
6,01 

9 
Jaké služby v servisu postrádáte? 

(komentáře) 

Nejčastěji: nic, lepší náhradní vozy, čištění 

vozů. 

10 
Jak hodnotíte nabídku vozů v 

autosalonu (včetně inzerce)? 
5,06 

11 
Jak hodnotíte kvalifikaci zaměstnanců 

autosalonu? 
6,63 

12 
Jak hodnotíte přístup zaměstnanců 

autosalonu? 
7,33 

13 
Jak hodnotíte služby spojené s 

prodejem vozů? 
5,97 

14 
Co v nabídce autosalonu postrádáte?   

(komentáře)  

Nejčastěji: pozitivní hodnocení, nic, větší výběr 

vozů 

15 
Jak hodnotíte dostupnost a polohu 

provozovny? 
4,73 

16 Jaká informační média preferujete? Doporučení, internet, noviny 

17 
Jaké informace se chcete dozvídat z 

informačních médií? 
Nejčastěji: nabídka sortimentu, ceny, kontakty 

18 
Co byste vytkli našim webovým 

stránkám? (komentáře) 

Nejčastěji: zastaralý design, nic, špatná kvalita 

či pravdivost informací 
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19 Viděli jste náš nový e-shop? 147 (93 %) ne; 11 (7 %) ano 

20 
Jak hodnotíte nabídku sortimentu v       

e-shopu? 
3,44 

21 Jak hodnotíte přehlednost e-shopu? 5,56 

22 
Jak hodnotíte termíny dodání a 

doručovací podmínky? 
3,31 

23 
Jaký sortiment v nabídce e-shopu 

postrádáte?  (komentáře) 

Dlouhé dodací lhůty, vysoké náklady na 

dopravu, zálohované zboží 

 

2.8.1 Analýza Google analytics 

Tato analýza čerpá data posbíraná za celkové období, využijeme z nich především 

segmentační data týkající se věku, původu a pohlaví návštěvníků. 

2.8.1.1 Analýza E-shopu 

E-shop s doménou mercedeservisautodily.cz byl spuštěn v únoru roku 2014, nebylo mu 

však věnováno moc pozornosti.  

Dne 1.8.2015 byla spuštěna novější verze e-shopu s doplněnou nabídkou a byla 

spuštěna i PPC kampaň, která pomocí Google Analytics vyhodnocovala přehledy, které 

mám k dispozici. Stanovila jsem měřitelné období od 1.8.2015 do 1.3.2016.  

Za toto období měly stránky celkem 40 718 zobrazení, kde míra okamžitého opuštění 

činí 52,07 % a průměrná doba trvání návštěvy stránek 1 minuta a 31 s., což nejsou moc 

pozitivní výsledky. Nově příchozí návštěvníci tvořili 76,64 %.  
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Graf: Demografické údaje – bydliště návštěvníků 

 

Graf 24 Bydliště návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování 
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Graf: Pohlaví návštěvníků 

 

Graf 25 Pohlaví návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování 

Graf: Podíl jednotlivých věkových segmentů (skupin) v % 

 

Graf 26 Podíl jednotlivých věkových skupin, zdroj: GA, vlastní zpracování  
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2.8.1.2 Analýza webových stránek 

Webové stránky Mservis-stoky.cz byly spuštěny v prosinci roku 2011. Období 

měřitelné Goodle Analytics je stanoveno od 1.8.2015 do 1.3.2016. 

Za toto období měly webové stránky celkem 55 tis. zobrazení a míra okamžitého 

opuštění byla 22,01 %. Noví zákazníci tvořili 75,68 %. Průměrná doba návštěvy 

webových stránek je 1 minuta 14 sec.  

Graf: bydliště návštěvníků 

 

Obrázek 18 Bydliště návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování 
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Graf: Pohlaví návštěvníků 

 

Graf 27 Pohlaví návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování 

Tato čísla korespondují s výsledky dotazníkového průzkumu.  

 

Graf: Podíl jednotlivých věkových segmentů v % 

 

Graf 28 Podíl jednotlivých věkových segmentů v %, zdroj: GA, vlastní zpracování 
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3. Vlastní návrhy řešení 
Na základě výsledků průzkumu porovnaných se SWOT analýzou jsem navrhla několik 

návrhů na zlepšení současné situace a s tím související návrhy budoucí strategie 

podniku.  

V harmonogramech návrhů nejsou započítány mzdové náklady zaměstnanců ale pouze 

náklady nad rámec běžných nákladů.  

3.1 Optimalizace E-shopu  

Z výsledků průzkumu je patrné, že náš E-shop vidělo pouze 11 osob z celkových 158 

dotazovaných. Respondenti, kteří e-shop viděli, ho nehodnotili příliš kladně.  

Nejhůře hodnocené byly termíny dodání a doručovací podmínky (hodnocení 3,31), 

následně nabídka sortimentu v e-shopu (hodnocení 3,44). Přehlednost byla hodnocena 

číslem 5,56, což je na stupnici 1 (nejhorší) až 10 (nejlepší) mírný nadprůměr. Zákazníci 

si v otevřené otázce stěžovali především na dlouhé dodací lhůty, které jsou způsobeny 

tím, že zboží není skladem a musí se objednávat u dodavatele. Tím se doba dodání 

k zákazníkovi mnohokrát protáhne až na celý pracovní týden i více. To je v dnešní době 

velmi dlouhá dodací lhůta. Zákazníci si také stěžovali na cenu dopravy, která je v našem 

e-shopu nastavena na 250 Kč, bez ohledu na výši nákupu či velikosti zásilky.  

Výsledky analýzy z Google Analytics vypovídají o tom, že e-shop je zřejmě dostatečně 

propagován na internetu. O tom svědčí téměř 41 tis. návštěv za období 8 měsíců, 

(průměrně 5 tis. návštěv měsíčně) bohužel však míra okamžitého opuštění je 52,07 %, 

to znamená, že více jak polovina návštěvníků ze stránek okamžitě odejde. Návštěvníků, 

kteří si stránky prohlídnou je po odečtení okamžitých odchodů cca 2500 měsíčně. 

Pokud tyto hodnoty porovnáme s faktem, že z internetového obchodu průměrně 

měsíčně přijmeme 3 objednávky se ziskem cca 5 tis. Kč a na jeho propagaci vynaložíme 

5 tis. Kč, je to velmi negativní výsledek. Pravděpodobně s internetovým obchodem 

nebude něco v pořádku. Na tyto nedostatky poukazují i výsledky průzkumu a musíme 

se postarat o jejich napravení.  

3.1.1 Úprava ceny za přepravu 

V porovnání s největším českým dodavatelem náhradních dílů a příslušenství, firmou 

Autokelly.cz jsou naše ceny za dopravu opravdu vysoké a nepřiměřené. Autokelly.cz si 
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účtuje za dobírku 150 Kč s DPH a při nákupu nad 3 tis. Kč je doprava zdarma (30). 

V našem e-shopu si za dopravu účtujeme 250 Kč s DPH bez ohledu na velikost 

objednávky. Takto vysoká cena je nastavena naším jediným přepravcem TOPTRANS 

EU a. s., který byl zvolen bez výběrového řízení z pohodlnosti a známosti majitelů. 

V tomto případě bych doporučila pečlivě zvážit podmínky všech dopravců a zvolit 

toho dopravce, který bude pro nás i pro zákazníky nejlevnější a nejspolehlivější. 

Na základě této ceny bych stanovila hranici, při jejímž překročení bude dopravné 

zdarma, abychom drželi krok s konkurencí.  

Harmonogram:  

Předmět realizace 
Doba 
trvání 

Náklady Odpovědná osoba 

Rozeslání poptávky dopravcům 2 dny 0 vedoucí prodeje 

Čekání na nabídky dopravců 5 dnů 0 vedoucí prodeje 

Vyhodnocení a porovnání nabídek 5 dnů 0 vedoucí prodeje 

Schůze vedení - rozhodnutí o výběru dopravce 1 den 0 vedení společnosti  

Uzavření smluvního vztahu s dopravcem  1 den 0 majitel 

Celkem  14 dnů 0   

 

Náklady budou, vzhledem k vyřizování v pracovní době zaměstnanců, pouze ve výši 

mzdových nákladů. 

3.1.2 Úprava termínů dodání 

Společnost se specializuje na vzduchové podvozky, u kterých má pro zákazníka velmi 

příznivé ceny v porovnání s konkurencí.   

Běžné autodíly, jako jsou například brzdové kotouče, destičky, náplně, autoskla atd., 

firma nakupuje za velkoobchodní ceny od Autokelly.cz nebo od CoraHB.cz. Koncové 

ceny jsou nastaveny ve stejné výši jako maloobchodní ceny těchto dodavatelů. U těchto 

dodavatelů je výhoda v tom, že pokud zboží objednáme do 11:00, dovážková služba 

těchto firem nám zboží doveze do 14:00 tentýž den na provozovnu a můžeme jej ihned 

odeslat zákazníkovi. Díky rychlému dodání nemusíme držet velké zásoby tohoto typu 

zboží. Nevýhodou jsou však komplikace s reklamacemi. V případě, že zákazník 

reklamuje dané zboží, musíme ho přeposílat dodavateli a čekat na jeho vyhodnocení. 

Tím se zvedají náklady na přepravu a kvůli tomu pro nás toto zboží nemusí být následně 
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výdělečné. Na těchto výrobkách je marže pohybující se okolo 30 %. Cena zboží se 

pohybuje v řádech několika stovek až tisíců.  

Vzhledem k tomu, že většina nabízeného sortimentu v e-shopu není skladem a musí se 

při obdržení objednávky teprve objednávat u dodavatele, jsou termíny dodání 

zdlouhavé. Jedná se především o náhradní díly vzduchových a jiných podvozků, tzn. 

vzduchové měchy, kompresory, tlumiče. Toto zboží je dovážené ze zahraničí 

(Slovensko, Německo) nebo je nakupované jako repasované od tuzemského dodavatele. 

Tento dodavatel často vyžaduje vrácení vadných kusů pro využití k repasi. Pokud jich 

nemá dostatek, doba dodání se prodlouží o dobu zaslání vadného kusu dodavateli. Toto 

zboží se pohybuje v cenové kategorii 4 500 – 22 000 Kč. V dnešní době, kdy je u valné 

většiny e-shopů garantované dodání do dvou pracovních dnů od objednání, je doba 

dodání delší jak 5 pracovních dní naprosto nepřijatelná.  

Ve společnosti jsem tyto objednávky vyřizovala a byla jsem svědkem mnoha stížností 

na dobu dodání, která vedla ke značné nespokojenosti zákazníků. Tuto nespokojenost 

jsem zaznamenala i ve výsledcích průzkumu.  

Z finanční analýzy jsem zjistila, že společnost má nevyužité finanční prostředky. 

Doporučila bych proto, aby společnost využila část těchto financí a nakoupila 

zásobu na sklad alespoň 1 – 2 ks od každé hůře dostupné položky. Tím by mohla 

zajistit kratší termíny dodání a mohla by tím napravit svou reputaci u zákazníků.  

Náhradních dílů na vzduchové podvozky vozů Mercedes-Benz má společnost skladem 

většinou dostatečné množství, z důvodu častých oprav těchto vozů v servisu.  
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Obrázek 19 Náhradní díly vzduchových podvozků na vozy Mercedes-Benz, vlastní fotografie 

Položky nakupované přes dodavatele AutoKelly.cz a CoraHB.cz nemusíme mít skladem 

z důvodu velmi rychlého dodání na provozovnu.  

Bude tedy třeba zajistit náhradní díly vzduchových podvozků pro vozy Audi, 

Volkswagen, BMW, Subaru a Opel, které v internetovém obchodu nabízíme. 

 U vozů Audi se jedná o 14 ks nabízeného zboží v nákupní ceně celkem 90 000 

Kč. 

 U značky Volkswagen nabízíme 5 položek v nákupní ceně celkem 55 000 Kč.  

 Od značky BMW nabízíme 12 položek v nákupní ceně celkem 62 000 Kč.  

 U značky Subaru nabízíme 4 položky v nákupní ceně celkem 24 000 Kč 

 Od značky Opel nabízíme 4 položky v pořizovací hodnotě 22 000 Kč (31) 
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Nákup hůře dostupných dílů do skladových zásob 

Značka Počet druhů Nákupní cena celkem  

Audi 14 90 tis. Kč 

Volkswagen 5 55 tis. Kč 

BMW 12 62 tis. Kč 

Subaru 4 24 tis. Kč 

Opel 4 22 tis. Kč 

Celkem  39 253 tis. Kč 

 

Pro lepší chod e-shopu je nutno vynaložit 253 tis. Kč na nákup potřebných zásob. Tím 

bude zajištěno, že dodací termíny nebudou zdlouhavé a zboží se k zákazníkovi dostane 

včas. 

Harmonogram: 

Předmět realizace 
Doba 
trvání 

Náklady 
Odpovědná 

osoba 

Inventura skladových zásob 5 dnů 0 vedoucí servisu 

Výpočet potřebného množství dílů k nákupu 1 den 0 vedoucí servisu 

Objednání špatně dostupných náhradních dílů 1 den 260 tis. Kč vedoucí servisu 

Čekání na dodávku dílů 10 dnů 0   

Záznam do skladového hospodářství 5 dnů 0 vedoucí servisu 

Celkem  22 dnů 260 tis. Kč   

  

Náklady budou ve výši mzdových nákladů a nákladů na nákup a dodání zboží. Celkem 

tedy vzhledem k velkému objemu zásilky přibližně 260 tis. Kč.  
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3.1.3 Úprava obsahu a informací v e-shopu 

Jako osoba zodpovědná za vyřizování objednávek z e-shopu jsem zaregistrovala častou 

kritiku na nepravdivost a neúplnost informací týkajících se vracení vadných kusů a 

záloh, které se na ně vztahují.  

Při důkladném prozkoumání jsem v internetovém obchodu objevila několik pochybení a 

lživých informací. Například u všech typů zboží je garantované dodání do 48 hodin, 

chybí podrobnější popis zboží, nebo není uvedeno, zda se jedná o nové nebo repasované 

zboží. V tomto případě bych doporučila důkladné prozkoumání všech náležitostí a 

následně jejich nápravu.   

Dále by se měla určit osoba, která bude odpovědná za celkový chod e-shopu, 

pravdivost informací a také o jeho správu. V současné době totiž o e-shop nikdo 

nepečuje a neaktualizuje ho. Na tuto funkci bych pověřila našeho IT specialistu, který 

doposud pracuje na zkrácený úvazek několika hodin týdně. Správa e-shopu bude trvat 

pro začátek cca o 2 hod týdně více. Pokud chceme, aby se e-shop zviditelnil, začal 

fungovat a být ziskový, musíme mu věnovat náležitou péči. Dosud jsme evidovali 

průměrně 3 objednávky měsíčně v hodnotě cca 20 tis. Kč, se ziskem cca 5 tis. Kč.  

Po optimalizaci výše zmíněných problémů bychom mohli několikanásobně zvýšit počet 

objednávek a tím i zisk plynoucí z internetového obchodu.  

Harmonogram:  

Předmět realizace Doba trvání Náklady 
Odpovědná 

osoba 

Důkladné prozkoumání informací a obsahu e-shopu 3 dny 0 
IT 

specialista 

Porada o úpravě obsahu a poskytovaných informací 1 den 0 
vedení 

společnosti  

Implementace změn obsahu 3 dny 0 
IT 

specialista 

Implementace změn cen za přepravu a termínů 
dodání 

2 dny 0 
IT 

specialista 

Celkem  9 dnů 0   

 

Náklady na tyto změny budou ve výši mzdových nákladů zaměstnanců.  
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3.2 Rozšíření nabídky vozů 

Z výsledků průzkumu jsem zjistila, že zákazníci nejsou spokojeni s nabídkou vozů. 

Nabídka byla hodnocena jako průměrná číslem 5,06. Pokud chceme, aby se náš 

autosalon rozvíjel, musíme dbát na potřeby zákazníků a naši nabídku rozšířit. To 

můžeme udělat několika způsoby.  

3.2.1 Rozšíření nabídky vozů na základě spolupráce s jiným prodejcem 

V minulosti už se ve společnosti podařilo domluvit spolupráci s jiným bazarovým 

prodejcem vozů. Musíme však pečlivě zvážit našeho budoucího partnera. Jedná se o 

dohodu o komisním prodeji, dohodu o sdílené nabídce, či zprostředkování prodeje.  

Spolupráce s bazarovým prodejcem vozů 

Prodejci ojetých vozů, kteří mají na výběr z velkého objemu vozů, mají většinou své 

předváděcí prostory ve venkovních prostorách tzv. „na štěrku“.  Vozy Mercedes-Benz 

jsou vozy představující luxus a kupují si je především movitější klienti. Tito movitější 

klienti mají rádi přepych a pohodlí, je tedy velmi pravděpodobné, že pokud budou vozy 

vystavené na autosaloně, budou se prodávat lépe a zákazníci jim budou více důvěřovat. 

S touto myšlenkou bychom mohli navázat spolupráci s jiným autobazarem, který by 

nám tyto vozy propůjčil do komisního prodeje. Zisk by se rozděloval dle dohodnuté 

provize. Touto formou bych se zaměřila na vozy v hodnotě cca 500 tis. a výše. Při této 

variantě vznikají náklady na přepravu vozu na naši provozovnu, na placenou inzerci a 

mzdové náklady vedoucí prodeje, která bude tento způsob obchodu zabezpečovat. 

Nabídka zprostředkování prodeje soukromým osobám  

Komisní prodej lze nabízet soukromým osobám jako službu, zde je však nutné pečlivé 

prověření a prohlídka vozu. Navrhuji zaměřit část inzerce na propagaci nabídky 

zprostředkování prodeje či komisního prodeje soukromým osobám a firmám (které 

nepodnikají v oboru). Mnohdy se totiž soukromé osoby, které nedůvěřují velkým 

autobazarům, nechtějí zabývat vkládáním vozu na soukromou inzerci, zvedáním 

telefonů, domlouváním prohlídek a následně sepisováním kupní smlouvy a přepisu 

vozidla. Všechny tyto služby v případě komisního prodeje vyřešíme za prodávajícího za 

předem stanovenou provizi z prodeje. Z mé zkušenosti se provize pohybují od 15-35 tis. 

Kč, dle prodejní hodnoty vozu. Zákazník může vůz nechat vystavený na autosalonu, 
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nebo v případě že se vyskytuje poblíž provozovny, ho může stále užívat. Náklady na 

tuto formu prodeje jsou ve výši nákladů na vyčištění a přípravu vozu k prodeji, dále 

náklady na inzerci, mzdové náklady vedoucí prodeje a náklady spojené s přepisem 

vozidla (cestovné). S touto formou prodeje také souvisí náklady na propagaci nabízené 

služby. 

Spolupráce s dovozcem skladových vozů 

Další formou rozšíření nabídky by mohlo být sdílení nabídky a spolupráce s dovozcem 

vozů ze zahraničí. Jedná se především o skladové vozy od autorizovaných dealerů MB 

z Německa. Skladové vozy jsou vozy, které jsou maximálně 2 roky staré a mají 

většinou velmi nízký nájezd km (cca do 80 000 Km). Dle mé vlastní zkušenosti a podle 

výsledků průzkumu je po nich velká poptávka, kterou naše společnost v současné době 

není schopna uspokojit. 

Jedním z takových dovozců skladových vozů je společnost NASPLÁTKY.EU s. r. o., se 

kterými jsem v minulosti již několik zakázek vyřizovala. Spolupráce probíhala naprosto 

v pořádku a vedení společnosti bylo velmi ochotné. Tato společnost má četnou nabídku 

skladových vozů od dealerů z celého Německa a je schopna vyhledat i vozy na přání 

zákazníka. Výhoda spočívá v tom, že vyřídí veškeré úřední formality včetně dovozu a 

vystavení českého technického průkazu. Vozy jsou pečlivě zdokumentovány, popsány a 

nafoceny, u každého vozu je podrobný popis výbavy, veškerých škrábanců či 

poškození, takže zákazník přesně ví, co má od vozu očekávat. Na vůz se při objednání 

skládá dohodnutá záloha a zbývající část kupní ceny se doplácí až při převzetí a 

kontrole vozu (32). 

Pokud bychom dovoz vozů měli řešit vlastními pracovními silami, museli bychom 

přijmout nového zaměstnance, který by se zabýval přímo obchodováním s dealery a 

další zaměstnanec by mu pomáhal se samotným dovozem do ČR. To by byl vzhledem 

k nejistému výdělku zpočátku riskantní krok. V případě, že bychom přilákali dostatek 

zákazníků, kteří by se na nás obraceli s poptávkou po těchto vozech, mohli bychom 

postupem času přejít na tuto variantu a dovoz řešit vlastními silami.  

Navrhuji uzavřít s touto společností smluvní vztah o zprostředkování prodeje, kde 

bychom byli kupujícím a následně bychom vůz prodali zákazníkovi. Zároveň bychom 
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jejich vybranou nabídku vozů inzerovali na vlastních webových stránkách a jiných 

formách inzerce. Tím bychom rozšířili naši nabídku o vozy, do kterých jsme prozatím 

nemuseli investovat a uspokojili bychom poptávku více zákazníků. 

Harmonogram: 

Předmět realizace 
Doba 
trvání 

Náklady 
Odpovědná 

osoba 

Výběr vhodného partnera 5 dnů 0 
vedoucí 
prodeje 

Jednání o možnosti spolupráce 3 dny 2 tis. Kč majitel 

Stanovení obchodních podmínek 3 dny 0 
vedoucí 
prodeje 

Uzavření smluvního vztahu s partnerem 1 den 0 majitel 

Výběr vozů do naší nabídky 10 dnů 0 
vedoucí 
prodeje 

Inzerce vybraných vozů 5 dnů 3 tis. Kč/měsíčně IT specialista 

Celkem  27 dnů 5 tis. Kč   

 

Náklady na tento smluvní vztah budou ve výši mzdových nákladů zaměstnanců (v 

tabulce nezapočítáno), cestovné na jednání do Prahy a náklady na inzerci. Inzertní 

servery (Tipcars.cz, Cars.cz, Sauto.cz, atd.) jsou placené paušálně 1 x ročně. Náklady se 

tedy dělí dle počtu vozů a bez předem známého počtu nabízených vozidel je nelze 

přesně vypočítat. V tabulce jsou započítány náklady na jednorázovou placenou inzerci 

na sociálních serverech (bazos.cz, hyperinzerce.cz, atd.) a také na bannerovou reklamu, 

jejíž cena se pohybuje dle počtu vozidel a stanoveného denního rozpočtu.  

3.2.2 Nákup vlastních vozů pro rozšíření nabídky 

Ve finanční analýze jsem zjistila, že společnost má za rok 2015 výsledek hospodaření 

přes 2,5 mil. Kč, který dosud nebyl využit. Část těchto finančních prostředků by mohla 

vynaložit na nákup vozů, kterými by rozšířila svou nabídku. Výše vyčleněných nákladů 

se bude odvíjet od úspěšnosti výše zmíněných návrhů o spolupráci s dalšími prodejci či 

úspěšnosti komisního prodeje. Majitel společnosti přistoupil na možnost vynaložení až 

1,2 mil. Kč na nákup vlastních vozů.  

Zaznamenala jsem ve společnosti jistý větší zájem o vozy Mercedes-Benz s rokem 

výroby 2005-2008 a to především o vozy třídy A, B, C, E a M. Toto tvrzení je 
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podložené přehledem prodaných vozů za rok 2015 a poptávkou zákazníků po těchto 

vozech.  

Třída A a B jsou menší úsporná vozidla, s poměrně nízkými náklady na údržbu (oproti 

vyšším třídám). Výhodou je, že nemají vzduchový podvozek, který je na opravy velmi 

nákladný a mají náhon na přední nápravu. Tato auta kupují především ženy kvůli své 

velikosti a úspornosti. Pokud se zaměříme na vozy třídy A s rokem výroby 2005 až 

2008, jejich prodejní ceny se pohybují od 80 tis. Kč až do 190 tis. Kč. U modelů třídy B 

je prodejní cena od 150 tis. Kč do 300 tis. Kč.  

Obrázek: Mercedes-Benz třídy A 

 

Obrázek 20 Mercedes-Benz třídy A – vlastní fotografie 
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Obrázek: Mercedes-Benz třídy B 

 

Obrázek 21 Mercedes-Benz třídy B – vlastní fotografie 

Zástupci luxusnějších a větších vozů je třída C a E, které jsou vyráběny i ve variantě 

kombi. Cena vozů třídy C s rokem výroby 2005 až 2008 se pohybuje od 110 tis. Kč do 

350 tis. Kč. Cena vozů třídy E se pohybuje téměř totožně. Samozřejmě u všech vozů 

záleží na stavu nájezdu km, na výbavě vozu, zda bylo havarované atd.  
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Obrázek: Mercedes-Benz třídy C  

 

Obrázek 22 Mercedes-Benz třídy C kombi – vlastní fotografie 

Obrázek: Mercedes-Benz třídy E 

 

Obrázek 23 Mercedes-Benz třídy E – vlastní fotografie 
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Třída M je zástupcem terénních vozů pro náročnější klienty. Tyto vozy jsou u nás 

neprodávanějším typem za historii autosalonu a také jsou nejčastějšími návštěvníky 

servisu (vzduchový podvozek). 

Obrázek: Mercedes-Benz třídy M 

 

Obrázek 24 Mercedes-Benz třídy M – vlastní fotografie 

Doporučila bych postupné doplnění nabídky především o vozy těchto zmíněných 

tříd. Je však nutné pečlivě vybírat vozy s takovou výbavou, cenou a stavem, aby byly 

následně dobře prodejné. K výběru vozů budou využity znalosti mechaniků i vedení 

společnosti. Na každém takovém vozu je maže dle prodejní ceny vozu 30 – 65 tis. Kč.   

Výběr vozů se nedá předem stanovit, jelikož nákup se musí řídit aktuální nabídkou, 

podmínkami a výhodností koupě. Pokud však víme, že máme vyčleněné finanční 

prostředky 1,2 mil. Kč a chceme nakoupit celkem alespoň 5 dalších vozů, průměrně 

nám na jeden vůz připadá 240 tis. Kč. O nákup vozů se stará vedoucí prodeje za pomoci 

přijímacího technika, který vůz prohlédne z hlediska technického stavu.  
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Harmonogram na nákup 1 vozu: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Vyčlenění peněžních 
prostředků na nákup 

2 dny 0 majitel 

Schůze vedení o výběru 
vhodného typu vozu 

1 den 0 majitel, vedoucí prodeje 

Hledání vhodného vozu ke 
koupi 

5 dnů 0 vedoucí prodeje 

Schválení koupě a prohlídky 
vozu 

0,5 dne 0 majitel 

Prohlídka vybraného vozu 2 dny 2 tis. Kč vedoucí prodeje, diagnostik 

Koupě vybraného vozu 0,5 dne Kupní cena vedoucí prodeje 

Přeprava vozu na provozovnu, 
evidenční kontrola, přepis 
vozidla 

1 den 3 tis. Kč vedoucí prodeje 

Příprava k prodeji - čištění, 
fotodokumentace 

2 dny 1 tis. Kč vedoucí prodeje, mechanik 

Vložení na inzerci 0,5 den 1 tis. Kč IT specialista 

Vystavení na autosalon 0,5 den 0 vedoucí prodeje 

Celkem  15 dnů 7 tis. Kč   

 

Výběr, nákup a příprava jednoho vozu k prodeji včetně inzerování a vystavení na salon 

by neměl trvat déle než 15 dnů. Ostatní náklady (vyjma kupní ceny) na nákup vozu jsou 

cca 7 tis. Kč plus mzdové náklady zaměstnanců. 

Nákup se tedy bude řídit dle aktuální nabídky, ale také dle aktuální poptávky vozů. 

Majitel společnosti uvolnil z rozpočtu 1,2 mil. Kč na nákup několika vozů ideálně 

výše zmíněných tříd.  
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3.3 Zastarávání vozového parku / náhradních vozidel 

Každý správný autoservis, který si chce udržet své zákazníky a chce je maximálně 

uspokojit, by měl mít k dispozici náhradní vozy pro vypůjčení během opravy 

zákazníkova vozidla. Hlavně v případech, kdy jsou zákazníci z velké dálky a museli by 

se sami přepravovat domů a zpět.  

V naší společnosti jsou v současné době tři náhradní vozidla, která jsou v katastrofálním 

stavu. Na to také ukazují výsledky průzkumu, kdy si zákazníci nejvíce stěžovali na stav 

náhradních vozů a ve SWOT analýze bylo zastarávání vozového parku uvedeno jako 

hrozba, která již bohužel udeřila. 

K dispozici máme vůz PT Chrysler, Škoda Oktavia a MB Vaneo, všechny tyto vozy 

jsou roku výroby starší než 2002 a mají velký nájezd km. Pokud uvážíme, že k nám 

jezdí na servis luxusní vozy značky Mercedes-Benz a my zákazníkům půjčujeme 

takovéto opotřebované staré vozy, nepůsobí to příliš profesionálně. Naopak to působí 

negativně na naši image i na jejich spokojenost.  

V nabídce máme již přes rok a půl vozidlo, po kterém není naprosto žádná poptávka. 

Jedná se o Mercedes-Benz Citan 108 (r. v. 2013), toto vozidlo s přibývajícím stářím 

neustále ztrácí svou hodnotu. Navrhuji toto vozidlo využít jako náhradní vozidlo. 

Tím že toto vozidlo využijeme na půjčování, minimalizujeme klesání jeho ceny na úkor 

zisku, který nám přinese. Navíc ušetříme náklady na nákup jiného vozidla a uvolníme 

místo na salonu pro vyhledávanější modely.  

Současné náhradní vozy by se měly prodat, jejich prodejní cena by mohla být cca 

40 000 Kč za Škodu Oktavia a 45 000 Kč za MB Vaneo. Vůz PT Chrysler je z těchto tří 

vozů nejmladší a v nejlepším stavu, proto bych ho prozatím ponechala. Za cenu 

prodaných vozů s doplatkem cca 120 tis. Kč bych doporučila koupit vůz MB třídy C 

(r. v. cca 2008). Třída C je úsporná a měla by svým pohodlím přiměřeně uspokojit i 

náročnější klienty. 
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Harmonogram: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Vyřazení MB Citana z prodeje 1 den 0 vedoucí prodeje 

Příprava náhradních vozů k prodeji - 
čištění, technická prohlídka 

3 dny 1 tis. Kč 
mechanici pod vedením 

vedoucího servisu 

Příprava vozů pro inzerci - 
fotodokumentace, popis 

1 den 0 vedoucí prodeje 

Vložení na inzerci 1 den 1. tis. Kč IT specialista 

Prodej vozů 
dle 

poptávky 
3 tis. Kč vedoucí prodeje 

Nákup MB třídy C (viz. Harmonogram 
nákup vozu) 

15 dnů 
cca 200 tis. 

Kč 
vedoucí prodeje 

Zařazení MB C do náhradních vozidel  1 den 0 vedoucí prodeje 

Celkem  22 dnů 
205  tis. Kč - 85 tis. Kč za prodej 

 = 120 tis. Kč 

 

Prodej současných náhradních vozů se uskuteční dle poptávky po nich, ideálně nejdéle 

do 2 měsíců od vložení na inzerci.  

3.4 Čištění vozů 

Absence čištění vozů byla druhým největším nedostatkem servisu z hlediska otevřených 

otázek dotazníkového průzkumu. V některých servisech je samozřejmostí, že při 

předávání vozu po opravě je vůz alespoň vyluxovaný a zvenčí umytý. Bohužel v našem 

servisu je většinou takový časový tlak, že mechanici nemají čas vozy luxovat ani 

umývat. Na servis jsou v současnosti velké čekací lhůty, a pokud by se mechanici 

zdržovali s úklidem vozů, mohli bychom tím přijít o naši silnou stránku, kterou je 

rychlost oprav.  

Pokud uvážím, že v současnosti jsou na servisu opravdu velké čekací lhůty a mechanici 

jsou pod velkým tlakem, myslím, že by bylo vhodné přijmout nového zaměstnance. To 

by mohlo být prevencí k tomu, aby se zabránilo ztrátě naší silné stránky, za kterou 

považujeme rychlost oprav.  
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V tomto případě navrhuji přijmout dalšího zaměstnance na pozici pomocného 

pracovníka a případně automechanika. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti v kraji 

Vysočina a nenáročnosti dané by byl na tuto pozici vhodný čerstvý absolvent v oboru, 

který by zprvu pomáhal s pracemi, jako je přezouvání pneumatik, čištění vozů a 

postupně by se zaučoval běžným opravám. Absolvent zprvu nebude mít takové mzdové 

nároky jako zkušený automechanik, můžeme tedy nástupní plat stanovit na cca 15 tis. 

Kč hrubého s možností zvýšení dle výkonu a množství odvedené práce.  

Jelikož se společnost zabývá i prodejem vozů, má k dispozici tepovací stroj na mokré 

čištění interiérů, leštěnku na karoserie i na okna. Bude tedy potřeba zakoupit pouze 

výkonný profesionální vysavač, čisticí prostředky a zaučení nového zaměstnance na 

tuto práci.  

Harmonogram: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Porada o výběru nového 
zaměstnance 

1 den 0 vedení společnosti 

Podání nabídky práce na úřad práce 
a inzertní servery 

1 den 1 tis. Kč vedoucí servisu 

Jednání o cenách za čištění vozů 
(porovnání s konkurencí a náklady) 

1 den 0 vedoucí prodeje 

Shromažďování životopisů a výběr 
vhodného kandidáta 

15 dnů 0 vedoucí servisu 

Přijímací pohovor, podpis pracovní 
smlouvy 

2 dny 
15 tis. Kč 
/měsíčně 

majitel 

Nákup profesionálního vybavení 2 dny 5 000 Kč vedoucí prodeje 

Zaškolení nového zaměstnance 5 dnů 0 vedoucí servisu 

Celkem  27 dnů jednorázové náklady 6 tis. Kč 

 

Náklady na zavedení čistírny vozů: 4000 Kč vysavač, 1000 Kč ostatní čistící potřeby, 

mzdové náklady zaměstnanců na zaškolení a 15 000 Kč hrubého měsíčně na mzdových 

nákladech nového zaměstnance. 
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3.5 Nekvalitní skladové hospodářství 

Z mého pozorování jsem usoudila, že v servisu není zaveden žádný mechanismus 

evidující aktuální skutečný stav zásob. Kvůli tomu často vznikají problémy 

s nedostatkem potřebných dílů. Zpočátku bylo lehké zásoby uhlídat, ale postupem času 

se společnost tak rozvinula, že nyní je opravdu nutné zavést evidenci zásob, aby 

nedocházelo k nedostatkům a nedorozuměním. 

K evidenci skladového hospodářství využiji současného účetního programu 

POHODA, který umožňuje vedení neomezeného počtu skladů a jejich členění dle 

našich potřeb.  

Je nutné, aby byly vytvořeny dva sklady. První by byl sklad nových náhradních dílů, 

které by byly načítány čárovými kódy. Čtečku náhradních dílů máme k dispozici. Druhý 

sklad by byl skladem použitých náhradních dílů, které se musí zadávat ručně.  

Účetní program je prozatím používán pouze v základní verzi k fakturaci. Bohužel není 

využito ani spárování s bankovním účtem pro hlídání úhrady faktur. Pro zaměstnance 

pracující s tímto programem bych doporučila nastudovat videokurzy ohledně základních 

nastavení a možností užívání (33). Účetní program totiž nabízí mnoho funkcí, které 

zatím nebyly využity. Po zapracování skladového hospodářství by nám účetní program 

ulehčil mnoho činností, jako například inventury, automatické objednávání zásob, 

hlídání záruk, sledování reklamací a oprav.  

Tím by se zlepšil chod firmy a vedoucímu servisu by se ulevilo od zbytečné práce, 

kterou za něj může provádět vhodný software.  

Harmonogram: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Videokurzy o užívání programu a 
možnostech nastavení 

5 dnů 0 vedoucí servisu 

Aplikace získaných znalostí - 
nastavení programu 

5 dnů 0 vedoucí servisu 

Celkem  10 dnů 0 Kč   
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Licence za program je uhrazena v plné výši, náklady tedy budou pouze ve výši 

mzdových nákladů vedoucího servisu.  

3.6 Úprava webových stránek společnosti  

Na základě rozhovoru s vedením společnosti jsem do průzkumu zařadila otázku, která 

se dotazovala respondentů na to, co by vytkli našim webovým stránkám. Nejčastěji byl 

negativně hodnocen design webových stránek a špatná pravdivost či kvalita informací.  

Původní design stránek byl nevýrazný, zastaralý a na první pohled nemělo zákazníka co 

zaujmout. Bylo třeba navrhnout modernější řešení, které již bylo implementováno. 

Kritika se netýkala pouze designu webových stránek, ale i špatné kvality či pravdivosti 

informací. Zde doporučuji důkladné prověření poskytovaných informací a jejich 

opravu. Týká se to především ceníku náhradních dílů, cen za poskytované služby, atd.  

Vylepšení webových stránek povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a zvýšení 

důvěryhodnosti společnosti.  

Harmonogram: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Prověření poskytovaných informací 1 den 0 IT specialista 

Porovnání se skutečností 2 dny 0 vedoucí servisu 

Úprava dle skutečného stavu 1 den 0 IT specialista 

Celkem  4 dny 0 Kč   

 

Náklady budou ve výši mzdových nákladů. 

3.7 Spolupráce s pojišťovnami 

Pro rozšíření služeb společnosti bychom mohli navázat partnerský vztah 

s pojišťovnami. Pro začátek bych začala s navázáním spolupráce s Českou 

pojišťovnou a. s., u které máme v současné době pojištěná naše vozidla, jak služební, 

tak vozidla k prodeji. Povinné ručení od této pojišťovny poskytujeme našim klientům 

při prodeji vozů. Máme tedy s touto pojišťovnou dobré zkušenosti.  

Již jsem si vyžádala požadavky pojišťovny pro navázání spolupráce s SNO (smluvní 

neznačková prodejna). Tyto požadavky dle kontroly zástupce ze zmíněné společnosti 



100 

 

splňujeme. Jednalo se především o velikost servisu, poskytované služby, možnost 

zapůjčení náhradních vozidel, atd.  

Spolupráce funguje na základě doporučení našeho servisu zákazníkovi, který byl 

poškozen, nebo způsobil pojistnou událost. Náš servis by vozy opravoval a zároveň 

vyřizoval likvidaci pojistné události. Přínosem by bylo získání nových zákazníků pro 

servis, větší využití půjčovny náhradních vozidel a zvýšení povědomí o firmě.  

Harmonogram: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Zaslání žádosti o zesmluvnění SNO 1 den 0 vedoucí prodeje 

Čekáni na reakci pojišťovny 10 dnů 0   

Schůze se zástupcem pojišťovny 1 den 0 vedení společnosti 

Kontrola požadavků pojišťovny 1 den 0 vedoucí servisu 

Konzultace a nastudování smluvních 
podmínek 

5 dnů 0 vedení společnosti 

Podpis smluv o SNO 1 den 0 majitel 

Školení od pojišťovny na program 
Audatex (kalkulace oprav) 

2 dny 2 tis. Kč 
vedoucí servisu a 

jeho zástupce 

Školení o vyřizování pojistných 
událostí 

2 dny 0 Kč vedoucí prodeje 

Celkem  23 dnů 2 tis. Kč   

 

Náklady na zavedení tohoto opatření jsou ve výši mzdových nákladů zaměstnanců a 

nákladů na školení.  

3.8 Úprava propagace 

Společnost má celkem propracovanou propagaci, jsou však oblasti, které je možno 

vylepšit. 

Z výsledků průzkumu je patrné, že našimi zákazníky jsou především muži, původem 

z Prahy a okolí ve věkové kategorii kolem 40 let. Upravila bych proto některé druhy 

reklamy.  

Tato změna by se týkala především zrušení elektronického billboardu ve městě Jihlava a 

Havlíčkův Brod. Tato forma reklamy nás stojí měsíčně 15 tis. Kč. Města Jihlava a Havl. 

Brod pro nás však nemají takový potenciál jako například Praha či Brno. Proto bych 
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doporučila tyto finanční prostředky investovat na billboardovou reklamu v Praze, 

odkud pochází největší počet našich zákazníků.  

Harmonogram: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Výpověď reklamy v Jihlavě a  
Havl.  Brodě 

60 dnů 0 majitel 

Vyhledání vhodného poskytovatele 
billboardové reklamy v Praze 

14 dnů 0 vedoucí prodeje 

Návrh designu a obsahu reklamy 5 dnů 0 IT specialista 

Stanovení podmínek a uzavření 
smlouvy 

1 den 0 majitel 

Realizace 5 dnů 5 tis. Kč poskytovatel 

Celkem  85 dnů 5 tis. Kč   

 

Náklady na tuto změnu budou ve výši mzdových nákladů a nákladů na výrobu a 

aplikaci billboardu cca 5 tis. Kč. Budeme vybírat takovou formu reklamy, abychom se 

vešli do měsíčních nákladů 15 tis. Kč, kvůli tomu, abychom nenavýšili velikost 

rozpočtu pro reklamu. Tímto bychom mohli rozšířit naši klientelu o více zákazníků 

z Prahy a okolí a díky vyšší průměrné mzdě v této lokalitě i movitější klienty.  

3.9 Facebooková propagace  

Společnost má zavedený profil na Facebooku, bohužel mu však není věnováno mnoho 

pozornosti a to je velká škoda. V současnosti má pouhých 260 příznivců.  

Abychom získali více příznivců, navrhuji soutěž o ceny, která bude podmíněna 

označením „To se mi líbí“ a sdílením dané soutěže. Mohlo by se jednat například o foto 

soutěž, kdy budou zájemci zasílat nejzajímavější fotografie se svými vozy MB. 

Následně by se dle největšího počtu označení „To se mi líbí“ vybral výherce. Cenou by 

mohl být dárkový poukaz na naše služby v hodnotě 5 tis. Kč.  

Následně bych zavedla častější příspěvky nejen o novinkách a akcích v naší 

společnosti ale také obecně o značce Mercedes-Benz, tím bychom mohli přilákat a 

oslovit více příznivců této značky.  
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Následně bych investovala do placené propagace, kde se můžeme cíleně zaměřit na 

skupinu zákazníků dle dotazníkového průzkumu. Tou budou muži ve věkovém rozpětí 

30-50 let, cíleno na město Praha a Brno, se zájmy o automobily, motoristický sport či 

přímo o značku Mercedes-Benz. Tuto kampaň bych zavedla na testovací období 60 dnů 

s denním rozpočtem 121 Kč (5-21 označení za den), po dobu trvání soutěže. Při 

kladném výsledku, bych tuto formu propagace ještě několikrát zopakovala do stádia, 

kdy budeme mít velký počet fanoušků.  

Harmonogram: 

Předmět realizace Doba trvání Náklady Odpovědná osoba 

Vymyšlení a tvorba soutěže 5 dnů 0 vedení společnosti 

Spuštění soutěže a placené 
propagace 

1 den 0 IT specialista 

Trvání soutěže (kampaně) 60 dnů 7 260 Kč IT specialista 

Vyhodnocení výsledků 3 dny 0 vedení společnosti 

Předání odměny výherci 1 den 5 tis. Kč majitel 

Celkem  70 dnů 12 260 Kč   

 

Náklady budou ve výši 7260 Kč na propagaci, a cca 5 tis. Kč na odměnu výherci. 

Přínosem by mělo být získání 300 – 1260 sledujících příznivců, kteří jsou našimi 

potenciálními zákazníky.  
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3.10 Harmonogram návrhů 

 

Obrázek 25 Ganttův diagram uskutečnení návrhů 

 

Obrázek 26 Harmonogram uskutečnění návrhů 
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Návrhy budou realizovány dle výše zobrazené posloupnosti. Některé návrhy mohou 

probíhat současně. Začátek realizace jsem stanovila na 1.6.2016 a ukončení návrhů by 

mělo být v únoru roku 2017. 

3.11 Náklady na realizaci návrhů - shrnutí 

Návrh 
č.  

Celkové shrnutí návrhů 
Doba 
trvání 
(dny) 

Jednorázové 
náklady  

(v tis. Kč) 

Růst 
ročních 
nákladů  

(v tis. Kč) 

1 

E-shop 

Úprava ceny za přepravu 14 0 0 

2 Úprava termínů dodání  22 260 0 

3 Úprava obsahu a informací 9 0 0 

4 
Rozšíření 
nabídky 

vozů 

Oslovení bazarových prodejců 10 0 0 

5 Nabídka komisního prodeje 5 0 4 

6 Spolupráce s dovozcem vozů 27 5 0 

7 Nákup vlastních vozů 75 1200 0 

8 Obnova vozového parku 22 120 0 

9 Čistírna vozů 27 6 180 

10 Skladové hospodářství 10 0 0 

11 Úprava webových stránek 4 0 0 

12 Spolupráce s pojišťovnami 23 2 0 

13 Úprava propagace 85 5 0 

14 Facebooková propagace 70 12,3 0 

 

Celkem  
 

1610,3 184 

 

Celkové náklady na realizaci návrhů jsou ve výši 1610 tis. Kč a roční náklady vzrostou 

o 184 tis. Kč.  

3.12 Kontrola plnění marketingové strategie 

Vyhodnocování a kontrola efektivity marketingové strategie bude prováděna několika 

způsoby. Budou zavedeny měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční kontroly plnění plánů. 

Hlavním měřeným parametrem budou tržby za dané období. Ke kontrole a sledování 

nám poslouží i statistické údaje z Google Analytics a výsledky statistik na Facebooku. 

Je třeba sledovat vývoj návštěvnosti e-shopu a objem objednávek, dále také návštěvnost 

webových stránek. Po roce provedeme průzkum spokojenosti zákazníků a zjistíme, zda 

měla tato opatření požadovaný výsledek (36). 
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4. Shrnutí návrhů a marketingové strategie 
V současnosti společnost nemá jasně definovanou marketingovou strategii ani jasné 

cíle. Úkolem této práce je stanovit tyto cíle a vytvořit strategii, která povede k jejich 

splnění. 

Cílem je tedy: 

 zvýšení zisku a tržního podílu 

 rozšíření a vylepšení produktového portfolia 

 zlepšení komunikační strategie 

 zlepšení celkového chodu společnosti  

 zvýšení konkurenceschopnosti firmy.  

Abychom dosáhli těchto cílů, musela jsem vycházet z výsledků průzkumu a najít 

oblasti, kterých se to bude týkat.  

Jedním z cílů je rozšíření nabídky vozů v průběžném časovém horizontu 1,5 roku. 

Rozšíření nabídky bude prováděno spoluprácí s bazarovými prodejci vozů, 

zprostředkováním nabídky prodeje soukromým osobám a firmám, spoluprácí 

s dovozcem skladových vozů a také investicí do nákupu vlastních vozů. Jelikož je 

nákup vlastních vozů nejnákladnější variantou, může být prováděn postupně, dle 

vyvíjející se úspěšnosti a funkčnosti ostatních možností. Vyhledání, nákup a příprava 

k prodeji, včetně čištění a inzerce, jednoho vozu trvá zhruba 15 dnů. Náklady na přepis, 

dopravu, atd. jsou dle situace ve výši 3 – 10 tis. Kč. O splnění těchto cílů se stará 

vedoucí prodeje s technickou podporou vedoucího servisu či diagnostika. Splněním 

tohoto cíle bychom měli zvýšit tržby a tím i dosáhnout zvýšení zisku. Očekávaný efekt 

je až 50 % zvýšení zisků z oblasti prodeje vozů v autosalonu.  

Dalším z cílů je rozšíření našich služeb, konkrétně zavedením služby čištění vozů a 

likvidací pojistných událostí. Pro zřízení čistírny vozů je nutný nábor nového 

zaměstnance, který bude zároveň pomáhat mechanikům s jednoduššími pracemi na 

servisu. Většina potřebného vybavení pro čistírnu je již k dispozici, využívá se totiž při 

přípravě vozů k prodeji. Bude tedy nutno zakoupit pouze profesionální vysavač 

v hodnotě přibližně 4 tis. Kč, další čisticí prostředky a mzdové náklady se nám zvýší o 

15 tis. Kč měsíčně. Pro zavedení čistírny a nábor nového zaměstnance bude potřeba 
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zhruba měsíc a bude se jím zabývat vedoucí servisu se schválením majitele. Od 

zavedení čistírny očekáváme zvýšení spokojenosti zákazníků, ale také zvýšení počtu 

zákazníků a v souvislosti s tím i zvýšení tržeb.  

Služba likvidace pojistných událostí bude ve spolupráci s Českou pojišťovnou a jejími 

klienty na základě smlouvy o SNO. K počátku této spolupráce není potřeba vynaložit 

žádné zvláštní náklady a její zavedení by mělo trvat nejdéle 1 měsíc. Příjem vozidel 

bude obstarávat přijímací technik, který bude také provádět kalkulace za opravy. 

Vedoucí prodeje bude vyřizovat veškerou komunikaci mezi zákazníky, servisem 

a pojišťovnou. V budoucnu bychom mohli vytvořit spolupráci i s dalšími pojišťovnami. 

Přínosem pro nás bude rozšíření našich služeb pro zákazníky, zvýšení 

důvěryhodnosti, zisku a také získání nových zákazníků na základě doporučení od 

pojišťovny.  

V reakci na názory zákazníků a počátku spolupráce s ČP je naším cílem také obnovení 

vozového parku za účelem půjčovny náhradních vozidel. Toto opatření zahrnuje prodej 

dvou současně užívaných vozidel, přeřazení neprodejného vozu z nabídky autosalonu 

na náhradní vozidlo a také nákup jednoho ojetého vozidla. V budoucnu by se mohl 

počet náhradních vozidel zvýšit. Očekávaný příjem z prodeje vozů je přibližně 85 tis. 

Kč. Nákup dalšího (luxusnějšího) vozu v hodnotě přibližně 200 tis. Kč. Náklady na 

obnovení vozového parku jsou tedy po započítání ostatních nákladů na prodej asi 120 

tis. Kč. Úkony potřebné pro prodej vozů budou trvat přibližně týden a bude je zajišťovat 

vedoucí prodeje s pomocí vedoucího servisu. Přeřazení neprodejného vozu bude 

provedeno během dvou dnů, nákup vozu bude proveden zhruba do 1 měsíce. Prodej 

vyřazených vozů bude probíhat v závislosti na zájmu zákazníků, nejdéle snad však do 2 

měsíců od vystavení nabídky. Přínosem tohoto opatření bude větší poskytované bezpečí 

a pohodlí pro zákazníky při půjčování náhradních vozů, ale také možnost 

půjčování náhradních vozů při vyřizování pojistných událostí. Doufejme, že si 

napravíme svou reputaci, která v dotazníkovém průzkumu nebyla příliš kladná. Tento 

návrh by měl samozřejmě také zvýšit zisk plynoucí z půjčování vozů, jelikož doposud 

byly vozy půjčovány za velmi nízké ceny (200 Kč vč. DPH/ den), kdežto ceny za 

půjčovné, které proplácí pojišťovna, jsou i několikanásobné (3500 Kč vč. DPH /den). 
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Pro zlepšení chodu společnosti je nutné zavést kvalitní skladové hospodářství, které je 

v současnosti velmi chaotické. K tomuto cíli bude využit současný účetní program 

POHODA, který není plně využíván. Za pomoci videokurzů se vedoucí servisu seznámí 

s jednotlivými kroky, které mu pomůžou usnadnit práci s objednáváním dílů, 

prováděním inventur, hlídáním záruk atd. Na toto zlepšení není potřeba vynaložit 

zvláštní náklady a mohlo by být realizováno přibližně za 10 dnů. Od tohoto opatření 

očekáváme, že nám usnadní evidenci zásob, objednávání dílů a také bude zajištěno, 

že bude vždy dostatek potřebného zboží (náhradních dílů) skladem. 

Dalším cílem je vylepšení internetového obchodu, který zatím není moc úspěšný. Jako 

jeho zápory zákazníci shledali dlouhé termíny dodání, vysoké ceny za přepravu a 

poskytování mylných informací. Cílem tedy bude optimalizovat cenu přepravy 

důkladným prozkoumáním nabídek dopravců a výběr nejvhodnější varianty. Tento cíl 

by mohl být uskutečněn přibližně za 15 dnů a bude ho provádět vedoucí prodeje 

s nutností schválení majitele. Abychom zajistili kratší termíny dodání, bude třeba 

nakoupit nabízené hůře dostupné zboží alespoň v minimálním množství na sklad. Toto 

opatření je jedno z nákladnějších a vyžaduje investici přibližně 250 tis. Kč. Bez této 

investice bychom nebyli schopni zajistit plynulý chod internetového obchodu. Před 

zavedením těchto změn je třeba také důkladně prozkoumat poskytované informace a 

postarat se o jejich úpravu korespondující se skutečným stavem. Je potřeba doplnit 

podrobný popis zboží, informace o zálohách a mírná úprava úvodní stránky. To bude 

mít na starost IT specialista, kterému potrvá přibližně 10 dnů, než tyto úpravy provede.  

Od těchto opatření očekáváme, že se přiblížíme zákaznickým požadavkům a tím 

zvýšíme jejich spokojenost. Dále očekáváme zvýšení počtu objednávek a s tím 

související zvýšení obratu a zisku. V budoucnu bychom chtěli dosáhnout zvýšení 

měsíčního průměrného počtu objednávek z 3 na alespoň 30 objednávek a tím zvýšení 

zisku plynoucího z internetového obchodu o více než 100 %.   

Cílem je také modernizovat a optimalizovat webové stránky společnosti. Zastaralý 

design byl nejčastěji hodnoceným kritériem v dotazníkovém průzkumu. Úprava designu 

byla provedena naším IT specialistou během 5 dnů ihned po ukončení průzkumu. Není 

to však jen zastaralý design, je potřeba upravit webové stránky i obsahově. Je nutné 

upravit požadované informace (ceníky, atd.) dle skutečnosti. Na tyto úpravy bude 
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potřeba dalších 5 dnů. Díky tomu, že náš web bude modernější a bude poskytovat 

kvalitnější informace, očekáváme, že si zajistíme větší důvěryhodnost pro zákazníky, 

větší konkurenceschopnost a zlepšení komunikační strategie. 

Podle výsledků průzkumu bychom se měli zaměřit na určitou skupinu zákazníků. Naším 

cílem bude tyto zákazníky získat. Je vhodné zaměřit propagaci na zákazníky především 

mužského pohlaví, s věkem okolo 40 let pocházející z Prahy. K tomu bych využila 

výměnu lokality pro bannerovou reklamu, konkrétně zrušení této formy reklamy ve 

městě Jihlava a Havlíčkův Brod, kde již máme mnoho stálých zákazníků a potenciál 

získání nových zákazníků zde není tak vysoký. A v závislosti na tom, zajištění 

bannerové reklamy ve městě Praha. Od této změny očekáváme zvýšení povědomí o naší 

firmě ve městě Praha a také přilákání těchto zákazníků k nám. Konkrétně očekáváme 

zvýšení počtu pražských zákazníků alespoň o 20 %. Tato hodnota je měřitelná na 

základě databáze současných zákazníků. 

Se zaměřením na tuto zákaznickou skupinu souvisí i investice do placené reklamy na 

Facebooku, kde je stanoven rozpočet 7260 Kč na 60 dnů a jako podpůrný prostředek 

bude využita internetová soutěž o ceny. Cílem je zde oslovit co největší počet příznivců 

(potenciálních zákazníků), kteří budou následně odebírat naše příspěvky o novinkách a 

akcích. Od tohoto opatření očekáváme získání nových zákazníků, rozšíření povědomí 

o společnosti a s tím související zvýšení zisku.  

Po úspěšném zavedení výše zmíněných změn bych společnosti doporučila, aby se 

začala zabývat možností získání dotačního programu.  
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Závěr 
Pokud chceme, aby společnost byla na trhu úspěšná a dokázala se vyrovnat konkurenci, 

musí mít správně zvolenou marketingovou strategii. Předmětem mé diplomové práce je 

návrh marketingové strategie společnosti Mercedes Cars & Servis, která se zabývá 

prodejem a servisem vozů Mercedes-Benz. Práce je rozdělena do tří částí. 

První část je soustředěná na vymezení teoretických východisek, ze kterých jsem 

vycházela při vypracování následujících částí. 

Druhá část neboli analytická část obsahuje seznámení se společností, její nabídku zboží 

a služeb a zhodnocení současné situace ve firmě. Zhodnocení současné situace 

probíhalo především analýzou obecného okolí podniku metodou SLEPT analýzy. Dále 

jsem provedla rozbor vnitřního prostředí a to vše jsem shrnula do SWOT analýzy, ze 

které vyplynuly slabé a silné stránky společnosti, ale také příležitosti a hrozby. Na závěr 

této části jsem provedla dotazníkový průzkum, který se týkal servisu, autosalonu, 

internetového obchodu ale i segmentačních otázek. Výsledky této části jsem shrnula a 

ve třetí části jsem je využila k návrhům zlepšení a návrhu marketingové strategie.  

Třetí návrhová část obsahuje vlastní návrhy marketingové strategie podniku, které byly 

tvořeny na základě provedených analýz a marketingového průzkumu. Tyto návrhy jsem 

zpracovávala tak, aby byla zachována podmínka SMART. A aby návrhy vedly 

k zlepšení pozice na trhu, zvýšení zisku, konkurenceschopnosti, vylepšení 

produktového portfolia a zlepšení komunikační strategie. 

 



110 

 

Seznam použité literatury 
1) KOTLER, Philip a KELLER Kevin Lane. Marketing management. [14. vyd.]. 

Praha: Grada, 2013. 816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. 

2) AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Definition of Marketing. 

AMA.org [online]. ©2016. [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx, 

3) KOTLER, P. Moderní marketing: 4.evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 

2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

4) HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2003. ISBN 80-247-0447-1. 

5) FARHAD A., AZHDAR K. Strategic management in small and medium 

enterprises. London: Thomson, 2003. ISBN 1861529627. 

6) HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2003. ISBN 80-247-0447-1. 

7) HAVLÍČEK, K. Management & controlling: malé a střední firmy. 1. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-056-2. 

8) GILLIGAN C.; WILSON R. Strategic marketing planning. 2nd ed. Amsterdam: 

Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2009. ISBN 9781856176170. 

9) MANAGEMENT MANIA'S SERIES OF MANAGEMENT. Jak napsat 

marketingový plán. ManagementMania.com [online]. ©2011-2013 [cit. 2015-

12-28]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/jak-napsat-marketingovy-

plan 

10) LAMB, Charles W., Joseph F. HAIR a Carl D. MCDANIEL. Essentials of 

marketing. 7th ed. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2012. ISBN 

0538478349. 

11) KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ L. a SVOBODOVÁ H.. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-

6. 

12) LHOTSKÝ, Jan. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. 

[Česko: J. Lhotský], 2010, 144 s. ISBN 978-80-254-8182-0. 

13) Ing. David Schuller Ph.D. Výzkum cenové hladiny. Prezentace. Fakulta 

podnikatelská, Brno 2015. 

14) KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, R. Strategické řízení: teorie v praxi. 1.vyd. 

Praha: C. H. Beck. 2002. ISBN 80-7179-578-X. 



111 

 

15) ZICH. Robert. Strategický management. Podnikatelská fakulta VUT v Brně,  

Brno 2007 (cit. 2008-02-03). Dostupné z WWW: 

http://vzdelavani.esffp.cz/results/results_02/edumat_rep/STM/STM_Pext.pdf 

16) SMEJKAL,Vladimír, RAIS Karel. Řízení rizik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 

ISBN 80-247-0198-7. 

17) MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada 

Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5. 

18) HONSOVÁ, R. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně. 

Brno: 2014. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská. 

19) SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2. 

20) Specializovaný servis a prodej vozidel Mercedes-Benz. Servis a prodej vozů 

Mercedes-Benz. Mservis-Stoky.cz [online]. [cit. 2016-05-16]. Dostupné z: 

http://www.mservis-stoky.cz/ 

21) FINANCE MEDIA a. s. Vývoj průměrné a minimální 

mzdy. Finance.cz [online]. [cit. 2016-04-30]. Dostupné 

z: http://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/ 

22) KURZY.CZ s. r. o., ALIAWEB s. r.o.. Makroekonomika. Kurzy.cz [online]. © 

2000-2016 [cit. 2016-04-30]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/mzdy/ 

23) RADOMÍR JÁČ. Makroekonomika/nezaměstnanost. Kurzy.cz [online]. © 2000-

2016 [cit. 2016-04-30]. Dostupné 

z:http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/?G=4&A=2&page=1 

24) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistiky. Czso.cz [online]. © 2016 [Citace: 

2016-04-18 ]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/statistiky 

25) SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. Základní přehledy a 

údaje. AutoSAP.cz [online]. © 2013 [cit. 2016-04-30]. Dostupné 

z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/ 

26) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Finanční trhy.  Cnb.cz [online]. © 2003-2016 [cit. 

2016-04-30]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/grafy_

form.jsp 

27) AUTOMOTOENVI. Granty a dotace. AutoMotoEnvi.cz [online]. © 2012 [cit. 

2016-04-13]. Dostupné z:http://www.automotoenvi.cz/granty-a-dotace 

28) BLAHA, Z. S., JINDŘICHOVSKÁ, J. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 2. 

vyd. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-145-3. 



112 

 

29) AUDATEX SYSTEMS s. r. o.. O nás. Audatex.cz [online]. © 2013 [cit. 2016-

04-10]. Dostupné z: http://www.audatex.cz/o-spolecnosti/ 

30) AUTOKELLY s. r. o.. Auto Kelly vše pro auta. Obchodní podmínky společnosti 

autokelly. AutoKelly.cz [online]. © 2015 [cit. 2016-04-10]. Dostupné 

z: http://www.autokelly.cz/userfiles/files/obchodni_podminky_spolecnosti_autok

elly.pdf 

31) PRODEJ A SERVIS VOZŮ MERCEDES-BEZN. 

MercedesServisAutodíly.cz [online]. © 2016 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z:  

32) http://mercedesservisautodily.cz/ 

33) NASPLATKY.EU s. r. o.. Dovoz aut. Nasplátky.eu [online]. © 2008-2016 [cit. 

2016-05-05]. Dostupné z: http://www.nasplatky.eu/dovoz-aut.html 

34) STORMWARE s. r. o. . POHODA/sklady. Stormware.cz [online]. © 2014 [cit. 

2016-05-05]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/pohoda/sklady.aspx 

35) MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Centrální registr vozidel. 

Mvcr.cz [online]. 2011 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z www: 

http://www.mvcr.cz/clanek/centralni-

registrvozidel865510.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d 

36) KURZY.CZ s. r. o., ALIAWEB s. r.o.. 

Makroekonomika/inflace. Kurzy.cz [online]. © 2000-2016 [cit. 2016-04-30]. 

Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/ 

37) DEDOUCHOVÁ, M.: Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001. 256 s.  ISBN 

80-7179-603-4 

38) AIRCARSYSTEM. Informace. AirCarSystem.cz [online]. © 2015 [cit. 2016-05-

05]. Dostupné z: http://www.aircarsystem.cz/cs/infopage/informace/ 

39) MEWA TEXTIL-MANAGEMENT. Podnik. Mewa.cz [online]. © 2015 [cit. 

2016-05-05]. Dostupné z: http://www.mewa.cz/podnik/ 

40) CORMEN.CZ. O firmě. Cormen.cz [online]. © 2015 [cit. 2016-05-05]. 

Dostupné z: http://cormen.cz/t/1/about-us 

41) MARTKETING-REVOLUTION. O nás. Marketing-Revolution.cz [online]. © 

2016 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.marketing-revolution.cz/o-nas/ 

 

http://www.marketing-revolution.cz/o-nas/


113 

 

Seznam obrázků 
Obrázek 1 Vlivy a omezující limity na stategický řídící proces; vlastní zpracování (4) 15 

Obrázek 2 Vlivy a omezující limity na stategický řídící proces; vlastní zpracování (4) 15 

Obrázek 3 Rozdělení okolí podniku; vlastní zpracování (14) ........................................ 24 

Obrázek 4 Propojení 7S (17, str. 73) .............................................................................. 29 

Obrázek 5 SWOT analýza; vlastní zpracování ............................................................... 30 

Obrázek 6 Magický trojúhelník, vlastní zpracování ....................................................... 31 

Obrázek 7 Organizační schéma podniku, vlastní zpracování, zdroj: autor .................... 32 

Obrázek 8 Budova autoservisu, vlastní fotografie .......................................................... 34 

Obrázek 9 Budova autosalonu, vlastní fotografie ........................................................... 35 

Obrázek 10 Vývoj minimální mzdy, vlastní zpracování (21) ......................................... 39 

Obrázek 11 Vývoj průměrné mzdy za posledních 5 let (22) .......................................... 40 

Obrázek 12 Vývoj nezaměstnanosti za posledních 5 let (23) ......................................... 41 

Obrázek 13Shrnutí výsledků automotive ČR za rok 2014, vlastní zpracování (25) ....... 43 

Obrázek 14 Káva stylu Mercedes-Benz, vlastní fotografie ............................................ 52 

Obrázek 15 Posezení pro zákazníky v budově servisu, vlastní fotografie ...................... 53 

Obrázek 16 Harmonogram průzkumu, vlastní zpracování ............................................. 58 

Obrázek 17 Ganttův diagram harmonogramu průzkumu, vlastní zpracování ................ 59 

Obrázek 18 Bydliště návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování .................................. 79 

Obrázek 19 Náhradní díly vzduchových podvozků na vozy Mercedes-Benz, vlastní 

fotografie ......................................................................................................................... 84 

Obrázek 20 Mercedes-Benz třídy A – vlastní fotografie ................................................ 90 

Obrázek 21 Mercedes-Benz třídy B – vlastní fotografie ................................................ 91 

Obrázek 22 Mercedes-Benz třídy C kombi – vlastní fotografie ..................................... 92 

Obrázek 23 Mercedes-Benz třídy E – vlastní fotografie ................................................ 92 

Obrázek 24 Mercedes-Benz třídy M – vlastní fotografie ............................................... 93 

file:///C:/Users/admin/Desktop/škola/Magisterské%20studium/DP/DP_Honsova_Radka%2018.5.docx%23_Toc451441048


114 

 

Obrázek 25 Ganttův diagram uskutečnení návrhů ........................................................ 103 

Obrázek 26 Harmonogram uskutečnění návrhů ........................................................... 103 

Seznam grafů 
Graf 1 Vývoj EUR/CZK dle ČNB za rok 2008-2016 (26) ............................................. 44 

Graf 2Poměr mužů a žen v průzkumu ............................................................................ 60 

Graf 3 Četnost respondentů v jednotlivých věkových kategoriích ................................. 61 

Graf 4 Bydliště dotazovaných ......................................................................................... 62 

Graf 5 Příjem respondentů .............................................................................................. 63 

Graf 6 Hodnocení rychlosti servisu – četnost odpovědí ................................................. 64 

Graf 7 Hodnocení kvalifikace zaměstnanců servisu ....................................................... 64 

Graf 8 Hodnocení přístupu zaměstnanců servisu ........................................................... 65 

Graf 9 Hodnocení přístupu servisu k řešení reklamací ................................................... 65 

Graf 10 Komentáře respondentů k servisu ..................................................................... 66 

Graf 11 Hodnocení nabídky vozů ................................................................................... 67 

Graf 12 Hodnocení kvalifikace zaměstnanců autosalonu ............................................... 67 

Graf 13 Hodnocení přístupu zaměstnanců autosalonu ................................................... 68 

Graf 14 Hodnocení služeb při prodeji vozu .................................................................... 68 

Graf 15 Komentáře respondentů k autosalonu ............................................................... 69 

Graf 16 Hodnocení dostupnosti provozovny .................................................................. 70 

Graf 17 Preference informačních médií .......................................................................... 70 

Graf 18 Požadované informace z médií .......................................................................... 71 

Graf 19 Hodnocení webových stránek ............................................................................ 71 

Graf 20 Povědomí o novém e-shopu .............................................................................. 72 

Graf 21 Hodnocení nabídky sortimentu v e-shopu ......................................................... 73 

Graf 22 Hodnocení přehlednosti e-shopu ....................................................................... 73 

Graf 23 Hodnocení termínů dodání a doručovacích podmínek ...................................... 74 

file:///C:/Users/admin/Desktop/škola/Magisterské%20studium/DP/DP_Honsova_Radka%2018.5.docx%23_Toc451441007


115 

 

Graf 24 Bydliště návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování ........................................ 77 

Graf 25 Pohlaví návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování ......................................... 78 

Graf 26 Podíl jednotlivých věkových skupin, zdroj: GA, vlastní zpracování ................ 78 

Graf 27 Pohlaví návštěvníků, zdroj: GA, vlastní zpracování ......................................... 80 

Graf 28 Podíl jednotlivých věkových segmentů v %, zdroj: GA, vlastní zpracování .... 80 

 



116 

 

Seznam použitých zkratek 
s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

č.   číslo 

atd.  a tak dále 

CZK  Česká koruna 

EUR  Euro 

HDP  hrubý domácí produkt 

Kč  Koruna česká 

Např.   například 

Obr.  obrázek 

Př.   příklad 

Str.   strana 

MB  Mercedes-Benz 

Mercedes Servis Mercedes Cars & Servis  

DPH   daň z přidané hodnoty 

IT  informační technologie  

DRT  bezpečnostní náhradní díly 

ČR  Česká republika 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  požární ochrana 

OŽP  ochrana životního prostředí 

ČNB  Česká národní banka 



117 

 

OPPI  operační program podnikání a inovace 

STK  stanice technické kontroly 

MB CZ  autorizovaný dealer Mercedes-Benz Česká republika 

SNO  smluvní neznačková opravna 

E-shop  internetový obchod 

Sec.   sekunda 

Tis.   tisíc 

Km  kilometr 

GA  Google Analytics 



118 

 

Seznam příloh 
Příloha 1 Dotazník .......................................................................................................... 15 

Příloha 2 Původní design webových stránek .................................................................. 16 

Příloha 3 Nový design webových stránek ....................................................................... 17 

 

Přílohy       
Příloha č. 1: Dotazník 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

Příloha 1 Dotazník 



 

Příloha č. 2: Původní design webových stránek 

 

Příloha 2 Původní design webových stránek 



 

Příloha č. 3: Nový design stránek 

 

Příloha 3 Nový design webových stránek 


