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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné marketingové strategie firmy 

PROFI am BAU CM, spol. s r.o. Východiskem práce budou teoretické znalosti 

z marketingu a komunikace. 

V praktické části chci na základě provedených analýz a výzkumů navrhnout zlepšení 

a zkvalitnění marketingové strategie s propočtením nákladů. 

 

Abstract 

This diploma work analyzes the current marketing strategy of PROFI am BAU CM, 

spol. s r.o. Resource of the  work will be theoretical knowledge of marketing, 

communication and analysis of findings from internal and external area company.  

On the basis of the analysis and research I want design improvements and better 

marketing strategy with calculating costs in the practical part. The guestionnaire will be 

feedback and it will evaluate the view of company strategy. 
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1 Úvod 

Ke zpracování své diplomové práce jsem si zvolila téma Návrh zlepšení marketingové 

strategie firmy, protože jsem názoru, že bez kvalitní marketingové strategie se v dnešní 

moderní době neobejde žádná společnost. 

Marketing každé společnosti potřebuje nemalé peníze a je proto nutno propočítat, jaký 

bude výsledek, zda se nám investované peníze vrátí. Popřípadě vhodně aplikovat 

marketingové nástroje, které nejsou finančně nákladné. 

Společnost PROFI am BAU CM, spol. s r.o. působí na trhu stavebního průmyslu. 

Je dceřinou společností rakouské firmy Ernstbrunner Kalktechnik GmbH. Společnost 

PROFI am BAU, spol. s r.o. sídlí v Brně a je obchodní společností, většinu svého 

sortimentu dováží z výrobního závodu Ernstbrunnu. 

V dnešní době je již stavební průmysl stabilním sektorem v české ekonomice, který 

je neustále obohacován novými technikami a technologiemi. Stále také bojuje 

s legislativními zásahy ať již pozitivními či negativními. Společnost PROFI am BAU  

se přes veškeré útrapy již stabilně na tomto trhu usadila. 

Ve své práci budu vycházet z teoretických poznatků marketingového mixu, poté budu 

aplikovat analýzy obecného, oborového a interního prostředí firmy. Výsledkem práce 

bude poukázání na slabiny firmy, aplikování a propočtení chybějících marketingových 

nástrojů. 
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2 Cíl diplomové práce a postup řešení 

Jako cíl diplomové práce jsem si zvolila analýzu, zhodnocení a následné návrhy 

na zlepšení marketingové strategie firmy, která působí na trhu stavebního průmyslu. 

Společnost není žádným nováčkem, jedná se o stálou a zaběhlou firmu, která do své 

marketingové propagace investuje nemalou částku svých finančních prostředků. 

Při volbě tématu jsem postupovala tak, že jsem si nejdříve zvolila firmu, na které chci 

svou diplomovou práci zpracovávat. Na základě dlouhodobé spolupráce s touto 

společností jsem se snažila nalézt sektor, ve kterém by moje práce byla užitečná. 

Po dohodě s vedením společnosti jsme se rozhodli pro oblast marketingu, protože sám 

jednatel společnosti cítí tuto oblast jako slabší. Firma má svého marketingového 

pracovníka krátkou dobu. Do této chvíle se problémy ohledně marketingu řešili spíše 

operativně a velice improvizovaně. 

Nejprve bych chtěla jednotlivé analýzy stručně charakterizovat v teoretické části a poté 

představit firmu a její každodenní chod. 

Marketingový mix je jednou z nedílných součástí marketingového plánu. Nelze jej 

oddělit od ostatních aktivit podniku, musí vycházet z aktuální situace, v níž se podnik 

nachází, ať už z hlediska externích či interních faktorů. Proto sestavení mixu bude 

předcházet situační analýza. Tu provedu pomocí analýz PEST, SWOT, Porterova 

modelu a modelu 7S. Každá z těchto technik bude alespoň mírně objasněna v teoretické 

části mé práce. Poté se pokusím ve spolupráci s vedením podniku stanovit cíle, jichž 

chce podnik dosáhnout, a podrobně rozeberu jednotlivé složky marketingového mixu 

v analyzované firmě. Pomocí vytvořených dotazníků, se pokusím získat zpětnou vazbu 

od lidí, kteří přijdou s podnikem do kontaktu – odběratelé, dodavatelé, obchodní 

partneři. 

Cílem práce je poukázat na slabá místa společnosti a pokusit se navrhnout vhodnou 

strategii pro následující období. 
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3 Teoretické východiska diplomové práce 

 

V této kapitole, chci popsat a přiblížit teoretické poznatky, které budu později 

analyzovat v praktické části. 

 

3.1 Analýza obecného odvětví 

3.1.1 SLEPT ANALÝZA 

Analýza SLEPT představuje analýzu vnějšího prostředí firmy. Představuje ucelený 

pohled na prostředí státu, kraje, města či obce, ve kterém firma sídlí. V této analýze 

se nezkoumá pouze současná situace, ale jsou zakomponovány i možné výhledy 

do budoucna. Co se může stát a zda by to konkrétní firmu ovlivnilo spíše pozitivně, 

či negativně. V analýze hodnotíme následujících pět faktorů: 

Social – sociální hledisko 

Legal – právní a legislativní hledisko 

Economy – ekonomické hledisko 

Politic – politické hledisko 

Technology – technologické hledisko 

 

Sociální faktory: 

V rámci sociálních faktorů hodnotíme demografické a kulturní faktory. Zabýváme se, 

obyvatelstvem jako celkem, jeho počtem, věkem, pohlavím. Dále se zde poukazuje 

na sociální zázemí obyvatel, zaměstnání, rozložení obyvatel do vesnic a měst, 

příslušnost k etnickým menšinám. Nejde pouze o sledování uvedených faktorů, ale 

i o jejich změny tzn. sledování počtu obyvatelstva pomoci porodnosti a úmrtnosti nebo 

migrace obyvatelstva. [20] 
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Kultura je charakterizována jako prostředí uměle vytvořené člověkem, proto se zde 

zabýváme např. životní úrovní obyvatelstva, rovnoprávností obyvatelstva či populační 

politikou. 

 

Právní a legislativní faktory: 

Legislativní faktory vytvářejí rámec pro podnikatelské aktivity firem, který je třeba 

respektovat. Mezi tyto faktory patří: ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, 

přístupy vládní administrativy k firmám a trhům, strukturu státních výdajů, daňový 

systém, funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva atd.   

Pro každou firmu je velice důležitá i zahraniční politika, neboť i ta silně ovlivňuje 

existenci jednotlivých firem. Vyhrocenými faktory, které spadají do legislativy, jsou 

například riziko válek, revolucí nebo znárodnění. 

 

Ekonomické faktory: 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je ekonomická situace jak ve státě, tak i v regionu 

působnosti firmy. Ekonomickou úroveň země vyjadřujeme následujícími ukazateli: 

hrubý domácí produkt a tempo jeho růstu, míra nezaměstnanosti, inflace, měnová 

stabilita, bankovní systém, dostupnost úvěrů, výše a vývoj daňových sazeb, daňová 

zatížení atp.  

 

Politické faktory: 

Tato skupina faktorů se velice úzce prolíná s právními a legislativními faktory a nelze 

stanovit mezi nimi přesnou hranici. V této kategorii se budeme zabývat zejména: 

formou a stabilitou vlády, klíčovými orgány a úřady či regionální politickou 

nestabilitou. [20] 
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Technické a technologické faktory: 

Jedná se o jednu z nejrychleji vyvíjejících se složek, které působí na danou společnost. 

Každá firma má možnost čím dál většího rozvoje díky pokroku v technických 

znalostech a dovednostech, objevů ve specifických oblastech a rozvoji informačních 

a komunikačních technologiích. 

Rozvoj technologie samozřejmě nahrává i konečným spotřebitelům, protože mají 

mnohem většího srovnání s konkurencí, např. prostřednictvím internetu. V tomto 

sektoru se budeme soustředit na možnost komunikace mezi dodavatelem 

a spotřebitelem, na nové objevy a vynálezy, na moderní a zastaralé zařízení a vůbec 

obecně na technologickou úroveň společnosti. [20] 

 

3.2 Analýza oborového okolí 

3.2.1 PORTEROVA ANALÝZA 5 SIL 

Cílem analýzy je pochopit síly, které v tomto prostředí působí a identifikovat, které 

z nich mají pro podnik z hlediska jeho budoucího výboje největší význam a které 

mohou být strategickými rozhodnutími managementu ovlivněny. Společnost, která chce 

dosáhnout úspěchu, musí tyto síly rozpoznat, vyrovnat se s nimi, reagovat na ně a úplně 

nejlépe změnit jejich působení ve svůj prospěch.  

Konkurence v každém odvětví je obrazem následujících pěti sil: 

- konkurence v odvětví 

- potencionální noví konkurenti (noví hráči na trhu) 

- dodavatelé klíčových vstupů 

- kupující (odběratelé, klienti) 

- substituty (nahrazující výrobky či služby) [2] 
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KONKURENTI 

V ODVĚTVÍ 

 

SUBSTITUTY 

DODAVATELÉ 

KLÍ ČOVÝCH 

VSTUPŮ 

POTENCIÁLNÍ 

NOVÍ 

KONKURENTI  

 

KUPUJÍCÍ 

Hrozba nových substitutů 

Vyjednávající síla kupujících Hrozba vstupu nové konkurence 

Vyjednávající síla dodavatelů 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Konkurence v odvětví 

Konkurenční boj mezi společnostmi působícími ve stejném odvětví bývá ve většině 

případů nejsilnější konkurenční silou.  K získání lepší pozice na trhu než konkurence 

se využívá různých taktik a nástrojů. Může se jednat o ofenzivní tažení vpřed, 

ale i defenzivní bránění konkurenčního útoku.  

Mezi nejčastější konkurenční nástroje patří: cena, kvalita, služby, reklama, distribuce, 

inovace atd. Pořadí a četnost zmíněných nástrojů se mění s tím, jak se mění situace 

na konkrétním trhu.  

Konkurenční boje ovlivňuje celá řada faktorů například: 

Obrázek 1: Porterova analýza 5 sil, zdroj [19] 
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- Počet a velikost konkurentů v odvětví – čím více konkurujících, tím více 

strategických a kreativních tahů. Je velice málo pravděpodobné, že by 

na základě strategického tahu, ovládla některá společnost celý trh. 

- Diferenciace produktů – při mále diferenciaci mezi produkty je jednoduché 

přejít od jednoho konkurenta ke druhému, což opět rozpoutává konkurenční 

boj. [2] 

 

Hrozba vstupu nových substitutů 

Substituovaný výrobek se také může stát velice atraktivním. Tato hrozba je aktuální 

především pro potravinářský průmysl. Následující faktory mohou tuto hrozbu ovlivnit: 

- Cena substitutů – limituje ceny, které mohou společnosti stanovit, tím pádem 

se snižují zisky podniků v odvětví a tlačí je k nákladovým úsporám. 

- Rozdílnost substitutů – umožňuje srovnávat odběratelům poměr kvality, ceny 

výkonu. 

Hrozba vstupu substitutu na trh je tím vyšší, čím nižší jsou náklady na přechod 

zákazníků. [10] 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Nejvíce vstup nového konkurenta do odvětví mohou ovlivnit vstupní bariéry a reakce 

stávajících společností. Vstupní bariéry mohou být následující: 

- Legislativa – licence, některá odvětví pod státní kontrolou, opatření nebo zákony 

na ochranu spotřebitelů a životního prostředí 

- Kapitálová náročnost – čím vyšší úroveň investic, tím menší konkurence 

(nejnáročnější hutnictví, těžba, energetika) 

- Značka – nový konkurent musí investovat nemalé finanční prostředky 

do reklamy, aby překonal zavedenou značku 

- Technologie – mohou být ve formě patentů, či obchodních tajemství, jsou 

neznámé, a proto mohou mnohdy znamenat překážku vstupu do odvětví. [2] 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Vliv a síla dodavatelů surovin nezbytných pro odvětví může být zásadním 

ekonomickým faktorem snižujícím výnosnost jednotlivých podniků. Pro podnik 

je výhodné může-li si vybírat mezi dodavateli, tím rozproudí konkurenční boj 

a dodavatelé se snaží snižovat ceny. [2] 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

I někteří odběratelé se mohou stát pro podnik hrozbou, protože podobně jako 

u dodavatelů, se odběratelé snaží co nejvíce stlačit ceny dolů a odkazují 

se na „výhodnější“ konkurenční nabídky. V takových případech mohou rozhodnout 

doplňující služby jako např. kvalita, splatnost, servis, ochota, vstřícnost… atd. [9] 

 

3.3 Analýza vnitřního okolí 

3.3.1 MODEL 7 S FAKTORŮ 

Rozbor 7 S faktorů je vhodný pro analýzu vnitřního prostředí firmy.  Jde o 7 faktorů, 

které jsou společně vzájemně propojeny, jak ukazuje obrázek. 

Z těchto faktorů většinou vychází vize firmy, vyčteme dlouhodobé plány a orientaci 

firmy do budoucna. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Model 7 S, zdroj [13] 
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Rozbor jednotlivých faktorů: 

• Strategy (strategie) – strategií firmy rozumíme dlouhodobou orientaci 

směřovanou k vytyčenému cíli.  Jedná se stanovisko Top managementu, které 

Zachycuje vymezení a uspořádání soustavy cílů rozvoje dané organizační 

jednotky v prostoru a čase, volbu postupu k jejich dosažení.  

V každé firmě existuje několik strategií, které společně souvisí tzv. hierarchie 

firemních strategií. Na vrcholu pomyslné hierarchické pyramidy je corporate 

strategy, neboli podnikatelská strategie, která udává základní směr (kdy, kde, 

jak, v čem, jakým způsobem bude firma podnikat. Na tuto strategii navazuje 

obchodní strategie, která je již více specifická, a zaměřuje se spíše na proniknutí 

na nové trhy a na způsob obchodování. Na nejnižší úrovni jsou funkční strategie. 

Jedná se o strategie jednotlivých dílčích úseků: marketingová strategie, 

ekonomická strategie, strategie informačních systémů a technologií…         

 

• Structure (organizační struktura) – Organizační struktura je systém uspořádání 

zaměstnanců ve firmě, která zohledňuje, práva, povinnosti, odpovědnost, 

podřízenost, nadřízenost, kontrolní mechanismus… 

Organizační struktura se vyvíjela od jednoduchých po složitější. V současnosti 

rozlišujeme následující typy: 

- Liniová struktura – charakteristická tím, že existuje přímá nadřízenost 

a podřízenost. Jedním z typických znaků je rychlé rozhodování a snadné 

delegování. 

- Funkcionální struktura – v této struktuře, je jasně definována 

zodpovědnost za konkrétní úkoly. Jsou kladeny odborné nároky 

na vedoucího. Nevýhodou je, že jeden podřízený, může mít několik 

nadřízených. 

- Liniově štábní struktura – spojuje předcházející dvě struktury v jednu. 

Tzn. Je pouze jeden nadřízeny, který má ovšem odborné znalosti. 
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- Divizionální struktura – jsou zde vytvořeny jednotlivé samostatné divize. 

Divize mohou být rozděleny např. podle měst, podle druhu výroby 

či služby, podle značky. Jednotlivé divize mají svoje finanční, obchodní, 

technické oddělení, ale všechny spadají pod jednoho majitele. 

- Maticově organizační struktura – používá se u velkých firem. Tato 

struktura vznikla spojením funkcionální a divizionální struktury. [3] 

 

• Systems (informační systémy) – pod tímto heslem si můžeme představit všechny 

formální i neformální informační systémy ve firmě. 

 

• Style (styl řízení) – způsob jednání vedoucích pracovníků při práci se svými 

podřízenými. Nejznámější dělení stylu řízení je do následujících třech kategorií: 

- Autoritativní styl řízení – vedoucí vždy rozhoduje sám, podřízení nemají 

možnost jeho rozhodování ovlivnit. 

- Demokratický styl řízení – umožňuje podřízeným více se zapojit do řízení 

firmy, více se dbá na jejich připomínky a názory. Více úkolu se deleguje 

na nižší stupně řízení. Komunikace je dvousměrná. 

- Liberální styl řízení (laissez-faire) – tzv. volný průběh. Jak již z názvu 

vyplývá, tento styl ponechává zaměstnancům značnou volnost. Jednotlivé 

skupiny si samy řeší časové rozložení úkolů a postup své práce. [14] 

 

• Staff (spolupracovníci) – Zaměstnanci jsou hlavním zdrojem zvyšování 

výkonnosti firmy. Jednou z hlavních úloh dobrého managera je umět 

s podřízenými jednat, motivovat a budovat si správné mezilidské vztahy. 

Nejlépe je pracovníky motivovat tak, aby svou pracovní náplň brali jako součást 

svého života. 
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• Shared values (sdílené hodnoty) – hovoříme-li o sdílených hodnotách, mluvíme 

vlastně o kultuře firmy. Kultura firmy, velice blízce souvisí se zaměstnanci. 

Jedná se o souhrn představ, přístupů a hodnot ve firmě, které se dodržují. Také 

si pod tímto pojmem můžeme představit neoficiální vnitřní atmosféru – 

tzv. genius loci.   

 

• Skills (dovednosti) – jedná se především o schopnosti a dovednosti manažera, 

jak je schopen řídit a motivovat své podřízené a jak mu firma v daných 

schopnostech pomáhá a zvyšuje jeho kvalifikaci. 

 

3.4 SWOT analýza 

Jedná se o strategickou analýzu firmy, pomocí které zjišťujeme slabé stránky, silné 

stránky, příležitosti a hrozby konkrétní společnosti. Zmíněné faktory jsou následně 

verbálně charakterizovány nebo ohodnoceny ve čtyřech kvadrantech. Nejčastěji 

se setkáváme s grafickým vypodobněním v jednoduché tabulce.  

Při sestavování SWOT analýzy je vhodné nejprve začít analýzou vnějšího prostředí – 

tzn. Příležitostí a hrozeb. Tyto faktory přicházejí jak z bližšího, tak i vzdálenějšího okolí 

firmy. Tyto faktory nemůže podnik ovlivnit, mohou být však včas identifikovány 

a podnik k nim může zaujmout určité stanovisko, jak využít příležitosti, či odvrátit 

hrozbu.  

Dále se analyzuje interní prostředí firmy, což jsou silné a slabé stránky. Silné stránky 

podnik zvýhodňují v jeho postavení v tržním systému a slabé stránky jsou přirozeně 

překážkou v jakémkoliv rozvoji podniku. [20] 
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V následující tabulce jsou příklady, o jaké faktory se může v analýze společnosti jednat. 

Tabulka 1: SWOT analýza, zdroj [20] 

 

Typy faktorů 

O
bs

ah
 fa

kt
orů

 

 

Příznivé Nepříznivé 

   
 V

ni
třn

í 

SILNÉ STRÁNKY 

 

- dlouhodobá zkušenost 

a přítomnost na trhu 

- zavedená značka 

- kvalitní služby a personál 

- dobrá logistika 

- kvalitní vedení 

- umístění podniku 

- finanční díla a zdraví firmy 

SLABÉ STRÁNKY 

 

- nedostatečně propracovaná 

marketingová strategie 

- zdlouhavá komunikace 

- špatná kvalita produktů a služeb 

- vysoké náklady, nízká produktivita 

- nedostatečný efektivita 

V
ně

jš
í 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

- expandující trh 

- rozvoj a využití nových trhů - 

mezinárodních 

- zvyšování věrnosti a stálosti 

zákazníků 

- outsourcing podnikových 

procesů 

- vývoj nových produktů 

 

HROZBY 

 

- nasycenost trhu 

- vstup nových konkurentů 

- nová nařízení a předpisy – 

hygienické, legislativní 

- regulace trhu - znárodnění 
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3.5 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor, který představuje a popisuje věci, na které se firma 

soustředí, aby konkurovala poptávce a nabídce na trhu.  Marketingový mix hodnotí tato 

čtyři kriteria: produkt, cena, propagace, místo (viz. Schéma níže). Součástí 

marketingového mixu je komunikační mix, o kterém se zmíním později. 

Název marketingový mix je z toho důvodu, že jednotlivé odvětví můžeme mezi sebou 

mixovat, tzn. Libovolně dávat na významu jednotlivým odvětvím tak, jak daná situace 

vyžaduje. [20] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Marketingový mix, zdroj [15] 
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3.5.1 Produkt - product 

Produkt chápeme jako výrobek nebo službu, se kterou chceme uspět na trhu. Nejedná 

se samozřejmě jen o výrobek jako jednotlivou věc, ale váže se k ní dále obal, záruční 

doba, poskytovaný servis atd.  

Z marketingového pohledu vnímáme komplexní produkt ve třech úrovních: 

1. Jádro 

2. Reální produkt (design, styl, balení, kvalita, značka) 

3. Rozšířený produkt (speciální služby, záruka, údržba a poprodejní servis, 

poradenství, platební podmínky) 

 

Při zavádění nového výrobku na trh, můžeme rozlišovat následující 4 fáze vývoje 

výrobku: 

 

 

 

 

 

 

1. uvedení – výrobek se objeví na trhu a začíná se prodávat. Výrobek není pro 

kupující známý. Z toho vyplývá, že poptávka po výrobku je velice nízká 

a z tohoto důvodu, je v tomto období uskutečňována řada reklam a propagací. 

Náklady na výrobek jsou vysoké a příjmy naopak minimální. V tomto období 

není neobvyklé, že je podnik ve ztrátě. 

 

Obrázek 4: Vývoj výrobku, zdroj [4] 
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2. růst – výrobek začíná být více kupován, je distribuován do větší části oblastí, 

stoupá informovanost o produktu, náklady klesají a firma přestává produkovat 

ztrátu. Úspěchu výrobku si většinou všimne i konkurence, která je „donucena“ 

vytvořit podobný výrobek, který je mnohdy i lepší. Firma se tedy musí snažit 

o neustálé zvyšování kvality, přizpůsobuje cenovou politiku a reklamu orientuje 

na prodej. 

 

3. zralost – ve většině případů se jedná o nejdelší fázi životního cyklu výrobku. 

V této fázi jsou náklady minimální a zisk a poptávka maximální. Po dosažení 

pomyslného vrcholu začíná mírný pokles.  

 

4. úpadek – v této fázi se poptávka po produktu snižuje, zájem spotřebitelů klesá, 

proto jej maloobchody přestávají objednávat. Zisk se snižuje a firma se snaží 

zákazníka získat pomocí snižování ceny. V této fázi je jednou z nejdůležitějších 

věcí, aby podnik stanovil, zda je výrobek ještě natolik úspěšný, že přináší zisk, 

nebo zda je již čas výrobek nahradit novým. [4] 

 

3.5.2 Cena - price 

Cenou rozumíme hodnotu výrobku či služby vyjádřenou v penězích, za kterou 

se prodává na trhu. Je zde také zahrnuta cenová politika podniku, platební podmínky, 

odpočty, slevy či jiné podmínky financování. Cenu ovlivňují vnější (ekonomické, 

právní a společenské) a vnitřní (náklady a marketing) faktory. 

V praxi rozlišujeme tři druhy tvoření cen: 

• Orientovaná na náklady – tzv. kalkulace výrobku, je stanovena součtem cen 

surovin, které se spotřebovali, k tomu aby vznikl finální výrobek. K tomuto 

se připočte marže. Takový způsob oceňování se využívá v oborech, ve kterých 

známe ceny jednotlivých surovin (gastronomie, oděvnictví, informatika) 

• Orientovaná na konkurenci – bere ohled na konkurenci. Nelze si nasadit oproti 

konkurenci vysokou cenu, protože by se výrobek stal neprodejným. Nevýhodou 

je že si společnost sama nemůžeme určit výši marže. 
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• Orientovaná na poptávku – jedná o cenu pohyblivou, cena se zvyšuje tím více, 

čím více je ochoten zákazník za daný výrobek zaplatit. [16] 

3.5.3 Místo – place 

Místem rozumíme mimo jiné i distribuční cesty a dostupnost distribuční sítě.  

Místo prodeje můžeme zvolit dle typu prodeje, jaký zvolíme pro naše zákazníky. Může 

se jednat o přímý (prodáváme přímo koncovým zákazníkům) nebo nepřímý (kdy 

do prodeje vstupuje třetí subjekt a my výrobek nabízíme prostřednictvím prodejců, 

velkoobchodů nebo dealerů) 

Pokud si firma zvolí přímý prodej, bude muset rozhodovat o způsobu prezentace 

a prodeji výrobků a služeb zákazníkům. Firma se bude snažit najít vhodnou lokalitu, pro 

umístění své prodejny. Samozřejmě se v tomto typu prodeje dá využít dnes již 

modernějších způsobů prodeje a to zásilkového prodeje nebo prodeje prostřednictvím 

internetu. 

V modelu nepřímého prodeje bude o to více důležité stanovit pravidla prodeje 

s obchodními partnery a definovat správnou cenovou politiku. 

V některých případech se můžeme setkat i s kombinací obou zmíněných modelů. [20] 

 

3.5.4 Komunikace – promotion 

Komunikaci jsem účelně nechala jako poslední bod, neboť jejíž součástí, 

je tzv. komunikační mix. Komunikační mix je významnou složkou marketingového 

mixu a proto si zaslouží více rozvést.  

Proto, aby byla firma úspěšná, není podstatné jen vyrobit výrobek, nebo nabídnout 

službu, o kterou budou mít zákazníci zájem. Zárukou úspěšnosti je také nabídnout tento 

výrobek či službu ve správný čas, správné skupině lidí a také samozřejmě stále 

komunikovat se svým okolím. 

Komunikační mix má za úkol vzbudit, podporovat a udržovat dobré jméno společností, 

dále snažit se vstoupit do povědomí široké veřejnosti a informovat ji o produktech 

a novinkách. K tomu pomáhají následující nástroje. [8] 
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Komunikační mix dělíme na čtyři oblasti: 

� propagace 

� publicita (public relation) 

� podpora prodeje 

� osobní prodej [8] 

 

Komunikační mix, vždy vychází z celkové strategie marketingu společnosti. 

 

Postavení komunikačního mixu v managementu společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou ze základních podmínek pro udržení dlouhodobého zájmu zákazníků o výrobky 

či služby firmy, je udržovaní výborné kvality výrobků a doprovodných služeb, 

týkajících se prodeje. Tyto služby často přesahují často okamžik samostatného prodeje, 

jde o služby před samotným prodejem výrobku, v průběhu samotného prodeje 

a poprodejní služby. 

 
C íle  

D isp o n ib i ln í 
z d ro je  f ir m y  

M A R K E T IN G O V Á  
S T R A T E G IE  

 
 
 
 
 
 

K o m u n ik ačn í 
s tr a te g ie  

 
 

Z Á K A Z N ÍC I  
 
 
 
 

Př i je t í sdě le n í 

 
M A R K E T IN G O V Ý  

M IX  
 

V ý ro be k  
 

C e n a  
 

D is t r ib u c e  
 
 
 K o m u n ik ačn í 

m ix  
 
 
P ro p a g a c e  
 
P u b lic i t a  
 
P o d p o ra  
p ro d e je  
 
O so b n í p ro d e j 

Obrázek 5: Postavení komunikačního mixu, zdroj [8] 



27 
 

Hlavními cíly komunikační strategie jsou informování a přesvědčování zákazníků. 

Zákazník se na trhu orientuje právě informacemi, které mohou mít mnoho podob 

a zdrojů. Velkou část těchto informací získává řízenou komunikací, jejíž hlavní váha 

spočívá v propagaci. 

3.5.4.1 Propagace 

 Charakteristika propagace 

Propagací rozumíme nejrůznější formy masové prezentace. Často se setkáváme s tím, 

že si lidé myslí, že reklama je synonymem propagace, ale není tomu tak, reklamu 

můžeme brát jako součást propagace.  Je však pravdou, že reklama je „nejmasovější“ 

složkou komunikačního mixu. 

Co je to reklama? 

Reklama ukazuje určitou formu masového působení na zákazníky s cílem informovat, 

ovlivnit, přesvědčit a získat je pro nákup určitého výrobku konkrétní firmy. [11] 

Cíle propagace 

Mezi hlavní cíle propagace patří tvorba silné značky, její upevnění na trhu, dostání 

do podvědomí veřejnosti, zvýšení poptávky, zvýšení distribuce a mnohé další. 

Propagační cíle můžeme rozdělit do následujících skupin: 

� institucionální propagace – dlouhodobé budování celkového image 

podniku 

� propagace značky – dlouhodobé budovaní image určité značky 

� věčná propagace – šíření informací o prodeji, službě nebo události 

� propagace podpory – ohlášení zvláštního prodeje 

� obhajovací propagace – obhajování určité záležitosti [17] 

 

Cíle reklamy se snaží především: 

� stimulování prodeje výrobků a služeb 

� zvyšování věrnosti zákazníků určité značce 
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� vytváření image výrobků [6] 

Podle zaměření lze reklamu klasifikovat do několika kategorií, z nichž hlavní jsou 

následující čtyři: 

� Reklama orientovaná na spotřebitele – cílem je získat nové spotřebitele 

produktu, kteří jej ještě neužívali nebo jej vůbec neznají, nebo může jít 

i o spotřebitele, kteří produkt užívali a přestali. Snaží se získávat na svou 

stranu nerozhodné zákazníky, kteří produkty střídají a rozhodují se, kde 

by se ustálili. 

� Reklama orientovaná na produkt – specializuje se na konkrétní výrobek, 

snaží se na trhu co nejvíce zvýšit jeho odbyt 

� Reklama orientovaná na trh – snaží se proniknout na specializované trhy 

� Reklama orientovaná na svůj vlastní podnik – zviditelňuje konkrétní 

společnost v očích veřejnosti, upozorňuje na různé podnikové akce, 

výročí a oslavy[1] 

 

3.5.4.2 Publicita (Public relation) 

Charakteristika public relation 

Public relation je takový druh komunikačního působení společnosti na veřejnost, jehož 

úkolem je vytvářet a udržovat pozitivní vztahy veřejnosti k podniku, jeho činnosti, 

výrobkům a službám. Cílem tohoto působení je vytvoření vhodných podmínek, 

prostředí, získávání partnerů pro řešení problémů firmy, vytváření pochopení pro 

činnost firmy, omezení negativních ohlasů na její aktivity atd. 

Nástroje public relation 

Dělení nástrojů Public relation zařizuje tzv. Systém PENCILS (jednotlivé činnosti 

se zde mnohdy překrývají, ale vždy jde o jiný pohled či přístup k dané věci) 

� Publications – výroční zprávy, pravidelná firemní periodika, zvláštní 

firemní publikace (např. Při příležitosti založení firmy) 

� Events – vnitropodnikové či veřejné akce (představení nového výrobku 

či služby, odměňování zaměstnanců, sponzoring různých odvětví) 
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� News – podklady pro novináře a tiskové konference 

� Community Involvement Activities – angažování v lokální komunitě, 

která se zabývá investicemi do veřejných služeb dané lokality (školství, 

kultura, sport) 

� Identity media – využití celkové identity v komunikaci (závisí 

na konkrétní společnosti, můžeme začít od jednotného fondu v e-

mailech, přes hlavičku dopisního papíru, vzhled firemních obálek až po 

uniformu) 

� Lobbying Activity – dosahování cílů společnosti, regulační opatření 

• Social Responsibily Activities – společenská odpovědnost firmy 

(počínaje ekologickou výrobou až po budování jména aktivitami 

v sociální oblasti) [17] 

 

Rozdíly mezi reklamou a public relation 

Tabulka 2: Rozdíl mezi reklamou a public relation, zdroj [8] 

Reklama Public relation 

 - má prodávat  - mají vytvářet porozumění a důvěru mezi 

    společností a veřejností 

 - je zaměřena na zákazníky  - je zaměřena na širší veřejnost, která může  

   ovlivnit činnost a hodnocení firmy 

 - je součástí marketingových aktivit  - je součástí celofiremní politiky 

 - prioritní zaměření cílů: efekty na trhu (zvýšení  

   tržního podílu, obratu...) 

 - prioritní zaměření cílů: získávání sympatií 

    a kladných postojů 
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3.5.4.3 Podpora prodeje 

Charakteristika podpory prodeje 

Podpora prodeje je forma komunikačního působení firem, která je založena 

na mimořádných, často i krátkodobých opatřeních, stimulující zájem zákazníků o nákup 

výrobků. U tohoto nástroje lze nejlépe rozlišit hlavní a následné efekty. Proto můžeme 

efektivitu prodeje velice dobře změřit. [8] 

Podpora prodeje je zaměřena na okamžitou změnu chování, naopak od reklamy, což 

jsou dlouhodobé reklamní kampaně, které mají za cíl, aby výrobek či služba vešly 

do podvědomí. 

K nejtypičtějším opatřením patří dočasné nebo i dlouhodobé snížení ceny, kombinace 

prodeje nového výrobku náhradou za starý, různé speciální nabídky, sezónní výprodeje, 

prodejní výstavy, ochutnávky, soutěže či vzorky zdarma. 

Hlavní nasazení těchto nástrojů bývá nejčastěji místo prodeje, kde je možno přímo 

působit na spotřebitele. Pokud zavádíme na trh nový výrobek je důležitou funkcí 

podpory prodeje jeho vyzkoušení. Př. malé vzorečky krémů, voňavé proužky 

v časopisech, kdy se uvolní vůně po přetření, rozdávání novin zdarma... 

Odborníci se shodují, že je jednodušší udržet si současné zákazníky než přetáhnout 

nové, kteří využívají konkurenční značku. Proto se často podpora prodeje využívá 

na stávající zákazníky (udržení zákazníka). Nejčastěji a nejviditelněji to na našem trhu 

praktikují mobilní operátoři. (př. výhody pro stávajícího zákazníka...) 

Každý prvek komunikačního mixu je tím efektivnější, čím víc prvků má kolem sebe. 

Podpora prodeje je mnohem efektivnější, je-li doplněna dlouhodobou reklamou. 

 Formy podpory prodeje 

Můžeme tedy konstatovat, podpora prodeje má tři základní formy: 

� orientovaná na zákazníka (vzorečky, vyzkoušení produktu zdarma, 

akce 1+1) 

� orientovaná na zprostředkovatele (procenta z prodeje, marže) 
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� orientovaná na prodejní personál (zaměstnanecké výhody, bonusy, 

odměny, zvýšení mzdy) 

 

3.5.4.4 Osobní prodej 

Charakteristika osobního prodeje 

Osobní prodej je přímo osobní forma prezentace výrobku, často spojená s jeho 

předváděním, kdy dochází ke styku prodejce se zákazníky. Tento způsob prezentace 

považujeme za velice účinný, ale zároveň velmi nákladný. Je založen na osobních 

kontaktech, návštěvách a dlouhodobě vytvářených osobních vztazích. 

Orientace osobního prodeje 

Hlavní formy organizace osobního prodeje: 

� prodej územně orientovaný – prodejce navštěvuje všechny 

potencionální zákazníky v rámci určitého území 

� prodej orientovaný na zákazníka – případně skupinu, která 

je charakteristická určitým homogenním chováním. Výhodou je, 

že prodejce většinou již dobře zná okruh svých zákazníků 

� prodej orientovaný na výrobek – nebo také skupinu výrobků, které 

mají stejné nebo velice podobné vlastnosti. Neupřitelnou výhodou 

se stává fakt, že prodejce je orientovaný pouze na konkrétní výrobek, 

a tudíž jej perfektně zná a svou argumentací dokáže produkt prodat. 

 

3.6 Marketingové strategie a její implementace 

Existuje celá řada různých marketingových strategií podle cíle jejich zaměření. Není 

možné rozebírat každou dílčí marketingovou strategii zvlášť, proto základní přehled 

dělení marketingových strategií nalezneme v následující tabulce: 
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Tabulka 3: Typy strategií, zdroj [6] 

Členění strategií Typ strategií 

Dle marketingového mixu 

Výrobkové strategie 

Cenové strategie 

Distribuční strategie 

Komunikační strategie 

Růstové strategie 
Strategie podle Ansoffa 

Strategie pro výběr segmentu 

Strategie integrace 

Strategie zaměřené na konkurenci 
Strategie podle Portera 

Bowmanovy strategické hodiny 

Strategie dle cyklu životnosti trhu 

Zavádění - strategie pro vstup na nové trhy 

Růst - strategie pro rostoucí trhy 

Zralost - strategie pro zralé a nasycené trhy 

Pokles - strategie pro klesající trhy 

Strategie dle trendu trhu 
Růstové strategie 

Udržovací strategie 

Ústupové strategie 

Strategie dle chování na trhu 

Ofenzivní (proaktivní) strategie 

Defenzivní (reaktivní) strategie 

Obranné strategie 

Expanzivní strategie 

Úhybné strategie 

Bojovné strategie 

Strategie dle chování vzhledem k 
prostředí a konkurenci 

Kooperační strategie 

Konfrontační (konfliktní) strategie 

Další typy strategií 

Strategie positioningu 

Konkurenční strategie zaměřená na odběratele 

Strategie pro celosvětové trhy 

Strategie zaměřené na zprostředkovatele odbytu 

Strategie zaměřené na zájmové skupiny 

Internetové strategie 

Strategie v mezních situacích (krize, restrukturalizace, prodej…)  
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3.6.1 Definice marketingové strategie 

Marketingová strategie je vyjádřením základních záměrů, které chce firma dosáhnout 

v dlouhodobém časovém horizontu v oblasti marketingu tak, aby pomocí 

marketingových činností naplnila nadřazené strategické obchodní cíle a dosáhla 

konkurenční výhody. 

Základní rámec marketingové strategie lze vymezit několika proměnnými: 

• Cíle, jichž má být dosaženo 

• Uvažovanými strategickými alternativami 

• Cílovými zákazníky 

• Identifikaci konkurentů pro každou cílovou skupinu zákazníků 

• Prezentace podstaty strategie cílovým zákazníkům [7] 

 

Implementace strategie představuje proces, ve kterém se marketingová strategie a plány 

uvádějí do praxe, přeměňují v činnosti zajišťující realizaci strategie, a tím naplnění 

stanovených marketingových cílů. 

Akční směrnice pro implementaci popisuje marketingový plán, ve kterém je stanoveno: 

- CO má být realizováno 

- KDO je zodpovědný za realizaci 

- ČAS a MÍSTO realizace 

- ZPŮSOB realizace 

Mezi faktory, které přispívají k efektivní a snadnější implementaci patří: 

- dovednosti realizátorů 

- organizační struktura 

- stimuly jako je odměna, soutěžení, uznání a ocenění 

- efektivní komunikace v organizaci a mimo ni [21] 
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4 Analýza současné situace společnosti  

4.1 Prezentace společnosti 

4.1.1 Obecné informace o společnosti 

 

Obchodní název:  PROFI am BAU CM, spol. s r.o. 

Sídlo společnosti:  Vídeňská 113c,  619 00 Brno 

Obchodní rejstřík:  Brno 

IČO:    47912162 

Založení:   25. 3. 1993 

Předmět podnikání: Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály 

a sanitárním vybavením 

 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

 Reklamní činnosti 

 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně 

pro domácnost 

Právní forma: společnost s ručením omezeným se zahraniční majetkovou 

účastí 

Hospodářský rok: kalendářní rok, 1. 1. – 31. 12. 

Základní kapitál: 1 261 000 Kč 

Počet zaměstnanců: 30 

www stránky: www.profiambau.cz 

logo:  
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4.1.2 Základní charakteristika společnosti 

Společnost PROFI am BAU CM, spol. s r.o. se jako dceřiná společnost rakouské firmy 

Ernstbrunner Kaltechnik GmbH zabývá prodejem suchých omítkových a maltových 

směsí, jako jsou zdící malty, vnitřní a venkovní omítky, betony a samonivelační lité 

potěry, vápno a další. Kromě toho poskytuje certifikované zateplovací a sanační 

systémy a řadu dalších doplňkových produktů z oblasti podlahových systémů 

či povrchových úprav materiálů.[18] 

Společnost PROFI am BAU nemá v České republice žádnou jinou pobočku. Existuje 

však její „sestra“ v Maďarsku.  

V České republice se jedná téměř výhradně o obchodní zastoupení, protože všechny 

směsi se vyrábí v Rakousku a pastózní omítky se dovážejí z Rakouska. V České 

republice se vyrábějí pouze kamínkové mozaiky. 

Prodej zboží ve firmě je rozdělen do několika drobných podkategorií: 

• omítky 

• lité potěry 

• zateplovací systémy 

• povrchové omítky 

 

Zastavila bych se u podkategorie povrchové úpravy. Společnost PROFI am BAU má 

po České i Slovenské republice několik „satelitů“ – tónovacích center. Tyto tónovací 

centra dostávají bílé pastózní omítky a sami si je pomocí pigmentů tónují 

do libovolných odstínů dle přání svých zákazníků. 
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Výrobní závody: 

• Rakousko – suché omítkové a maltové směsi 

• Maďarsko – pastózní omítky 

• Česká Republika – kamínkové mozaiky 

 

Satelity: 

• Česká republika – Jemnice, Znojmo, Vracov, Uherský Brod, Olomouc, Frýdek 

Místek, Žďár nad Sázavou, Hradec Králové, Praha, Plzeň 

• Slovenská republika – Modra, Slovenský Grob, Bratislava, Šala 

 

Obrázek 6:  Mapa satelitních center, zdroj [18] 
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4.1.3 Obchodní program 

Společnost PROFI am BAU CM, spol. s r.o. se zabývá prodejem suchých omítkových 

a maltových směsí vysoké kvality pro aplikaci na stěny, podlahy a fasády, dále se 

obchoduje příslušenství k zateplovacím systémům a příslušenství k litým podlahám. 

 

Přehled materiálů PROFI: 

• Zdící malty 

• Omítky 

• Betony, potěry, stěrky 

• Sanační systém 

• Zateplovací systém 

• Povrchové úpravy 

• Vápenný program 

 

4.1.3.1 Systém obchodování ve společnosti 

Ve společnosti je v současné době zaměstnáno 10 obchodně-technických zástupců 

(zkráceně OTZ). OTZ mají Českou a Slovenskou republiku rozdělenou do několika 

regionů a v těchto regionech oslovují stavebniny a aplikační firmy, kde nabízejí svůj 

materiál. 

Díky neustálému rozvoji a expanzi společnosti, je stále přibíráno více a více OTZ. Proto 

byla ve společnosti zřízena funkce Regionálních vedoucích prodeje. V této chvíli jsou 

ve společnosti dva regionální vedoucí prodeje. Jeden zastřešuje Čechy, Zlínský 

a Severomoravský kraj a vede tým 3 OTZ. Druhý obchoduje na Slovensku a ve svém 

týmu má prozatím jednoho OTZ. 

Jakmile se podaří na Slovensku ještě více expandovat, je v plánu posílit tým OTZ, aby 

se současní OTZ mohli věnovat plně a důsledně své práci. 

Vizí firmy je v dohledné době poohlídnout se po dalším schopném regionálním 

vedoucím prodeje pro Brno, který by vedl 2 až 3 OTZ. Zůstávají OTZ, kteří pro zatím 

nemají svého vedoucího, protože si to současná situace nevyžaduje. 
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Obrázek 7: Mapa rozdělení ČR dle jednotlivých OTZ, zdroj [22] 

Obrázek 8: Mapa rozdělení Brna dle jednotlivých OTZ, zdroj [22] 



39 
 

4.1.3.2 Dodávky materiálu 

Firma dodává suché omítkové a maltové směsi ve dvou typech buď pytlovaný, nebo 

volně ložený.  

 

Volně ložený materiál 

Volně ložený materiál jezdí přímo na stavby, kde se předpokládá větší spotřeba. 

Nejprve dojede na stavbu silostavěč, pomocí hydrauliky postaví silo a odjíždí ze stavby. 

Vzápětí přijede cisterna, nafouká do sila materiál a odjíždí ze stavby. Po dokončení 

stavby opět přijíždí silostavěč, silo naloží, zváží, kolik v něm zůstalo materiálu a odjíždí 

silo postavit na jinou stavbu.  Sila se na stavbu naváží v případě, že se kalkuluje 

se spotřebou 10 t a více, jinak je dodáván pytlovaný materiál. 

 

Pytlovaný materiál 

Materiál se naváží z výrobního závodu v Ernstbrunnu, buď jede přímo na stavbu, 

do stavebniny nebo přímo na sklad Profi, odkud si jej vyvážejí zákazníci vlastní 

dopravou. Při vývozu materiálu ze skladu lze vyvážet i po pytlích, při závozu kamionem 

přímo z Rakouska se vždy musí jednat o paletový odběr. 

Na kamion lze naložit 18 palet materiálu Profi, pokud stavba či stavebniny nemají 

zájem o závoz celého kamionu, lze kamion rozdělit na dvě místa vykládky. 

Automatickou službou společnosti je, že pokud se jedná o vykládku, kde jsou cílové 

destinace vzdáleny do 50 km, je doprava zdarma. V případě větší vzdálenosti se 

doprava rozpočítává mezi místa vykládky. 

Pokud si zákazník přeje, lze zajistit skládání hydraulickou rukou. 

 

Doplňkový sortiment 

Doplňkovým sortimentem se rozumí především příslušenství pro zateplovací systémy, 

příslušenství pro lité podlahy, nářadí, příslušenství pro strojní zařízení. 
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Doprava tohoto zboží je realizována podobně jak u pytlovaného zboží, jedná-li se 

o ucelenou dodávku po celých balících, je možný závoz na stavbu od dodavatele přímo 

k zákazníkovi. 

Nebo je realizována druhá možnost, kdy nejpoužívanější materiály jsou běžně skladem, 

a zákazník si je může vyvážet i po jednotlivých kusech. 

 

4.1.3.3 Velikost prodeje 

Firma PROFI am BAU CM, spol. s r.o. vznikla v roce 1993 jako malá společnost, která 

prodávala pouze materiály PROFI, společnost v době vzniku měla pouze 4 zaměstnance 

a velice pomalu a pozvolna expandovala na otevřený český trh.  

S postupným, ne extrémně velkým rozvojem začala společnost přibírat nové 

zaměstnance. Na místa, kde bylo nejvíce třeba, zprvopočátku se jednalo převážně 

o obchodně-technické zástupce a pracovníky servisu.  

Zlomový obrat nastal v roce 2007, kdy se firmě podařilo dosáhnout téměř dvojnásobku 

obratu, než v roce 2006. V témže roce začala firma pronikat se svými materiály 

i na Slovensko. Ve firmě začaly vznikat nové, potřebné pozice a firma se rozvinula 

na současnou podobu s 30 zaměstnanci, z toho 10 obchodně-technickými zástupci. 

Níže přikládám, vývoj obratu v jednotlivých letech 2003 – 2010. 

Graf 1: Obrat společnosti - vlastní zpracování 
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Tabulka 4: Obrat společnosti – vlastní zpracování 

rok 2003 2004 2005 2006 

obrat [Kč] 59 720 148 83 570 433 112 307 331 146 380 609 

rok 2007 2008 2009 2010 

Obrat [Kč] 225 225 655 252 737 133 232 679 629 241 065 526 

 

Z grafu vidíme, že pro firmu byl nejúspěšnější rok 2008, kdy společnost svým obratem 

překročila hranici čtvrt miliardy korun. Tuto hranici se již nepodařilo překročit. V roce 

2009 společnost svým obratem nepatrně klesla. Tento pokles, lze přikládat ekonomické 

krizi, která zasáhla i Českou republiku. Společnost PROFI am BAU však tuto krizi 

ustála výborně. Nemusela přejít k personálnímu propouštění, naopak do firmy 

přicházejí stále noví zaměstnanci. 

V roce 2010 obrat opět nepatrně povyrostl, oproti roku 2009, ovšem již nikoliv tak 

skokově jako po roce 2000. Rok 2011 prozatím uveden není, ale jeho vývoj je velice 

slibný. Prognózy jsou, že by mohl opět překročit obrat v roce 2010 a možná i pokořit 

magickou hranici roku 2008. 
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Obrat spole čnosti na Slovensku
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Pro představu uvádím vývoj obrat na Slovensko, společnost obchoduje na slovenském 

trhu teprve pátým rokem. Obratový vývoj byl skokový, ale v roce 2010 mírně klesl. 

V současné době je Slovensko obsazeno dvěma novými obchodními zástupci a rok 

2011 ukáže, zda se bude obchodu na Slovensku nadále dařit nebo zda bude klesat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Obrat Slovensko – vlastní zpracování 

 rok 2007 2008 2009 2010 

obrat [Kč] 11 337 688 23 016 692 40 671 537 36 917 129 

Graf 2: Obrat Slovensko – vlastní zpracování 
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4.2 Analýza společnosti a jejího okolí 

4.2.1 Analýza obecného okolí (PEST) 

Analýza PEST pro firmu PROFI am BAU CM, spol. s r.o. je následující: 

 

Politické a legislativní faktory – v současné době politika a legislativa rozvoji 

stavebnictví moc nepřispívá a to hned z několika důvodu. Jedním z důvodu je 

přetrvávající finanční krize a s ní související vysoká nezaměstnanost. Lidé mají strach 

o svou práci a bojí se brát půjčky a úvěry, které většina pro realizaci stavebního díla 

potřebuje.  

Dalším důvodem, je znevýhodnění stavebního spoření a tím i stavebnictví je ten, že se 

vláda rozhodla snížit roční státní příspěvek na stavební spoření. A proto toto spoření, 

které bylo určeno speciálně pro stavbu, se stává méně lukrativním. Spoření využívaly 

především fyzické osoby pro stavbu svých rodinných domů. Tato forma byla a stále 

ještě je výhodnější, než různé hypoteční úvěry.  

A do třetice můžeme mluvit o dotačním programu Zelená úsporám, od kterého si asi 

také stavební firmy slibovaly velký nárůst zakázek. Ale okolnosti ohledně projektu 

nebyly nejjednoznačnější. Dotace začaly v dubnu 2009, ale podmínky pro udělení 

dotací byly velice přísné. Po čtyřech měsících byly podmínky zmírněny. V říjnu 2010 

byly tyto dotace zastaveny, protože nikdo nevěděl, kolik peněz ve fondu ještě zbývá. 

Poslední neoficiální zprávy jsou, že by se dotace od 1. 2. 2012 měly opět rozběhnout. 

 

Ekonomické – Firma sídlí ve druhém největším městě republiky. Z toho vyplývá, že si 

na nedostatek staveb či zákazníků z okolí nemůže stěžovat. Ve městě se neustále něco 

buduje a v satelitních městečkách, které vyrůstají v okolí velkoměst také. Z uvedeného 

hlediska má firma velice dobré umístění. Záleží pouze na obchodních zástupcích, jak 

umí svůj produkt nabídnout a prodat. 

Z grafu obratu společnosti, který je uveden výše je také možno vidět, že společnost 

neustále expanduje, a její obrat se s mírným zakolísáním zvyšuje.  
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Nemalou ekonomickou výhodou firmy je to, že není zatížena žádnou půjčkou 

či hypotečním úvěrem. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce areálu společnosti. 

Firma stojí na vlastním pozemku, na kterém jsou postaveny nové budovy, a celou 

výstavbu si firma financovala pomocí vlastních zdrojů.  

Na přelomu let 2009 a 2010 uzavřel jednatel společnosti smlouvu s firmou Stavoodbyt, 

které poskytl určitou část pozemku k pronájmu. Na této parcele, byly vybudovány 

stavebniny, které společnost pronajímá Stavoodbytu – nynější Ferram. 

Lze vidět, že firma se snaží svoje finanční prostředky maximálně investovat 

a zhodnocené je získávat nazpět. 

 

Sociální a demografické – v Brně je dostatek vzdělávacích center, ať se jedná 

o středoškolská, vysokoškolská nebo jazyková centra. Společnost si tedy z hlediska 

vzdělání může stanovovat nároky na jednotlivé zaměstnance, neboť nabídka pracovní 

síly je zde velice široká. Aktuální nezaměstnanost se pohybuje kolem 9,5 %. Můžeme 

tedy soudit, že trh nám nabízí dostatek personálního potenciálu. 

Pro demonstraci sociálního a demografického faktoru jsem si vybrala dva: věk a mzdu 

Dle statistického úřadu dosahuje průměrná mzda v Brně 22 000,- Kč. Tento statický 

údaj je dle mého názoru příliš zavádějící a z ohlasů a internetových diskuzí lze také 

usuzovat, že tohle číslo Brňany zbytečně provokuje, protože mnozí na tuto sumu 

nedosáhnou. Průměrný plat zaměstnance společnosti se pohybuje kolem 23 000,- Kč. 

I když se jedná o zavádějící údaje, vidíme, že mzdy v malé společnosti potvrzují 

statistické čísla úřadů. 

Druhým faktorem, na který chci poukázat, je věk. Dnešním smutným faktem je, 

že mladí lidé nemohou sehnat práci a jsou odmítáni pro nedostatečnou či žádnou praxi. 

To vede k tomu, že mnoho kvalifikovaných lidí, dělá podřadnou práci. Společnost 

PROFI am BAU naštěstí tento trend nedodržuje, a jednatel vkládá důvěru do mladých 

perspektivních lidí, dává jim šanci ukázat se a seberealizovat. Průměrný věk ve firmě 

je 34 let. 
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Technické a technologické faktory – nyní mluvíme o faktorech, které se neustále 

inovují. V okamžiku, kdy se pořídí nová technika do majetku společnosti, v ten 

okamžik se stává starou a nemoderní. Společnost vlastní několik omítacích strojů, které 

pronajímá.  

Hlavním technickým faktorem je doprava a umístění volně loženého materiálu 

na stavbu. Společnost, která poskytuje dopravu pro PROFI am BAU vlastní tři speciální 

auta, které pomocí hydrauliky sila převáží. Pro správné umístění sila na stavbě je 

potřeba dodržet několik technologických podmínek: 

• Silo musí stát na pevném podkladu 

• Musí být zabezpečeno, aby na stavbě byl požadovaný přívod elektřiny 

• Musí být zabezpečen určitý tlak vody 

 

 

Tabulka 6: Shrnutí analýzy PEST - vlastní zpracování 

POSUZOVANÝ 
FAKTOR PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Politické a legislativní 
faktory 

 

Přetrvávající finanční krize 
Omezení státní podpory u 

stavebního spoření 
Ukončení Zelená úsporám 

Ekonomické faktory 

Sídlo ve druhém největším 
městě ČR 

Neustálá expanze do 
dalších krajů 

Velký pozemek – možnost 
pronájmu 

Celkové kolísání ročních 
obratů 

Sociální a demografické 
faktory 

Možnost kvalitního 
vzdělání 

Průměrný plat odpovídající 
celostátnímu průměru 

 

Technické a 
technologické faktory 

Společnost má ve 
vlastnictví omítací stroje, 

které pronajímá 

Neustálý pokrok – stále 
novější technologie 
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4.2.2 Analýza oborového okolí (Porterův model pěti sil) 

 

Analýza PĚTI SIL pro firmu PROFI am BAU CM, spol. s r.o.: 

Substituty: 

Firma jako celek má dost substitutů. V úvodu jsem uvedla, že se specializuje na suché 

omítkové a maltové směsi, dále probarvené pastózní omítky a kamínkové mozaiky. 

Dá se říci, že pro každý materiál, který společnost nabízí, existuje na trhu jiný substitut. 

Záleží tedy na obchodně-technických zástupcích, jak umějí svůj produkt nabídnout 

a prodat. 

Příklady možných substitutů: 

Tabulka 7: Substituty materiálů PROFI – vlastní zpracování 

Materiál PROFI  Substitut 

Sanační omítky Nátěry proti vlhnutí zdiva 

Malta (DUR 50, DUR 100) Směs písku, cementu a vody 

Samonivelační betony (lité podlahy) Mokrá varianta v mixu z betonárky 

Pastózní omítky Břizolit 

Kamínkové mozaiky Štípané kameny, obklady 

 

Dodavatelé klíčových vstupů:  

PROFI materiály - Společnost PROFI am BAU CM, spol. s r.o. má pro své hlavní 

produkty pouze jednoho a klíčového dodavatele, kterým 

je mateřský závod v Rakousku. Odtud se dováží, jak již bylo 

zmíněno, všechen materiál s označením PROFI, ať již se jedná 

o pytlovanou či volně loženou formu. 
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Doprava – firma má výhradního dodavatele zajišťující dopravu – dopravní společnost 

Zemánek Mikulov s.r.o., která zajišťuje pro PROFI am BAU více jak 90 % 

veškeré dopravy, protože má k dispozici vozový park, který společnost 

potřebuje: 

• Kamiony  - 25,2 t 

• Auta s hydraulickou rukou 

• Cisterny 

• Silostavěče 

• Auta s hydraulickým čelem 

• Dodávky – nosnost do 3,5 t 

Firma chce samozřejmě najít dopravce, který by zmíněné firmě konkuroval, 

ale prozatím pokaždé, když nějakého dopravce našla, začala s ním realizovat 

dopravu, firma Zemánek Mikulov pružně zareagovala a přišla s výhodnější 

nabídkou. Ať už se jedná o cenu nebo jinou zajímavou službu. 

 

Příslušenství – příslušenstvím máme na mysli, doplňky k zateplovacím systémům – 

hmoždinky, perlinku, zakládací soklové lišty, rohy, dilatační profily… 

Toto příslušenství nakupuje společnost v ČR od firmy HPI a LIKOV 

na Slovensku potom od společnosti SG FIX. 

 

Izolace – firma zajišťuje dodávku dvou typů izolantů a těmi jsou polystyren a vata. 

Polystyren je stále více užívaným izolantem. Dodavatelé, od kterých se 

polystyren ve firmě nakupuje, jsou Bachl – až 80 % nákupů, Rapol, Penopol 

a Easytherm. Dodavatelé pro vatu jsou Isover a Knauf. 

 

Potencionální noví konkurenti: 

Trh stavebnictví je stále otevřen, a proto potenciální nové konkurenty můžeme rozdělit 

do dvou oblastí: 
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• konkurenti přímo v oblasti – suché omítkové a maltové směsi nebo jejich 

substituty pro stejné využití 

• konkurenti využívající alternativní způsoby stavění – dřevostavby, 

nízkoenergetické domy… 

Kupující: 

Kupujících je na trhu mnoho, je důležité tyto společnosti správně oslovit. Materiál je 

možné prodávat a nabízet různým sortám zákazníkům: 

• stavebniny – firmy, které odebírají materiál na sklad. Často se stává, že si 

naskladňují pouze 3 až 5 typů materiálu z nabídky Profi, což je málo 

• stavební (realizační firmy) – společnosti, které ve většině případů využívají 

volně loženého materiálu. Materiál je jim dopraven přímo na stavbu, a na 

požádání zase odvezen. Tyto firmy jsou většinou zaměřeny pouze na jednu 

činnost ve stavebnictví (omítání, lité podlahy), proto odebírají pouze materiál 

vhodný pro jejich specifickou činnost 

• velkoobchodní řetězce – společnosti typu Baumax, Bauhaus, Hornbach, OBI, - 

do těchto řetězců společnost nedodává své materiály vůbec, neboť dostat 

se s cenou na takovou úroveň, aby byla zajímavá pro tyto řetězce, je téměř 

nemožné 

• projektantské firmy – oslovovat tyto firmy, by pro společnost bylo hodně 

výhodné, protože by nabízený materiál vepsali rovnou do projektu, a společnost 

by ještě pře realizací věděla, s jakým objemem prodaného materiálu může 

počítat 

• koncoví zákazníci – interně nazýváni „domkaři“ – zákazníci, kteří si dojdou pro 

materiál na svůj dům, buď na doporučení známého, nebo čistě náhodně 

 

Materiál společnosti PROFI am BAU lze uplatnit i mimo oblasti stavebnictví a to v: 

• zemědělství – lze nabídnout vápno, jak hnojivo pro půdu, aby měla dostatek 

živin 

• rybnikářství – zde se také využít vápno, které zde slouží na čištění proti řasám 

a sinicím 
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• zahradnictví – možnost dodávání surových písků, které se používají jako 

surovina pro výrobu kamínkových mozaik, v zahradnictví či květinářství 

možnost využití jako dekorace 

 
Současná konkurence v odvětví: 
V současnosti je na trhu několik firem, které se specializují na prodej suchých 

omítkových a maltových směsí. Konkurenti společnosti se dají rozdělit na dvě větší 

skupiny: 

• Přímá konkurence – jedná se o firmy, které vyrábějí identický materiál, a tudíž 

probíhá konkurenční boj, co se ceny a kvality týče. Jedná se o firmy Baumit, 

Cemix a Hasit. Pro upřesnění uvádím, mapku, na které jsou zaznačeny pobočky 

konkurentů. 
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Z mapky je patrné, že se jedná o větší konkurenty, kteří mají po republice více poboček, 

strategicky rozmístěných na Moravě, v Čechách a ve Slezsku, a tím pádem lépe pokrytý 

obchod a trh celé republiky. 

Pro lepší představu, přikládám cenové srovnání identických materiálů u jednotlivých 

konkurenčních firem v základních cenách. 

Tabulka 8: Srovnání konkurence – vlastní zpracování 

Profi  Baumit Cemix Hasit  

Název materiálu 
cena 2011 

[Kč]  
cena 2011 

[Kč]  
cena 2011 

[Kč]  
cena 2011 

[Kč]  
Profi Dur 50 2 150 2 200 2 380 2 350 

Profi MP2 4 350 4 690 6 105 6 450 

Profi MK1 3 100 3 180 4 460 4 670 

Profi MK1 - silo 3 100 3 310 na vyžádání 4 480 

Profi Beton 2 310 2 390 2 915 2 830 

Profi sádrový litý potěr E225 
(Profi Alphafliessestrich E225) 3 950 4 130 na vyžádání 5 380 

Profi Klebespachtel (V30) 6 950 6 630 7 175 7 630 

Obrázek 9: Mapa konkurence - vlastní zpracování 
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Z tabulky vyplývá, že cenově nejvýhodnější, jsou právě materiály Profi, v zápětí 

za nimi, jsou materiály společnosti Baumit a poměrný cenový odskok, směrem vzhůru 

si drží firmy Cemix a Hasit. 

Dalším zajímavým poznatkem z uvedené tabulky je, že firma PROFI am BAU 

má stejnou cenu u volně loženého materiálu i u pytlovaného, u firem Baumit a Cemix 

je cena za volně ložený materiál vyšší a firma Cemix má volně ložený materiál vždy 

na vyžádání. 

 

• Nepřímá konkurence – jedná se o firmy, které nenabízejí stejný sortiment, 

ale pouze část, která je identická s materiálem PROFI am BAU. Jedná 

se například o tyto firmy: Weber - Terranova, Mamut, Sakret, Quickmix, které 

se specializují na zateplovací systémy a jejich příslušenství, především 

na povrchové úpravy. Firmy mají různorodou škálu pastózních omítek. 
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Pro přehlednost uvádím tabulku, která sumarizuje příležitosti a hrozby společnosti 

PROFI am BAU CM, spol. s r.o., které vyplývají z Porterovy analýzy Pěti sil: 

Tabulka 9: Shrnutí Porterovy analýzy – vlastní zpracování 

POSUZOVANÝ 
FAKTOR PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Substituty 

Schopnost OTZ prosadit 
vlastní výrobek, i když víme, 

že na trhu nepatří 
k nejlevnějším řešením 

Vysoká cena výrobků, 
neustálé inovace ve stavební 

chemii, módní trendy 

Dodavatelé klíčových vstupů 

Firma má velice úzkou 
specifikaci, dodavatele 

příslušenství si může vybírat, 
má sílu dodavatele tlačit dolů 

V oblasti dopravy se spoléhá 
na jednoho dopravce, vlastní 

specifické automobily – 
silostavěče, kterých na trhu 

moc není. Kdyby se dopravce 
rozhodl ukončit se společností 

spolupráci, mohlo by to 
způsobit značné potíže. 

Potencionální noví 
konkurenti  

V přepočtu mezi konkurenty 
v omítkových směsích, má 
firma největší obrat, co se 
týče poměru obratu/osoba 

Začínají upadat klasické 
stavby z cihel, kde by byl 

upotřeben materiál PROFI a 
na místo těchto staveb se tlačí 

haly, které jsou ze železa, 
popřípadě nízkoenergetické 

domy, či dřevostavby. 

Kupující  

Nevyužity všechny sektory, 
které by se mohly oslovit. 

Např. zemědělství, 
rybnikářství, zahradnictví 

Koncoví zákazníci tzv. 
„domkaři“ dávají přednost 

dřevostavbám, neboť je vidí 
jako levnější variantu 

Současná konkurence 

Společnost má mladý aktivní 
tým, který se zná a drží při 
sobě, což by mohlo být ve 

větších společnostem 
problémem – důvěra a 

spolehnutí jeden na druhého 

Není pobočka v České 
republice, nejmenší z 

konkurentů 
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4.2.3 Analýza vnitřního prostředí (model 7S) 

Struktura: 

Jedná se o menší společnost na rozdíl od konkurentů. Organizační strukturu společnosti 

dokládám níže uvedených schématem. Struktura je navržena tak, že ve firmě je několik 

úseků, každý má svého vedoucího a všichni se samozřejmě zodpovídají řediteli. 

S neustálým rozrůstáním společnosti se více a více klade důraz na dodržování firemní 

hierarchie. Ať již se jedná o komunikaci, či rozdělování úkolů.  

Úsekoví vedoucí neboli střední management firmy mají delegovány spoustu pravomocí 

a mají prostor pro svou vlastní seberealizaci. S čímž je spojená i velká zodpovědnost 

nejen za své činy, ale i za celý svůj svěřený úsek. 

 

 

 

 

Obrázek 10: Organizační struktura, zdroj [22] 
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Systémy řízení: 

Ve firmě jsou dva hlavní systémy, z kterých mohou zaměstnanci čerpat informace. 

Jeden je systém účetní, ve kterém se evidují sklady a ostatní účetní doklady. Do tohoto 

systému májí přístup jen zaměstnanci, kteří zpracovávají účetní doklady a externí firma, 

která zpracovává účetnictví. 

 Druhý systém je vytvořen přímo na míru jedním ze zaměstnanců. Interně je nazýván 

„databáze“. V této databázi jsou uchovávány informace o silech, o jejich pohybu 

a o stavech materiálu v nich, dále se zde objednávají volně ložené i pytlované materiály. 

Do této databáze má přístup i dopravce. Databáze je přístupná přes internet, což 

znamená, že dopravce vidí online, jakmile je nějaká akce přidána. Ihned se dopravci 

zobrazí, místo dodání, čas, kontakt a materiál, který poveze. V systému jsou evidovány 

všechny realizační firmy a kontakty na kompetentní osoby. Tento program slouží 

především obchodním zástupcům a logistice. 

Dalším systémem, pomocí kterého si zaměstnanci ve firmě sdělují informace 

je Microsoft Outlook. Díky Outlooku spolu zaměstnanci komunikují a dostávají důležitá 

sdělení. Samozřejmě se jedná o komunikaci nejen uvnitř firmy, ale i s firemními 

zákazníky, či dodavateli. Dále si v tomto systému vedou kalendář, do kterého zapisují 

úkoly a schůzky. Kalendáře jsou synchronizované a jednotliví vedoucí, tak mají přehled 

o svých podřízených a jejich pracovní náplni. Evidence je nejdůležitější pro obchodní 

zástupce. 

 

Styl manažerské práce: 

Z organizační struktury vyplývá, že se jedná o několik úseků s vlastními vedoucími, 

kteří jsou odpovědni vedoucímu provozu a prodeje, potažmo jednateli.  

V současné době se snaží jednatel společnosti upravit organizační strukturu tak, aby 

každý zaměstnanec patřil pod úsekového vedoucího. Úsekovému vedoucímu, dává 

vedení volnou ruku a možnost vlastní seberealizace. Pro tyto zaměstnance často vedení 

společnosti organizuje různá školení, aby si byli sebou samými jisti, utužovali vlastní 

autoritu a budovali si kolem sebe pevný a schopný tým.  
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Vedoucí neuplatňují direktivní styl řízení, spíše své podřízené nasměrují na správnou 

cestu. 

Většina zaměstnanců je hodnocena každý měsíc odměnami, obchodní zástupci jsou 

ohodnocením určitým procentem z obratu, který udělají. 

 

Spolupracovníci: 

Jak již bylo několikrát uvedeno, jde spíše o menší firmu. V této firmě panuje „rodinná 

nálada“. Zaměstnanci se dobře znají, mají spolu kamarádské vztahy a mnohdy společně 

vymýšlí i různé mimopracovní aktivity. Z mého pohledu má většina zaměstnanců 

k firmě velice pozitivní vztah a neberou ji jen jako nutnost, kam musí chodit, aby dostali 

peníze, ale stala se nedílnou součástí jejich života. Možná je to i kvůli tomu, že si lidé 

jsou ve firmě věkově blízcí a proto sdílí podobné problémy, radosti a zážitky. 

K utužování kolektivu napomáhají i teambuldingové akce, které jsou organizovány 

minimálně jednou za rok – jedná se o společné akce, kde se lidé poznávají i po jiné 

stránce než po pracovní. Musí si začít věřit nejen profesně, ale i osobně. Ve firmě již 

byly realizovány tyto akce – jachta v Chorvatsku, cyklovýlet, rafty, lanové centrum 

a lyže. 

 

Strategie: 

Sloganem firmy je:  Kvalita a spolehlivost – Stavte s námi  

Tímto sloganem se opravdu firma snaží řídit, zejména co se služeb týče. Pravidelná 

pracovní doba končí o půl čtvrté, ale může se stát, že si zákazník nestihne vyzvednout 

zboží včas, po telefonické domluvě zůstane personál déle a zboží ochotně vydá. Tento 

přístup samozřejmě doplňuje i servis, kdy v případě poruchy stroje, či problémů 

se silem ochotně vyjede servisní technik a zákazníkům pomůže, či poradí. Materiály 

jsou opravdu kvalitní, i když je to mnohdy odraženo v ceně. Kvalitu můžeme také 

posoudit tím, že počet reklamací je naprosto minimální. 
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Společnost je si vědoma, že ostatní větší konkurenti mají několik poboček po republice, 

ale k vytváření vlastních poboček se firma prozatím nechystá. Spíše by chtěla 

expandovat na ostatní trhy. Na Slovensko již firma pronikla a daří se ji zde, 

ale podmínky pro rozvoj stále jsou a další výzvou  je polský trh. 

Jak bylo zmíněno, firma nemá oproti konkurenci po republice žádné pobočky, ale po 

České a Slovenské republice se snaží expandovat pomocí tzv. „satelitů – tónovacích 

center“ (interní název pro tyto firmy). 

Nejedná se o klasické pobočky, ale významné obchodní partnery. S těmito obchodními 

partnery není firma PROFI am BAU nijak kapitálově ani personálně provázána. Jedná 

se o samostatné firmy, které mají svoje IČO a svoje vlastní vedení. Vzájemný vztah 

je pouze obchodní. 

Spolupráce mezi satelity a PROFI am BAU probíhá následujícím způsobem: 

PROFI am BAU prodá nebo dá do pronájmu svému satelitu tónovací stroj a tímto se ze 

stavebnin stane tónovací centrum. PROFI am BAU dodává satelitům bílé základy 

a pigmenty pro tónovaní finálních exteriérových i interiérových omítek. Stavebniny jsou 

v případě tónování vázány konkurenční smlouvou a nesmí tedy odebírat omítky 

od ostatních přímých konkurentů.  

Společnost těmto svým satelitům poskytuje výhody: vylepšenou splatnost, nižší nákupní 

ceny jak omítkovin, tak i pytlovaného zboží na sklad. Výhoda pro firmu je samozřejmě 

ta, že se její omítky dostanou mezi zákazníky, kam by za normálních okolností 

nemusely proniknout vůbec.  

Schopnosti: 

Firma sídlí v druhém největším městě republiky, proto má možnost si vybírat 

kvalifikované lidi, které nabízí trh práce. Je jasné, že ne na všechny pozice je požadavek 

vysokoškolského vzdělání. I když ve firmě, již vysokoškolské vzdělání převyšuje. Dále 

je velkou výhodou, když zaměstnanci mluví německy, neboť komunikace s mateřskou 

společností probíhá výhradně v němčině. Zhruba polovina zaměstnanců firmy, 

je schopna německy komunikovat. Společnost se snaží své zaměstnance i nadále 

vzdělávat a zajišťuje jim několikrát do roka různé školení a jazykové kurzy. 
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Sdílené hodnoty: 

To, jaké firma zabezpečuje svým zaměstnancům podmínky – nové moderní 

klimatizované kanceláře, moderní technika, vstřícné jednání – ukazuje, že si společnost 

zaměstnanců váží. Další pro firmu potřebný faktor je loajalita a zájem zaměstnanců 

o budování vztahů společnosti s obyvateli v blízkém okolí i s místními úřady. 

V neposlední řadě se jedná i o zákazníky, o které firma pečuje prostřednictvím svých 

služeb a marketingových akcí. 

 

Přehled výstupů neboli kladů a záporů, situace ve společnosti PROFI am BAU CM, 

pomocí analýzy 7S pro přehlednost uvádím v následující tabulce: 

Tabulka 10: Shrnutí analýzy 7 S – vlastní zpracování 

POSUZOVANÝ FAKTOR  SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

Struktura  Každý úsek má svého 
vedoucího 

Spoustu OTZ, jsou odpovědni 
přímo řediteli, chybí 

mezičlánek, např. vedoucí 
obchodního úseku 

Systémy řízení 

Systémy jsou ušity přímo na 
míru společnosti, je dobré, do 

systému nemá přístup 
zbytečně moc lidí, aby 
neunikali informace 

Skladový a logistický systém 
není propojen a navzájem 

nekomunikují 

Styl manažerské práce Prémie OTZ tvoří 1% 
z obratu, který vytvoří 

Malá finanční motivace 
ostatních zaměstnanců 

Spolupracovníci 
Výborný kolektiv, 

mimopracovní akce – 
teambulding 

 

Strategie 
Vstřícnost a ochota všech 

zaměstnanců skvěle doplňuje 
kvalitu produktů 

Zatím nízké expandovaní na 
ostatní trhy 

Schopnosti 

Výhodná poloha firmy, 
kvalifikovaný personál, 

každoroční školení a 
zdokonalování zaměstnanců 

 

Sdílené hodnoty 

Zabezpečení zaměstnancům 
nadstandartní pracovní 

podmínky – klimatizace, 
moderní technika 

Upřednostňování OTZ oproti 
ostatním zaměstnancům 
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4.2.4 Analýza SWOT 

Tabulka 11: SWOT analýza – vlastní zpracování 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

- Výhodné umístění společnosti 

- Silný a sehraný tým 

- Finanční stabilita firmy – vše hradí 

z vlastních prostředků, žádné hypotéky 

- Dlouhodobé působení na českém trhu 

- Rychlá a spolehlivá logistika – dodání 

materiálů do 24 hodin 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

- Nedostatečně propracovaná 

marketingová strategie 

- Často vysoké dopravní náklady do 

vzdálených lokalit – Ostrava, 

Praha, Žilina 

- Absence obchodního ředitele – 

OTZ nemají nad sebou 

dostatečnou kontrolu 

- Neefektivní využívaní moderní 

techniky a IT možností 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

- Více expandovat a více pokrýt 

slovenský trh 

- Možnost oslovit i sektory, které 

nejsou přímo spojené se 

stavebnictvím 

- Neustále utužovat vztahy se 

zákazníky a zaměřit více 

pozornosti na koncové zákazníky 

 

HROZBY 

 

- Nepříznivé legislativní faktory 

- Ekonomické krize 

- Upínání na jednoho dodavatele 

v oblasti logistiky 

- Neexistence pobočky v České 

republice 
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Zákaznická podpora

90

411

223
120307

315

274

Kratší dodací lhůty

Větší pružnost dodávek do méně obvyklých lokalit

Větší pružnost servisu

Modernější a novější strojní zařízení

Zapůjčování strojní techniky zdarma

Systém odměňování při odběru nad určitý rámec (nářadí, montérky…)

Možnost objednávání materiálu přes internet  

4.3 Dotazníkové šetření 

Pro lepší a přesnější identifikaci problémů ve firmě, jsem se rozhodla využít krátkého 

a stručného dotazníkového šetření. Jedná se o pár základních otázek, které byly 

položeny zákazníkům společnosti, abychom dostali zpětnou vazbu, čeho si zákazníci 

váží a kde by naopak ocenili drobnou změnu. 

Původním plánem bylo dotazník položit 100 lidem. Bohužel se mi nevrátil vyplněný 

od všech respondentů nazpět. Vrácený dotazník jsem dostala zpět od 86 dotázaných. 

Níže uvádím výsledky šetření. 

1. Jaký druh zákaznické podpory postrádáte nebo který byste ocenil? 

• Kratší dodací lhůty 

• Větší pružnost dodávek do méně obvyklých lokalit 

• Větší pružnost servisu 

• Modernější a novější strojní zařízení 

• Zapůjčování strojní techniky zdarma 

• Systém odměňování při odběru nad určitý rámec (nářadí, montérky…) 

• Možnost objednávání materiálu přes internet   

Každý bod ve výše uvedené otázce bylo možno ohodnotit bodovým rozpětí 1-5, kde 1 

znamená nejméně a 5 nejvíce. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Otázka č. 1 – vlastní zpracování 
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Závěr: Nejvíce zákazníků by ocenilo rychlejší dodávky do méně standardních lokalit, 

společnost samozřejmě tento problém tuší, a je částečně způsoben tím, že firma 

nemá po republice více poboček a méně pokryté či vzdálenější lokality se špatně 

odtěžují, pokud není požadovaný ucelený kamion.  

Naopak jde vidět, že s pružností ostatních dodávek jsou zákazníci spokojeni, 

vyplývá tedy, že problém je pouze ve vzdálených místech. 

 

2. Jak jste spokojeni s komunikací s pracovníky Profi? 

• Jsem spokojený/á, vždy je můj požadavek kladně vyřízen 

• Jsem téměř spokojený/á, pokud volám, a telefon je obsazen, není 

mi automaticky zavoláno nazpět, musím se připomenout, po té je můj 

požadavek kladně vyřízen 

• Jsem spíše nespokojený/á, není mi věnováno tolik času, kolik bych 

si představoval/a, své požadavky musím neustále urgovat 

• Jsem nespokojený/á, uvažuji o požadavku změnit komunikační osobu 

 

Graf 4: Otázka č. 2 – vlastní zpracování 

 

Spokojenost s komunikací s pracovníky Profi

74%

17%

6% 3%

Jsem spokojený/á, vždy je můj požadavek kladně vyřízen

Jsem téměř spokojený/á, pokud volám, a telefon je obsazen, není mi automaticky zavoláno
nazpět, musím se připomenout, po té je můj požadavek kladně vyřízen

Jsem spíše nespokojený/á, není mi věnováno tolik času, kolik bych si představoval/a, své
požadavky musím neustále urgovat

Jsem nespokojený/á, uvažuji o požadavku změnit komunikační osobu
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Závěr: Je potěšující, že lidé jsou spokojeni s ochotou pracovníků společnosti 

a společnost má v tomto případě zpětnou vazbu, že peníze investované 

do komunikačních školení zaměstnanců se nemíjejí účinkem. 

 

3. Jaký produkt Vám v nabídce chybí? 

• Jsem spokojen/a s aktuální nabídkou 

• Příslušenství pro dlažbu (lepidlo, spárovačka, penetrace…) 

• Cement 

• Tmely 

• Jiné………………………………………………….. 

 

Graf 5: Otázka č. 3 – vlastní zpracování 

Závěr: Jednoznačně nejvíce chybí zákazníkům příslušenství pro dlažby a obklady. 

Osobně si také myslím, že by tento prvek měl v nabídce být, logicky sem patří, 

zákazník postaví dům, omítne, vyleje podlahy a nalepí dlažbu. 

 

 

Chybějící produkt

22

40

19

5 0

Jsem spokojen/a s aktuální nabídkou
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Tmely

Jiné…………………………………………………..
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4. Jak jste spokojeni s kvalitou a pružností našeho servisu? 

• Ano, servis proběhl k mé spokojenosti do garantovaných 48 hodin 

• Byl jsem spokojen s kvalitou servisu, ale ocenil bych větší flexibilitu 

• Ne, nebyl jsem spokojen, závada se vyskytla po odjezdu servisního technika 

znovu 

• Nebyl jsem spokojen/a z jiného důvodu…………………………………….. 

 

Graf 6: Otázka č. 4 – vlastní zpracování 

 

Závěr:  Je zde poměrně vysoké číslo nespokojenosti zákazníku se servisem. Důvodů 

této nespokojenosti, může být hned několik – nesprávný postup při manipulaci 

se strojem, nepříjemný servisní technik, stresová situace vyvolává konflikty… 

Dalším úkazem je, že i když je zákazník spokojený, tak vždy mohlo být 

všechno rychleji. Myslím, že toto vyplývá z typické povahy českého člověka.  

 

 

 

 

Spokojenost se servisem
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5. Jak jste spokojeni s kvalitou a pružností naší dopravy 

• Jsem zcela spokojen/a 

• Ocenil/a bych možnost dodávaní menšího objemu materiálu  

• Využil/a bych flexibilnější možnosti dopravy autem s hydraulickou rukou 

• Jiný  poznatek………………………………………………………………. 

 

 

Graf 7: Otázka č. 5 – vlastní zpracování 

 

Závěr: Doprava společnosti je na výborné úrovni, většina závozů probíhá do 24 hodin 

a jak je vidět z dotazníku, zákazníci jsou s flexibilitou dopravy spokojeni. 

Téměř třetina dotázaných by ocenila větší flexibilitu auta s hydraulickou rukou.  

Dva z dotázaných uvedli, že nebyli spokojeni s chováním řidičů. 

Spokojenost s dopravou
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Jiný poznatek……………………………………………
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Spolehlivost doávek
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 Ano, ve více jak 90% případů Ve více než 2/3 případů

 V 50% a více V méně jak 50% případů

6. Proběhla vždy doprava zboží v avizovaném časovém rozpětí a k Vaší 

spokojenosti? 

• Ano, ve více jak 90% případů 

• Ve více než 2/3 případů 

• V 50% a více 

• V méně jak 50% případů 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: K výsledku není co dodat, jde vidět, že výběr a pružnost dodavatele zajišťujícího 

dopravu je téměř dokonalý.  

Graf 8: Otázka č. 6 – vlastní zpracování 
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7. V případě, že jste se setkali s nekvalitou našich produktů, o jakou skupinu šlo? 

• S nekvalitou jsem se nesetkal/a 

• Pytlované omítkové a maltové směsi 

• Pastézní omítky 

• Lité potěry 

• Příslušenství k zateplovacím systémům 

• Konkrétní příklad…………………………………………………… 

 

Graf 9: Otázka č. 7 – vlastní zpracování 

 

Závěr: Zákazníci se setkávají s různými problémy u PROFI materiálů, při takovém 

objemu prodeje, který je uskutečněn u společnosti PROFI am BAU, by bylo dost 

nereálné, kdyby se problémy nevyskytly. U pytlovaných materiálů (omítky, 

malty, betony) se většinou jedná o vadu nikoliv z výroby, ale v souvislosti 

s manipulací – roztržené pytle, zatečená voda pod folií. 

 Další velkou skupinou, se kterou mají zákazníci problémy, jsou pastózní omítky. 

Zde může být problém způsoben ředěním materiálu, nesprávná aplikace, 

natahování za nevhodného počasí – přímé sluneční záření, špatné povětrnostní 

podmínky. 

Nekvalita materiálů - reklamace
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Závěr dotazníkového šetření: 

V dotazníku jsem se snažila položit co nejvíce otázek, které se týkají běžného denního 

chodu firmy, a které by mohli zákazníci nejvíce řešit. 

Situace na mě působí velice pozitivně a celý průzkum hodnotím jako kladný. 

V dotazu č. 1, kde jsme nabídli zákazníkům, aby uvedli, s čím by byli spokojenější 

samozřejmě nešetřili a uvedli spoustu možností, co by se dalo ve firmě změnit 

a vylepšit. Jedním z uvedených „vylepšení“ bylo, zvýhodnění koncového zákazníka. 

Tj. zákazník, o kterého se nestará žádný obchodní zástupce a který přijde do firmy 

nakoupit náhodně, či na doporučení známého. Tento zákazník teoreticky nemá možnost 

dostat se k nějaké odměně, jak běžní smluvní zákazníci, kteří jsou obdarovávání 

drobnými reklamními předměty. Proto jsem se na tento bod zaměřila i v návrzích 

(viz. níže), které by mohly ve společnosti fungovat. 

Dalším významným bodem, který ze šetření vyplynul, byla absence některých produktů. 

Jedním z materiálů byl cement a příslušenství vztahující se ke dlažbám. Během mého 

zkoumání společnosti se do sortimentu zboží společnosti dostalo stavební lepidlo 

(standart + flexi a samonivelační stěrka), proto jsem se již příslušenstvím k obkladům 

nezabývala a zaměřila jsem se na možnost, aby se v nabídce objevil i cement.  

Další otázky se týkaly pružnosti servisu a dodávek materiálu, se kterými byli zákazníci 

ve většině případů spokojeni.  

Celkově z dotazníkového šetření vyšla firma kladně a výsledky šetření opravdu 

odpovídají chodu společnosti, rychlosti dodávek a vstřícnosti jejich zaměstnanců. 



67 
 

Prodej materiálu v letech 2007 - 2010
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5 Návrh zlepšení marketingové strategie společnosti 

5.1 Produkt 

Z celého sortimentu společnosti, jsem vybrala několik produktů, abych mohla porovnat, 

jak se mění odběr materiálu v jednotlivých letech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12: Prodej vybraných materiálů v letech 2007 až 2010 – vlastní zpracování 

materiál (t) / rok 2007 [Kč] 2008 [Kč] 2009 [Kč] 2010 [Kč] 

MK1 - pytle 12 119 13 050 13 944 14 631 

MK1 - silo 23 755 25 902 20 457 16 151 

Klebespachtel 680 1 001 877 1 769 

AFE - silo 8 022 8 514 7 646 8 125 

DUR 50 6 123 5 254 4 767 3 808 

MP2 181 275 383 761 

Beton 40kg 4 685 5 849 6 520 6 295 

Graf 10: Prodej vybraných materiálů v letech 2007-2010 – vlastní zpracování 
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MK 1 – silo – prodej klesá dost rapidně. Největší boom zaznamenal tento materiál 

v roce 2008, což byl, jak již víme i prozatím nejsilnější rok celé firmy. 

Vidíme, že se jedná o pokles volně loženého materiálu. I přes skokovitý 

pokles je vnitřní omítka MK1, stále nejprodávanějším materiálem.  

MK 1 – pytle – na rozdíl od volně ložené MK1 se zde neustále mírně zvyšuje. Tato 

situace je nepřímo způsobena finanční krizí, která přišla v roce 2009, 

a její dopady nepřímo řešíme neustále. V roce 2008 nastal velký rozvoj 

stavebnictví, stavěli se bytové domy a komplexy. Na velké stavby se 

dodává materiál v zásobníkových silech. V období finanční krize 

výstavba velkých komplexů mírně upadla, neboť podmínky pro 

investování nebyly nejvhodnější a mnohé menší firmy, či živnostníci 

tuto situaci nezvládli. Prodej pytlované MK1 roste, protože se dodává 

na menší stavby a koncovým zákazníkům na rodinné domy. 

Klebespachtel – lepidlo pro zateplovací systém, v případě, že izolantem je polystyren, 

druhé jeho použití je, že se po nanesení perlinky používá při stěrkovaní. 

Z grafu vyplývá, že prodej lepidla se vyvíjí rovnoměrně s obratem 

firmy v roce 2008 nárůst téměř o 50 % v roce 2009 pokles a opět vzrůst 

v roce 2010.  

AFE – silo – Profi sádrový litý potěr (Alphafliessestrich E225), jedná se samonivelační 

potěr, který se používá na lití podlah, materiál je na bázi sádry. PROFI 

am BAU dodává ještě obdobný materiál, který je na bázi cementu, tento 

se však používá pouze do halových prostor či garáží, zjednodušeně 

řečeno tam, kde jsou podlahy více zatěžovány. Sádrový litý potěr, 

je z vybraných materiálu nejstabilnějším produktem. Jeho prodej již 

4 roky kolísá kolem 8 000 t za rok. 
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DUR 50 – zdící malta pro zdění z pálených cihelných bloků. Prodej zdící malty rok od 

roku klesá, je to ovlivněno trendem na trhu. Jedním z důvodů poklesu je 

rozvoj stavění dřevostaveb, dále pak panelových domů zalévaných 

betonem, a v neposledním řadě zdění na pěnu. Dříve šly na pěnu lepit 

pouze pórobetonové bloky Ytong, v dnešní době však již na pěnu jdou 

lepit i klasické cihelné bloky. Toto zdění má několik výhod je přesnější, 

méně fyzicky i technicky náročné, cenově levnější, rychlejší, proto není 

divu, že prodej pytlované směsi určené pro zdění klesá. 

MP2 – sádrová vnitřní omítka – prodej tohoto produktu má také stále vzrůstající 

tendenci. Jedná se prakticky o prestižnější substitut vnitřní omítky 

MK1. Laicky řečeno omítka MP2 je po natažení hladká, u omítky MK1 

je znatelné zrno. Rozdíl je samozřejmě i cenový. Důvod pro zvyšování 

prodeje vidím v tom, že zákazníci si potrpí na dokonalý vzhled 

interiéru.     

Beton – Jedná se o suchou směs klasického betonu, prodej v letech 2007 až 2009 rostl, 

ovšem v roce 2010 evidujeme mírný propad oproti roku předchozímu. 

Že si výrobek stojí na trhu dobře, značí to, že je firma schopna 

konkurovat betonárkám.  

 

Ze zpětných vazeb z dotazníkového řešení vyplynulo, že někteří zákazníci jsou 

spokojení se sortimentem, který firma nabízí. Ale většina z nich postrádá dva důležité 

typy materiálu, které by jistou logikou do sortimentu zapadat měly.  

Další možnost, proč se na tyto materiály zákazníci ptají, či předpokládají, že v nabídce 

společnosti jsou, je ta, že konkurence tyto materiály nabízí. 

Jedná se o především o cement a lepidla pro dlažbu a obklady. Tento sortiment bohužel 

neumíme zajistit z mateřské společnosti, proto se budeme zaměřit na vhodného 

dodavatele, který se na tyto produkty specializuje a snažit se s ním domluvit 

na dodávkách v balení s logem Profi. 
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5.2 Price 

Do tvorby cen je ve společnosti obsaženo ihned několik faktorů. 

Prodejní cena =  nákupní cena + náklady na dopravu 

     + manipulace s materiálem 

     + mzdy zaměstnanců 

     +  energie (elektřina, plyn, voda) 

     + obaly (u materiálů překupovaných) 

 

V níže uvedené tabulce uvádím, přehled marží (marže u jednotlivých výrobků jsou 

z konkurenčních důvodů smyšlené) u jednotlivých výrobků z ceníkových cen. Ne pro 

všechny odběratele je nastavena ceníková cena. Někteří velkoodběratelé mají nastaveny 

ceny zlevněné, z toho vyplývá, že marže se nepochybuje stále v tak vysokých 

procentech, ale může klesnout až o 15 %. Kromě základní ceny, existují ve společnosti 

tzv. cenové hladiny H1 až H5, kde H5 je nejnižší cena, kterou může OTZ nabídnout bez 

vědomí ředitele společnosti. Dále jsou tzv. objektové slevy, které musí odsouhlasit 

ředitel, vztahují se pouze na konkrétní materiál a stavbu.   

Tabulka 13: Ceny jednotlivých materiálů – vlastní zpracování 

PROFI am BAU CM, spol. s r.o 

Název materiálu cena 2011 
[Kč] marže čistý zisk 

[Kč] 

Profi Dur 50 2 150 50 % 1 075 

Profi MP2 4 350 40 % 1 740 

Profi MK1 3 100 40 % 1 240 

Profi MK1 - silo 3 100 40 % 1 240 

Profi Beton 2 310 40 % 924 

Profi sádrový litý potěr E225 (Profi 
Alphafliessestrich E225) 

3 950 42 % 1 659 

Profi Klebespachtel (V30) 6 950 48 % 3 336 
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V následující tabulce uvádím pročet, ve kterém bych chtěla demonstrovat, že pokles 

prodeje některého materiálu, ač se zdá být rapidní, nemusí mít pro firmu katastrofální 

důsledky. 

V předchozí kapitole jsme zjistili, že velice klesá prodej volně ložené MK1, materiál 

patří k levnějším, proto na něm nezískáváme takové finanční prostředky jako například 

na Klebespachtelu nebo Profi sádrovém litém potěru.  

V tabulce jsou zvýrazněny hodnoty, kde celkový zisk vzrostl (Klebespachtel) a kde 

naopak klesl. 

Tímto příkladem, jsem chtěla říct, že nezáleží pouze na množstevním prodeji, ale vždy 

musíme znát i cenu a marži konkrétního materiálu.  

Tabulka 14: Počet prodaných tun v roce 2009 a 2010 – vlastní zpracování 

materiál (t) / rok 
2009 
[Kč] zisk/t 

celkový zisk 
[Kč] 

2010 
[Kč] zisk/t 

celkový zisk 
[Kč] 

MK1 - pytle 13 944 1 240 17 290 560 14 631 1 240 18 142 440 

MK1 - silo 20 457 1 240 25 366 680 16 151 1 240 20 027 240 
Klebespachtel 877 3 336 2 925 672 1 769 3 336 5 901 384 

AFE - silo 7 646 1 659 12 684 714 8 125 1 659 13 479 375 

DUR 50 4 767 1075 5 124 525 3 808 1075 4 093 600 
MP2 383 1 740 666 420 761 1 740 1 324 140 
Beton 40kg 6 520 924 6 024 480 6 295 924 5 816 580 
Součet 56603 11 214 70 083 051 53550 11 214 68 784 759 
 

5.3 Place 

Myslím, že společnost PROFI am BAU je umístěna na strategickém místě, vzhledem 

k sídlu výrobního závodu. Výrobní závod PROFI am BAU sídlí v Ernstbrunnu 

v Rakousku, což je pouhých 90 km od sídla obchodní společnosti PROFI am BAU. 

Níže uvedená mapka zobrazuje umístění společnosti v Brně. Za strategické považuji, 

že firma stojí v průmyslové zóně Brno - Jih. V případě, kdy se naváží zboží na sklad, 

je jistě výhodou, že kamiony vykládají hned z kraje města a nemusí se proplétat silným 

provozem ve městě a úzkými, často nedostupnými uličkami. 
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Další výhodou je, že společnost má sídlo v druhém největším městě republiky 

s relativně krátkou vzdáleností od výrobního závodu, což znamená nízké dopravní 

náklady. Dopravní náklady tedy zbytečně nenavyšují cenu materiálu.  Výstavbě domů 

v okolí velkého města napomáhá dnešní trend migrace obyvatelstva z měst na vesnice, 

či výstavba tzv. satelitních městeček na perifériích města. 

 

 

Obrázek 11: Mapa umístění společnosti – vlastní zpracování 

 

5.4 Promotion 

5.4.1 Propagace 

Jde o nejvíce propracovaný oddíl komunikace ve společnosti PROFI am BAU CM, 

spol. s r.o. Firma se opravdu snaží dostat do podvědomí široké veřejnosti, a proto 

věnuje nemalé finanční prostředky do zviditelnění své značky. Ve společnosti 

zaznamenáváme tyto způsoby propagace – reklama je umístěna na: 

• Billboardy – mosty na dálnicích, směrovky k firmě 

• Plachty  na kamionech 

• Reklamní polepy na osobních automobilech – zaměstnanců i zákazníků 
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• Reklamní předměty  

• Umístěná sila na strategických místech – zejména v zimním období, kdy sila 

nejsou využita na stavbě, se silo naveze na strategické stavebniny, které jsou 

např. při hlavní silnici. Pokud je na silo vidět, zastává pěknou reklamní funkci. 

 

5.4.2 Public relation 

Společnost se samozřejmě začleňuje jistým dílem, který velikost firmy dovolí, do svého 

okolí. Mezi významnější akce patří např. publikace článků v odborných časopisech, 

či sponzoring místních kulturních akcí. 

Nelze vyčlenit žádný větší finanční obnos pro sponzoring. Velkou reklamu pomocí 

sponzoringu propaguje konkurence Baumit. Podle této firmy je dokonce pojmenovaný 

fotbalový tým Baumit Jablonec. 

Baumit je několikanásobně větší společnost, působí celorepublikově, proto si může 

dovolit být hlavním sponzorem známého sportovního týmu.   

V Brně je zajisté nejznámějším sportovním týmem hokejové mužstvo Kometa Brno. 

Společnost nemá prostředky, aby se mohla stát generálním sponzorem, ale mohla by 

vyčlenit měsíčně částku, aby se reklama společnosti dostala na tyto utkání. 

 

5.4.3 Podpora prodeje 

Tento sektor hodnotím ve firmě jako nejslabší. Proto jsem se na něj zaměřila ve svých 

návrzích, kde jsou jednotlivé návrhy propočítané a podrobně rozepsané. 

Jediná podpora prodeje, která ve společnosti existuje, je tzv. „prodej trpaslíků“.  

Trpaslík = interní název pro špatně natónované zboží. Např. omylem přidán jiný 

pigment. Toto zboží poté není shodné s přáním zákazníka a zůstane společnosti 

na skladě. Proto se na výrobek vypočítá vylepšená sleva a produkt se poté prodává 

se slevou. 
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5.4.4 Osobní prodej 

V současnosti ve společnosti pracuje 10 obchodně-technických zástupců, kteří mají 

republiku rozdělenou do několika sektorů. Jedná se tedy o prodej územně orientovaný. 

Každý z obchodních zástupců si ve svém regionu objíždí stavby a stavebniny kam 

osobně nabízí Profi materiál. 

Dle mého názoru se společnost málo prezentuje na výstavách a veletrzích. Kde je také 

velká možnost navázat výborné obchodní vztahy.  

V následující tabulce je malé shrnutí kladných a záporných stránek komunikace ve 

společnosti PROFI am BAU CM, spol. s r.o. 

Tabulka 15: Shrnutí komunikačního mixu - vlastní zpracování 

POSUZOVANÝ 
FAKTOR KLADNÉ STRÁNKY ZÁPORNÉ STRÁNKY 

Propagace 

Bildboardy 
Plachty na kamionech 

Reklamní polepy na os.autech 
Strategické umístění sil 

 

Public relation 

Prezentace článků 
v odborných časopisech 

Drobný sponzoring okolních 
kulturních akcí 

Neexistence větší 
sponzoringové kampaně, 

např. bildboard na 
sportovních utkáních 

Kometa Brno 

Podpora prodeje 
Zlevněný prodej špatně 

natónovaných barev 
Neexistence téměř žádné 

podpory prodeje 

Osobní prodej 

Osobní prodej je územně 
orientovaný 

Dostatečně velký počet 
obchodních zástupců 

Nízká účast na výstavách a 
veletrzích 

Slabá komunikace se 
zákazníky pomocí e-mailu 
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Shrnutí akcí, které by přispěly k většímu obratu společnosti: 

• Více oslovovat projektantské firmy – ihned navrhnou materiál do projektu, 

investor schválí projekt a stavbyvedoucí už se musí držet zadání 

• Snažit se nabídnout materiál i mimo stavebnictví např. v: 

o Zemědělství – vápno – lze použít jako hnojivo pro půdu, aby měla 

dostatek živin 

o Rybníkářství – vápno – využívá se při čištění vody proti sinicím 

o Zahradnictví a květinářství – písky – lze použít jako dekorace 

• Sponzoring významnějších akcí – např. bildboard při utkání hokejového mužstva 

Kometa Brno 

• Více se zaměřit na prodej či navazování obchodních vztahů na výstavištích 

a veletrzích 

• Zvýšit komunikaci se zákazníky pomocí e-mailu – informace o akcích, 

novinkách, slevách 

• Klást větší důraz na propagaci 

o  Zavedení cementu do sortimentu zboží 

o Propagace prodeje sádrové omítky místo klasické omítky 

o Výhody pro koncové zákazníky 

o Uskutečnění 2 až 4 zvýhodněných akcí během roku 

� Březen – podpůrná akce na rozjetí sezóny 

� Červenec, srpen – prázdniny – slabší období, termíny dovolených 

� Listopad – ukončení stavební sezóny, poslední dodělávky na 

stavbách, poslední závozy na stavebniny, předvánoční akce 
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6 Vlastní návrhy na zlepšení propagace společnosti 

6.1 Cement jako doplňkový výrobek sortimentu PROFI am BAU 

Z krátkého dotazníku, pomocí kterého jsem se snažila zjistit potřeby zákazníků, 

vyplynulo několik skutečností. Jednou z nich bylo přání zákazníků, aby v sortimentu 

společnosti PROFI am BAU CM byl cement a příslušenství k obkladům. 

Vzhledem k umístění společnosti se nabízí jednoduchá varianta a to odebírat cement 

ze společnosti Českomoravský cement a.s. se sídlem v Mokré. 

Mokrá je vzdálená pouhých 20 km z Vídeňské, Brno. 

Náklady na dopravu materiálu jsou: 20 km x 2 = 40 km 

Smluvní cena dopravy za km je 34,- Kč, tzn. 40 km x 34,- Kč = 1 360,- Kč 

Cenu kalkuluji z Brna, neboť by se pro cement jezdilo v případě, že by přijel kamion 

se zbožím na sklad a po složení by jel do Mokré pro cement. Dopravní náklady jsou 

tedy zanedbatelné. Za 1 360,- Kč přivezeme na sklad 25,2 t cementu. 

 

Balení: 

56 pytlů na 1 paletě EUR. 1 pytel = 25 kg, tzn. 1 paleta EUR = 1,4 t cementu. 

Dohodnutá cena pro velkoobchod je 1 850,- Kč bez DPH za tunu. Cena za pytel 25 kg  

je tedy 46,25 Kč bez DPH. 

Ve společnosti Českomoravský cement by nebyl problém pytlovat cement do vlastních 

dodaných pytlů. Sice tento faktor zvyšuje celkové náklady na nákup cementu, 

ale výhodou je propagace, v případě, že materiál bude odebírán do stavebnin. 

Předpokládám, že cement chybí v nabídce, hlavně majitelům stavebniny, neboť 

na stavbu je mnohem pohodlnější vzít si již hotovou směs betonu, či zdící malty. 

Prázdné pytle Profi s jakýmkoliv potiskem jsou možno odebírat ve výrobním závodě 

v Ernstbrunnu.  
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Cena za prázdný pytel 25 kg je 3,47 Kč. Dopravní náklady v přepočtu na 1 pytel 

se rovnají 1,35 Kč.  

Celkem tedy sečteme všechny položky, abychom se dostali na pořizovací cenu jednoho 

pytle cementu v obalech Profi. A následně mohli stanovit prodejní cenu. 

Pořizovací cena za pytel cementu 25 kg v obalech Profi: 

46,25 Kč + 3,47 Kč + 1,35 Kč = 51,07 Kč 

Konkurenční ceny cementu, které nabízejí stavebniny na internetu: 

Baufis: pytel cementu 25 kg = 58,- Kč 

Dektrade: pytel cementu 25 kg = 53,60 Kč 

Staviva: pytel cementu 25 kg = 55,20 Kč 

Stavebniny Žižka: pytel cementu 25 kg = 56,80 Kč 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme se nákupem a doplňkovými náklady dostali pod 

prodejní cenu materiálu na trhu. 

Naším cílem není stanovit cenu jako nejlevnější, která se na trhu objeví. Zákazníci 

firmy PROFI am BAU vědí, že materiál sice nepatří mezi nejlevnější, ale za to na 

kvalitu se mohou spolehnout. 

Proto navrhuji, cenu za 25 kg pytel navrhnout cenu 56,50 Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Zisk na jednom pytli cementu: 56,50 Kč – 51,07 Kč = 5,43 Kč 

Zisk na jedné paletě EUR: 5,43 Kč x 56 ks = 304,08 Kč 

Zisk na jednom kamionu: 304,08 Kč x 18 palet = 5 473,44 Kč 

Jedná se o doplňkový materiál, který společnost nakupuje, nelze tedy očekávat, že bude 

na materiálu tak velký zisk, jako na produktech, které se vyrábějí ve výrobním závodu. 
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Jak již bylo zmíněno, jedná se o materiál, který budou pravděpodobně odebírat jen 

koncoví zákazníci, nebo bude prodáván do stavebnin. Proto je nutné udělat kampaň 

nového produktu, aby se dostal do podvědomí zákazníků. 

• Propagační letáky na prodejně 

• Propagační leták zasílat společně s fakturami – tím zajistíme, že se informace 

o tom, že PROFI am BAU má ve svém sortimentu i cement dostane opravdu 

ke všem zákazníkům 

• Prostřednictvím OTZ navrhnout stavebninám, které odebírají od PROFI 

pravidelně navrhnout odběr první palety cementy s 50% slevou – pro stavebniny 

lákavé, jistě se dostanou na nejlevnější nákupní cenu od všech dodavatelů, sami 

uvidí, jak se produkt na jednotlivých stavebninách ujme. Pro PROFI je výhoda, 

že pokud je zákazník spokojen s ostatními PROFI materiály, jistě si ze tří druhů 

cementů vybere právě PROFI cement a v neposlední řadě je cement v PROFI 

obalech, tím pádem děláme reklamu a dostáváme značku do podvědomí. 

 

6.2 Propagace prodeje MP2 místo MK1 

Jedná se o vnitřní omítky ovšem i pro laika s velmi viditelným rozdílem: 

  MP2 – hladká omítka bez zrna 

  MK1 – drsná omítka se zrnem 

Jak již nám napověděla dříve uvedená tabulka prodej vnitřní omítky MK1 rok od roku 

upadá a to docela skokovým tempem. Naopak proti tomu stoupá prodej omítky MP2, 

bohužel již ne tak skokově. 

Tento efekt je samozřejmě důsledek módy a aktuálních trendů. V Rakousku už tento 

trend má jasný dopad na prodej sádrových omítek. Mateřská společnost Ernstbrunner 

Kalktechnik GmbH prodala v roce 2010 více sádrových než obyčejných omítek. 

Připomeňme si dobu před 20 lety, kdy se vnitřní omítky dělaly za pomocí hašeného 

vápna a písku, který se ručně přesíval, aby zrníčka v omítce byla co nejméně ostrá. Poté 

nastoupila éra omítkových směsí, čili již hotová směs, kterou stačí pouze smíchat 

s vodou, a můžeme aplikovat. Zrno v rozmezí 0,6 – 1,2 mm.  
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Dnešní trend je mít stěny úplně rovné a hladké. Na trhu je několik produktů, jak tohoto 

výsledku dosáhnout. Proto nemůže mít nárůst prodeje MP2 stejný jako úbytek prodeje 

MK1. 

V dnešní době je několik trendů, jak dosáhnout rovné a hladké vnitřní omítky: 

• Sádrokartony 

• Tapety 

• Sádrové omítky 

• Povrchové stěrky 

Pokud se společnosti PROFI am BAU podaří zvýšit prodej sádrových omítek, zvýší 

si i svůj zisk. 

Navrhuji dostat sádrovou omítku MP2 do podvědomí zákazníků praktickým způsobem. 

A sice, dát možnost zedníkům i koncovým zákazníkům si sádrovou omítku vyzkoušet 

na vlastní stavbě. 

Akce k podpoře prodeje sádrové omítky MP2: 

 Ke každé odebrané paletě MK1, zdarma pytel sádrové omítky MP2. 

Jako důsledek této akce vzhledávám, že zákazník, pokud dostane pytel jako vzorek, tak 

si jej vyzkouší. Uvidí jasný rozdíl mezi sádrovou a obyčejnou omítkou. Pokud 

se zákazníkovi sádrová omítka zalíbí a bude se mu s materiálem dobře pracovat, jistě 

se bude na produkt a cenu materiálu informovat, popřípadě ji doporučí dál. 

Propočet nákladovosti akce: 

Vzhledem k tomu, že ve společnosti nikdy podobná akce neprobíhala, netroufám 

si odhadnout, jaký by mohl být její výsledek.  

Tabulka 16: Srovnání MK1 a MP2 – vlastní zpracování 

Materiál Cena za t 
Cena za 

paletu (1,4 t) 
Cena za pytel 

(0,04 t) 
Marže 

Zisk na 
paletě 

MK1 3 100,- Kč 4 340,- Kč 124,- Kč 40 % 1 736,- Kč 

MP2 4 350,- Kč 6 090,- Kč 174,- Kč 40 % 2 610,- Kč 
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Rozdíl v zisku mezi paletou MP2 a MK1: 

  2 610,- Kč - 1.736,- Kč = 874,- Kč 

Náklady na 1 pytel MP2 zdarma při zakoupení 1 palety MK1 jsou 174,-.Kč. 

874,- Kč : 174,- Kč = 5,023 Kč �z toho vyplývá, že pokud by si každý 5 zákazník, 

který vyzkoušel MK1 s vzorkem pytle MP2 zdarma, koupil paletu sádrové omítky MP2 

máme náklady na rozdávání jednoho pytle zdarma zpět. 

Myslím si, že tato statistika není nereálná a zmíněná marketingová akce by mohla vést 

k větším odběrům sádrové omítky, neboť si mnozí odběratelé berou obyčejnou omítku 

MK1 pouze ze zvyku, či z nevědomosti existence MP2. 

Naopak vůbec nepředpokládám, že by tato akce mohla bát prodělečná nebo že by 

snižovala zisky z prodaného materiálu. 

 

6.3 Návrh věrnostního programu pro koncového zákazníka 

Firma převážně dodává velkoobchodům z 85 % a ze zbylých 15 % koncovým 

zákazníkům a „domkařům“.  

A přitom koncoví zákazníci a „domkaři“ jsou pro firmu velice důležitou a perspektivní 

skupinou. Důvodů je hned několik: 

1. Materiál nakupují za základní cenu 

2. Materiál nakupují za hotové, popřípadě pomocí platební karty 

3. Tito zákazníci většinou dávají reference svým přátelům a známým o tom, kde 

nakoupili materiál a kde se jim líbilo 

V současné době existuje ve firmě pouze jedno zvýhodnění a to, že zákazník při nákupu 

nad 5 000,- Kč dostane slevu 5 % a při nákupu nad 10 000,- Kč slevu 10 %. 
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Toto pravidlo bych nechala zachované a k němu bych ještě navrhla tzv. kartu odměn. 

 

Obrázek 12: Věrnostní kartička – vlastní zpracování 

 

Za každých 5 000,- Kč, které koncový zákazník v PROFI am BAU utratí, dostane 

razítko do karty odměn. Dle hodnoty, které zákazník dosáhl, si bude moct vybrat 

odměnu.  

Zákazníci tak budou mít důvod se do PROFI am BAU vracet.  

Odměny za utržených: 

10 000,- Kč - svinovací metr 

20 000,- Kč - tričko 

30 000,- Kč - polokošile 

40 000,- Kč - pracovní oblek (montérky + blůza) 

50 000,- Kč - softshellová bunda  

Pokud si zákazník vybere odměnu v určité hodnotě, začíná s kartičkou znovu od nuly. 

Tento systém by měl motivovat zákazníka nakoupit za minimálně pět tisíc korun, 

a to hned ze dvou důvodů: 

• Zákazník obdrží slevu 5 % 

• Zákazník dostane razítko do karty odměn 
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Náklady na dárky z karty odměn jsou minimální: 

• Svinovací metr – 39,- Kč (nákup v hodnotě 10 000,- Kč) 

• Tričko – 105,- Kč (nákup v hodnotě 20 000,- Kč) 

• Polokošile – 252,- Kč (nákup v hodnotě 30 000,- Kč) 

• Pracovní oblek – 578,- Kč (nákup v hodnotě 40 000,- Kč) 

• Sofsheelová bunda – 753,- Kč (nákup v hodnotě 50 000,- Kč) 

Ceny jsou uváděny již i s náklady na reklamní potisk. 

 

6.4 Akce na podporu prodeje během roku 

Během kalendářního roku je ve firmě několik slabších období, které si myslím, že by 

bylo vhodné doplnit podporou prodeje. Tyto období můžeme rozdělit do tří období 

během roku: 

Březen – podpůrná akce na rozjetí sezóny 

Červenec, srpen – prázdniny – slabší období, termíny dovolených 

Listopad – ukončení stavební sezóny, poslední dodělávky na stavbách, poslední 

závozy na stavebniny, předvánoční akce 

 

Březen – platnost 1. 3. až 31. 3. 

Ke každému objednanému ucelenému kamionu pytlovaného zboží poukázka ve výši 

500,- Kč k nákupu v Olympii zdarma.  Akce by měla být umístěna v termínu, kdy 

začíná být pěkné počasí, opět dochází k rozmachu ve stavebnictví. Dárek je vybrán 

univerzálně a prakticky. Využije jej každý a nezáleží na věku či pohlaví. 

 

 

 



83 
 

Propočet nákladovosti akce: 

Plný kamion materiálu se průměrně pohybuje v rozmezí: 40 000,- Kč až 100 000,- Kč 

a marže se také pohybuje různě od 30 % až 50 %. Proto nelze jasně vypočítat zisk 

z jednoho kamionu. Ovšem již z těchto čísel je jasné, že náklad poukázka v hodnotě 

500,- Kč se do této kalkulace určitě vejde. Za výsledek akce si slibuji, že zákazníci, 

kteří si běžně objednávají 10 až 14 palet (plný kamion je 18 palet) si kvůli tomuto dárku 

objednají celý kamion.  A snad si již tento trend objednávání budou držet. 

 

Červenec, srpen – platnost 1. 7. až 31. 8. 

Za 15 odebraných palet sádrové omítky MP2 zdarma netbook. Oživení mrtvé 

prázdninové sezóny hodnotným dárkem. Navíc se nám tímto tahem podaří protlačit 

sádrovou omítku namísto obyčejné. Dárek je praktický a univerzální. 

Propočet nákladovosti akce: 

Akce navazuje na již zmíněnou propagaci sádrové omítky MP2, která se prozatím 

neodebírá ve velkém množství.  

Záměrně jsem se snažila vybrat drahou a používanou odměnu, která by mohla 

zákazníky zaujmout a stálo by jim za to, tento materiál odebrat. 

Cena netbooku je 5 000,- Kč 

15 palet MP2, tj. 21 t x 4 350,- Kč = 91 350,- Kč z toho 40% zisk je 36 540,- Kč 

Kdyby se namísto těchto palet prodala obyčejná omítka MK1 byly by kalkulace 

následující: 

15 palet MK1, tj. 21 t x 3 100,- Kč = 65 100,- Kč z toho 40% zisk je 26 040,- Kč 

36 540,- Kč – 26 040,- Kč = 10 500,- Kč 

Touto akcí dostaneme materiál MP2 do podvědomí, naučíme odběratele jej nakupovat. 

Při odběru 15 palet MP2 místo MK1 nám zisk pokryje náklady na netbook a stále nám 

zbývá o 5 500,- Kč větší zisk než na obyčejné omítce MK1.  
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Listopad – platnost 1. 11. až 30. 11. 

Ke každému objednanému ucelenému kamionu softsheelová bunda zdarma.  

Akci jsem úmyslně směřovala na listopad, kdy už vývozy kamionu pomalu upadají, 

a naznačují příchod zimní sezóny. Myslím, že letáková akce by mohla zaujmout, 

a přesvědčit zákazníky, kteří by si už neobjednali žádný kamion, aby přece jen ještě 

nějakou objednávku odeslali.  

Propočet nákladovosti akce: 

V této situaci uvažujeme naprosto obdobně jako v situaci, kdy jsme ke kamionu dostali 

poukázku zdarma. Bunda je ovšem dražší -  753,- Kč, i tak se ale i tento náklad 

do výnosu za celý kamion vleze. Tentokrát jsem zvolila konkrétní dárek, protože 

zákazník dostane již konkrétní věc – nemusí nikam chodit, aby směnil poukázku 

za zboží. Další věc, kterou si slibujeme, že např. na stavebninách sedí dva lidé, 

objednají kamion, dojede jedna bunda, druhý zaměstnanec chce také bundu a tak si 

objednají ještě jeden kamion. Tím pádem, oba zaměstnanci mají bundu. 

Na stavebninách je dvakrát více Profi materiálu. Společnost za tuto akci obětovala 

2 x 753,- Kč a vydělala celý, minimálně jeden kamion zboží. 

  

Obrázek 13: Grafické znázornění propagačních akcí - vlastní zpracování 
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6.5 Propočet ziskovosti propagační akce 

Cement jako doplňkový sortiment 

Pořizovací cena palety 2 859,92 Kč  

Prodejní cena palety  3 164,- Kč 

Předpoklad odebraných palet cementu za jeden rok je 540 ks. 

Pořizovací cena 1 544 356,80 Kč  Prodejní cena 1 708 560,- Kč 

Zisk = prodejní cena – pořizovací � 164 203,20 Kč 

Musíme zohlednit zaváděcí propagací akci, tj. první paleta na stavebniny bude prodána 

s 50% slevou. Předpokládáme, že cement si bude pravidelně na svůj sklad odebírat 

dvacet stavebnin. 

20 stavebnin x (3 164,- Kč / 2) = 31 640,- Kč � náklady na půlku palety zdarma, která 

pojede na dvacet stavebnin 

Celkový zisk je tedy 164 203,20 Kč – 31 640,- Kč = 132 563,20 Kč 

 

Propagace MP2 místo MK1 

Akce je naplánovaná na období leden až červen. V tomto období se odebere 1 105 ks 

palet materiálu MK1, tzn. 1 105 ks pytlů materiálu MP4. 

1 pytel = 174,- Kč  

Náklady na rozdané pytle 1 105 ks x 174,- Kč = 192 270,- Kč 

Reálný možný počet nakoupených palet sádrové omítky je 200 ks, zisk na jedné paletě 

je 2 610,- Kč, tzn. 2 610,- Kč x 200 ks = 552 000,- Kč - zisk bez nákladů na rozdané 

pytle. 

Celkový zisk = 552 000,- Kč – 192 270,- Kč = 359 730,- Kč 
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Zvýhodnění koncového zákazníka 

Běžný roční zisk, který společnosti plyne z odběrů koncových zákazníků, se pohybuje 

kolem 400 000,- Kč. Předpokládám, že věrnostní akce pro koncové zákazníky by mohla 

výsledek navýšit o 10 %, tzn. 40 000,- Kč. 

Celkový zisk = 40 000,- Kč 

 

Březnová akce – k ucelenému kamionu poukázka do Olympie zdarma 

Vzhledem k tomu, že na kamionu může být různá sorta zboží, zprůměrovala jsem tedy 

zisk z jednoho kamionu, tj. 18 palet zboží, na částku 24 000,- Kč. 

Běžně se v březnu expeduje 150 kamionů. Předpokládáme, že díky akci vzroste počet 

kamiónů na 180. 

Výnosy: 30 x 24 000,- Kč = 720 000,- Kč  Náklady: 180 x 500,- Kč = 90 000,- Kč 

Celkový zisk = 720 000,- Kč – 90 000,- Kč = 630 000,- Kč 

 

Prázdninová akce – k odběru 15 palet MP2 netbook zdarma 

Cena netbooku je 5 000,- Kč 

15 palet MP2, tj. 21 t x 4 350,- Kč = 91 350,- Kč z toho 40% zisk je 36 540,- Kč. 

Předpoklad, že si některé stavebniny během července a srpna naskladní 15 palet sádrové 

omítky MP2, není velký – ale 10 různých stavebnin je reálné číslo. 

Zisk: 35 640,- Kč x 10 = 356 400,- Kč Náklady: 5 000,- Kč x 10 = 50 000,- Kč 

Celkový zisk = 356 400,- Kč – 50 000,- Kč = 306 400,- Kč 

 

 



87 
 

 

Listopadová akce – k ucelenému kamionu softshellová bunda zdarma 

Během listopadů jezdí standardně kolem 170 ucelených kamionů, díky softshellové 

bundě zdarma ke každému kamionu očekáváme nárůst na 205 kamionů. 

Cena softshellové bundy je 753,- Kč 

Výnosy: 35 x 24 000,- Kč = 840 000,- Kč Náklady: 205 x 753,- Kč = 154 365,- Kč 

Celkový zisk = 840 000,- Kč – 154 365,- Kč = 685 635,- Kč  

 

Do zisku samozřejmě nejsou zahrnuty ostatní náklady firmy, které je nutné prodejem 

materiálu pokrýt. Nyní jsme kalkulovali čistě se ziskem na jednotlivých materiálech 

za pomocí propagačních akcí. 

Tabulka 17: Vyčísleni zisku u propagačních akcí - vlastní zpracování 

Název akce Výnosy Náklady Zisk 
Zavedení cementu 164 203,20 Kč 31 640,- Kč 132 563,20 Kč 
Propagace MP2 

místo MK1 
552 000,- Kč 192 270,- Kč 359 730,- Kč 

Zvýhodnění 
koncového 
zákazníka 

Akci nelze přesně vyčíslit, očekáváme 
10% nárůst prodeje koncovým 
zákazníkům 

40 000,- Kč 

Březnová akce 720 000,- Kč 90 000,- Kč 630 000,- Kč 
Prázdninová akce 356 400,- Kč 50 000,- Kč 306 400,- Kč 
Listopadová akce 840 000,- Kč 154 365,- Kč 685 635,- Kč 

Celkem 2 632 603,20 Kč 518 275,- Kč 2 154 328,20 Kč 
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7 Závěr 

Mým úkolem při zpracování diplomové práce bylo, seznámit se se společností, 

představit její funkční cyklus, odvětví, ve kterém působí, porovnat její působení oproti 

konkurentům a seznámit se s objemem prodeje jejích výrobků. 

Na začátku práce je uvedena obecná teorie k marketingovému mixu. Dále 

je představena společnost a charakterizován její obchodní program a každodenní chod. 

Poté jsem provedla analýzu obecného, oborového a vnitřního okolí společnosti, ze které 

vyšla analýza SWOT, pomoci které byly vyzdvihnuty silné stránky společnosti 

a upozorněno na slabé stránky. 

V dalším kroku byl vyhodnocen krátký dotazník a sledovány prodeje a výnosy z prodeje 

jednotlivých materiálů. Tyto dva nástroje mi pomohly k navrhnutí různých 

nenákladných propagačních akcí, které by měly vést ke zvýšení prodeje ziskových 

materiálů.  

Dále z dotazníku vyplynulo absence některých materiálů, které by zákazníci rádi viděli 

v sortimentu společnosti. Proto je v návrhové části propočítáno možné uvedení cementu 

do sortimentu zboží společnosti PROFI am BAU CM, spol. s r.o.  

V závěru práce jsou shrnuty všechny akce, které by firmě pomohly zvýšit zisk a vedly 

k větší spokojenosti zákazníků. A dále jsou vyčísleny výnosy a náklady z navrhovaných 

propagačních akcí.  
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