
 

 



 



 

  



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií specifické společnosti. Práce 

obsahuje analýzu současné marketingové strategie. Na základě této analýzy jsou 

vypracovány návrhy a doporučení, které přispějí k vyššímu prodeji produktů, k vyššímu 

podílu na trhu a k vyšším ziskům firmy. 

 

 

Abstract 

This thesis is focused on marketing strategy of a specific company. Thesis includes 

analysis of current marketing strategy. On the basis of the analysis are made suggestions 

and recommendations, which will lead to higher sales, higher market share and higher 

profit of analyzed company. 
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1 Úvod 
 

 

Marketing je v dnešní době považován za jednu z nejdůležitějších složek podniku. 

Mnoho obchodních společností v České republice jej ovšem z různých důvodů opomíjí 

a staví jej na okraj zájmu. Jedná se především o společnosti, které stále stavějí na 

strategii, která jim v minulosti přinesla úspěch, kdy nejdůležitější složkou podniku byl 

určitý výrobek nebo služba. Doba se však s příchodem zahraničních společností mění. 

Český trh se stává čím dál více konkurenčním. Firma, která se neodlišuje od konkurence 

a naopak za konkurencí zaostává, je ohrožena na existenci. 

 

Aby firma na trhu uspěla, musí mít jasně stanovenou marketingovou strategii, která 

vychází z analýzy na trhu, z možností podniku a také z cílů, které chce společnost 

dosáhnout. 

 

 Pro moji diplomovou práci jsem si zvolil podnik, jehož existence je postavena na 

téměř jedinečném výrobku. Produkt firmy Construct zákazník nekupuje z potěšení, 

nýbrž z obavy o svůj vůz. Jak se ukázalo v minulých letech, výrobek firmy má potenciál 

k prodeji více než padesáti tisíc výrobků ročně. Prodej ovšem rok od roku klesá. 

Produkt firmy Construct je těžké odlišit od konkurence, která, očima běžného 

zákazníka, vyrábí ten stejný produkt. Z těchto důvodů jsem si zvolil k vypracování své 

diplomové práce společnost Construct CZECH a.s. 
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2 Cíl práce, metody a postupy zpracování 
 

 

 Cílem této diplomové práce je provést analýzu uplatnění marketingu a na 

základě této analýzy vypracovat marketingovou strategii firmy Construct CZECH a.s. 

Navrhovaná strategie by měla vést k většímu počtu prodaných zabezpečovacích 

zařízení, k vyššímu tržnímu podílu a ve výsledku k vyššímu zisku firmy Construct 

CZECH a.s. 

 

 V analytické části bylo zjištěno, že nedostatky firmy spočívají především 

v propagaci. Proto se navrhovaná část soustředí právě na tuto část marketingového 

mixu. 

 

V diplomové práci jsou použity následující metody: 

 

• analýza makroprostředí: PEST analýza 

 

• analýza mikroprostředí: Porterův model konkurenčních sil 

 

• analýza marketingového mixu firmy  

 

• analýza silných a slabých stránek, analýza příležitostí a hrozeb podniku: SWOT 

analýza 

 

• regresní analýza 
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3 Teoretická východiska práce 
   

 

3.1 Marketing a marketingová strategie 

 

Jednou z nestručnějších definic marketingu dle Filipa Kotlera je ,,Naplňování 

potřeb se ziskem.“1 Podle Americké marketingové asociace je marketing funkcí 

organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty 

zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla 

prospěch firma a držitelé jejích akcií. [14] 

 

Slovo strategie je v dnešní době jedním z nejpoužívanějších slov v podnikání. 

Můžeme se setkat s termíny jako produktová strategie, cenová strategie, reklamní 

strategie, podniková strategie nebo třeba marketingová strategie. Slovo strategie pochází 

z řeckého „strategos“. Poprvé bylo slova strategie ve spojení s businessem použito 

v roce 1951 Williamem Newmanem. O téměř 60 let později se zdá, že se bez strategie 

žádný podnik neobejde. [14] 

 

 Strategii lze chápat jako způsob, jakým společnost dosáhne svých cílů. Je to 

přehled možných kroků a činností, které jsou přijímány „s vědomím“ částečné 

neznalosti všech budoucích podmínek, okolností a souvislostí, kdy nejsou poznány 

všechny příslušné alternativy a nelze přesně označit jednotlivé výhody a nevýhody pro 

potřeby budoucího rozhodování. [8] 

 

 A co je to tedy marketingová strategie? Názory se liší dle autorů. Lze říci, že 

vychází ze základních zásad marketingu. Tedy, že se orientuje na zákazníka a na 

uspokojení jeho potřeb při současném posouzení schopností a možností podniku 

s ohledem na jeho cíle. Zásady pro objektivní vyjádření koncepce marketingové 

strategie podniku lze shrnout do dvou následujících bodů: [8] 

                                                 
1 KOTLER, P. Marketing management. 2007. s. 43. 
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• rozhodování o efektivním vynaložení prostředků (stanovení jejich výše a 

promyšlené rozmístění) do vybudování účinného vztahu výrobek – trh ve shodě 

s vytyčenými cíli podniku 

 

• vytvoření a udržení prokazatelných konkurenčních předností na vytipovaných 

trzích 

 

Co představuje úspěšnou marketingovou strategii? 

 

Philip Kotler ve své knize Marketing podle Kotlera vyjádřil názor, že podnik by 

se neměl spoléhat pouze na jednu odlišovací vlastnost. Cestou k úspěchu je prý celý 

soubor různých aktivit a charakteristik. Profesor Michael Porter z Harvardské 

University se domnívá, že podnik žádnou strategii nemá, vykonává-li stejné činnosti 

jako jeho konkurence, pouze o něco lépe. Být provozně dokonalý není totéž, jako mít 

silnou strategii. Konkurence se dříve nebo později dostane na stejnou či vyšší úroveň. 

Porter považuje za společnost se silnou strategií takovou společnost, která se výrazně 

liší od strategií jeho konkurentů. [15] 

 

3.2 Strategický řídící proces 

 

Philip Kotler ve své knize Marketing management zobrazuje Strategické 

plánování společnosti jako nepřetržitý proces, který začíná definováním poslání 

společnosti a končí realizací podnikového plánu. Cílem tohoto procesu je orientovat 

podnik tak, aby bylo uskutečněno jeho poslání a naplněny cíle a to v určitém časovém 

horizontu v rámci svého prostředí. Obsahuje všechny zásadní kroky prováděné 

vrcholným managementem firmy, tak i jednotlivými podnikovými útvary. Strategický 

řídící proces je východiskem pro marketingové řízení. [14] 
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Důležité jsou především tři aktivity řídícího procesu: [8] 

 

1. definování poslání podniku 

2. specifikace cílů a nástin strategií 

3. identifikace příležitostí podniku 

 

Obrázek č. 1: Strategický řídící proces (Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 

1. Vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. s.19) 

„Klí čová marketingová rozhodnutí jsou formulována v rámci soborů principů a 

limitů stanovených vrcholným managementem pro podnik jako celek ve strategickém 

řídícím procesu. Marketing odvíjí další činnost a sestavuje plány na základě těchto 

principů a limitů.“2 

 

 

3.2.1 Poslání podniku  

 

 Posláním podnikatelského subjektu se rozumí pravý důvod existence, základní 

funkci podniku. Je to vlastně odpověď na otázku, „kdo jsme a o co usilujeme.“ 

Odpověď je limitována např. kapacitami podniku, trhem, postavením firmy na trhu atd. 

Příliš široké či úzké poslání může být nebezpečné. Existuje několik možností, jak 

vyjádřit poslání podniku. Např.: [28] 

 

1. Pomocí výrobků které podnik vyrábí 

 

                                                 
2 KOTLER, P. Marketing Management. 2007. s. 89. 

Strategický řídící proces 

Poslání 
podniku 

Cíle podniku a 
základní 
strategický 
směr 

Příležitosti 
podniku 

Principiální 
zásady a 
omezující 
limity 

Vrcholový 
management 
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2. Pomocí technologií použitých při výrobě 

 

3. Pomocí vztahu k trhu – z hlediska uspokojování potřeb zákazníků. 

 

4. Pomocí kombinace několika rozdílných faktorů např. pomocí 3C (customer, 

company, competition) 

 

 Kvalitně zpracované poslání (mise) podniku má také motivující význam 

z pohledu zaměstnanců, kteří chápou smysl své práce. Poslání podniku by se mělo 

alespoň částečně krýt s představami akcionářů a také zákazníci by z poslání měli 

poznat, že oni jsou ti, na kterých podniku záleží nejvíce. Horáková se domnívá, že 

vyjádření poslání by mělo být poctivým zobrazením podniku. Dokument by měl být: [8] 

 

• pečlivě formulován 

 

• dostatečně výmluvný a přitom stručný 

 

• měl by vyjadřovat, čím podnik je a čeho chce dosáhnout 

 

 Mise podniku by se neměla měnit při každé sebemenší změně na trhu. Pokud 

ovšem nastane změna taková, která výrazně ovlivní např. výrobek, trh či technologii, 

pak by se měla změnit i mise podniku. [8] 

 

 V prvním kroku při tvorbě podnikové strategie uvádí některé zdroje také nutnost 

vytvoření vize podniku. „Vize podniku představuje soubor specifických ideálů a priorit 

firmy, obraz její úspěšné budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo 

filozofie, se kterou jsou spojeny cíle a plány firmy.“ „Vize dává odpověď na otázku, jak 

bude podnik vypadat v budoucnosti.“3 Kvalita a vize se velmi rychle projeví 

v hospodaření podniku. [11] 

  

                                                 
3 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 20. 
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3.2.2 Formulace strategických cílů  

 

 Firma musí proměnit široký smysl svého poslání na specifické a dosažitelné 

podnikové cíle, které jsou budoucími požadovanými výsledky podniku. 4 

 

  „Strategickým cílem rozumíme žádoucí stav, jehož má být v určité budoucnosti 

dosaženo a který lze měřit příslušnými kvalitativními nebo také kvantitativními 

ukazateli.“ 4 

 

 Aby systém řízení cílů fungoval, musí splňovat následující kritéria: [11] [14] 

 

1. musí být seřazený hierarchicky, od nejdůležitějšího po nejméně důležitý 

 

2. Podnikové cíle by měly být S.M.A.R.T., tedy:  

 

• specifické (specific): Mělo by být zřejmé co, kde, kdy a jak budeme 

provádět. 

• měřitelné (measurable): Mělo by být odpovězeno na otázky, zda jsme 

dosáhli požadovaného cíle a jak jsme daleko od jejich dosažení.  

• akceptovatelné (agreed upon): Cíl schválený všemi, kteří se na něm mají 

podílet. 

• realistické (realistic): V souladu s dostupnými zdroji, znalostmi a časem. 

• sledovatelné (trackable): Měli by být určené jednotlivé časové etapy pro 

sledování plnění cíle. 

 

3. Cíle musí být konzistentní. Nelze například maximalizovat krátkodobý zisk 

současně s dlouhodobým růstem podniku. 

 

 Jako příklad podnikových strategických cílů lze uvést např. rentabilitu, 

produktivitu, postavení na trhu atd. 

 

                                                 
4 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 20 – 25. 
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 Podnikové cíle musejí vycházet ze situace na trhu, ze schopností a možností 

firmy, z konkurenčního postavení, potřeb a požadavků všech zájmových skupin, které 

jsou pro podnik důležité. [3] 

 

3.2.3 Identifikace příležitostí podniku 

 

 Identifikace vhodných příležitostí podniku je nezbytně nutná, neboť příležitosti 

jsou nezbytným faktorem vedoucím k dosažení cílů a splnění poslání podniku. 

Identifikace příležitostí představuje nalezení správného poměru mezi schopnostmi a 

zdroji podniku a mezi možnostmi přicházejícími ve vnějším prostředí. Často je velmi 

obtížné rozhodnout se mezi určitými příležitostmi.  Některé mohou být více rizikové při 

větší pravděpodobnosti zisku, jiné mohou vést k získání konkurenční výhody atd. [8] 

 

3.3 Strategický marketingový proces 

 

 Základním prvkem potřebným pro vytvoření marketingové strategie firmy je 

definování poslání, nalezení cílů a základního strategického směru firmy, jejichž 

identifikace povede k nalezení příležitostí podniku. Strategický marketingový proces 

tedy vychází ze strategického řídícího procesu a zaměřuje se na všechny aktivity 

uskutečněné v rovině výrobek -> trh. [8] 
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Obrázek č. 2: Strategický marketingový proces (Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický 

marketing. 1. Vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. s.31) 

 

 

Strategický marketingový proces je rozdělen na tři etapy:  

 

1. Plánovací 

2. Realizační 

3. Kontrolní 

 

 Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií firmy, která je součástí 

marketingového plánu. Bude pak pouze na vedení podniku, zda mnou navrhovanou 

marketingovou strategii vezme jako součást svých plánů a zda ji zrealizuje. 
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3.4 Postup vytvoření marketingové strategie 

 

K vytvoření marketingové strategie je nezbytné provést Marketingovou situační 

analýzu, následně formulovat marketingové cíle a v následující fázi vytvořit samotnou 

strategii. 

 

 

3.4.1 Marketingová situační analýza 

 

 Marketingová situační analýza je rozborem současného stavu podnikání. Má za 

úkol analyzovat prostředí ve firmě, nabídku produktů, zákazníky, konkurenci či 

dodavatele. Součástí Marketingové situační analýzy je i SWOT analýza. 

 

 Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují 

schopnost firmy rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce a vztahy se svými cílovými 

zákazníky. Dělíme jej na mikro a makroprostředí. 

 

 

3.4.1.1 Analýza makroprostředí – PEST analýza 

 

 Makroprost ředí firma může těžko svojí činností ovlivnit. Pro analýzu 

makroprostředí se nejčastěji používá PEST analýza. 

 

 PEST analýza je analýzou politicko-legislativní, ekonomického, sociálně-

kulturního a technologického prostředí. 

 

 Politicko-legislativní faktory  zahrnují například státní regulace, právní otázky a 

definují jak formální tak neformální pravidla, které musí firma dodržovat. Příkladem je: 

 

• daňová politika 

• pracovní právo 
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• ekologické regulace 

• politická stabilita 

• ochrana spotřebitele 

• antimonopolní zákony 

 

Ekonomické faktory definují např.: 

 

• kupní sílu potencionálních zákazníků 

• náklady na kapitál 

• ekonomický růst 

• míru inflace 

• vývoj HDP 

• fáze ekonomického cyklu 

• úrokové sazby 

• míru nezaměstnanosti 

 

 Sociálně kulturní faktory zahrnují demografické a kulturní aspekty 

makroprostředí. Tyto faktory mají vliv na touhy a přání zákazníků a velikost 

potenciálního trhu.  

 

 Technologické faktory jsou trendy např. ve výzkumu a vývoji, automatizaci, 

v rychlosti technologických změn, v různých technologiích (skladovací, informační, 

komunikační) atd.  

 

 

3.4.1.2 Analýza mikroprostředí - Porterův model konkurenčních sil 

 

„ Analýza Mikroprostředí nebo také mikrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, 

které firma svými aktivitami může významně ovlivnit.“5 

 

                                                 
5 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 83. 
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Do mikroprostředí můžeme zahrnout dodavatele, odběratele (zákazníky), 

konkurenci, substituty atd.  

 

„Cílem analýzy mikroprostředí je identifikovat základní hybné síly, které 

v odvětví působí a základním způsobem ovlivňují činnost podniku.“ 6 

 

 Nejlépe je mikroprostředí analyzováno v Porterově modelu pěti konkurenčních 

sil. 

 

 Porterův model pěti konkuren čních sil má původ v knize jménem 

„Competetive Strategy“ Michaela Portera, která vyšla v roce 1980. Od té doby je tato 

matice často používaným nástrojem k analýze podnikové strategie. [21] 

 

 Porter v této knize definoval pět konkurenčních sil, které jsou součástí každého 

trhu.  

 

Obrázek č. 3: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: MALLYA, T. Strategické 

řízení. 2. Vydání. Brno : Cerm, 2005. s. 12.) 

 

 

                                                 
6 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 84. 
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 Hrozba vstupu nových firem (noví konkurenti) - čím snadnější je pro nové 

společnosti vstoupit na trh, tím je větší hrozba nově příchozích firem. Faktory, které 

limitují nově příchozí firmy, se nazývají bariéry vstupu. Příkladem jsou: [13] 

 

• vysoké fixní náklady 

• regulace v odvětví 

• činnost a politika státu: legislativa, patenty 

• stupeň diferenciace produktů 

• preference a loajalita k obchodní značce 

• očekávaná reakce existujících firem 

 

 Síla dodavatelů – značí, jak velký tlak může vyvinout dodavatel na firmu. 

Pokud má jeden dodavatel dostatečnou míru vlivu ovlivnit firemní marži a množství, 

potom oplývá podstatnou silou. Síla dodavatele je závislá na následujících faktorech: 

[13] 

 

• neexistují žádné substituty 

• náklady na změnu dodavatele – čím jsou náklady na změnu dodavatele vyšší, 

tím má dodavatel větší sílu ve vyjednávání 

• produkt je pro firmu důležitý, nemůže se bez něj obejít 

• nakupující podnik není důležitým zákazníkem 

 

 Síla kupujících (odběratelů) – ukazuje, jaký tlak mohou zákazníci vyvinout na 

podnik. Pokud jeden zákazník může vyvinout dostatečně velký tlak, který způsobí 

změnu prodaných výrobků či marže, potom oplývá dostatečnou silou. Příkladem velké 

síly kupujících je např.: [18] 

 

• malý počet zákazníků - čím má podnik méně zákazníků, tím je na nich více 

závislý 

• zákazník nakupuje ve velkých objemech 
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• jednoduchá změna produktu – čím je pro zákazníka jednodušší změnit produkt, 

tím má větší sílu při vyjednávání 

• nakupovaný předmět není pro zákazníka důležitý 

• zákazníci jsou citliví na změnu ceny 

 

 Dostupnost substitutů je dalším aspektem, který ovlivňuje prodej firmy. Závisí 

na dostupnosti, kvalitě a nákladech substitutů. Je třeba se ptát např. zda: [18] 

 

• existuje akceptovatelný substitut 

• jaká je jeho cena a kvalita 

• zda může být výrobek či služba vyměněna za jiné 

• jaké jsou náklady odběratelů na změnu 

 

 Intenzita konkurence v odvětví označuje intenzitu konkurence mezi 

existujícími firmami na trhu. Vysoce konkurenční trhy obvykle přinášejí firmě nižší 

výnosy, neboť náklady na konkurenceschopnost jsou vysoké. Vysoce konkurenční 

prostředí může být popsáno jako: [18] 

 

• mnoho firem má stejnou velikost, neexistence dominantní firmy 

• malá diferenciace mezi produkty a službami 

• trh, který se málo rozvíjí, podnik může získat zákazníky pouze jejich přetažením 

od konkurence 

•  nízké využití výrobní kapacity jednotlivých konkurentů 

 

 

3.4.1.3 Analýza SWOT 

 

 Analýza SWOT je hodnocením silných a slabých stránek podniku (strengths and 

weaknesses) a příležitostí a hrozeb (opportunities and threats). 
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 Analýza příležitostí a hrozeb (neboli externího prostředí) Příležitost můžeme 

definovat jako příznivý stav v prostředí, které může přinést společnosti prospěch. 

Hrozby se týkají podmínek nebo bariér, které brání firmě dosáhnout svých cílů. 

Společnost musí monitorovat klíčové síly makroprostředí (demograficko-ekonomické, 

přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní). Firma by také měla 

zkoumat mikroprostředí, tedy zákazníky, dodavatele, konkurenty, distributory a dealery. 

[23] 

 

 Analýza silných a slabých stránek (interního prostředí) se zaměřuje na interní 

faktory, které dávají společnosti určité výhody a nevýhody v souladu s potřebami 

cílového trhu. Silné stránky jsou základem úspěchů podniku. Každá analýza silných a 

slabých stránek by měla být orientována na trh respektive na zákazníka, jelikož silné 

stránky jsou významné pouze v případě, pokud pomáhají podniku k uspokojování 

potřeb zákazníka. Slabé stránky odkazují na omezení, kterým firma čelí při vytváření či 

implementaci podnikové strategie. [12] 

 

 

3.4.2 Marketingové cíle 

 

 Dalším krokem plánovací etapy je stanovení marketingových cílů. Marketingové 

cíle jsou úzce spjaty s cíli podnikovými. Podnikové cíle jsou cíle primární, cíle 

marketingové jsou od nich odvozené a pomáhají k dosahování cílů podnikových.  

Marketingové cíle nám udávají budoucí stav, ve kterém by se firma chtěla nacházet. Je 

důležité, aby tyto cíle byly tzv. S.M.A.R.T. (viz strategické cíle). „Marketingové cíle by 

měly být členěny hierarchicky na cíle pro obory podnikání a dále pak na cíle pro 

konkrétní marketingové nástroje (produkt, distribuci, cenu, marketingovou komunikaci, 

atd.).“7 

 

 Marketingovým cílem může být např. podíl na trhu, ziskovost, návratnost 

investic, uvedení nového výrobku na trh, zúžení distribuční sítě, atd. 7 

 
                                                 
7 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 126. - 127. 
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 Zatímco situační analýza poskytuje informace o stavu současném, cíle o stavu 

budoucím, marketingová strategie určuje, jak těchto cílů dosáhnout. Marketingová 

strategie by měla udávat informace např. o vymezení pozice produktu (positioning), 

segmentaci, distribučních kanálech, cenové strategii, propagaci, tedy o složkách 

marketingového mixu.  

 

 „Cílem každé firmy by mělo být odhalení přání a potřeb zákazníků a 

prostřednictvím správné kombinace marketingového mixu tyto potřeby a přání 

uspokojit a tím dosáhnout i splnění dalších cílů firmy.“ 8 

 

 

3.4.3 Segmentace, targeting, positioning 

 

 Segmentace - již v roce 1956 definoval Wendel Smith ve své knize Product 

Differentiation and Market Segmentation as Alternative Markting Strategies rozdíl mezi 

společností nabízející různorodé produkty a produkty zacílené na jednotlivé tržní 

segmenty. Segmentace trhů vychází z premisy, že trh se skládá ze skupin (segmentů) 

zákazníků s víceméně odlišnými potřebami. Před téměř 100 lety Henry Ford pronesl 

svůj památný citát; „Každý může mít své auto v jakékoliv barvě, dokud je to černá.“ 

Mezi roky 1920 – 1923 ztratil 43% tržního podílu. Hlavním viníkem byla společnost 

General Motors, která nabídla automobil pro „každou peněženku, pro každý účel a pro 

každou osobnost.“[15] 

 

Mnohé trhy lze rozdělit na celou řadu segmentů. [15] 

 

• segmentace podle očekáváného přínosu – vytvoření skupiny lidí, kteří usilují o 

získání podobného přínosu (nízká cena, vysoká jakost, odlišný design) 

• demografická segmentace – segmentace podle stejných demografických atributů 

(věk, místo bydliště, pohlaví) 

                                                 
8 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. s. 127. 
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• segmentace podle příležitostí – seskupení zákazníků, kteří využívají produkt při 

stejné příležitosti 

• segmentace podle intenzity používání  

• segmentace podle životního stylu 

 

 Společnost se může soustředit na jediný segment anebo na dva či více segmentů. 

Výhodou jednosegmentového marketingu je jednoduší identifikace skupiny, menší 

konkurence v daném segmentu a větší šance stát se preferovaným dodavatelem. 

Nevýhodou je nižší počet zákazníků, větší prostor pro konkurenci atd. Proces volby 

cílového trhu (segmentu) nazýváme targeting. Podnik by měl zvolit ty segmenty, ze 

kterých mu bude poskytován největší profit (v závislosti na volbě podnikových a 

marketingových cílů). [15] 

 

 Podnik by se na trhu měl prezentovat tak, aby se cíloví zákazníci seznámili 

s klíčovými přínosy výrobku.  Příkladem je společnost Apple, která se prezentuje jako 

inovátor na svých trzích. Firma tuto svoji pozici podporuje vývojem, reklamou, 

designem atd. Tento proces se nazývá positioning. Snahou segmentace, targettingu i 

positioningu je zakotvení klíčových přínosů a diferenciace v myslích zákazníků. Firma 

by se ovšem měla soustředit i na prezentaci více důvodů, kvůli kterým by si zákazník 

měl daný výrobek koupit. [15] 

 

 

3.4.4 Marketingový mix  

 

 Další fází marketingové strategie je tvorba marketingového mixu. 

Marketingový mix navrhl již v roce 1960 Profesor Jerome McCarthy. Složkami 

marketingového mixu jsou 4P neboli: product (produkt), price (cena), place (místo), 

promotion (propagace). Později byly vytvořeny modifikace, např. 7P, které zahrnuje 

navíc 3 složky: people (lidé), process (proces) a physical evidence (vzhled). Kotler se 

ovšem domnívá, že tyto tři procesy jsou již součástí původního marketingového mixu. 

Sám by přidal dvě složky a to: politics (politika) a public opinion (veřejné mínění). 

Význam těchto dvou složek se ovšem projevuje nejvíce v globálním marketingu, který 
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není předmětem této práce. V následující kapitole se tedy budu věnovat původním 4P. 

[15] 

 

3.4.4.1 Product  

 

 Produkt je základním kamenem podnikatelské jednotky. Cílem je přimět cílový 

trh, aby preferoval produkt firmy a pokud možno za něj zaplatil vyšší cenu.  

 Diferenciaci produktu můžeme rozdělit na dva extrémy. Produkt 

nediferenciovaný (komoditní) a produkt snadno diferenciovaný. Komoditním 

produktem může být např. ovoce, zelenina, různé kovy, benzín a jiné chemické zboží. 

Již z příkladů je jasné, že i produkt, který je zdánlivě nediferencovatelný, se dá nějakým 

způsobem, alespoň marketingově, odlišit. Příkladem jsou např. banány společnosti 

Chiquita nebo čerpací stanice. Většina z nás by raději tankovala u benzínové stanice 

OMV, než u nějaké lokální firmy. Přitom není vůbec jasné, zda je benzín OMV lepší 

než např. od firmy Makro. Rozdíl v ceně je ovšem nezanedbatelný. Jsou to marketéři, 

kteří nám nějakým způsobem vnutili, že právě jejich produkt je tím lepším. V tomto 

případě to mají marketéři mnohem těžší, než u produktu lehce diferencovatelného. 

Komoditu lze diferencovat malým skutečným rozdílem v kvalitě, rozdílem v původu, 

pomocí výrazného image anebo v rozdílu užívání jména. Profesor Theodore Levitt se 

domnívá, že každý produkt lze diferencovat. Neexistuje nic jako komodita.[15] 

 

 Opakem jsou produkty lehce diferencovatelné. Existují spousty možností, jak 

diferencovat produkt, např. image, design, kvalita, barva, cena, servis, dostupnost atd. 

Kotler uvádí jako nejefektivnější diferenciaci designu a vlastností výrobku.  

 

 

3.4.4.2 Price (cena) 

 

 Určit optimální cenu výrobku není jednoduchý proces. Pokud podnik nasadí 

cenu příliš nízko, bude přicházet o zisk. Pokud bude cena příliš vysoká, bude přicházet 

o zákazníky. Základním kritériem při tvorbě ceny je užitek, který zákazníkovi přináší. 
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Užitek může být substituován např. kvalitou, vztahem mezi cenou a značkou, vztahem 

mezi cenou našeho a konkurenčního produktu, vztahem mezi vnímáním ceny u různých 

segmentů atd. 

 

 Existuje několik způsobů, jak určit cenu produktu. Tou nejjednodušší variantou 

je nákladová tvorba cen. Výpočet je prostý. K odhadovaným nákladům si firma 

připočítá ziskovou přirážku. Výhodou tohoto stanovení ceny je jednoduchost, 

nevýhodou je nejen ignorace ceny konkurenčních produktů či substitutů ale i to, že 

nezachází s užitkem pro zákazníka. Další možností je např. stanovení ceny podle cen 

konkurenčních výrobků nebo na základě poptávkového (dotazníkového) šetření mezi 

zákazníky. [2] 

 

 

3.4.4.3 Place (místo) 

 

 Place neboli česky „místo“ či „distribuce“ představuje umístění produktu na 

trhu.  Zahrnuje soubor aktivit (postupů a operací), prostřednictvím kterých se výrobek 

dostává postupně z místa vzniku do místa určení, kde bude spotřebován nebo užit. 

Distribuci nelze chápat jako pouhý pohyb zboží ve fyzickém stavu, ale je třeba vidět i 

všechny nehmotné toky, které k distribučním operacím patří. 9 

  

 Výrobce může svůj produkt prodávat přímo konečnému spotřebiteli nebo může 

použít distribuční mezičlánky. Čím více mezičlánků, tím je proces komplikovanější. 

V případě použití prostředníků nemá výrobce kontrolu nad cenou, za kterou produkt 

zprostředkovatel prodává konečnému spotřebiteli. Dále je otázkou např. kvalita 

prodejních služeb (servis, jednání se zákazníkem). 

 

 Distribuční cesta musí zaručit: [2] 

 

• umístění výrobku nebo služby v místě a čase, které určí zákazník, 

                                                 
9 BOUČKOVÁ, J. Marketing. 2003. s. 201. 
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• úroveň služeb, kterou zákazník požaduje, 

• vytvoření určitých podnikových distribučních příležitostí, 

• vše s přiměřenými vynaloženými náklady 

 

 

3.4.4.4 Promotion (propagace) 

 

 Promotion neboli česky propagace, pokrývá všechny komunikační nástroje, 

které mohou zákazníkům předat nějaké sdělení. Propagace se skládá z pěti kategorií: 

 

• reklama 

• podpora prodeje 

• public relations 

• prodejní personál 

• přímý marketing 

 

 Reklama je definována jako určitá neosobní forma komunikace firmy se 

zákazníkem prostřednictvím různých médií. „Reklama má za úkol informovat 

zákazníka o existenci produktu, následně má vzbudit zájem o produkt a v konečné fázi 

přimět zákazníka k nákupnímu rozhodnutí.“ 10 Horáková s. 68  

 

 Kotler se domnívá, že tvořivě pojatá reklama může vybudovat image a do jisté 

míry i preferenci značky. Nejsou-li inzeráty podniku jiné nebo lepší nežli konkurenční, 

udělal by podnik lépe, kdyby peníze z reklamní kampaně věnoval na jiné účely. 

Nejefektivnější reklama je ta, která je úzce zaměřená na cílovou skupinu. Reklama 

znamená rozhodování o pěti „M“, tedy mission (poslání), money (penězích), message 

(sdělení), media (médiích) a measurement (měření). [15] 

Reklama se skládá z: 

 

• inzerátů v tisku a reklamy v audiovizuálních médiích 

                                                 
10 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 2001. s. 68. 
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• brožur a příruček 

• plakátů a letáků 

• billboardů 

• symbolů a log 

• vkládaných sdělení do jednotlivých balení 

 

 Podpora prodeje je krátkodobým stimulem sloužícím k přesvědčení 

potencionálního zákazníka k nákupu produktu.  

 

Podpora prodeje používá následující propagační nástroje: 

 

• soutěže, hry, sázky 

• odměny a dary 

• veletrhy a prodejní výstavy 

• prezentace 

• zábavní akce 

• programy trvalých nákupů 

 

Public relations se skládá například z: 

 

• výročních zpráv 

• tiskových komuniké 

• projevů a seminářů 

• sponzorských darů 

• publikací 

• podnikových časopisů 

• veřejných akcí 

 

  Pojmem podnikový prodejní personál představuje pracovníky v „terénu“, 

vyhledávající nové zákazníky a zajišťující spokojenost zákazníků existujících. Čím je 

produkt složitější, tím je nezbytnější užívat prodejců. Pokud má firma konkurenci 

prodávající více méně podobný výrobek, důležitost prodejců rapidně stoupá, jelikož 



- 30 - 
 

mohou přesvědčit distributora, aby nabízel právě produkt. Schopný prodejce může 

prodat pětkrát až desetkrát více zboží, nežli prodejce průměrný. Je tedy v zájmu 

společnosti, aby měla ty nejlepší prodejce s odpovídajícím platovým ohodnocením. [15] 

 

Přímý marketing se skládá například z: [15] 

 

• katalogů 

• adresných zásilek 

• telemarketingu 

• elektronických nákupů 

• elektronické či hlasové pošty 

 

 V souvislosti s propagací Horáková zmiňuje dvě strategie, jak úspěšně 

propagovat produkt podniku. Jedná se o tzv. Push a Pull strategii. 

 

 

Obrázek č. 4: Strategie Push (Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 1. 

Vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. s. 67.) 

 

 

 Strategie Push je zaměřena na výrobky, u kterých se předpokládá zvláštní 

komunikační úsilí a které se neprodávají „jen tak“. Výrobce se zaměří na distribuční 

mezičlánky, které udělají totéž směrem ke koncovým zákazníkům. V praxi jde o 

přesvědčení distributorů, aby doporučovali výrobek firmy konečnému spotřebiteli. 

Podstatné je nejenom informovat zákazníka, ale stimulovat ho k nákupu. Základními 

podpůrnými strategiemi je osobní prodej neboli prodejní personál, podpora prodeje a 

reklama směřující směrem k distributorům. [8] 

 

 

Výrobce
Distribuční 

mezičlánek
Spotřebitel
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Obrázek č. 5: Strategie Pull (Zdroj: HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 1. Vydání. 

Praha : Grada Publishing, 2001. s. 68.) 

 

 Pull strategie je zaměřena na konečného spotřebitele. Výrobce soustředí své 

komunikační úsilí na konečného zákazníka. Snaží se vyvolat jeho zájem a stimulovat 

poptávku. 

 

 Firmy nemusí aplikovat pouze jednu strategii. V praxi se používá obou. 
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3.4.5 Marketingové strategie 

 

 Marketingové strategie se vztahují k nástrojům marketingového mixu. 

Marketingový mix je nezbytné uspořádat tak, aby byl zákazníkům ušit na míru. 

Strategické možnosti a jejich zaměření ukazuje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Strategické komponenty marketingového mixu (Zdroj: HORÁKOVÁ, 

H. Strategický marketing. 1. Vydání. Praha : Grada Publishing, 2001. s. 60.) 

Prostor pro volbu a formulování 
strategie 

Základní strategické komponenty 
přicházející v úvahu 

VÝROBEK funkční rysy 
rozměr, objem 
barva 
kvalita 
značka  
design 
obal 
servis 
pověst výrobku a výrobce 

CENA tvorba ceny 
platební podmínky 
úvěrové podmínky 
slevy 
srážky 
platební lhůty 

DISTRIBUCE (místo) distribuční cesty 
distribuční mezičlánky 
služby poskytované zákazníkům 

PROMOTION propagace 
podpora prodeje 
merchandising 
publicita 
public relations 
osobní prodej 
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3.5 Regresní analýza – pojmy 

 

Regresní analýza je statistická metoda, pomocí které se vyjadřuje statistický vztah 

mezi veličinami. 

 

Směrnicový tvar přímky: 

 

y = b0 + b1x 

 

Jednoduchá regrese označuje vztah mezi dvěma veličinami:  

• x – nezávisle proměnná  

• y – závisle proměnná 

• b0 – kvocient (průsečík s osou y), počátek 

• b1 – směrnice (udává sklon přímky)  

 

R2 - Koeficient determinace. Porovnává skutečné hodnoty y a jejich odhady, 

nabývá hodnot od 0 do 1. Pokud je roven 1, existuje v tomto vzorku dokonalá korelace, 

tj. mezi odhadem a skutečnými hodnotami y není žádný rozdíl. Pokud je koeficient 

determinace roven nule, znamená to, že regresní rovnice nedokáže předpovídat hodnoty 

y. [19] 
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3.6 Analýza televizní reklamy – pojmy 

 

Cílová skupina – cílová, zpravidla věková, skupina diváků. 

 

Rating (sledovanost) -  je podíl osob z cílové skupiny, které živě sledovaly průměrnou 

sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu. Udává se 

v procentech. Počítá se jako vážený součet časů odsledovaných respondenty z cílové 

skupiny v daném časovém úseku dělený jeho délkou. Vyjadřuje, kolik procent lidí 

z cílové skupiny se v průměru na vysílání dívalo. Vyjadřuje se také v tisících. 

 

Share - je podíl živé sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném 

časovém úseku. Udává podíl stanice na celkovém odsledovaném čase na všech 

stanicích. 

 

ATS (average time spend) - je průměrná doba živého sledování všech respondentů 

z cílové skupiny v daném časovém úseku na daném kanálu. Udává průměrný čas 

strávený před televizí. 

 

ATS relative (average time spent relative) - je průměrná doba živého sledování 

diváků z cílové skupiny v daném časovém úseku na daném kanálu. Udává, kolik času 

v určité době u televize strávili diváci, kteří alespoň částečně sledovali dané 

vysílání. Divákem je ten, kdo sledoval televizi alespoň 3 minuty. 

 

Reach (zásah) - je podíl osob z cílové skupiny, které strávily živým sledováním daného 

časového úseku alespoň jistou předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. 

podmínku reache). Udává, jak velká část cílové skupiny alespoň částečně sledovala 

dané vysílání. Udává se jak v procentech, tak v tisících. 

 

Loajalita  -  je podíl průměrné doby živého sledování diváků z cílové skupiny daného 

časového úseku na daném kanálu k délce tohoto úseku. Vyjadřuje věrnost diváků 

danému vysílání. [1] 
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4 Analytická část 
 

 

4.1 Charakteristika společnosti 

 

 Pro svoji diplomovou práci jsem si vybral společnost Construct, která se zabývá 

výrobou a prodejem zabezpečovacích systémů do osobních a užitkových 

automobilů. Skupina CONSTRUCT se skládá z několika firem. Obchodní společnosti 

CONSTRUCT CZECH  a.s. a CONSTRUCT Slovakia, s.r.o. zajišťují prodej na 

domácím a slovenském trhu. Rostoucí zájem o zabezpečení automobilů na zahraničních 

trzích zapříčinilo vznik další části holdingu, a to společnosti CONSTRUCT EUROPE, 

s.r.o. Ta prodává zabezpečení především na východoevropské trhy, kde je poptávka 

značně vyšší než na západoevropských trzích. Firma vyváží přibližně 70 % objemu své 

produkce. Výroba probíhá ve Velkém Meziříčí, na adrese Františkov 220, kde má sídlo 

také ředitel společnosti, úsek logistiky a ekonomický úsek. Centrála firmy se nachází 

v Praze, na adrese Stodůlky, Za Mototechnou 2587/1, stejně jako marketing a obchodní 

úsek firmy. 

  

 Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií pro český trh. 

V  následujících kapitolách se tedy zabývám společností CONSTRUCT CZECH a.s., 

kterou budu pro zjednodušení jmenovat pouze jako společnost Construct. 

 

Historie 

 

 Firma vznikla v roce 1991, kdy ji založil současný majitel Petr Ambrož společně 

s Ing. Jiřím Dufkem. Zpočátku se zařízení vyrábělo v počtu 100ks měsíčně. Počet 

zaměstnanců se postupem času vyšplhal až na 170, přičemž v roce 2009 se počet 

zaměstnanců snížil v důsledku ekonomické krize. V roce 1997 firma začala s prodejem 

na Slovensku. V následujících letech pronikla až na 20 dalších trhů, především na 

východoevropské. V roce 1998 firma postavila nové montážní centrum ve Velkém 

Meziříčí, které umožňuje jak rozšíření současných trhů, tak i expanzi na další trhy. Petr 

Ambrož je majitelem a zároveň generálním ředitelem firmy Construct. 
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Společnost obdržela řadu certifikátů a ocenění, mezi nejvýznamnější patří: 

 

• ISO 9001:2001 

 

• ISO/TS 16949:2002 (certifikát kvality pro dodavatele v oblasti automobilového 

průmyslu) 

 

 Vize společnosti je být ochráncem proti odcizení vozidla a zaručit spokojenost 

zákazníka. 

 

 Misí společnosti je asociovat jméno Construct jako symbol jakosti, mít 

spokojené zákazníky a vyrábět kvalitní produkt. 

 

 Strategickým cílem společnosti Construct Czech je udržet si první pozici 

v prodeji mechanického zabezpečení. 

 

Marketingové cíle společnosti Construct jsou zvýšit povědomí o značce a zvýšit 

prodej na současných trzích. 

 

 Bez dostatečně definovaného poslání a vize podniku lze těžko kvalitně zpracovat 

strategické cíle a s tím i cíle marketingové. Tento fakt se podle mého soudu projevil i na 

definování strategických cílů respektive strategického cíle a marketingových cílů. 
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4.2 Marketingová situační analýza 

 

4.2.1 Analýza makroprostředí (PEST analýza) 

 

 K analýze makroprostředí použiji PEST analýzu. Makroprostředí společnosti 

Construct je ovlivňováno následujícími faktory: 

 

 

4.2.1.1 Politicko-legislativní faktory  

 

 Pro fungování firmy je nezbytná stabilita politicko-legislativního prostředí. 

Česká republika se nyní nachází po volbách do poslanecké sněmovny. V těchto volbách 

sice zvítězila levicová Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), vládu ale sestavily 

pravicové strany a to Občanská demokratická strana (ODS), TOP 09 a Věci veřejné. 

Jejich programem jsou především reformy veřejných financí, důchodové a zdravotnické 

reformy a snížení schodku veřejných financí. Programové prohlášení této vlády je 

bezesporu pozitivní pro chod firmy. Úspory probíhají především ve veřejných 

rozpočtech. Daně se firmám zvyšovat nemají. Zvýšená bude pouze nižší sazba DPH a to 

z 10% na 12%. Vláda chce přijmout nový zákon o dani z příjmů, který by měl platit od 

roku 2012. Ten by se firem neměl výrazněji dotknout. Pozitivním faktorem je také 

předpokládané zvýšení maximálního rozsahu zaměstnání na základě dohody o 

provedení práce ze 150 na 300 hodin, či zvýšení možnosti uzavírání smluv na dobu 

určitou ze dvou na pět let, jež dává zaměstnavateli větší variabilitu v nejistém období 

odeznívající ekonomické krize. [7] [16] [29] 

 

 Firma také těží z podpory fondů Evropské Unie, když získala dotaci 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj na podporu implementace informačních 

technologií. Dále se společnost uchází o podporu ze strukturálních fondů Evropské Unie 

na reprezentaci na světových výstavách a veletrzích. 
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 Uvedené Politicko legislativní faktory jsou dobrým předpokladem pro podporu 

podnikatelského prostředí po dobu fungování současné vlády. 

 

4.2.1.2 Ekonomické faktory 

 

Vývoj HDP 

 

Graf č. 1: Vývoj HDP v letech 2002 až 2012 11 

 

 

 Podle zástupců komerčních bank, ministerstva financí, ČNB a dalších 

významných finančních institucí, by měla v roce 2011 míra HDP mírně klesat. 

V následujících letech se dá očekávat pozvolný růst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 MFČR. Vývoj HDP v letech 2002 – 2012 [online]. 2010 [cit. 2010-11-29].  
Dostupné z: < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/e_pruzkumy_makro_prognoz_58807.html#G7>. 
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Graf č. 2: Vývoj inflace v letech 2002 až 2012 12 

 

 

 Předpokládaná míra inflace v roce 2010 je 1,5%. Relevantní instituce očekávají 

pro roky 2011 a 2012 míru inflace mírně nad 2 %. 

 

Graf č. 3: Vývoj spotřeby domácností v letech 2002 až 2012 12 

 

  

 Spotřeba domácností by podle významných finančních institucí měla v roce 

2011 mírně klesat a to z důvodu snižování platů ve státní správě. V následujících letech 

by měl přijít růst. 

                                                 
12 MFČR. Vývoj Inflace a spotřeby domácností v letech 2002 – 2012 [online]. 2010 [cit. 2010-11-29].  
Dostupné z: < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/e_pruzkumy_makro_prognoz_58807.html#G7>. 
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 Počet uchazečů o zaměstnání se v říjnu roku 2010 pohybovala na úrovni 8,5%. 

Kolem této míry by se úroveň měla pohybovat i v roce 2011.[4] 

 

 Daňové zatížení, tedy podíl obchodního zisku střední společnosti a všech 

placených daní, činní v České republice 47,2%, což je průměrná hodnota Evropské 

Unie. Největším problémem je vysoká časová a administrativní náročnost spojená s 

daňovou agendou, která činní 613 hodin ročně. To je společně s Bulharskem nejhorší 

výsledek z celé EU. Počet daní, které musí střední firma zaplatit za rok, je v ČR 13. [22] 

 

 Sazba daně z příjmu právnických osob je od 1.1.2010 19%. Daň z přidané 

hodnoty zvýšené sazby se nachází na úrovni 20%, snížená sazba je 10%. Očekává se 

zvýšení nižší sazby na 12%. 

 

 Ekonomické prostředí lze považovat za důležité pro budoucí chod podniku. 

Pozitivní zprávou pro podnik je nízká míra inflace. Pro rok 2011 ale převažují ne příliš 

pozitivní zprávy, a to pokles růstu HDP a nižší spotřeba domácností. [27] 
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4.2.1.3 Sociálně kulturní faktory 

 

 V této kategorii je důležitým faktorem velikost potencionálního trhu. Graf č. 4 

ukazuje, že v České republice neustále stoupá počet nových prodaných automobilů, a to 

i v období krize. Naopak prodej ojetých automobilů zaznamenal od roku 2008 do roku 

2010 znatelný pokles. 

 

Graf č. 4: Registrace automobilů v letech 2006 – 2010 (předpoklad)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  MVČR. Registrace automobilů v letech 2006 – 2010 [online]. 2010 [cit. 2010-11-29].  
Dostupné z: www.mvcr.cz/clanek/centralni-registr-vozidel.aspx 
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Graf č. 5 uvádí počet odcizených automobilů v České republice v letech 2003 – 

2009. Test, zda má počet odcizených vozů vliv na prodej zabezpečení, je proveden 

v kapitole 4.2.2.1 Konkurující podniky v odvětví. 

 

Graf č. 5: Počet odcizených automobilů v ČR v letech 2003 – 2009 (Zdroj: Policie 

ČR) 

 

4.2.1.4 Technologické faktory 

 

 Firma Construct musí neustále inovovat za stálého snižování nákladů. 

Zabezpečovací systémy musí splňovat přísné požadavky na konstrukci, funkčnost a 

celkové provedení. Velmi přísné požadavky musí u mechanických zabezpečovacích 

zařízení splňovat především zámkové vložky, protože právě ony jsou nejexponovanější 

částí v případě napadení. Společnost Construct je dodavatelem originálního 

příslušenství pro Škodu Auto, a.s., a proto musí splňovat náročné požadavky 

stanovených normami koncernu VW. Před nasazením do výroby musí každý nový 

model zabezpečení projít řadou zkoušek. Použité materiály musí splňovat přísná 

kritéria, zkoumá se nejen odolnosti proti korozi, nýbrž i rezistence v teplotách od -40 °C 

do +125 °C. Zařízení nesmí do konstrukce vozu přenášet žádné rušivé hluky a 

rezonance. 
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4.2.2 Analýza mikroprostředí (Porterův model konkurenčních sil) 

 

4.2.2.1 Konkurující podniky v odv ětví 

 

 Na trhu se zabezpečením řadící páky fungují dva významní hráči. Společnost 

Construct a společnost Defend. Na trhu se nacházejí i další firmy nabízející podobné 

produkty, např. Medvěd Blok, ATC-Lock. Ty mají ale zanedbatelné postavení na trhu.  

 

 Společnost Defend je největším konkurentem Constructu. Podle 

marketingového oddělení má Construct o něco větší tržní podíl nežli Defend. Dříve 

byl Construct na českém trhu jasnou jedničkou, v posledních letech se ale Defend 

dotahuje. Co tedy vedlo ke ztrátě tržního podílu? 

 

 Společnost Defend vznikla v roce 1994. Podobně jako Construct se skládá z více 

firem. Produktová nabídka je podobná jako nabídka společnosti Construct. Defend se 

v posledních letech přiblížil kvalitě dílů a provedení Constructu, nicméně celkově na 

kvalitě stále ještě ztrácí. [5] 

 

Produktová nabídka společnosti Defend se skládá z následujících produktů: [5] 

 

• Defend Matic je zabezpečení prioritně určené pro automatické převodovky. 

Jedná se o podobný systém zamykání jako Safetronic. Orientační cena je 

14.000,- Kč. 

• Defend Hook – zamykání kapoty automobilu 

• Defend Cargo – elektromechanické zabezpečení zavazadlového prostoru 

užitkových automobilů 

• Defend Locator – satelitní zabezpečovací systém, který pomocí GPS umožňuje 

sledování automobilu 

• Defend Lock, který představuje alternativu k mechanickému zabezpečení 

Constructu. Rozdílem je nabídka více typů zámků: 
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� Pin Lock – největší konkurence mechanického zabezpečení Construct. 

Prodává se do většiny osobních vozů. Výhodou oproti mechanickému 

zabezpečení Construct je, že se dá uzamknout bez použití klíče, zatlačením 

zámkové vložky. Orientační cena je od 7.000,- do 9.700,- Kč bez rozdílu 

třídy automobilu. 

 

� Rotary Lock, Twist Lock – jedná se v podstatě o totožný výrobek jako Pin 

Lock a je určen pouze pro některé tipy automobilů. Cena je stejná jako u Pin 

Locku. 

 

� Push Lock – stejný způsob zamykání jako Pin Lock s tím rozdílem, že 

s jedním klíčem jde odemknout více mechanických zabezpečení, např. 

v rámci firmy. 

 

� Vnitřní zámek – zasouvací zamykatelná spona se zasune do zabezpečení. 

Zařízení se uzamyká zasunutím spony do zámku. Jedná se levnější verzi 

zabezpečení, která je vykoupena nižším komfortem. Cena je od 5.900,- do 

8.400,- Kč.  

 

� Vnější zámek – jedná se o nevzhledný systém visacího zámku, který je 

spojen s kovovým výstupkem pevně spojeným s karoserií vozu 

 

� Páka na volant  

 

 Hlavními konkurentem mechanického zabezpečení Constructu je Pin Lock. 

Výrobku Safetronic svými vlastnostmi konkuruje Defend Matic.  Firma Defend nabízí 

více produktů a to v produktové řadě Defend Lock a GPS lokátor automobilu. Je ovšem 

otázka, zda má v tomto ohledu diferenciace smysl. Vnější zámek je velmi nevzhledný, 

těžko si představit zájemce o namontování železné spony k přístrojové desce. Vnitřní 

zámek zase zákazníka nutí k uchovávání spony po odemčení a minimálně tím tak 

riskuje její ztrátu. GPS lokátor je sice užitečný a atraktivní produkt, pro Construct ale 

není přímou konkurencí, nýbrž substitutem. Je ale otázkou, zda by si zákazník v případě 
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zájmu nezvolil nabídku firmy, která se soustředí přímo na GPS lokátory. Na internetu se 

jich dá najít několik, přičemž jejich nabídka, prezentace a hlavně zkušenost v oboru je 

zajímavější než nabídka Defendu. [5] 

 

 Pokud se za zákazníka považuje distribuční mezičlánek, tak se dá říct, že je 

trh již zapln ěn. Podnik může získat nové zákazníky přetažením distributorů 

podporujících Defend a přesvědčením koncových zákazníků o nákupu zabezpečení 

značky Construct. Vedení firmy Construct si ale nepřeje přetahovat distributory 

společnosti Defend. 

 

Graf č. 6: Počet prodaných zabezpečení v letech 2003 – 2010 (říjen) (Zdroj: Interní 

materiály firmy) 

 

 

Graf  č. 6 uvádí počet prodaných zabezpečení Construct od roku 2003 do října 

roku 2010. Je zde vidět, že od roku 2003 klesl roční objem prodeje z téměř šedesáti tisíc 

kusů na dnešních přibližně třicet dva tisíc kusů. Prodej tedy klesl o téměř padesát 

procent.  

 

Příčinu úbytku v letech 2009 a 2010 lze hledat především v celosvětové 

ekonomické krizi. V České republice se za krizové roky 2009 a 2010 registrovalo více 

nových automobilů než v předchozích letech (prodej ojetých naopak výrazně klesl). 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(říjen)



- 46 - 
 

Podle marketingového oddělení firmy Construct se prodávala auta především díky 

výrazným slevám a hlavně bez jakéhokoliv příslušenství. Na to doplatili dodavatelé 

nadstandardního vybavení automobilů a mezi nimi i společnost Construct. 

 

V předkrizových letech však prodej mechanického zabezpečení klesal také. Mezi 

rokem 2003 a rokem 2008 se prodej propadl o téměř 30%. Na vině byl mimo jiné 

rostoucí podíl konkurence na trhu a to společnosti Defend. Firmě Defend se podařilo 

získat jak některé distributory automobilů, např. Fordu, tak i přesvědčit koncové 

zákazníky o stejné kvalitě zabezpečení jako má Construct. 

 

Třetím faktorem propadu prodeje mechanického zabezpečení může být rok od roku 

nižší počet krádeží osobních automobilů (viz kapitola 4.2.1.2). Od roku 2003 do roku 

2009 klesl počet krádeží osobních automobilů o 42 %. V roce 2009 zaznamenala Policie 

ČR o 4000 krádeží méně, což je o téměř čtvrtinu méně než v roce 2008. [20] 

 

Pomocí programu Microsoft Excel (graf č. 7) byl proveden test závislosti počtu 

prodaných zabezpečení na počtu ukradených vozů.   

 

Graf č. 7: Závislost prodeje zabezpečení na počtu ukradených vozů (Zdroj: 

Vlastní analýza) 
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x = počet ukradených vozů 

y = počet prodaných zabezpečení Construct 

 
R2 = 0,919 

 

 Jelikož se koeficient determinace blíží hodnotě 1, lze napsat, že počet prodaných 

zabezpečení vozidel je závislý na počtu ukradených vozů.  

 

 

Graf č. 8: Souhrn grafů č. 4, 5 a 6 (Zdroj: Vlastní analýza) 

 

 

 Porovnáním počtu prodaných kusů mechanického zabezpečení s počtem 

odcizených vozů lze zpozorovat klesající tendenci. Trh s novými vozy naopak neustále 

roste. O zakázky by tedy firma mít nouzi neměla. 
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4.2.2.2 Hrozba vstupu nových firem 

 

 Trh s mechanickým zabezpečením do automobilů je velmi specifický. Není 

možné do něj vstoupit bez potřebných znalostí. Potenciální konkurent by musel vlastnit 

výrobní technologii, která je ale patentem společnosti Construct. Jednotlivá technická 

řešení různých částí zabezpečení jsou chráněna průmyslnými právy. 

 

 Další překážkou jsou náklady na výrobu. Největší konkurenti mají díky téměř 

dvaceti letům na trhu optimalizovaný výrobní proces. Náklady na velkovýrobu takto 

složitého zařízení by byly nemalé. 

  

 Dá se říci, že v České republice je velmi těžké najít autosalon nebo autoservis, 

kde neprodávají buď výrobky firem Construct anebo Defend. Není pravděpodobné, že 

by distribu ční mezičlánky začaly prodávat jiná zabezpečení bez vážného důvodu. 

 

 Nezanedbatelnou překážkou je také možnost odlišení produktu  nového 

konkurenta. Mechanické zabezpečení řadící páky není zbožím, které by se dalo nějakým 

podstatnějším způsobem odlišit. Je možné jej odlišit marketingově, což by si ovšem 

vyžádalo nemalé náklady.  

 

 Vzhledem k výše uvedeným důvodům lze říct, že pravděpodobnost vstupu 

nového konkurenta na trh, který by měl sílu odebrat firmě Construct distributory a 

koncové zákazníky, je velmi nízká.  
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4.2.2.3 Dostupnost substitutů 

 

 Za substituty mechanického a elektronického zabezpečení automobilů se mohou 

považovat: 

 

• autoalarmy 

• vyhledávací systémy 

• identifikační systémy 

• tajný vypínač 

 

 Autoalarm je nejběžnější ochranou automobilu. V nejprodávanějším 

automobilu na českém trhu Škoda Octavia, je k dispozici od 5.100,- Kč včetně DPH. 

Zákazník si musí pokaždé připlatit, jelikož není součástí v žádné z výbav. Alarm však 

není pro zkušenějšího zloděje problém, což lze vyčíst ze statistiky krádeží aut podle 

značek. Na předních pozicích se vyskytují vozy, které alarm mají v základní výbavě. 

Jejich výhodou je spíše obrana proti drobným zlodějům autorádií. Autoalarmy jsou 

spíše vhodným doplňkem k mechanickému zabezpečení. 

 

 Vyhledávací systémy fungují pomocí technologie GPS. Jejich majitel může po 

krádeži automobilu vyhledat auto pomocí satelitu. Většinou také obdrží informaci 

pomocí SMS zprávy. Jejich nevýhodou je vysoká pořizovací cena a také to, že v případě 

zkušeného zloděje nepředstavuje velký problém k deaktivaci. Cena se pohybuje od 

17.000,- Kč za pasivní systém (je nutné jej po krádeži aktivovat), až do 56.000,- Kč za 

aktivní systém. Dále je nutné zaplatit instalaci zařízení do vozu v ceně několika tisíc a 

roční provozní poplatky v ceně okolo 6.600,- Kč. Nákladná je také údržba systému. [25] 

 

 Identifika ční systémy jsou neodstranitelná označování vozidel speciálními 

prostředky, které buď viditelně, nebo skrytě označují vozidlo. Označují se např. skla 

nebo nosné díly automobilu. Označené vozy a jejich kódy jsou následně vedeny 

v mezinárodním systému, který slouží policii při krádeži. Cena za označení skel je 

1.680,- Kč. Jejich nevýhodou je, že okna i ostatní označené části vozu se dají vyměnit.  
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 Tajný vypínač je zařízení, umístěné v interiéru vozidla, nejčastěji v dosahu 

řidiče. Toto zařízení blokuje jeden okruh motoru (zapalování, palivové čerpadlo, apod.).  

Variantou instalace je také spojení s některým ovládacím prvkem vozidla (klimatizací, 

autorádiem, apod.). Cena se pohybuje od 650 Kč výše. Zkušenějšího zloděje ale 

nezastaví. Pojišťovny k tomuto produktu neposkytují slevy na pojištění, což je také 

důkazem jeho nepříliš velké spolehlivosti. 

 

Tabulka č. 2: Souhrn substitutů na trhu se zabezpečením do automobilů (Zdroj: 

Vlastní analýza) 

 

 

jméno 
substitutu 

výrobce orientační 
cena 

výhody nevýhody verdikt 

autoalarm • výrobci 
automobilů 
 

• Jablotron 
alarms 

 

5.000,- Kč 
a více 

• odradí nezkušeného 
zloděje 

 
• minimální zásah do 

interiéru 

• pro zkušenějšího 
zloděje není 
překážkou 
 

• spuštěný alarm 
nebudí tolik 
pozornosti jako 
dříve 

 
• deaktivace je 

otázkou sekund 

• menší účinnost 
proti zlodějům 

 
• ideální do 

kombinace se 
zabezpečením 
zpátečky 

vyhledávací 
systém 

• Secar 
Bohemia 
 

• SV-Agency 
 

17.000,- - 
56. 000,- 
Kč plus 
roční 
poplatek 
za provoz 

• v případě krádeže 
identifikace aktuální 
pozice 
 

• minimální zásah do 
interiéru 

• vysoká 
pořizovací cena 
 

• roční poplatky 
za provoz 

 
• pasivní 

bezpečnostní 
systém 

• vzhledem 
k vysoké ceně 
je spíše 
substitutem pro 
výrobek 
SAFETRONIC 

identifika ční 
systémy 

Cebia 1.680,- Kč 
a více 

• nízká pořizovací cena • pasivní 
bezpečnostní 
systém 

• stačí vyměnit 
označené části 
automobilu 

• spíše 
psychologická 
ochrana před 
zloději 

tajný 
vypínač 

různé 650,- Kč a 
vice 

• nízká pořizovací cena • není překážkou 
pro zkušenějšího 
zloděje 
 

• v případě 
deaktivace při 
jízdě je vážným 
ohrožením 
bezpečnosti 

• neúčinný 
systém 



- 51 - 
 

4.2.2.4 Síla kupujících (odběratelů) 

 

 Společnost Construct může rozdělit odběratele zabezpečení na tři skupiny: 

 

• koncoví zákazníci 

 

• prodejci automobilů a autoservisy – dealeři zabezpečení 

 

• automobilka Škoda Auto, a.s. a importéři značek Volvo nebo například Opel, 

(originální příslušenství) 

  

 Žádný z dealerů neodebírá takové množství, aby v případě snížení objemu 

nákupů nebo přechodu ke konkurenci, ohrozil chod podniku. 

 

 Za třetí skupinu kupujících se dá považovat automobilka Škoda Auto, a.s., a 

dále importéři vozidel Volvo a Opel, která mechanické zabezpečení Construct prodávají 

jako autorizované příslušenství. Automobilka Škoda je dlouhodobě absolutní jedničkou 

v počtu prodaných automobilů v České republice a je pro Construct velmi důležitým 

zákazníkem. Podle marketingového oddělení je prodejní cena pro Škodu Auto nižší, než 

pro ostatní distributory. Cena mechanického zabezpečení pro koncového zákazníka je 

v případě nákupu u vozidla Škoda 5.720,- Kč plus instalace. 

 

 

4.2.2.5 Síla dodavatelů 

 

 Vedení útvaru logistiky ve firmě Construct má dodavatele rozděleny na dvě 

skupiny, a to strategického dodavatele a dodavatele, kteří nejsou strategičtí. Žádný 

z nich ale nemá takovou pozici, že by si mohl začít diktovat ceny, nebo by ohrozil 

chod firmy  v případě ukončení spolupráce. Firma má s dodavateli uzavřené smlouvy 

takovým způsobem, aby v případě problémů mohla s dostatečným předstihem řešit 

situaci tak, aby nebyl narušen chod výroby. 
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4.3 Segmentace, targeting, positioning 

 

Firma má pouze jeden segment koncových zákazníků a to těch, kteří vlastní automobil. 

 

 Segmentace probíhá u dealerů automobilů, kteří se rozdělují na tři skupiny, 

podle objemu nákupů. 

 

1. Dealer s odkupem několika zabezpečení za rok. Jedná se většinou o malé 

autoservisy. Tyto zákazníky navštěvuje obchodní zástupce Constructu zpravidla 

jedenkrát ročně. 

 

2. Za dealera, který spadá do druhé skupiny, se považuje zákazník odkupující 

desítky zabezpečení ročně. Zákazníci mají různé výhody, např. deset plus jeden 

zámek zdarma, dostávají dárky k Vánocům, apod. Obchodní zástupci navštěvují 

tuto skupinu zákazníků zpravidla čtyřikrát do roka. 

 

3. Do třetí skupiny se řadí VIP zákazníci, odkupující stovky zabezpečení za rok. 

Tito odběratelé mají stejné výhody, jako odběratelé z druhé skupiny. Navíc 

dostávají další výhody, např. pozvánky na firemní akce. Tuto nejváženější 

skupinu zákazníků navštěvuje obchodní zástupce čtyřikrát za rok až jednou 

měsíčně. 
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4.4 Marketingový mix 

 

4.4.1 Produkt 

 

Firma Construct vyrábí 4 produkty 

• Mechanické zabezpečení řadící páky automobilu představuje 90 % objemu 

prodeje všech zabezpečení, tedy přibližně 29.000 kusů. 

 

• Elektromechanické zabezpečení řadící páky SAFETRONIC , které se podílí na 

prodeji přibližně 4 %, tedy přes 1.000 kusů. 

 

• CONSTRUCT 3 SYSTEM – zarážkou blokovaný zámek převodovky 

znemožňuje vyřazení zpětného chodu vozidla. Současně blokační zarážka 

znemožňuje otevření kapoty. Verze 3 Systém představuje 5 % prodeje 

zabezpečení, což je asi 1.500 kusů. 

 

• VAN PRO – mechanické zabezpečení nákladového prostoru 

 

 Mechanické zabezpečení tvoří největší objem prodeje firmy. Proto je mu 

věnována podstatná část této práce. 

 

Mechanické zabezpečení  

 

 K odemčení nebo zamčení mechanického zabezpečení Construct je třeba otočit 

klíčem v zámkové vložce. Ta je umístěna u převážné většiny vozů na středové konzole 

u řadicí páky. Vozy, které mají řadící páku pod volantem, mají zámkovou vložku na 

přístrojové desce. Mechanické zabezpečení blokuje u mechanických převodovek 

zařazenou zpátečku, u automatických pak  polohu parkování. 

 

 Velmi důležitou součástí mechanického zabezpečení je zámková vložka 

trezorového typu, která je jediným prvkem zařízení, které vstupuje do interiéru vozu. 
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Interiér je pak zcela minimálně narušen přítomností mechanického zabezpečení proti 

krádeži. Další důležité součásti mechanismu jsou v převážné většině ukryty pod střední 

konzolou a pod vozidlem. 

 

Přednosti zabezpečení 

 

• jednoduchá obsluha 

• umístění minimálně narušující vzhled interiéru ve vozidle 

• odolnost proti chemickým vlivům 

• nezávislost na stavu autobaterie na jiných funkcích vozidla 

• nenáročnost na údržbu 

• při dodržení podmínek záruční doba 5 let 

 

Ostatní produkty 

 

SAFETRONIC 

 

Elektromechanické zabezpečení vozidel proti krádeži SAFETRONIC  pracuje 

na elektromechanickém principu. Řídicí jednotka dává pokyn k zablokování zpětného 

chodu po vytažení klíčku ze zapalování. Pro odblokování musí řidič použít bezkontaktní 

čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla. Pod tímto místem se skrývá 

identifikační modul, který ověří oprávněného uživatele. Bez řádné identifikace nejde 

zařízení odblokovat. Nespornou výhodou tohoto systému je minimální zásah do 

interiéru vozidla při zachování maximálního zabezpečení. Nevýhodou je vyšší cena. 

 

CONSTRUCT 3 SYSTEM 

 

 Construct 3 System je vybaven patentovanou zámkovou technologií. Blokační 

zarážka zámku převodovky znemožňuje pohyb úhlové páky, a tím znemožňuje i 

vyřazení zpětného chodu vozidla. Současně zajíždí blokační zarážka zámku kapoty do 

oka, které je umístěno na kapotě a znemožňuje tak její otevření. Toto zabezpečení 

zabraňuje nejenom krádeži vozidla, ale i neoprávněné manipulaci v motorovém 
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prostoru, např. přepojení zablokovaných elektrických obvodů, krádeži xenonových 

světlometů, odpojení sirény alarmu, odcizení nebo výměně řídící jednotky, poškození 

nebo odcizení některé součásti z motorového prostoru, apod. Tento systém má stejný 

zásah do interiéru jako mechanické zabezpečení. Je vidět pouze zámková vložka. 

 

VAN PRO – mechanické zabezpečení nákladového prostoru. Používá se u zabezpečení 

užitkových vozidel. Zamknout se dají zadní posuvné i křídlové dveře. 

 

 Koncový zákazník, který si koupí zabezpečení Construct, obdrží krom 

samotného zabezpečení: 

 

• Záruční a servisní knížku, která je napsána v českém, anglickém a slovenském 

jazyce. Knížka obsahuje poděkování za nákup, údaje o typu a sériovém číslu 

zabezpečení, prohlášení o záruce, prohlášení o právních otázkách, návod na 

obsluhu, potvrzení ročních kontrol a kontaktní místa. 

 

• Samolepky na sklo a na záď automobilu s logem a nápisem Construct, 

upozorňující na přítomnost zabezpečení. 

 

• Rolo přívěsek na klíče, který eliminuje nutnost znovu vypnout zapalování a 

odemknout zabezpečení v případě, že uživatel zapomněl odemknout mechanické 

zabezpečení. Přívěsek má logo firmy. 

 

• Propisovací tužku v barvách a s logem značky.  

 

To vše v červeno-žlutých firemních barvách a s logem firmy Construct. Servisní 

knížka je přehledná a celkově působí velice příjemným a profesionálním dojmem. Snad 

pouze rolo, které drží klíč nebo případně čip zabezpečení, si z uvedených propagačních 

předmětů nezaslouží absolutorium. Z vlastní zkušenosti mohu sdělit, že klip, kterým 

zabezpečení se přicvakává na kroužek klíčů, má tendenci se po čase zlomit. To může 

způsobit dosti nepříjemnou ztrátu klíče zabezpečení anebo čipu. 
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4.4.2 Cena 

 

 Cena se u mechanického zabezpečení liší obchodní třídou vozidla. Čím vyšší 

třída, tím vyšší cena montáže. To neplatí u systémů Safetronic a Construct 3 System. 

Níže uvedené ceny jsou platné na prodejních a montážních centrech v Praze a Velkém 

Meziříčí a zároveň jde o doporučené ceny pro montážní organizace. 

 

Tabulka č. 3: Ceny mechanického zabezpečení v montážních centrech firmy 
Construct (Zdroj: Interní materiály firmy) 

obchodní třída vozidla cena produktu cena montáže cena celkem 

s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH 

mini, malé 5 803 Kč 4 836 Kč 1 587 Kč 1 331 Kč 7 400 Kč 6 167 Kč 

nižší střední, střední 5 803 Kč 4 836 Kč 1 946 Kč 1 622 Kč 7 750 Kč 6 458 Kč 

vyšší střední, terénní, 
velkoprostorové 

5 803 Kč 4 836 Kč 2 297 Kč 1 914 Kč 8 100 Kč 6 750 Kč 

luxusní, sportovní, zakázková 
montáž 

5 803 Kč 4 836 Kč 3 296 Kč 2 747 Kč 9 100 Kč 7 583 Kč 

 

Tabulka č. 4: Cena systému SAFETRONIC v montážních centrech firmy 
Construct (Zdroj: Interní materiály firmy) 

obchodní třída vozidla cena produktu cena montáže cena celkem 

s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH 

veškeré obchodní třídy vozidel 15 499 Kč 12 916 Kč 2 251 Kč 1 876 Kč 17 750 Kč 14 792 Kč 

 

Tabulka č. 5: Cena zabezpečení 3 SYSTEM v montážních centrech firmy 
Construct (Zdroj: Interní materiály firmy) 

obchodní třída vozidla cena produktu cena montáže cena celkem 

s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH 

veškeré obchodní třídy vozidel 9 048 Kč 7 540 Kč 2 852 Kč 2 377 Kč 11 900 Kč 9 917 Kč 

 

 V době vypracování této práce je oficiální cena mechanického zabezpečení 

Construct vyšší přibližně o 6% oproti zabezpečení Defend. Tento rozdíl v ceně je 

třeba brát orientačně, jelikož ceník Constructu platí v případě montáže přímo u firmy, 

nikoliv u distributorů. Dále nejsou započítány aktuální slevy. 
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 V tvorbě stanovení ceny je firma limitována tím, že výrobek není příliš 

diferencovaný od konkurence a musí tedy při stanovení ceny brát v úvahu konkurenční 

ceny. Společnost Construct je při stanovení ceny zabezpečení limitována i tlakem ze 

strany distributorů zabezpečení. Pokud by si totiž firma zvolila příliš vysokou cenu, za 

kterou by zabezpečení poskytovala distributorům, distributoři by ji pravděpodobně 

zohlednili v ceně pro koncové zákazníky. Koncoví zákazníci by tedy pravděpodobně 

začali nakupovat ve větším množství u distributorů, kteří prodávají levnější výrobky 

firmy Defend. Tím pádem by distributoři přišli o zisk, který jim z prodeje a montáží 

zabezpečení plyne. To by pravděpodobně vedlo minimálně k tomu, že by distributor 

Constructu začal nabízet i Defend, což by mohlo být pro firmu Construct zničující. 

 

 Platební podmínky, slevy a platební lhůty jsou stanoveny individuálně podle 

potřeby a důležitosti distributora. 

 

 Firma občas poskytuje cenové akce na některé výrobky. Například nyní probíhá 

cenová akce na montáž mechanického zabezpečení v montážních centrech v Praze a 

Velkém Meziříčí. Pro všechny vozy starší čtyř let je cena i s montáží 4.990,- Kč. 

Smluvní partneři však nevidí rádi akce na montáž přímo v areálu firmy, jelikož jim to 

ubírá zákazníky. 

 

 V případě, že si koncový zákazník zakoupí mechanické zabezpečení řadící páky, 

dostane od většiny pojišťoven slevu na havarijní pojištění. Podrobněji v kapitole 

propagace marketingového mixu. 
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4.4.3 Místo 

 

Společnost Construct má tři skupiny zákazníků: 

 

• koncové zákazníky 
 

• dealery 
 

• automobilky Škoda, Citroen, Volvo, Opel, 

 

 Firma má trh v České republice rozdělen na Moravu a Čechy. Prodejní 

centrum pro Moravu se nachází ve Velkém Meziříčí, centrum pro Čechy v Praze. 

V těchto centrech se také prodávají a montují zabezpečení pro koncové zákazníky. 

Podíl na celkovém prodeji je přibližně 3 %.  

 

 Firma Construct prodává své produkty především s pomocí dealerů -

obchodních partnerů. Nejčastějšími partnery jsou prodejci automobilů a automobilové 

servisy. Firma pomocí dealerů prodá přibližně 70 % zabezpečení, tedy asi 22.000 

ročně. Komunikace s partnery probíhá pomocí obchodních zástupců, kteří navštěvují 

distributory zpravidla jednou až dvanáctkrát do roka, podle objemu jejich nákupů. 

 

 V minulých letech probíhala mezi firmami Defend a Construct „bitva“ o 

distributory.  Společnost Defend  sice navýšila počet svých distributorů, ale ve 

výsledku ztratily obě firmy, a naopak získali distributoři s lepšími podmínkami. 

Z tohoto důvodu panuje v dnešní době na trhu s mechanickým zabezpečením klid. Obě 

společnosti mají své distributory a nesnaží se přetáhnout distributory konkurence. 

 

 Zabezpečení řadící páky je jako originální příslušenství prodáváno přibližně 

v 27 % případů. Zástupci automobilky vyjednávají podmínky přímo s vedením firmy 

Construct. Žádný dealer ale neprodává striktně buď pouze Defend nebo Construct. 

Rozhodnutí je na dealerech. V praxi je to tak, že někteří dealeři splní plán prodeje dílů, 

který je dán automobilkou, a poté prodávají výrobky konkurence. 
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 Centra ve Velkém Meziříčí a v Praze mají po třech obchodních zástupcích a 

jednom obchodním referentovi, který se stará o spokojenost dealerů. Prodej a instalace 

mechanického zabezpečení koncovému zákazníkovi probíhá u prodejního partnera. 

Pouze v případě problému s instalací je přítomen technik společnosti Construct. Ten 

může nastat např. u zakázkové výroby, kdy technik dealera nemá potřebné znalosti 

k nainstalování zabezpečení. Návody k instalaci, nebo objednávku nových zabezpečení 

může obchodní partner provést přímo na webových stránkách společnosti Construct a to 

pod svým uživatelským jménem a heslem. Jakékoliv problémy s instalací se firma snaží 

řešit okamžitě, nejpozději do druhého dne.  

 

 

4.4.4 Propagace 

 

 Společnost Construct, respektive marketingové oddělení má na propagaci 

značky rozpočet v řádu miliónů Kč. Firma se snaží komunikovat se zákazníky například 

pomocí reklamy. Nejvýraznější reklamou je reklama v televizním pořadu Autosalon. 

Ta je analyzována v kapitole 4.4.4.1. 

 

 Firma dále dvakrát ročně (s výjimkou roku 2010) vydává časopis s názvem 

Construct Revue. Časopis je určen především pro obchodní partnery, je ale k dispozici i 

koncovému zákazníkovi v montážních centrech. Časopis má šestnáct stran a má za úkol 

informovat o nových produktech, o propagačních akcích firmy, o vstupu na nové trhy 

apod. Dále obsahuje plakát a rozhovor se známou osobností. V posledních číslech se 

objevil hokejových mistr světa Jan Marek, předseda strany Věci Veřejné Radek John a 

také bývalá miss České republiky Monika Žídková. 

 

 Obchodní partneři mají dále k dispozici velké nalepovací plakáty s informací o 

místě montáže bezpečnostního zámku Construct, brožury  s nabídkami pro koncové 

zákazníky apod.   
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 Firma ve svém časopise pořádá soutěž v luštění Sudoku. Vítězi připadne 

mechanické zabezpečení zdarma. Pořádají se také akce pro obchodní partnery. 

Příkladem je Bowling Cup, Offroad Cup (obchodní partneři mají možnost vyzkoušet 

jízdu těžkým terénem v džípu na čas), Curling Cup, degustace vín, apod. Na webových 

stránkách je připravena hra ve flash formátu s tématem krádeže automobilu.  

 

 Podnik se také prezentuje na veletrzích a prodejnách výstavách. Prezentace 

probíhali nejenom na brněnských veletrzích Autotec a Strojírenském veletrhu, ale i 

např. v Moskvě nebo Kuala Lumpur. Na brněnských veletrzích se firma snaží přilákat 

pozornost zajímavými automobily. V roce 2009 to byla americká Corvetta C6 Coupé o 

výkonu 1000 koní s maximální rychlostí 340 km/h. 

 

 Firma dále vydává výroční zprávy ve formátu pdf, které jsou volně ke stažení na 

webových stránkách. V předchozích letech byla výroční zpráva vydávána také tiskovou 

formou, od které se v roce 2010 z úsporných důvodů upustilo. Společnost se snaží o 

svých novinkách informovat tiskovými konferencemi. Každoročně se pořádá firemní 

večírek, kam jsou pozvání nejenom významní obchodní partneři, ale i novináři. 

Společnost Construct sponzoruje dětský domov v Telči, adoptovala na dálku dvě děti 

z Afriky, sponzoruje soutěž Auto roku v České republice nebo Mistrovství v ČR a 

sportovním aerobiku. 

 

 S koncovými zákazníky firma komunikuje pomocí zelené linky (zdarma) a 

webových stránek. Zaregistrovat se k odběru novinek nebo objednat montáž 

zabezpečení přes internet možné není. 
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Tabulka č. 6: Přehled slev na havarijním pojištění při pořízení mechanického 

zabezpečení (Zdroj: Interní materiály firmy) 

Pojišťovna MZ MZ MZ MZ MZ 

 + 
alarm 

+ 
imobilizer  

+ 
pískování 

+ 
GPS 

Alianz 7%     
Česká podnikatelská 
pojišťovna 

5%     

Česká pojišťovna 10%    20% 
ČSOB pojišťovna  10% 10%   
Direct Individuální řešení každého obchodního případu 
Generali 10%     
Kooperativa Individuální řešení každého obchodního případu 
Servisní pojišťovna 10%     
Uniqua    5-10%  
 
 
 Jedním z nejúčinnějších způsobů reklamy a přesvědčení zákazníka k nákupu je 

sleva. Firma ovšem neposkytuje slevové kupony koncovým zákazníkům, neboť prodej 

na montážních centrech ubírá zákazníky dealerům. Existuje ale jiná forma slevy pro 

koncového zákazníka, a to sleva na havarijní pojišt ění. 
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Graf č. 9: Rozpočet výdajů na propagaci produktů firmy Construct [%]  (Zdroj: 

Interní materiály firmy) 

 

 

 Zajímavý je také pohled na graf č. 9, který zobrazuje procentuální podíl výdajů 

na propagaci. Největší část kruhu ukrajuje reklama v televizi, tedy pořad Autosalon na 

Primě.  Následují reklamní předměty a tiskoviny (24%), kampaň pro koncové zákazníky 

(15%), akce pro dealery a sponzoring mají po pěti procentech, 3% má tisková inzerce, 

společná reklama s dealery a ostatní položky. Akce pro fleet manažery ukrajují dvě 

procenta a po jednom má reklama na plochách, reklama na internetu a tvorba grafiky 

reklam. Pod kampaní pro koncové zákazníky se skrývá projekt Rok zabezpečení 

vozidel, který vyhlásilo prezidium Policie ČR a ministerstvo vnitra. Firma k tomu 

pořádala tiskovou konferenci, pořizovala tiskové materiály k akci, vyzdobila prodejní 

centra a automobily zaměstnanců, atd. Akce pro fleet manažery je projektem, který má 

název Fleet Day v Brně. Zúčastnilo se ho kolem 200 vybraných fleet manažerů z České 

republiky. Firma se na akci prezentovala vlastním stánkem s hosteskami, s pivem a 

občerstvením, např. pečeným seletem zdarma. Akce přinesla kontakty na přítomné fleet 

manažery, s kterými se dále spolupracuje. 
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 Internetové stránky jsou jedním ze způsobů, jak komunikovat s koncovým 

zákazníkem. Současná podoba internetových stránek firmy není na vysoké úrovni. 

Stránky využívají k informacím zbytečně malý pruh uprostřed obrazovky. Na stránce se 

vyskytují chyby (s prohlížečem Google Chrome při kliknutí na kategorii „produkt“ a 

následně na „mechanické zabezpečení“ se celá nabídka na levé straně stane nefunkční). 

V uvedeném prohlížeči je navíc text velice malý. Internetové stránky také nemají text 

zarovnaný do bloku. V sekci produkt -> mechanické zabezpečení je možné po kliknutí 

na odkaz najít informace o prodejcích produktů. Nejprve je však nutné kliknout na 

výrobce aut. Posléze se zobrazí obrázky s namontovaným zabezpečením do 

jednotlivých typů automobilů lišících se navíc převodovkou nebo rokem výroby. 

Obrázků je např. v případě zvolení značky Renault přibližně sedmdesát. Pokud se 

zákazníkovi podaří najít svůj typ automobilu společně s rokem výroby a typem 

převodovky, následuje volba kraje a města, a teprve poté jsou uvedeny informace, kde 

se dá zabezpečení nainstalovat. Výše zmíněný proces je dost složitý a nepřehledný a to 

především v části nalezení příslušného typu automobilu. Obrázky také vůbec nevypadají 

tak, že by měly přesvědčit zákazníka o koupi zabezpečení. Navíc po kliknutí na obrázek 

pro zvětšení vyskočí další okno s oznámením, že stránka neexistuje. Chápu snahu firmy 

informovat zákazníka o umístění zabezpečení ve vozidle, nicméně prostý náčrt by 

v tomto případě udělal mnohem více. Obrázky zašlých interiérů automobilů by mě 

osobně od koupě spíše odradili. 

 

 Na Internetu  lze také najít diskuze o kvalitě zabezpečení Construct a Defend. 

V internetových diskuzích se diskutéři kloní spíše k Defendu, konkrétně k Pin Locku a 

to pouze z toho důvodu, že se dá uzamknout zatlačením na zámkovou vložku, na rozdíl 

od mechanického zabezpečení Construct, u kterého je nutné použití klíče. Obsah 

internetových fór zůstane dlouho v databázi vyhledávače a může ovlivnit 

nerozhodnutého zákazníka o koupi. Na serveru www.youtube.com existuje video, 

kde je mechanické zabezpečení odemknuto pomocí tzv. bumpingu. Toto video na 

Internetu shlédlo téměř 15.000 lidí. Bumping je metoda, díky které se dá pomocí 

neoriginálního klíče zneškodnit zámková vložka, aniž by došlo k jejímu poškození. 

Stačí vložit neoriginální klíč do zámkové vložky, poklepat na klíč například kladívkem, 

a zámek se otevře. Bumpingový test mechanického zabezpečení provedl 8.7.2010 
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v Praze certifikovaný znalec Ing. Oldřich Matušek, který se specializuje na zámkovou a 

zebezpečovací techniku. Náročný bumpingový test zvládl Construct bez problémů. 

V podobném testu, který je také k dispozici na internetu, mechanické zabezpečení 

společnosti Defend neobstálo. [6] [24] 

 

 

4.4.4.1 Analýza televizní reklamy v pořadu Autosalon 

 

 Nejviditelnější je reklama v pořadu Autosalon na televizní stanici Prima. 

Pořad se vysílá přibližně každou sobotu mezi osmou a devátou hodinou a trvá přibližně 

65 minut. Jedná se o motoristický magazín, který např. testuje nejnovější vozy a 

informuje o novinkách na automobilovém trhu. V pořadu se společnost Construct 

neobjevuje v reklamě, ale buď před anebo po reklamních spotech jako sponzor 

pořadu. Celkem se za jeden pořad objeví čtyřikrát p řibližně desetisekundový spot a 

dvakrát přibližně třísekundový spot s logem firmy jakožto dodavatele věcných cen 

do soutěže, která v pořadu probíhá. V desetisekundovém reklamním spotu kamera 

nejprve zabírá čtyři automobily stojící vedle sebe na parkovišti, přibližně z výšky 5 

metrů. Tři z nich jsou tmavě zelené barvy obráceny zádí ke kameře. Jeden z nich je 

žluté barvy s přední částí směrem ke kameře. Postupem času mizí zelené automobily, 

přičemž po automobilech zůstane na parkovišti pouze nápis „ukradeno“. Pouze žlutý 

automobil zůstává. Reklamou provází mužský hlas s rčením: „ Aby auta nemizela a 

nekončila v nepovolaných rukou, hlídá Construct. Mechanické zabezpečení vozidel 

proti krádeži.“ Od druhé věty zmizí záběr parkoviště a objeví se logo Construct. 

V reklamním spotu ovšem Construct nemá celou obrazovku pro sebe. Firma má pro 

sebe vyříznuté okno v levé horní části obrazovky. V dolním pruhu je bílá obrazovka 

s logem televize Prima. V pravé části obrazovky jsou zobrazena loga ostatních sponzorů 

pořadu, kterých je sedm.  

  

 Při návrhu reklamní kampaně je důležité rozlišovat mezi tím, co se firma 

pokouší sdělit o značce a jakým způsobem se to snaží sdělit. Reklama v televizi je pro 

firmu prestižní záležitostí. Dle mého názoru reklama společnosti Construct není 
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přesvědčivá natolik, aby přesvědčila zákazníka o koupi výrobku. Největším přínosem 

televizní reklamy v Autosalonu je zapamatovatelnost značky. 

 

 

4.4.4.1.1 Analýza sledovanosti pořadu 

 

 Požádal jsem společnost ATO (Asociace televizních organizací), aby mi 

poskytla informace o sledovanosti pořadu Autosalon na TV Prima. Sledovaný pořad se 

vysílal 27.11.2010 od 8:36:44 do 9:42:41. Cílová skupina této analýzy byly osoby starší 

18 let, kterých je v ČR 8.425 tisíc. Výpočet probíhal spolu s hosty, tedy dalšími diváky, 

které splňovali věkovou podmínku. 

 

 Rating – 1,6 %. Na televizní pořad se dívalo 1,6 % cílové skupiny diváků, což je 

133 tisíc diváků. 

  

 Share – 16,78 %. Podíl televizního pořadu Autosalon v době vysílání činil  

16,78 %. 

 

 ATS (průměrná doba sledování pořadu) – 01:02. Průměrný čas strávený u 

pořadu Autosalon činil jednu minutu a dvě sekundy.  

 

 ATS relative – 28:46. Dvacet osm minut a čtyřicet šest sekund činila průměrná 

doba sledovanosti pořadu u diváků, kteří se na pořad dívali alespoň 3 minuty. 

 

 Počet diváků, kteří sledovali celý pořad, činil 20 tisíc, tedy přibližně 0,2 % 

všech osob starších 18 let.  

 

 Alespoň dvacet minut pořadu nepřetržitě sledovalo 127 tisíc osob, tedy 1,5 

% všech osob starších 18 let. Průměrná doba sledování pořadu činila u osob, sledujících 

pořad alespoň dvacet minut nepřetržitě, 49 minut a 37 sekund. 
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 Alespoň dvacet minut pořadu celkem sledovalo 148 tisíc osob, tedy 1,8 % 

všech osob starších 18 let. Průměrná doba sledování pořadu činila u osob, sledujících 

pořad alespoň dvacet minut celkem, 46 minut a 37 sekund. 

 

 Reklama společnosti Construct se v pořadu objevuje s rozestupem 

maximálně dvaceti minut, proto byla zvolena podmínka reache alespoň dvaceti minut. 

Z provedené analýzy se dá vyčíst, že reklamu firmy Construct vidělo minimálně 127 

tisíc osob. Všechny reklamy firmy vidělo 20 tisíc diváků. Alespoň dvacet minut pořadu 

sledovalo 148 tisíc osob. Je pravděpodobné, že většina z nich viděla reklamní spot 

společnosti Construct. 

 

 

4.5 SWOT analýza 

 

 Provedenou analýzu je potřeba shrnout a vyhodnotit tak, aby byly definovány 

silné a slabé stránky podniku jakožto i budoucí příležitosti a hrozby podniku. 

 

 

Silné stránky 

 

 Největší síla společnosti Construct je ve výrobku , který firma nabízí. Firma 

vlastní patenty a užitné vzory, které prakticky znemožňují vstup nové firmy na trh. 

Společnost Construct se snaží uspokojit nejen poptávku po levnějším typu zabezpečení 

a to mechanickým zabezpečením, ale také poskytuje dražší elektromechanický model 

Safetronic, který kombinuje funkčnost mechanického zabezpečení s pohodlím. Dalším 

produktem je zařízení Construct 3 Systém, které používá odlišný systém zabezpečení 

nežli mechanické zabezpečení. Hlavní předností tohoto systému je to, že s pohybem 

klíče se uzamkne nejenom řadící páka ale i víko motoru. Čtvrtým a posledním 

produktem, který se ovšem prodává v minimálním množství, je zamykání nákladového 

prostoru Van pro. Kvalita zabezpečení je prokázána získanými certifikáty. Firma si na 

kvalitě a pověsti zakládá. Záruka na mechanické zabezpečení je dva roky. Pokud 

zákazník přiveze automobil ke každoroční prohlídce, záruka se prodlužuje na pět let. 
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Firma dokáže vyrobit mechanické zabezpečení na 96 % všech automobilů, které se 

prodávají v České republice. Počet reklamovaných zabezpečení je 1 – 2 % ročně.  

 

 Firma Construct působí na trhu již téměř dvacet let. Za tuto dobu získala 

potřebné know-how v podobě optimalizovaného výrobního procesu. 

 

 Výrobní kapacita závodu ve Velkém Meziříčí je výrazně vyšší než současná 

produkce. Firma tedy má prostor k pokrytí případného vyššího zájmu o zabezpečení 

značky Construct. 

 

 Podle marketingového oddělení firmy zná 90 % aktivních řidičů značku 

Construct a 99 % z nich zná mechanické zabezpečení firmy. Řidiči automobilů tedy 

mají silné povědomí o značce. 

 

 

Slabé stránky 

  

 Další slabinou firmy je nedostatečná komunikace s koncovým zákazníkem. 

Společnost Construct se soustřeďuje především na komunikaci s dealery. Firma by se 

pomocí komunikace s koncovými zákazníky měla pokusit o odlišení od konkurence. 

 

 Jednou z možností komunikace s koncovým zákazníkem jsou webové stránky 

firmy. Ty ale nejsou na takové úrovni, která by se dala očekávat od takové firmy, jako 

je Construct  

 

 Mechanické zabezpečení je produktem, který lze těžko odlišit od konkurence. 
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Příležitosti 

 

 Firma může prodat zabezpečení koncovým zákazníkům, kteří plánují koupi 

automobilu, ale zároveň neuvažují o koupi zabezpečení řadící páky. Dále pak 

zákazníkům, kteří vlastní automobil, ale zabezpečení řadící páky nemají.  

 

 Další možností k prodeji více zámků jsou distributo ři prodávající jak Defend 

tak i Construct. Firma by mohla prodat více zabezpečení na úkor konkurenčních 

výrobků, aniž by porušila příměří na trhu. 

 

 Příležitostí podniku je také rok od roku rostoucí počet prodaných nových 

osobních vozů na českém trhu, rostoucí prodej vozů vyšších tříd a s tím i rostoucí 

nároky na jejich zabezpečení. 

 

 

Hrozby 

 

 Klesající počet odcizených automobilů může být dobrou zprávou pro všechny 

vlastníky automobilů. Pro prodejce zabezpečení je tento fakt ale nemilou zprávou a také 

důsledkem poklesu prodeje. 

 

 Jednou z hrozeb, které může podnik v budoucnosti čelit je změna preferencí 

distributor ů podporujících Construct, a jejich přechod ke konkurenci. Tato hrozba je 

reálná v případě, že společnost Defend začne nabízet distributorům zabezpečení 

Construct lepší podmínky. 
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Tabulka č. 7: SWOT analýza firmy (Zdroj: Vlastní analýza) 

Silné stránky Slabé stránky 

kvalitní výrobek, který je chráněn patenty 

a užitnými vzory 

nedostatečná komunikace s koncovým 

zákazníkem 

know-how nedostatečná prezentace na internetu, 

webové stránky 

zavedené jméno značky výrobek firmy je těžké odlišit od 

konkurence 

dostatečná výrobní kapacita  

Příležitosti Hrozby 

možnost získat nové koncové zákazníky klesající počet krádeží automobilů 

možnost získat koncové zákazníky 

nakupující zabezpečení konkurence 

přechod distributorů ke konkurenci 

rostoucí trh s novými automobily  

vyšší zájem o automobily vyšších tříd  

 

 

 Na základě zjištěných informací a provedené SWOT analýzy, se budu 

v následující návrhové kapitole věnovat především propagaci. 

 

  Produkt  mechanického zabezpečení je největší devízou firmy. Produkt splňuje 

to, co od něj zákazník očekává a nemám tedy žádné výhrady ani zlepšení, které by 

zlepšili situaci firmy na trhu 

 

 Cenu zabezpečení měnit nedoporučuji. Jak již bylo napsáno v této části práce, 

cena zabezpečení Construct je vyšší nežli cena konkurence. Snižování ceny by 

pravděpodobně vedlo, na základě zkušeností z minulých let, k cenové válce 

s konkurencí. Ani v ostatních složkách strategií týkajících se ceny nemám výhrad. 

 

 Pokud se týká distribuce, společnost Construct je nucena prodávat produkty 

pomocí prodejních partnerů. To v sobě nese řadu nevýhod. Firma například nemůže 

plně kontrolovat, za jakou cenu prodává a montuje zabezpečení distributor. Další 

nevýhodou je komunikace s koncovým zákazníkem, která je plně v režii distributora. 
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Pokud zákazník přijde do autoservisu s požadavkem, že chce namontovat mechanické 

zabezpečení, nepřichází se společností Construct vůbec do styku. Pokud se tedy objeví 

nějaký problém, například nepříjemný technik v autoservisu, kde se zabezpečení 

montuje, zákazník bude pravděpodobně nespokojený a to nejenom pouze 

s autoservisem, ale i se společností Construct. Společnost Construct, která si zakládá na 

dobrém jménu, by to jistě nepotěšilo. Navíc je pravděpodobné, že by se nespokojený 

zákazník svěřil i rodině, přátelům nebo ve firmě, což by mohlo znamenat odliv dalších 

zákazníků. Řešením může být vybudování svých vlastních prodejních a montážních 

center ve městech, okresech popřípadě krajích. Tento tah by přinesl firmě kontrolu nad 

cenou produktu a také komunikaci s koncovým zákazníkem plně v režii firmy. Pominu-

li náklady na vybudování a provoz těchto montážních center, má tento projekt jednu 

zásadní nevýhodu. Společnost Construct by začala konkurovat prodejcům automobilů a 

autoservisů, kteří mechanické zabezpečení Construct prodávají. To by se nesetkalo 

s kladnou odezvou, zvláště v případě, pokud by Construct nabízel nižší cenu. Mohlo by 

se stát, že by prodejci začali nabízet výrobky konkurence anebo v horším případě, pouze 

výrobky konkurence. Podnik by se také mohl rozhodnout distributory úplně vynechat. 

V tom je ale jeden zásadní problém. Velká část zabezpečení se totiž prodává s novým 

autem. Zákazník, který si objedná nový automobil, si většinou vůz zabezpečí rovnou při 

koupi u prodejce a ne někdy později. K tomu je také motivován v případě uzavírání 

havarijní pojistky, kterou si uzavírá na nový automobil. Vlastní montážní centra by 

přinesla kontrolu nad cenou pro koncového zákazníka, pravděpodobně vyšší marži a 

osobní kontakt se zákazníkem. To vše ale za pravděpodobně vysokých fixních i 

variabilních nákladů, ale hlavně s hrozbou ztráty distributorů a posílením 

konkurence. Vybudování vlastních montážních center tedy není řešením. Jak je 

uvedeno shora, firma si nepřeje získávat distributory konkurence. V této části 

marketingového mixu také nemám žádné připomínky ani návrhy na zlepšení.  

 

 Poslední složkou marketingového mixu je propagace. V propagaci vidím 

největší potenciál pro zlepšení ze všech složek marketingového mixu. Vyšší propagace 

však bude vyžadovat buď vyšší výdaje, nebo přerozdělení výdajů současných. Součástí 

propagace je komunikace, ve které firma zaostává a to především komunikace 

s koncovým zákazníkem. 
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5 Návrhová část 
 

 V návrhové části budu vycházet z výsledků SWOT analýzy. Podnik by měl 

využít svých silných stránek, eliminovat své slabé stránky, využít příležitostí a zamezit 

hrozbám. 

 

5.1 Stanovení marketingových cílů 

 

 Na základě provedené analýzy a následném zhodnocení ve SWOT analýze jsem 

zvolil následující cíle: 

 

Hlavní cíl 

 

• Zvýšit počet prodaných zabezpečení minimálně o 3 % v druhé polovině roku 

2011 

 

 Tento cíl jsem zvolil z důvodu klesajícího počtu prodaných zabezpečení, které, 

s výjimkou jednoho roku, trvá nepřetržitě od roku 2003.  

 

Dílčí cíle pomáhají naplnit hlavní stanovený cíl. Dílčími cíli jsou: 

 

• zlepšení komunikace s koncovým zákazníkem  

 

o vytvoření nové propagační kampaně s cílem představit zabezpečení 

Construct jako nezbytnou součást automobilu a to nejpozději do 

poloviny roku 2011 

 

o vylepšení webových stránek v horizontu do 2 měsíců 

 

• motivovat techniky dealerů zabezpečení k prodeji zámků Construct a to do 

konce roku 2011 
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5.2 Segmentace, targeting 

 

 Tržní segment se skládá ze skupiny zákazníků, kteří sdílejí stejné potřeby a 

přání. Dá se předpokládat, že tržním segmentem společnosti Construct je majitel nebo 

budoucí majitel automobilu, který si přeje, aby jeho vůz nebyl odcizen. 

 

 Většina zákazníků, kteří si kupují automobil, si nechá nainstalovat mechanické 

zabezpečení přímo u dealera automobilky při koupi automobilu. Jsou ovšem takoví 

zákazníci, kteří nákup odkládají na později, například z finančních důvodů. Možností, 

jak identifikovat zákazníka, který má zájem o mechanické zabezpečení je cena 

automobilu. Zákazník, kupující si automobil vyšší střední třídy za milion korun nehledí 

na cenu příslušenství tak, jako zákazník při koupi malého vozu za dvě stě padesát tisíc 

korun. Z výsledků prodeje společnosti Construct vyplývá, že mechanické zabezpečení 

se téměř vždy prodává především do nižší střední třídy automobilů. Do této třídy 

patří například:  Volkswagen Golf, Ford Focus, Opel Astra, Renault Megane, Škoda 

Octavia, Peugeot 307, atd. Jedná se zpravidla o automobily, jejichž základní cena se 

pohybuje od tří set do pěti set tisíc korun. Do této skupiny se dají zahrnout i vozidla 

MPV (multi purpose vehicle), což jsou větší rodinná auta. Majitelé MPV zpravidla 

preferují funkčnost před komfortem. Stejně tak i majitelé terénních vozů. Podíl na trhu 

tříd mini aut, malých aut, vozidel nižší střední třídy, MPV a terénních automobilů se za 

rok 2009 pohyboval v České republice na hodnotě přibližně 120.000 prodaných 

automobilů. Tržní podíl těchto tříd je 74%. Pokud by se tedy mechanické zabezpečení 

prodalo do každého prodaného auta tohoto segmentu, prodalo by se sto dvacet tisíc 

mechanických zabezpečení. Firm ě tedy doporučuji soustředit se s mechanickým 

zabezpečením především do segmentu u nižší střední třídy automobilů. 

 

 Naproti tomu zákazníci střední a vyšší střední třídy preferují jiné druhy 

zabezpečení a to především vzhledem k narušení interiéru vozu mechanickým 

zabezpečením a nutností odemykat a zamykat klíčem v době, kdy je čím dále více běžné 

bezklíčové startování automobilu. Pro uživatele automobilu této třídy, je takový způsob 

zabezpečení nepohodlným. Ke střední třídě se řadí například: Audi A4, BMW řady 3, 

Mercedes – Benz třídy C, Volkswagen Passat, Škoda Superb, Renault Laguna, Ford 
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Mondeo, Mazda 6, atd. Zákazníci těchto dvou tříd koupí v České republice ročně 22,5 

% všech automobilů, což je přibližně třicet šest tisíc vozů. Tento segment je 

atraktivním pro elektromechanické zabezpečení Safetronic, které používá 

k odemykání čip. K zamknutí stačí pouze zařadit zpáteční chod vozu, což zvyšuje 

komfort a zároveň nenarušuje interiér. Firmě tedy doporučuji u tohoto segmentu 

nabízet zabezpečení Safetronic jako první volbu zabezpečení. 

 

 

5.3 Positioning 

 

  Mechanické zabezpečení je produktem, se kterým zákazník přichází 

minimálně do kontaktu. Zákazník jej používá pouze při zamykání a odemykání 

vozidla, přičemž přichází do kontaktu pouze s klíčem a zámkovou vložkou. Samotné 

zabezpečení je skryto uvnitř automobilu. Mechanické zabezpečení se tedy nedá 

odlišovat designem ani například prestižností. Společnost Construct nemůže 

mechanické zabezpečení prezentovat ani jako levnější nebo pohodlnější k užívání, 

neboť v těchto vlastnostech spíše vyniká konkurence.  

 

 Na trhu se zabezpečením do automobilů se bude firma prezentovat jako 

nejlepší možný způsob ochrany za danou cenu. Je potřeba přesvědčit  koncové 

zákazníky, kteří ještě mechanické zabezpečení automobilu nemají nebo o něm 

neuvažují, že koupě zabezpečení se jim vyplatí a že jejich automobil nebude 

dostatečně ochráněn před zloději, pokud nedisponují zabezpečením řadící páky. 

Projekt Policie České republiky s názvem „Rok zabezpečení vozidel“ na svých 

stránkách doporučuje majitelům aut pořídit si zabezpečení do automobilu, poněvadž 

„bez jakéhokoliv zabezpečení je vozidlo ukradeno během třiceti vteřin“.  Na těchto 

stránkách je mechanické zabezpečení prezentováno jako „základní stupeň ochrany 

vozidla“. Autoalarmy Policie ČR doporučuje v kombinaci s mechanickým 

zabezpečením. [20] 

 

 Elektromechanické zabezpečení Safetronic by mělo mít mírně odlišnou 

prezentaci. Doporučená cena elektromechanického zabezpečeni firmy Construct je 
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17.750 Kč. Konkurenční zařízení Defend Matic stojí přibližně o 3.000 Kč méně. 

Safetronic by měl ve své prezentaci kombinovat nesporné úspěchy mechanického 

zabezpečení v ochraně před zloději v kombinaci s pohodlím, kterou bezklíčová 

verze zamykání řadící páky přináší. 

 

 

5.4 Propagace 

 

 Pokud chce firma zvýšit počet prodaných zabezpečení, musí přesvědčit majitele 

automobilů o následujícím: 

 

• Zabezpečení Construct ochrání automobil před zlodějem. Ze statistik 

společnosti vyplývá, že se zabezpečením firmy Construct je pravděpodobnost 

krádeže o 97 % nižší než u automobilu bez zabezpečení Construct. 

 

• Automobily se stále kradou. I když počet odcizených vozů v roce 2009 klesl 

oproti roku 2008 o téměř čtvrtinu, stále je v České republice odcizen jeden 

automobil za 38 minut (viz kapitola 4.2.2.1 Konkurující podniky v odvětví) 

 

• Zabezpečení Construct se vyplatí a to nejenom ochranou vozu ale i finančně. 

Většina pojišťoven poskytuje k mechanickému zabezpečení slevu na havarijním 

pojištění a to až 10%.  

 

• Zabezpečení Construct ochrání automobily lépe než konkurence. Kvalita 

zabezpečení Construct je potvrzena certifikáty a testy. 

 

 

 

 

 

 



- 75 - 
 

5.4.1 Komunikace technika dealera s koncovým zákazníkem 

 

 Jelikož firma nemá dostatečné prostředky, aby propagovala své výrobky 

v celostátních médiích, je nepravděpodobné, že by za pomoci propagační kampaně 

v médiích oslovila většinu zákazníků v požadovaném segmentu. Otázkou je, jak 

komunikovat s co největším počtem koncových zákazníků a přesvědčit je o platnosti 

výše zmíněných čtyřech bodů. Řešením, které bych doporučil společnosti Construct, je 

komunikace pomocí dealerů. Dealeři zabezpečení Construct, ať již autoservisy či 

prodejci automobilů, mají moc v podobě jednání se zákazníkem a mohou zákazníka 

přesvědčit o nezbytnosti nákupu mechanického zabezpečení. 

 

 Většina majitelů automobilů, kteří jej pravidelně využívají, navštíví autoservis 

1x až 1,5x ročně. Při návštěvě autoservisu je standardní otázkou technika, zda vůz 

obsahuje nějaké zabezpečení. V případě, že je odpověď záporná, nebo taková, že 

automobil neobsahuje zabezpečení řadící páky, technik nabídne zákazníkovi 

propagační leták firmy Construct spolu s vysvětlením, proč by si zákazník měl 

koupit zabezpečení firmy. Propagační leták by měl být v podobě čtyř výše uvedených 

bodů propagace a měl by na první pohled zákazníka zaujmout. Propagační leták by 

dealer nabídnul i zákazníkovi kupujícímu si nový automobil. 

 

 Zákazník může nabídku technika odmítnout z více důvodů. V níže uvedených 

bodech jsou uvedeny časté důvody, proč zákazníci nemají zabezpečení řadící páky 

s doporučenými argumenty technika: 

 

• Automobily se dnes již nekradou. Doporučení: V tomto případě by měl 

technik zákazníkovi sdělit, že se v České republice ukradne každých 38 minut 

jeden automobil. 

 

• Zabezpečení je příliš drahé. Doporučení: Technik zákazníkovi sdělí, že se 

zabezpečení vyplatí, jak z důvodu vyšší ochrany vozu, tak z důvodu slevy na 

havarijním pojištění. 
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• Zabezpečení lze snadno demontovat. Nemyslím, že by automobil byl se 

zabezpečení Construct více chráněn. Doporučení: Odkázat na testy s tekutým 

dusíkem a na bumpingový test. Dále na sdělení Policie České republiky, které 

doporučuje zabezpečení řadící páky jako nejúčinnější způsob ochrany. 

 

• Zabezpečení řadící páky je nepohodlné. Doporučení: Nabídnout 

elektromechanické zabezpečení Safetronic. 

 

• Existuje více důvodů, proč zákazníci odmítají zabezpečení řadící páky. Technik 

by měl sám vyhodnotit, zda je zákazníkem uvedený důvod možné argumentem 

popřít, nebo zda zákazník opravdu nemá zájem a zabezpečení nenabízet. 

 

 

5.4.1.1 Motivace techniků dealerů 

 

 Dealer produktů Construct je motivován k prodeji zabezpečení Construct 

potřebou docílit zisku. Firma Construct navíc dealery podporuje různými akcemi, které 

byly uvedeny výše. S koncovým zákazníkem však komunikuje zaměstnanec dealera, 

tedy technik, který je také nějakým způsobem motivován k prodeji zabezpečení ze 

strany dealera. Firma Construct by ale rovněž měla motivovat techniky k prodeji 

zámků. To by jí přineslo nejenom vyšší snahu technika prodat více zabezpečení, ale 

i preferenci produktů Construct na úkor konkurence u dealerů prodávajících obě 

zabezpečení. Motivovat dealery tak, aby to bylo ekonomicky únosné, lze věrnostním 

systémem v podobě známek za každé prodané zabezpečení. Každý technik by obdržel 

soutěžní knížečku, do které by si nalepoval známky za každé prodané zabezpečení. Na 

konci soutěžního období by se knížečky sesbíraly a technici s největším počtem 

prodaných zabezpečení by dostali cenu.  

 

 Dále pak doporučuji u větších distributorů, ohodnotit technika s největším 

počtem prodaných zabezpečení v rámci podniku. Tento tah by měl přinést větší 

soutěživost v rámci firmy a s tím i větší počet prodaných zabezpečení.  
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 Z konceptu soutěže vyplývá jeden fakt, že k prodeji budou motivováni spíše 

technici, kteří prodávají větší počet zabezpečení. Firma by měla motivovat i techniky 

u menších prodejců automobilů. Mým návrhem je losování z celkového počtu 

prodaných zabezpečení. V osudí by byl počet prodaných zabezpečení a s nimi i jména 

techniků, kteří zabezpečení prodali. Je nutné, aby ceny byly dostatečně atraktivní a 

zároveň ekonomicky únosné. 

 

 Dle mého odhadu, může takováto akce zvýšit počet prodaných zabezpečení o 

3 – 7 %. Náklady na takovou to akci by měly korespondovat s uvedeným odhadem a 

marží podniku na prodaném zabezpečení. Pokud počítám s marží 940,- Kč na jedno 

prodané zabezpečení a s délkou trvání akce půl roku, tj. 16.000 prodaných zabezpečení, 

měla by akce přinést následující: 

 

Tabulka č. 8: Přínos navrhované změny (Zdroj: Vlastní analýza) 

Varianta Zvýšení prodeje [%] Počet nových 
objednávek 
zabezpečení 

Celkový příjem 
s marží 940 
Kč/zabezpečení 

Pesimistická 3 480 451.200,- Kč 
Pravděpodobná 5 800 752.000,- Kč 
Optimistická 7 1120 1.052.800,- Kč 
 

 Úspěch akce závisí, mimo jiné, na množství a hodnotě cen. Proto zvolím 

náklady na akci v počtu 400.000,- Kč, aby podnik zůstal v zisku i v případě 

pesimistické varianty zvýšení prodeje a zároveň motivoval techniky k prodeji 

zabezpečení. Navrhované ceny pro nejúspěšnější techniky, pro nejúspěšnější techniky 

v rámci podniku a vylosované techniky jsou rozepsány v kapitole 5.5.1.3 Komunikace 

pomocí techniků. Ceny jsou ve většině navrženy tak, aby byly atraktivní pro muže 

zajímající se o automobilovou techniku. 

 

 Problém ale může nastat v komunikaci s techniky u dealerů. V praxi se totiž 

obchodní zástupce setkává pouze s některými zaměstnanci dealera, například se 

skladníkem, s vedoucím provozovny apod. Tento zaměstnanec má následně užitek 

z propagačních nabídek společnosti Construct. Firma například poskytuje k deseti 

prodaným zabezpečením jedno zdarma. Skladník ale zabezpečení zdarma vyfakturuje 
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jako prodané a částku si ponechá. Obchodní zástupci firmy by tedy měli 

komunikovat i s techniky u prodejců zabezpečení. Zástupce firmy Construct jim tak 

může vysvětlit systém sbírání známek a zároveň je proškolit v prodeji zabezpečení. 

Proškolení doporučuji provést s prodejním manuálem, který uvádí doporučený 

postup prodeje zabezpečení, koncipovaným na základě výše uvedených bodů. Záleží 

pouze na schopnostech obchodního zástupce, zda se mu podaří dostat se až 

k technikům. Vhodná je doba před otevřením prodejny, stejně jako po zavírací době. 

Úspěch akce tedy souvisí z velké části na schopnostech obchodních zástupců. Pokud 

bude obchodní zástupce navštěvovat dealery s tím, že si vedení „vymyslelo nějakou 

akci“, těžko bude mít propagace úspěch. Proto firm ě doporučuji, aby při vytváření 

akce komunikovala i s obchodními zástupci, kteří by tak měli být motivováni 

minimálně tím, že se na celé akci podílí. Obchodní zástupci také mohou přinést důležité 

poznatky, například o možnostech kontaktování techniků. 

 

 

5.4.1.2 Propagační leták 

 

 Je velmi důležité, aby propagační leták, který dealer nabídne zákazníkovi, 

zaujmul zákazníka na první pohled. Možná podoba první strany propagačního 

letáku by mohla být následující: Na ilustraci by mohla být zaparkovaná auta v řadě, 

přičemž jedno místo by bylo prázdné. U tohoto místa by stál policista s mužem. Z 

ilustrace by mělo být jasné, že na prázdném místě stál automobil, který byl odcizen. 

Člověk na obrázku s policistou je v tu dobu již bývalý majitel auta. Ilustraci by provázel 

titulek „Ukradeno. Neměl CONSTRUCT“ s textem: Se zabezpečením CONSTRUCT 

je Váš vůz v bezpečí. Se zabezpečením firmy CONSTRUCT je pravděpodobnost 

krádeže o 97 % nižší než u automobilu bez zabezpečení Construct. Na dalších třech 

stránkách by byl zobrazen vždy jeden z výše uvedených důvodů ke koupi. Na páté, 

šesté a sedmé stránce by byly propagovány tři nejprodávanější produkty firmy 

Construct, mechanické zabezpečení, 3System a Safetronic. Každé jednotlivé 

zabezpečení s obrázkem, jak zabezpečení vypadá po instalaci, respektive jak vypadá 

interiér vozidla. Obrázky by doprovázely body s výhodami jednotlivých typů 
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zabezpečení. Na poslední osmé stránce by měl být kontakt na sídlo firmy, zelenou linku 

a internetové stránky. 

 

 

5.4.2 Reklama 

 

 Firma by měla oslovit prostřednictvím médií co možná největší počet vlastníků 

automobilů.  Firmě doporučuji prezentovat se například na billboardech, v tisku nebo 

na internetu. 

 

 

5.4.2.1 Reklama na billboardech 

 

 Reklama na billboardech je vcelku levný způsob, jak zasáhnout požadovanou 

cílovou skupinu. Právě kvůli cílové skupině, kterou jsou řidiči automobilů, by firma 

měla mít billboardy u silničních tahů, nejlépe pak u silničních tahů nacházejících se 

blízko prodejců automobilů. Je tak větší šance, že zákazník kupující si nové auto, bude 

mít Construct „v hlavě“.  Reklama na billboardu by měla mít své sdělení jasné na první 

pohled a to ilustrací, titulkem a textem. Je také možnost ušetřit  a to propagací 

s lokálním prodejcem mechanického zabezpečení. Autoservis anebo prodejce aut by 

z tohoto měl nejenom zisk z pravděpodobně vyššího prodeje zabezpečení, ale i možnost 

upozornit zákazníky na svoji firmu. Do této akce by se zapojili i obchodní zástupci 

firmy, kteří by mohli při pravidelných návštěvách distributora „sondovat“ případný 

zájem a také se podílet na vhodných umístěních billboardů v krajích, ve kterých působí. 

Firm ě Construct tedy doporučuji reklamu na billboardech ve spolupráci 

s lokálními prodejci zabezpečení. Reklama na billboardech ale není z dlouhodobého 

hlediska vhodným způsobem prezentace, jelikož Ředitelství silnic a dálnic má v roce 

2011 v plánu zrušit 440 z 2226 poutačů, přičemž v horizontu několika let je chce zrušit 

všechny.  
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5.4.2.2 Reklama v tisku 

 

 Reklama v tisku může být vhodný způsob, jak zasáhnout cílovou skupinu 

zákazníků. Nasnadě jsou motoristické magazíny. Tisková inzerce může obsahovat více 

informací, nežli billboard, jelikož má čtenář více času na prostudování.  

 V České republice existuje přes dvacet časopisů s automobilovou tematikou. 

Jsou známy informace, kdy vydavatelé časopisů úmyslně falšují data o počtu prodaných 

kusů a o čtenosti. Media projekt, který zkoumá počet prodaných kusů i čtenost 

magazínů, byl také obviněn z falšování dat. Data vydavatelé falšují z důvodu vyšších 

příjmů za reklamu, kterou v případě vyšší čtenosti od zadavatelů inzerce obdrží. 

Z tohoto důvodu si netroufám doporučit žádný automobilový časopis. V případě zájmu 

o inzerci v motoristických magazínech firmě doporučuji obrátit se na reklamní 

agenturu, která má zkušenosti v oboru. [17] 

 

 

5.4.2.3 Reklama na Internetu 

 

 Bannerová reklama je jednou z možností jak zasáhnout cílovou skupinu na 

internetu. Banner je druh reklamy, který se nám zobrazuje na internetových stránkách. 

Po kliknutí na tuto reklamu se uživatel dostane na zadavatelem reklamy vybrané místo, 

většinou na stránky firmy. Výhodou tohoto druhu reklamy je snadná měřitelnost jejího 

úspěchu, neboť se může měřit v počtu kliknutí na banner. Vhodným umístěním mohou 

být servery s vysokou koncentrací cílové skupiny zákazníků. Jenže tyto servery jsou 

navštěvovány spíše mladší populací. Vhodnými servery jsou takové, které navštěvují 

lidé s vyššími příjmy, například server Hospodářských novin ihned.cz. [26] 

 

 Další možností prezentace na internetu je spolupráce s agenturami, které se 

specializují na internetovou reklamu. Vhodnou agenturou je firma Internet Billboard 

a.s., která umožňuje zákazníkům platit pouze za počet kliknutí na banner či text. 

Zákazník si předem objedná počet požadovaných kliknutí. Agentura reklamu zobrazuje 

po Internetu tak dlouho, dokud počet kliknutí nedosáhne požadovaného počtu. [10] 
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5.4.3 Internetové stránky firmy 

 

 Billboardy, bannery i reklama v tisku by měla odkazovat na internetové 

stránky firmy Construct. Analýza webových stránek firmy poukázala na její 

nedostatky. Mimo zmíněných chyb vidím největší slabinu v přehlednosti a omezené 

komunikaci se zákazníkem. Firma by měla změnit podobu svých stránek, především 

pak v položkách s produkty firmy tak, aby bylo na první pohled jasné, proč by si měl 

zákazník koupit mechanické zabezpečení. Doporučuji vložit ilustraci v podobě 

„Ukradeno. Neměl CONSTRUCT.“ K této ilustraci doporučuji vložit výše zmíněné 

čtyři důvody ke koupi zabezpečení a až poté text, který na stránkách o produktu existuje 

dnes. Zároveň firmě doporučuji vložit na stránky produktu konfigurátor zabezpečení. 

 

 

5.4.3.1 Konfigurátor zabezpečení 

 

 Na stránkách firmy, v položce mechanické zabezpečení doporučuji p řidat 

jednoduchý konfigurátor , kde by si zákazník z předem připravené nabídky vybral 

nejdřív značku automobilu, následně zvolil model, typ převodovky apod. Po zvolení 

nabídky by se mohl zobrazit náčrt s umístěním zabezpečení ve voze. Další informací, 

která by se z takto dostupných dat dala vyčíst, je přibližná sleva na havarijním 

pojištění. Pokud by si zákazník například vybral značku Škoda -> Octavia -> motor 2,0 

TDI -> manuál, konfigurátor by zákazníkovi ukázal ilustraci s polohou zabezpečení. 

Navíc by byl schopen vypočítat přibližnou hodnotu slevy na havarijním pojištění, která 

by se pro lepší podobu mohla zobrazovat za více let.  S uvedeným autem by tato sleva 

mohla být až 5000 Kč za 5 let. Dále by na této stránce mohla být mapka, kde by si 

zákazník vybral prodejce zabezpečení podle polohy. Takovouto mapku již firma na 

svých stránkách má. Po zvolení kraje a města by se na prvních pozicích mohli 

zobrazovat například dealeři, s kterými má Construct lepší podmínky, popřípadě větší 

dealeři v rámci zlepšení vztahů apod. Smyslem celého procesu je nejen přesvědčit 

zákazníka ke koupi, ale také celý proces výrazně zjednodušit. Na stránce se 

zabezpečením by tedy nemusela být pouze mapka, ale i kontaktní formulá ř, kde by se 

dala instalace zabezpečení po zadání nezbytných údajů předběžně objednat. 
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Poslední možností kontaktu by byl odkaz na infolinku, pomocí které by si zákazník 

mohl vybrat prodejce nebo se zeptat na další informace. 

 

 

5.4.3.2 Elektronický formulá ř 

 

 Komunikace s koncovým zákazníkem je důležitou součástí marketingového 

procesu. Společnost Construct nejenomže minimálně komunikuje se zákazníkem před 

koupí, ale i po koupi zabezpečení. Firma nemá přehled o tom, kdo si kupuje 

zabezpečení a zda je koncový zákazník se svým výrobkem spokojen. Zákazník si může 

stěžovat pomocí emailu anebo zelené linky. Provoz zelené linky je ovšem nákladný a 

email nenavádí zákazníka k vypsání relevantních informací. Řešením je elektronický 

formulář, kde může být zákazník vyzván k vypsání údajů do příslušných kolonek, jako 

například jméno, kontakt, informací o tom, u kterého distributora bylo zabezpečení 

montováno a sériové číslo výrobku. To firmě usnadní třídění informací a jejich ukládání 

do databází. V online formuláři také může být rozevírací lišta s výběrem témat, 

kterých se zákazníkův dotaz či stížnost týká. Může se jednat o stížnost na 

distributora, u kterého bylo zabezpečení montováno, o vadě v mechanickém 

zabezpečení, připomínkách k funkčnosti produktu, technických dotazů apod. Tato lišta 

by firm ě usnadnila přeposílání těchto webových formulářů. Například pokud by 

zákazník zvolil v liště stížnost na funkčnost výrobku, formulář by mohl být odeslán 

mimo jiné přímo do výroby. Pokud by se jednalo o stížnost na prodejce, formulář by byl 

odeslán na obchodní oddělení apod. Firma by tohoto kontaktu také mohla využít 

k rozesílání aktualit nebo cenových akcí. K tomu je však zapotřebí souhlas zákazníka. 

Doporučuji uvést odkaz na internetový formulář do servisní knížky, která je 

dodávána ke každému zabezpečení. Tímto způsobem lze také zákazníka vybídnout 

k registraci za účelem odebírání novinek ve firmě, jakými jsou například cenové akce. 
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5.4.3.3 Optimalizace stránek pro vyhledávače  

 

 Firmě Construct také doporučuji zapracovat na optimalizaci internetových 

stránek pro vyhledávače, a to především pro vyhledávače Seznam a Google. 

Například při vyhledávání klíčových slov „Construct Defend Lock“ nebo „Construct vs. 

Defend“ okupuje první dvě, respektive první čtyři pozice konkurence. Firma Construct 

není ani na první stránce výsledků vyhledávání. 

 

 

5.4.4 Další prezentace na Internetu 

 

 Jak již bylo zmíněno v analytické části, pomocí zadání klíčových slov do 

vyhledávače Google, jako například Construct nebo Defend apod., lze najít fóra, kde 

uživatelé internetu řešili, zda si auto zabezpečit mechanickým zabezpečením nebo zda 

je lepší Construct či Defend. Firm ě doporučuji pravideln ě kontrolovat obsah fór a 

článků na automobilových serverech, zda se nediskutuje o jejích výrobcích. Pokud 

ano, měla by reagovat. Je totiž možné, že obsah fóra nebude sloužit pouze pro 

diskutéry, ale v budoucnu jej budou vyhledávače nabízet zákazníkům, hledajícím 

informace o mechanickém zabezpečení. Obsah serverů lze jednoduše a rychle 

kontrolovat pomocí vyhledávače Google.  

  

 Firmě také doporučuji  vložit video bumpingového testu i testu s tekutým 

dusíkem na své internetové stránky i na server www.youtube.com, a to nejlépe jako 

odpověď k videím, kde byl Construct bumpingem prolomen. 
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5.4.5 Reklama v pořadu Autosalon 

 

 Jak již bylo uvedeno výše, rozpočet na propagaci firmy Construct činní několik 

milionů korun. Televizní reklama v pořadu Autosalon na TV Prima z rozpočtu ukrajuje 

celých 37 %. Reklama má zákazníkovi sdělit, že zabezpečení Construct zabraňuje 

krádeži aut. Firma nemá pro svoji televizní prezentaci celé okno, nýbrž jen výřez. Jak 

bylo uvedeno v kapitole č. 3.4.4.4, reklama by měla být nápaditá a zajímavější než 

ostatní, jinak bude snadno přehlédnuta. Pokud reklama tvořivá není, měl by podnik 

obrátit svoji pozornost jinam. Podle mého názoru reklama tvořivá není. Firma jí spíše 

dosahuje větší zapamatovatelnosti značky. Společnost Construct ovšem s pořadem 

Autosalon spolupracuje řadu let. Navíc 90 % řidičů osobních automobilů značku 

Construct zná a 99 % z nich zná mechanické zabezpečení Construct. Zviditelňování 

firmy tedy není zapotřebí. Firma tak spíše potřebuje přesvědčit zákazníka o tom, 

proč si výrobek značky Construct zakoupit. Pokud chce firma zaujmout zákazníka, 

měla by změnit svoji prezentaci v tomto pořadu poutavější reklamou. V 

poskytnutých deseti sekundách, které má firma k dispozici, je ale velmi obtížné 

zaujmout zákazníka. Navíc se nesmí zapomenout na rozpočet v případě tvorby 

nového reklamního videa. Mým doporučením v tomto případě je změnit firemní 

prezentaci v tomto pořadu, anebo se obrátit na jiný způsob reklamy. 

 

 Pokud by se firma rozhodla  ukončit spolupráci s pořadem Autosalon, část 

rozpočtu, která připadala právě na tuto propagaci, by byla volná na jiné reklamní či 

propagační aktivity.  
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5.5 Rozpočet 

 

V této kapitole jsou vypočítány předpokládané náklady, které firmě s navrhovaným 

změnami vzniknou. 

 

5.5.1 Předpokládané náklady 

 

5.5.1.1 Reklama na billboardech 

 

• Grafický návrh, tisk a montáž – 40.000,- Kč 

o 2.000,- Kč * 20ks = 40.000,- 

 

• Reklama na billboardech – 210.000,- Kč 

o 7000,- Kč (průměrná cena za atraktivnější pozici za měsíc) * 2 (počet 

měsíců) * 20 (počet billboardů) = 280.000,- Kč * 0,75 (25% spoluúčast 

prodejního partnera) = 210.000,- Kč 

 

5.5.1.2 Reklama na Internetu 

 

• Bannerová reklama – 115.000,- Kč 

o  tvorba bannerů – 5.000,- Kč 

 

o internetová prezentace na hlavní stránce serveru ihned.cz v podobě 

skyscraperu – 55.000,- Kč * 2 týdny = 110.000 Kč (cena za tisíc 

zobrazení = 183 Kč) 

 

• Nákup počtu „klik ů“ na reklamu  ve spolupráci s firmou Internet Billboard, 

a.s. – 85.000,- Kč (cena za 10.000 kliků) * 1,25 (příplatek za automobilovou 

tematiku) = 106.250,- Kč 
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5.5.1.3 Komunikace pomocí techniků dealerů 

 

• Propagační letáky – 78.000,- Kč 

o grafický návrh propagačního letáku – 15.000,- Kč 

 

o náklady na výrobu propagačních letáků – 63.000,- Kč 

� 750 (počet prodejních partnerů) * 20 (počet letáků na partnera) * 

4,20 Kč (náklad na tisk a papír) = 63.000,- Kč 

 

• Prodejní manuál pro techniky distributorů – 33.500,- Kč 

o grafický návrh – 8.000,- Kč 

 

o náklady na výrobu – 25.500,- Kč 

� 750 (počet prodejních partnerů) * 10 (počet letáků na partnera) * 

3,40 Kč (náklady na tisk a papír) = 25.500,- Kč 

 

• Soutěžní knížky a známky – 19.050,- Kč 

o grafický návrh soutěžní knížky – 5.000,- Kč 

 

o náklady na výrobu soutěžních knížek – 11.250,- Kč 

� 750 (počet prodejních partnerů) * 5 (počet knížek na partnera) * 3 

Kč (náklady na tisk a papír) = 11.250,- Kč 

 

o náklady na výrobu 18.000 soutěžních známek – 2.800,- Kč 

 

• Soutěžní ceny pro techniky distributorů 380.817,- Kč 

o Slosovací soutěž – 2310 € = 55.440,- Kč (s předpokládaným kurzem 24 

Kč/Euro ke konci roku 2011) 

� fotbalová Liga mistrů – 2 * 300 € (vstupenka) + 2 * 70 € 

(jízdenka vlak) + 100 € (hotel) + 160€ (kapesné) = 1000 € 

� hokejové Mistrovství světa – 2 * +150 € (vstupenka) + 2 * 120 € 

(letenka) + 80 € (hotel) + 130 € (kapesné) = 750 € 
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� fotbalová Evropská liga – 2 * 100 € (vstupenka) + 2 * 100 € 

(letenka) + 60 € (hotel) + 100 € (kapesné) = 560 € 

 

o Soutěž pro nejlepší ze všech dealerů – 200.397,- Kč 

� skútr Yamaha Vity objem 125ccm - 44.990,- Kč  

� poukázka na dovolenou pro 2 osoby v ceně 30.000,- Kč 

� let stíhačkou – 20.399,- Kč 

� řízení tanku 30 minut -  9.999,- Kč 

� pilotování vrtulníku 180 minut – 6.999,- Kč 

� jízda v dakarské Tatře 240 minut – 6.299,- Kč 

� řízení obrněného transportéru 60 minut – 5.999,- Kč 

� kapitánem jachty na zkoušku 4.999,- Kč 

� pivní pobyt 2 osoby/ 2 noci – 4.699,- Kč 

� řízení terénního vozu Hummer H2 45 minut – 3.024,- Kč  

� tandemový seskok padákem 10 * 3.299,- Kč = 32.990,- 

� řízení Ferrari F430 Cabrio na závodním okruhu v Brně = 30 * 

1000,- Kč = 30.000,- Kč 

o Soutěž pro nejúspěšnější techniky v rámci podniku 124.980,- Kč 

(počítáno s omezením zbývajícího rozpočtu 125.153,- Kč) 

� ceny pro 20 největších prodejců - tandemový seskok padákem = 

20 * 3299,- Kč = 65.980,- Kč 

� ceny pro 21. – 79. největšího prodejce - řízení Ferrari F430 

Cabrio na závodním okruhu v Brně = 59 * 1000,- Kč = 59.000,- 

Kč 

5.5.1.4 Internetové stránky 

 

• Tvorba a implementace konfigurátoru včetně součástí – 12.000,- Kč 

 

• Tvorba elektronického formuláře – 4.000,- Kč 
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5.5.2 Celkové náklady 

 

Tabulka č. 9: Souhrn nákladů navrhovaných změn (Zdroj: Vlastní analýza) 

Nákladová položka Částka 

Reklama na billboardech 250.000,- Kč 

Reklama na Internetu 221.250,- Kč 

Náklady na soutěž pro techniky dealerů 399.867,- Kč 

Náklady na prodejní manuál a nový 
leták 

111.500,- Kč 

Internetové stránky 16.000,- Kč 

Celkové náklady 998.617,- Kč 

 
 

 

Celkové náklady na mnou navrhované změny činí 998.617,- Kč. Pokud by se firma 

rozhodla zrušit televizní reklamu v pořadu Autosalon, zbývalo by k další propagaci 

téměř 2 miliony Kč. Část z nich by se dala použít na propagaci v odborném tisku ve 

spolupráci s reklamní agenturou. Výhodou reklamy na internetu je okamžitá možnost 

měření její úspěšnosti. Pokud by reklama na serveru Ihned.cz byla úspěšná, doporučuji 

ve spolupráci pokračovat. Poněkud odlišným způsobem propagace na internetu je 

zakoupení počtu „kliků“ na reklamu. Firma má zaručený počet přístupů pomocí této 

propagace. Úspěšnosti této akce je také velmi snadné změřit.  Úspěšnost reklamy na 

billboardech se dá změřit v počtu zvýšeného počtu prodaných zabezpečení v rámci 

regionu, kde se billboard vyskytuje, popřípadě zvýšení počtu prodaných zabezpečení u 

partnera reklamy. I v případě, že výše zmíněné reklamní akce nepřinesly firmě okamžité 

zaplacení kampaně v počtu prodaných zabezpečení, je zde možnost, že si zákazník 

zakoupí zabezpečení v budoucnu. Firma by tedy měla při zhodnocování úspěchů 

reklamní kampaně počítat i s tímto faktem. 

  



- 89 - 
 

Závěr 
 

 

Společnost Construct působí na trhu s mechanickým zabezpečením již téměř dvacet 

let. Za tuto dobu se podnik z regionální firmy vypracoval ve firmu působící po celé 

České republice s vysokou mírou povědomí u majitelů automobilů. Přesto firma prodá 

každý rok méně a méně zabezpečení, přičemž od roku 2003 do roku 2009 klesl počet 

prodaných výrobků o 47 %. Jak bylo zjištěno v analytické části této práce, je to 

především v důsledku klesajícího počtu odcizených vozů. Firma tedy potřebuje 

přesvědčit majitele automobilů o tom, že se auta stále odcizují, a že mechanické 

zabezpečení v krádeži zabrání. Zákazník by se také měl dozvědět o slevě na havarijním 

pojištění, která v některých případech může částku vynaloženou za nákup zabezpečení 

vrátit. Firma ovšem nedisponuje takovými finančními prostředky, aby oslovila velkou 

část majitelů automobilů. 

 

Firma prodává své zabezpečení v 97 % případů pomocí dealerů. Ti mají „moc“ 

v podobě komunikace se zákazníkem. Firma se v posledních letech spíše soustředila 

k udržení stávajících dealerů, nežli na získávání nových koncových zákazníků. 

Komunikace s koncovými zákazníky spočívá především v reklamě v pořadu Autosalon 

na TV Prima, na kterou firma vynakládá 37 % rozpočtu marketingového oddělení. Jak 

bylo zjištěno v analytické části této práce, tuto reklamu vidí každý týden přibližně 150 

tisíc diváků. Firmě jsem přesto doporučil, aby tyto prostředky přesměrovala raději 

jinam. Mým návrhem byla především reklama na internetu a reklama na billboardech. 

Pokud by se reklamní kampaň ukázala jako úspěšná, firmě jsem doporučil do 

internetové a billboardové reklamy investovat více peněz, jelikož v rozpočtu zbude na 

propagaci téměř dva miliony Kč.  

 

 Především internetová kampaň by nemohla být úspěšná bez vylepšení internetových 

stránek. Stránky byly podrobeny analýze, přičemž jejich nedostatek jsem shledal 

především ve způsobu vyhledávání a ve způsobu objednávky zabezpečení. Jednou 

z hlavních předností navrhovaných změn na internetových stránkách firmy je navržený 

konfigurátor. Ten výrazně usnadní zákazníkovi objednávku zabezpečení. Jednou 
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z dalších předností konfigurátoru je informace o slevě na havarijním pojištění, která se 

dá dle zadaných dat zhruba vypočítat.  

 

 Největší předností této práce je nový způsob komunikace s dealery, respektive 

s techniky dealerů. Jsou to právě technici, kteří mají možnost komunikovat s uživateli 

automobilu a přesvědčit je o potřebě zakoupení mechanického zabezpečení. Technici 

dealerů se ročně setkávají se stovkami tisíc současných i budoucích majitelů vozů, kteří 

nemají v automobilu namontované zabezpečení. Mnou navržený způsob komunikace 

techniky přímo motivuje k vyššímu počtu prodaných zabezpečení a to jak v soutěži 

v rámci podniku u 79 největších dealerů, tak v soutěži v rámci České republiky. 

Technici dealerů, kteří ročně neprodají takový počet zabezpečení, aby mohli v soutěži 

uspět, jsou motivováni losováním o velmi atraktivní ceny. Náklady na tuto propagaci 

jsou pouhých 400.000,- Kč, přičemž úspěch akce závisí na atraktivitě a množství cen. 

Pokud by se akce, kterou navrhuji začít v polovině roku 2011, ukázala jako úspěšná, 

doporučuji firmě v roce 2012 začít novou akci s případným vyšším rozpočtem.  

 

Cílem této práce bylo provést analýzu uplatnění marketingu a na základě této 

analýzy vypracovat marketingovou strategii firmy Construct CZECH a.s. Před 

samotným návrhem marketingové strategie bylo nutné provést analýzu současného 

stavu. Z výsledků analytické části práce, která byla shrnuta ve SWOT analýze, 

vycházely cíle návrhové části. Navrhovaná opatření povedou k většímu počtu 

prodaných zabezpečení, k vyššímu podílu na trhu a především k větším ziskům firmy. 

Navrhovaného cíle práce tedy bylo dosaženo. 
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Příloha č. 1:  Časový harmonogram navrhovaných změn 



 
 

Příloha č.1: Časový harmonogram navrhovaných změn (Zdroj: Vlastní návrh) 
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