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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy, která působí 

v oblasti velkoobchodu. V teoretické části pojednává o různých marketingových 

přístupech. Poté se věnuje vybraným analýzám vnějšího a vnitřního prostředí podniku. 

V závěrečné části se věnuje definování poslání a cílů podniku a také návrhu 

marketingové strategie. 

ABSTRACT 

This Master´s thesis deals with the design of the marketing strategy of the company, 

which operates in the wholesale area. The theoretical part deals with various marketing 

approaches. After that, he focuses on selected analyzes of the enterprise's external and 

internal environment. The final part deals with the definition of the mission and goals of 

the company as well as with the design of the marketing strategy. 
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ÚVOD 

V dnešní zrychlené době, která díky moderním technologiím pádí mílovými skoky 

kupředu, není jednoduché udržet v podnikání krok s konkurenty. Proto je velmi důležité 

neustále sledovat všechny trendy v oblasti prodeje a obchodu a snažit se je 

implementovat do vlastní firmy.  

„Časy se budou měnit pořád a stále rychleji.“ – Bob Dylan (1) 

Nejinak je tomu v marketingu, který se díky rozvoji komunikačních technologií velmi 

mění a zákazník je díky tomu opravdu zahlcen informacemi o všech výrobcích a 

cenách. Dá se říci, že jedna z podmínek dokonalého trhu, tedy že všichni prodávající a 

kupující mají dokonalé informace o cenách a množství zboží směňovaného na trzích, 

která byla ještě před několika málo lety naprostou utopií, je dnes do značné míry 

splněna. Díky tomu má zákazník na trhu opravdu velký výběr a firmy se musí snažit, 

aby právě jejich marketingová koncepce a komunikace zákazníka zaujala natolik, že 

nakoupí zboží právě u nich.  

V této diplomové práci se budu zabývat návrhem marketingové strategie pro firmu, 

která působí na B2B trhu a zabývá se především velkoobchodním prodejem 

elektromateriálu. I přesto, že patří k v regionu k těm větším a významnějším nemá 

zpracovanou marketingovou strategii. Aby tedy své postavení udržela a mohla se dále 

úspěšně rozvíjet, je nutné, aby si vytýčila cíle a zvolila správnou marketingovou 

koncepci, která jí pomůže těchto cílů dosáhnout. Pokud by nezavedla jasnou 

marketingovou koncepci a nedržela stále krok s nejnovějšími trendy, dříve nebo později 

by jistě zanikla. 

„Když zůstanete ve vyjetých kolejích, máte to spočítané.“ – The Darkness (1) 
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1 CÍLE PRÁCE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro firmu 

Mercon, spol. s r.o., která se zabývá velkoobchodem v oblasti elektromateriálů a je 

předním distributorem značky Legrand v České republice. Marketingová strategie bude 

samozřejmě zpracována s ohledem na současnou situaci firmy a její součástí bude i 

ekonomické zhodnocení náročnosti návrhů. Při volbě návrhů je potřeba zohlednit i další 

faktory, mezi které patří například aktuální postavení firmy na trhu, hospodářské 

prostředí v ČR a ve světě, vývoj konkurence či technologický pokrok. 

Mezi dílčí cíle tedy patří zpracování a vyhodnocení dat analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí, které budou podkladem pro SWOT analýzu. Tyto analýzy budou 

východiskem pro návrhovou část diplomové práce, a bude nutné zohlednit i 

celopodnikovou strategii firmy, která je nadřazená té marketingové. 

Metodika zpracování diplomové práce je následující. V první části, která je teoretická se 

práce zaměří zejména na definování pojmů z oblasti marketingu, marketingových 

strategií a analýz, které budou následně použity. Další část této práce je část analytická. 

Zde se práce zaměří především na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí podniku, a 

také na analýzu vývoje české ekonomiky. V poslední návrhové části, která se bude 

opírat o teoretické poznatky z první částí a analýzu prostředí z druhé části, navrhnu 

marketingovou strategii firmy, která bude doplňovat celkovou strategii firmy. Celková 

strategie firmy vychází z dlouhodobých cílů a vize, které budou také součástí analýzy a 

v součinnosti s nejvyšším vedením společnosti budou případně upraveny nebo 

doplněny. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Marketing 

Marketing není synonymem pro prodej a reklamu, jak se mnoho lidí domnívá. 

Marketing je v dnešním světě nutné vnímat jako uspokojování potřeb zákazníka a nikoli 

jako schopnost přesvědčit a prodat. Marketing začíná dávno předtím, než je produkt 

vyroben, je úkolem manažerů zjistit potřeby zákazníků a tomu uzpůsobit výrobek. Poté 

marketing pokračuje i v době životnosti produktu a snaží se přilákat nové zájemce o 

koupi. (1) 

„Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát a chápat 

zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala…a prodávala se 

sama.“ – Peter Drucker (1) 

 

Obrázek 1 - Klíčové marketingové koncepce 

Zdroj: (1) 

 

V zásadě rozlišujeme dva marketingové trhy a to B2B (business to business) a B2C 

(business to customers). V B2B marketingu společnosti navzájem směňují své produkty 
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a služby s určitou hodnotou, v B2C marketingu stojí proti sobě firmy, které se snaží 

uspokojovat potřeby zákazníka a zákazníci, kteří si jen plní své potřeby a přání. (1) 

2.1.1 Marketingové etapy 

Historický marketing 

Takto orientované firmy vyrábějí to co umí, nikoliv to, co žádá trh. Tyto firmy nelze 

považovat za marketingové orientované, protože cenu svých výrobků stanovují 

kalkulacemi a ne tržně. Takové firmě hrozí v dnešní době krach a t i přesto, že je 

tradiční či rozsáhlá. (2) 

Klasický marketing 

Základem takového marketingu je marketingový mix, tedy 4P (Product, Price, Place, 

Promotion). V tomto pojetí marketingu se firmy snaží získat a udržet tržní podíl pomocí 

všech dostupných metod. I přesto, že je dnes již považován za překonaný, má i své 

přednosti a to především relativní jednoduchost a prověřenou funkčnost. Své uplatnění 

má především v menším podnikání. (2) 

Moderní marketing 

Toto marketingové pojetí se rozvíjí v posledních letech a jedná se v podstatě o 4C 

marketing (Cusotmer benefits, Customer cost, Convenience, Communication). Moderní 

marketing jde ruku v ruce se systémy řízení v podniku jako TQM (Total quality 

management), TCS (Total customer satisfaction) a CRM (Customer Relationship 

management). Jedná se v podstatě o klasický marketing, který je rozvinut o další prvky. 

Klade důraz na oboustranně prospěšné partnerství. Cílem moderního marketingu je 

získání a udržení konkurenční výhody, uspokojování potřeb zákazníků, zajištění co 

nejvyššího pohodlí a přijatelná úroveň nákladů. Vyžaduje také osobní kontakt a 

komplexní nabídku, která nezahrnuje pouze produkt, ale přidává i další služby. (2) 
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2.2 Charakteristika B-2-B trhů 

Trh B2B je v zásadě podobný tomu klasickému, který nazýváme B2C, protože na obou 

trzích se snaží firma uspokojit potřeby svých zákazníků. Na B2B je většinou mnohem 

menší počet zákazníků, za to mnohem větších. Za většinou nákupů, tak stojí je několik 

málo firem a s touto koncentrací kupní síly se zvyšuje i význam smluv. Platí zde 

pravidlo 80/20, tzn., že 20 % klíčových zákazníků tvoří 80 % obratu firmy.  Poptávka 

na trzích B2B je však mnohdy závislá na poptávce na spotřebním trhu a má také větší 

volatilitu. Často se na B2B trzích objevuje neelastická poptávka, zvláště v krátkém 

období. Dalším charakteristickým znakem je geografická koncentrace, kdy se 

dodavatelé snaží co nejvíce přiblížit svým zákazníkům.  (1) (2) 

2.2.1 Účastníci nákupního procesu na B-2-B trzích 

Část organizace, která provádí nákupy se nazývá nákupní centrum. Do nákupního centra 

patří všechny osoby a jednotky, které se účastní rozhodovacího procesu organizace. 

Uživatelé 

Dávají podnět ke koupi a často jsou to ti, kteří budou daný výrobek či službu užívat. 

Pomáhají specifikovat parametry výrobku či služby. 

Ovlivňovatelé 

Jedná se například o technické pracovníky, kteří pomáhají specifikovat požadavky a 

mají tedy nějaký vliv na rozhodovací proces. 

Nákupčí 

Jejich úloha spočívá ve vybrání toho správného dodavatele a mají právo s ním vyjednat 

podmínky. Při větších nákupech patří do tohoto týmu i členové vedení. 

Rozhodovatelé 

Jsou to lidé, kteří mají formální pravomoc uskutečnit nákup. Při menších nákupech jsou 

to nákupčí, při větších spíše členové vedení.  
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Vrátní 

Lidé, kteří sledují tok informací a kontrolují ho. Například techničtí pracovníci nebo 

asistentky. (1) 

2.2.2 Formy prodeje na B-2-B trzích 

Formy prodeje na B-2-B trzích bývají nejčastěji dva a to vztahový prodej a 

přizpůsobivý prodej. Tyto dva způsoby se vzájemně doplňují. Vztahový prodej využívá 

technik přizpůsobivého prodeje při budování dlouhodobých partnerství a přizpůsobivý 

prodej staví na individualitě každého zákazníka. (2) 

Vztahový prodej 

Jak už z názvu vyplývá tento typ prodeje se snaží budovat vztahy se zákazníky a klade 

důraz na dlouhodobé partnerství. Jednotlivé obchody možná nemají takovou hodnotu 

jako jiný jednorázový nákup, ale vyplatí se v dlouhodobém horizontu, protože se 

neustále opakují. Dle některých studií jsou prodejci, kteří místo důrazu na prodej kladou 

důraz na strategické partnerství, prokazatelně dlouhodobě úspěšnější. Pokud se chce 

firma věnovat vztahovému prodeji musí dodržovat základní principy: 

1. Nabídka komplexního řešení 

Firma se nesmí orientovat pouze na jediný produkt, ale musí zákazníkovi 

nabídnout komplexní řešení včetně dalších přidaných služeb. 

2. Hodnota nabídky pro zákazníky 

Je důležité definovat co zákazník potřebuje a jakou hodnotu jednotlivým 

nabídkám přikládá. 

3. Efektivní komunikace 

Je nutné využívat všechny komunikační kanály, které vyhovují oběma stranám, 

tedy firmě a jejím zákazníkům. 

4. Důvěra 
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Budování důvěry je poměrně dlouhý proces, ale při vztahovém prodeji naprosto 

nezbytný, protože díky důvěře si firma zajistí věrnost zákazníků. 

 

5. Věrnost dodavateli 

Díky věrnosti zákazníků si firma zajistí dlouhodobý a trvalý potenciál k prodeji 

svých výrobků. (2) 

Přizpůsobivý prodej 

Pokud firma preferuje tento typ prodeje, musí zaměřit na to, že různé prodejní situace si 

vyžadují jiné vyjednávací přístupy, měla by mít schopnost využívat různé prodejní 

techniky a přístupy. Také by měla mít schopnost přizpůsobit vyjednávání okamžitě dle 

aktuální situace a toho může dosáhnout jen tehdy, pokud bude sbírat a třídit všechny 

dostupné informace. Tento typ prodeje sebou nese poměrně značné náklady na to, aby 

prodejní tým mohl věnovat čas průzkumu trhu, díky čemuž může zvolit optimální 

obchodní strategii. Dalším důležitým aspektem tohoto  typu prodeje je budování silného 

a schopného prodejního týmu. (2) 

2.3 Strategie 

Termín má původ v řečtině a volně přeloženo znamená umění velitele, generála nebo 

umění vést boj. Obecně se strategie definuje jako schéma postupu, které nás dovede 

k vytýčeným cílům. Dá se říci, že je to přehled možných kroků, které firma vykoná 

s vědomím částečné neznalosti, zda povedou k cíli, neboť nejsou poznány všechny 

alternativy. Strategie charakterizuje směr, který bude firma následovat v určitém 

časovém období. (3) 

2.4 Strategický marketing 

Strategický marketing je jednou z vývojových fází marketingu. Je to proces, který je 

spojován s vypracováním řady analýz vnitřních a vnějších podmínek firmy, a také 

analýzy silných a slabých stránek podniku. Dále se také vytváří soubor cílů podniku a 
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strategie jejich dosažení. Stanovují se marketingové cíle a marketingové strategie 

k jejich dosažení. Vypracovává se a následně realizuje marketingová plán a celý tento 

marketingový proces je nutné správně řídit. Strategický marketing je typ marketingu, 

který plně pronikl do rozhodovacích procesů firmy. Strategický proto, že se 

v přítomnosti snaží zaměřovat na budoucí zákazníky a jejich potřeby. Snaží se 

projektovat podmínky na budoucím trhu a také připravuje produkty pro budoucí trh. 

Strategický marketing je zaměřen na zákazníka a jeho potřeby. Snaží se porozumět 

zákaznickým hodnotám a způsobu myšlení. Na základě dostatečné znalosti prostředí a 

konkurence se snaží zhodnotit vlastní možnosti a dovednosti. Hledá konkurenční 

výhodu podniku, která bude silná a dlouho udržitelná a spolu s výsledky marketingové 

situační analýzy formuluje vhodné marketingové strategie. (3) 

2.5 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí se neustále mění, o to více to platí v dnešní propojené době. 

Marketingové prostředí se skládá z různých činitelů vně marketingu, které ohrožují a 

zároveň vytváří podmínky, aby firmy mohly udržovat úspěšné obchodní vztahy. 

Marketingové prostředí představuje jak příležitosti, tak hrozby. Marketingové prostředí 

zahrnuje mikro a makro prostředí. Mikroprostředí jsou síly, které ovlivňují schopnost 

firmy sloužit zákazníkům. Například distribuční cesty, zákaznické trhy, konkurence a 

veřejnost. Makroprostředí zahrnuje demografické, ekonomické, přírodní, technologické, 

politické a kulturní faktory. (1) 

 

Obrázek 2 - Strategický řídící proces 

Zdroj: (3) 
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2.5.1 Vize a poslání podniku 

Vize je motivující prvek, představa nebo myšlenka, která zdůrazňuje, v čem je firma 

jedinečná. Je orientovaná do budoucnosti a konkretizuje zaměření aktivit firmy. Vize 

má tři cíle: určit směr, motivovat lidi a koordinovat společné úsilí. Posláním podnik 

vyjadřuje smysl své existence a vyjadřuje svou filozofii. Správně definovat poslání 

podniku je prvním krokem v celém procesu strategického řízení. Poslání podniku se 

nejlépe stanoví, pokud si manažeři podniku odpoví na otázku „kdo jsme a o co 

usilujeme“. Poslání je obecné a vyjadřuje účel organizace, není měřitelné ani časově 

ohraničené. Poslání má trvalý charakter a není vhodné jej měnit. Nejlepší poslání 

vychází z vizí. Formulování mise do krátkého a stručného prohlášení, které lze sdělit v 

celé organizaci, mohou vyvolat pocit společného cíle a také poskytnout pokyny pro to, 

jak budou přijímána rozhodnutí a přidělovány zdroje v budoucnu. (4) (12) 

2.5.2 Cíle firmy 

Díky poslání víme, kam firma směřuje. Ale aby mohla své poslání naplnit je potřeba 

vytvořit i strategické cíle. Strategické cíle samozřejmě vycházejí z vize a poslání, ale 

mají důležitou vlastnost a to měřitelnost kvantitativními nebo kvalitativními ukazateli. 

Cíle by se měly řídit pravidlem SMART (S – Specific, M – Measurable, A – Aligned, R 

– Realistic, T – Timed). Cíle podniku se mohou dále dělit na krátkodobé a dlouhodobé. 

Dlouhodobé cíle se zaměřují na nezbytné kroky pro dosažení výsledků v budoucnosti a 

vedou manažery k tomu, aby uvažovali o dnešních rozhodnutích v dlouhodobém 

horizontu. Krátkodobé cíle představují výsledky, kterých má být dosaženo v nejbližším 

období. Oblasti, do kterých se obvykle cíle orientují jsou například zisk, prodejní obrat, 

tržní podíl, množství prodaného zboží, rozšíření zákaznické základny nebo sociální 

odpovědnost. Pro ziskový sektor je ve většině případů nejdůležitějším cílem dosažení 

zisku. Existují však i další cíle, které mohou být v určitém časovém období důležitější 

než zisk. Je to například prodejní obrat, tržní podíl, množství prodaného zboží, zvětšení 

zákaznické základy nebo sociální odpovědnost. Pokud má podnik stanovené cíle je 

potřeba stanovit strategický směr, tedy postup, jak cílů dosáhnout. Strategický postup 

bývá platný pro celý podnik.     (3)(4) 

2.5.3 Situační analýza 
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Pokud formulujeme strategii vycházíme nejčastěji ze znalosti prostředí, ve kterém se 

podnik pohybuje. Situační analýza je vhodný nástroj, protože zahrnuje kritické, 

nestranné, systematické a důkladné zkoumání okolí firmy (externí) i prostředí samotné 

firmy (interní). Díky analýze vnějšího prostředí dokážeme odhalit příležitosti a hrozby, 

které se v okolí podniku vyskytují. Při analýze vnitřního prostředí zase odhalíme silné a 

slabé stránky podniku. Marketingová situační analýza se provádí ve třech časových 

horizontech, tedy v minulosti (kde se podnik nacházel), v současnosti (kde je podnik 

nyní) a v budoucnosti (kam se podnik chce dostat). Situační analýza musí být kompletní 

a na jejím základě se určí trhy, na kterých se firma bude realizovat, cíle (kvantitativní, 

kvalitativní) a marketingové nástroje k dosažení cílů. Výsledky situační analýzy 

determinují podnikové schopnosti a jedinečnosti. Na následujícím obrázku je zobrazena 

marketingová situační analýza. Z tohoto schématu budu vycházet, ale práce ji nebude 

přesně kopírovat. (4) 
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Obrázek 3 - Marketingová situační analýza 

Zdroj: (3) 

 

 

Analýza vnějšího prostředí se provádí nejčastěji metodou SLEPT(E). Jedná se tedy o 

analýzu sociálních, legislativních, ekonomických, politických, technologických a 

případně ekologických faktorů. Analýza konkurence zahrnuje charakteristiku a velikost 

konkurenčních firem, jejich silné a slabé stránky, identifikaci výrobku, které má 

konkurence. Analýza trhu se soustředí na velikost a požadavky trhu, názory postoje a 

chování zákazníků nebo vývojové trendy trhu. Analýza prodejů se zaměřuje jak na 

celkové prodeje, tak i na prodeje dle výrobkových řad, teritorií a distribučních cest.  
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2.6 Analýza vnějšího okolí 

Každý podnik působí v nějakém prostředí, které na něj působí a ovlivňuje jeho reakce. 

Působení těchto činitelů způsobuje přínosy, výstrahy nebo obojí. Vnější okolí můžeme 

dále dělit na makroprostředí a mikroprostředí. Do makroprostředí řadíme širší okolí 

podniku, které musí podnik dokonale poznat a orientovat se v něm, protože ho nemůže 

ovlivnit a musí se mu přizpůsobit. Do mikroprostředí spadá bezprostřední okolí 

podniku, tedy oborové okolí. Zde se podniky již navzájem můžou do značné míry 

ovlivňovat. K analýze makroprostředí se nejčastěji používá SLEPT(E) analýza. Ke 

zkoumání mikroprostředí je vhodná Porterova analýza pěti sil. 

2.6.1 SLEPTE analýza 

Jedná se o analýzu zaměřenou na makroprostředí podniku. Tým manažerů by měl 

rozumět trendům, které mají vliv na strategii firmy a její provozní činnosti. SLEPTE 

analýza vyhodnocuje pět základních kategorií a to sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technologické a ekologické faktory. Do sociálních faktorů můžeme zařadit 

sociální klima ve společnosti, hodnoty a postoje lidí, životní styl a životní úroveň, 

kvalifikační strukturu společnosti a zdravotní stav populace. Do legislativních faktorů 

řadíme faktory, které určuje stát a ovlivňuje tím fungování ekonomiky. Jedná se tedy o 

sazby daně z příjmu a DPH, kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb. Dále také 

o kontrolu fungování trhů (regulace cen, antimonopolní politika, státní inspekce 

kvality). Mezi legislativní faktory řadíme také hospodářskou politiku státu, tedy jestli 

například stát podporuje dotacemi malé podnikatele, export nebo výzkum a vývoj. 

Ekonomické faktory ovlivňují situaci podniků velmi silně, a proto je nutné je velmi 

pečlivě analyzovat. Patří mezi ně stadium hospodářského cyklu nejen naší, ale i světové 

ekonomiky, vývoj HDP, inflace a nezaměstnanosti, dále také monetární politika státu 

(vývoj kurzů, úrokových sazeb). Do politických faktorů můžeme zařadit vymahatelnost 

práva, fingování justice, ochranu duševního vlastnictví, regulační opatření, celkovou 

politickou kulturu a stabilitu vlády nebo hrozbu válečného konfliktu. Mezi 

technologické faktory, které mají vliv na podnik zařazujeme rychlost tvorby nových 

vynálezů a zavádění inovací do praxe. S tím souvisí i změna struktury nákladů. 

Investice do technologického rozvoje je na jednu stranu nezbytností, na druhou stranu 

můžou díky tomu vznikat i nové konkurenční výrobky. Posledním faktorem, který se 
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dříve někdy vynechával, ale v dnešní době je velmi populární je faktor ekologický. Na 

jednu stranu se jedná o dostupnost přírodních zdrojů, vliv počasí na poptávku po 

jednotlivých specifických výrobcích. Na stranu druhou se jedná také o dopad našeho 

podnikání na přírodu, kde díky důsledné regulaci a kontrole z posledních let vznikají i 

nové podnikatelské příležitosti, například výroba různých filtrů a čističek. (5)(6) 

2.6.2 Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza pěti sil patří mezi základní a nejvýznamnější nástroje k analýze 

konkurenčního prostředí. Jeho hlavním cílem je analyzovat atraktivitu trhu. Podstatou 

modelu je snaha odvodit sílu konkurence v analyzovaném prostředí a tím i ziskovost 

daného sektoru. Pět sil, o kterých tato analýza mluví, jsou stávající konkurence, nová 

konkurence, zákazníci, dodavatelé a substituty. V sektoru stávající konkurence je 

důležité vymezit, v jakém postavení se naše firma vůči konkurenci nachází a také jak se 

konkurence mění a vyvíjí. Také jak kvalitní zboží konkurence nabízí a jaká je možnost 

ovlivnění ceny zboží. V oblasti nové konkurence se musíme zaměřit na to, jak je náš 

sektor ziskový. Pokud se pohybujeme ve vysoce výnosném sektoru, musíme počítat, že 

zájem nově vstupujících firem bude větší. Musíme však také zvážit bariéry vstupu na 

trh, které můžou nově příchozím konkurentům stup na trh ztížit. Tyto bariéry můžou být 

například diferenciace produktu (vysoká loajalita a návyk zákazníků ke značce), rozsah 

produkce (náklady na výrobu, distribuce, reklamu), distribuční kanály (velký vliv 

stávajících podniků na distribuční kanály), absolutní výhoda v celkových nákladech a 

také reakce stávajících firem na nové zákazníky. Další faktor, který podnik ovlivňuje, 

jsou substituty produktu a jejich dostupnost. Proto je nutné zkoumat strategii podniků, 

které tyto substituty vyrábí. Důležité je analyzovat jejich náklady na reklamu, podíl na 

trhu, zda nevyvíjí nový výrobek a jaké mají v podnikání partnery. Následuje sektor 

dodavatelů. Zde se jedná především o jejich vyjednávací sílu. Důležité je vědět, zda 

jsme pro našeho dodavatele klíčový nebo okrajový zákazník a podle toho přizpůsobit 

strategii. Je dobré analyzovat náklady a dostupnost všech dodávek potřebných pro 

výrobu našeho výrobku. Nejedná se však pouze o materiál nebo polotovary, ale také o 

energie, náklady na získání kapitálu a pracovní síly. Poslední část je věnována 

odběratelům, tedy zákazníkům. Je důležité se na ni zaměřit více, protože jen díky 

zákazníkům má naše firma obrat a může tvořit zisk. Manažery však musí zajímat 

především, kdo jsou jejich zákazníci a jaké mají potřeby, a také jaké jsou současné 
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trendy. Také je vhodné se zaměřit na demografické a geografické faktory a faktory, 

které zákazníky ovlivňují v jejich rozhodování. Ale i zde se jedná o vyjednávací sílu 

odběratelů. Pokud je zákazník velký a tvoří značný obrat naší firmy, je vůči nám ve 

výhodné pozici. Jeho vyjednávací sílu zvyšuje i to, pokud může bez větších nákladů 

přejít ke konkurenci, pokud kvalita zboží pro zákazníka nehraje příliš velkou roli nebo 

pokud je zákazník například silným velkoobchodníkem, který je schopen svým 

chováním ovlivnit další obchodníky a zákazníky. (5)(12) 

 

Obrázek 4 - Porterova analýza pěti sil 

Zdroj: (13) 

 

Analýzu vnějšího okolí vysvětluje následující tabulka. 
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Tabulka 1 - Analýza vnějšího prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Prostředí Faktor Popis 
M

ak
ro

p
ro

st
ře

d
í 

Sociální 
velikost populace, míra nezaměstnanosti, rozložení příjmů, 

životní úroveň, dostupnost pracovní síly 

Legislativní 
změna sazeb DPH a daně z příjmu, zavedení EET, zavedení 

kontrolního hlášení, antimonopolní opatření, ochrana 
spotřebitele, vymahatelnost práva 

Ekonomický 
hospodářské změny, vývoj HDP, inflace, nezaměstnanost, 

úrokové sazby, daně 

Politický 
politická kultura, stabilita vlády, vztah k privátnímu a 

státnímu sektoru, zahraniční konflikty, regionální 
nestabilita 

Technologický 
podpora vlády v oblasti výzkumu, technologický rozvoj 

země, tempo technologických změn 

Ekologický 
přírodní zdroje, klima, ekologické nařízení, ekologická 

odpovědnost firem, znečišťování ovzduší 

M
ik

ro
p

ro
st

ře
d

í 

Stávající 
konkurence 

možnost ovlivnění ceny, nabízené množství zboží, kvalita 
nabízeného zboží 

Nová 
konkurence 

možnosti vstupu na trh (regulace ze strany státu, velká 
ziskovost = mnoho nových firem 

Substituty 
výrobky z jiného průmyslového odvětví, které mohou plnit 

stejnou funkci 

Dodavatelé 
vyjednávací síla dodavatelů, množství dodavatelů, hrozba 
spojení dodavatelů, firma je pro dodavatele pouze malý 

zákazník, zákazník nemá k dispozici tržní informace 

Odběratelé 
vyjednávací síla odběratelů, liší se velikostí, potřebami, 
požadovanou kvalitou, snadný přechod ke konkurenci 
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2.7 Analýza vnitřního prostředí 

K analýze vnitřního prostředí podniku se dá použít několik analýz. Jedná se o 7S 

faktorovou analýzu, koncepce kritických faktorů úspěchu K. H. Chunga, koncepce 

kritických faktorů úspěchu na základě systémových přístupů. K hodnocení výkonnosti 

se hojně používá evropský model excelence EFQM, který bere v potaz jak kvantitativní 

charakteristiky, tak kvalitativní. v marketingovém prostředí je však nejrozšířenější právě 

prvně zmíněná analýza 7S od firmy McKinsey. (7) 

2.7.1 7S analýza 

Analýzu 7S zavedla do praxe poradenská společnost McKinsey. Jedná se o analýzu 

vnitřního prostředí firmy, konkrétně o její strategii, strukturu, systémy, styl řízení, 

spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty. Důležité je také do jaké míry se 

jednotlivé „S“ podílí na procesu tvorby a realizace strategie. 
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Obrázek 5 - Rámec 7S 

Zdroj: (7) 

Strategie 

Pro určení strategie je nutné znát vizi a poslání firmy, protože strategie vychází právě 

z nich. Strategie by měla mít formu volných pokynů a popisů aktivit, které musí firma 

učinit, aby dosáhla svých cílů. Strategie bývá často ukryta v materiálech jako zápis 

z valné hromady nebo je dokonce jen v myšlenkách vlastníků. K tomu, aby mohla být 

strategie naplňována je dobré ji mít řádně zpracovanou a napsanou. Prosazování 

strategie si vyžaduje provádění drobných nebo i větších změn. Strategie a změny s ní 

související musí být vždy šířeny shora. Existuje několik různých druhů strategií. Ty jsou 

uspořádány do pomyslné pyramidy, kdy úplně nahoře je tzv. corporate strategy, která 

určuje základní orientaci firmy. Pod ní je obchodní strategie, následovaná funkční 

strategií. (7) 
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Obrázek 6 - Hierarchie strategií ve firmě 

Zdroj: (7) 

 

Struktura 

Správná organizační struktura si klade za cíl optimální rozložení úkolů, kompetencí 

mezi pracovníky podniku. Existuje několik základních typů, které se vyvíjí od 

jednodušších po složitější. Jedná se o liniovou strukturu, funkcionální strukturu, liniově-

štábní strukturu, divizní strukturu a maticově organizační strukturu. 

Liniová struktura se vyznačuje tím, že existuje přímá nadřízenost a podřízenost mezi 

útvary. Díky tomu je zajištěno rychlé rozhodování, pevné organizační vztahy a jasná 

vymezenost podřízenosti a nadřízenosti. Nevýhoda spočívá v tom, že jsou kladeny 

vysoké nároky na vedoucí pracovníky, kteří nejsou specialisté, ale musí mít znalosti ze 

všech oblastí činností firmy.  

Funkcionální struktura se snaží odstranit nedostatek liniové struktury specializací 

řídících funkcí. Jeden vedoucí je nahrazen několika specialisty. Ti poté rozhodují jen 

v oblastech patřících do jejich kompetence. Mezi slabá místa této struktury patří vyšší 

náklady na realizaci, způsob koordinace jednotlivých činností a rozmělnění 

odpovědnosti.  
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Liniově-štábní struktura se snaží spojovat přednosti liniové a funkcionální struktury. 

Provádění odborných činností je zajišťováno specializovanými a samostatnými útvary. 

Úkolem těchto útvarů je poskytovat rady vedoucím pracovníkům. V našich podmínkách 

je velmi rozšířená.  

Divizní struktura je tvořena samostatnými divizemi, kdy se každá z těchto divizí zabývá 

jinou činností. Jsou rozděleny buď podle druhy výroby či služby, podle geografického 

umístění nebo podle typu zákazníka. Každá divize má svůj vlastní finanční, provozní, 

obchodní či technický úsek. Slabé místo tohoto uspořádání spočívá v nízké koordinaci 

jednotlivých divizí. 

Maticově organizační struktura se uplatňuje zejména ve výrobní oblasti, zejména proto, 

že dokáže v co nejkratším čase dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Spojuje prvky 

funkcionální a divizní struktury. Základní výhody jsou přímý kontakt s vedoucím, 

zvýšená motivace manažerů, snížení chyb díky skupinové práci. Mezi slabiny řadíme 

konflikty mezi vedoucími v horizontální a vertikální linii a nejasnou zodpovědnost za 

náklady a zisky. (7) 

 

Systémy 

Pojmem systémy se v analýze 7S myslí především informační systémy, tedy všechny 

informační procedury, které v organizaci probíhají. V dnešních podnicích je nejčastější 

kombinace ručních a automatizovaných způsobů zpracování informací. Nižší stupeň 

využití informačních systémů se zaměřuje na zpracování dobře strukturovaných dat, 

zejména v oblasti ekonomické, zásobovací a řízení výroby. Vyšší stupeň informačních 

systémů představuje zpracování tzv. neostrých dat a individuálních informací, jako 

například systémy pro řízení vztahu se zákazníky. Systémy pro vrcholové manažery se 

zaměřují především na extrakci dat z běžných systém podniku, které můžou manažerům 

usnadnit rozhodování. (7) 
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Styl řízení 

V této části se analýza zabírá stylem řízení, jaký je v podniku uplatňován. Rozlišují se 

v zásadě tři styly řízení a to autoritativní, demokratický a laissez-faire. Uplatňují se však 

i styly řízení orientované buď na úkoly nebo na vztahy. 

U autoritativního stylu řízení vedoucí dostává důležité informace od podřízených, které 

doplní svými informacemi, potřebnými pro správné rozhodnutí. Vylučuje se účast 

ostatních spolupracovníků na rozhodování. Vedoucí pracovník tedy rozhoduje sám. 

U demokratického stylu řízení je možnost větší spolupráce podřízených na vedení 

firmy. Manažer deleguje některá rozhodnutí na podřízené, avšak v důležitých otázkách 

nakonec rozhoduje sám, neboť za tato rozhodnutí nese odpovědnost. Nicméně 

komunikace je dvousměrná, manažer informuje své podřízené a objasňuje jim své 

záměry a podřízení naopak mají možnost se k těmto záměrům vyjádřit. Díky tomu se 

v podniku vytváří osobní zaujetí pracovníků a pocit sounáležitosti. Na druhou stranu je 

takový styl řízení časově náročnější.  

Poslední z běžných stylů tedy laissez-faire ponechává zaměstnancům volnost 

v rozhodování. Zaměstnanci si postup a rozdělení práce řeší sami, manažer zasahuje jen 

minimálně. Díky tomu se zaměstnanci cítí svobodněji, neboť si věci můžou dělat podle 

sebe, ale hrozí zde riziko bezcílného tápání. (7) 

 

Spolupracovníci 

V každé firmě jsou lidé tím nejdůležitějším článkem řetězu. Svou prací neustále zvyšují 

výkonnost podniku, a proto je jednou ze základních úloh manažera umět se svými 

spolupracovníky jednat. Na druhou stranu zaměstnanci můžou být i provozním rizikem 

a to především, pokud jsou nespokojení. Pro manažera je důležité, aby znal motivaci, 

preference a sklony svých podřízených. Díky tomu bude schopný vytvořit příjemné 

pracovní prostředí. Díky otevřené komunikace mezi zaměstnanci a manažery se u 

zaměstnanců vytváří pocit sounáležitosti. (7)  
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Schopnosti 

V každé firmě by měli zaměstnanci zvyšovat svoji technickou a výrobní kvalifikaci. 

Vedoucí pracovníci by měli zvyšovat tlak, který povede ke zvýšení informačních, 

ekonomických a právních dovedností celého podniku. Jednou z důležitých vlastností 

manažera je schopnost rychle se adaptovat. (7) 

 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty se dají vyjádřit i jako kultura firmy. A kultura firmy velmi úzce souvisí 

se spolupracovníky. Jedná se o soubor hodnot, názorů a neformálních norem, které se 

v podniku dodržují a díky tomu se zlepšuje vnitřní atmosféra firmy. (7) 

 

2.8 SWOT analýza 

SWOT analýza vlastně kombinuje výsledky analýzy vnějšího okolí podniku se závěry 

analýzy vnitřního prostředí podniku. SWOT analýza tyto data zpracovává a snaží se 

zdůraznit klíčové položky, které z těchto auditů vyplývají. Zabývá se čtyřmi hlavními 

oblastmi, a to silnými stránkami podniku, slabými stránkami podniku, příležitostmi 

podniku a hrozbami podniku. (1) 

Silné a slabé stránky se vztahují k interní situaci podniku. Vedoucí pracovníci musí na 

základě analýz vnitřního prostředí nestranně posoudit silné stránky podniku, na kterých 

budou stavět a slabé stránky podniku, které se musí snažit omezit. Jednotlivé faktory 

však nemají pro podnik stejnou váhu a je proto nutné zaměřit se podstatné činitele. 

Pokud je výčet silných a slabých stránek příliš dlouhý, značí to neschopnost rozlišení 

důležitých faktorů a koncentrace na ně.(1)(3) 

Silné stránky jsou pozitivní vlivy, které ovlivňují úspěšnost podniku a odlišují ho od 

konkurence. Ty nejlepší silné stránky jsou ty, které se dají jen těžko napodobit a jsou 

schopny přinášet zisk dlouhou dobu. Mezi tyto silné stránky patří kvalitní výrobky, 
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tradice, vysoká úroveň výzkumu a vývoje, nízké výrobní náklady, dobrá finanční 

situace, kvalifikovaná pracovní síla, kvalitní servis. (3) 

Slabé stránky naproti tomu značí omezení či nedostatky, které je potřeba eliminovat, 

protože omezují potenciál podniku. Mezi takové faktory patří špatný přístup k výzkumu 

a vývoji, nekvalitní výrobky, špatná pověst, zastaralý strojní park, vysoká zadluženost, 

nedostatečná motivace zaměstnanců, nevyhovující informační systém či obtížná 

diferenciace od konkurence. (3) 

Příležitosti a hrozby se vztahují k vnějšímu prostředí podniku a podnik sám je tedy 

nemůže příliš ovlivnit. Manažeři by měli být schopni zhodnotit příležitosti a hrozby, 

které mohou mít na podnik vliv a snažit se příležitosti maximálně využít a hrozby co 

nejvíce potlačit. (1)(3) 

Mezi příležitosti můžeme zařadit takové možnosti firmy, díky kterým podnik lépe 

využít dostupné zdroje a dokáže dříve splnit vytýčené cíle. Nejprve je však nutné tyto 

příležitosti identifikovat. Mezi příležitosti můžeme řadit neexistenci konkurence, 

zrušení ochranářských opatření, snadný vstup na nové trhy nebo růst využitelných 

možností na mezinárodních trzích. (3) 

Ohrožení představuje nepříznivou situaci v okolí podniku, která má vliv na její 

fungování a představuje překážky ve fungování firmy. Tyto faktory můžou ohrozit 

stabilitu podniku nebo vést i ke krachu. Tyto ohrožení je proto důležité pečlivě sledovat 

a rozlišovat je podle závažnosti a pravděpodobnosti výskytu. Ohrožení jsou například 

silné postavení klíčových konkurentů, neschopnost konkurovat na trzích, nepříznivé 

legislativní normy, volný příchod zahraniční konkurence nebo silné postavení klíčových 

zákazníků. (3) 



 

 

32 

 

 

Obrázek 7 - SWOT analýza 

Zdroj:(14) 

 

2.9 Stanovení marketingových cílů a jejich podstata 

Marketingové cíle by měli být spjaty s cíli podnikovými. Určuje je vrcholový 

management pro provedení a vyhodnocení marketingové situační analýzy. Často jsou 

tyto cíle vyjádřeny v peněžních jednotkách. Marketingové cíle představují konkrétní 

úkoly, které se mají splnit v určitém časovém období. Marketingové cíle by měly být 

tvořeny podle určitých zásad a pravidel, zejména tedy: 

 stanovené na základě potřeb zákazníků (zásada „Náš zákazník, náš pán.“) 

 tvořeny při respektování vnitřních a vnějších omezeních 

 přesné, jasné a konkrétní 

 vhodné (zapadají do ostatních cílů podniku) 

 srozumitelné (pochopitelnost pro všechny podnikové úrovně) 
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 měřitelné 

 dosažitelné 

 akceptovatelné 

 vzájemně sladěné 

 hierarchicky uspořádané (3) 

 

2.10 Segmentace trhu 

Marketingová segmentace není o možnostech produktu, ale o identifikování 

zákaznických skupin a jejich potřeb. Síla tohoto přístupu je zřejmá. Firma si nejprve 

vybere segment, ve kterém vidí tržní příležitost a poté se zaměří na vývoj produktu 

přímo pro tento segment. Otázkou je, jak tyto segmenty identifikovat. V marketingové 

segmentaci je nutné splnit dvě základní podmínky. První z nich je identifikovat a 

kategorizovat současné a potencionální zákazníky do relativně homogenních celků. 

Druhou podmínkou je identifikovat charakteristiky a potřeby těchto homogenních 

skupin.  (11)  

Díky segmentaci trhu se nám trh rozdělí na jasně definované části a podnik si může 

vybrat, na jakou část se zaměří. Každý segment je tvořen skupinou zákazníků, kteří mají 

podobná přání a potřeby. Existují dva přístupy k segmentaci, a to buď podle 

deskriptivních charakteristik (geografie, demografie) nebo behaviorálních charakteristik 

(benefity, příležitosti používání značky, věrnost). (8) 

2.10.1 Geografická segmentace 

Jak je z názvu patrné, tento druh segmentace dělí trh na zeměpisné jednotky, jako státy, 

regiony, okresy či města. Podnik může působit buď v jedné nebo více oblastech. Díky 

tomu může přizpůsobit marketingové programy potřebám místních zákazníků. (8) 
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2.10.2 Demografická segmentace 

V tomto typu segmentace dělíme trh podle proměnných jako věk, velikost rodiny, 

pohlaví, příjem, vzdělání či náboženství. U marketérů je tato segmentace velmi 

oblíbená, neboť její vazba na potřeby spotřebitelů je velmi úzká. Tento typ segmentace 

však na B2B trzích není příliš použitelný. (8) 

 

 

2.10.3 Segmentace B2B trhu 

Při segmentaci institucionálního trhu neboli B2B můžeme také rozlišovat kritéria 

tržních projevů (behaviorální) a kritéria popisná (deskriptivní charakteristiky). U kritérií 

chování jsou to podobná kritéria jako na spotřebních trzích (služby, rychlost dodávky). 

U kritérií popisných však můžeme pozorovat značné rozdíly od spotřebního trhu. 

Segmentace B2B trhů je o něco méně komplikovaná než segmentace klasických 

spotřebních trhů, neboť je zde méně zákazníků a převažuje zde racionální rozhodování. 

Kritéria uplatňovaná při segmentaci B2B trhů popisuje následující tabulka. (9) 

 

Tabulka 2 - Segmentační kritéria B2B trhů 

Zdroj:(9) 

 

Kritéria tržních projevů Kritéria popisná 

Očekávaná hodnota Odvětví 

Příležitosti Velikost 

Náročnost/Samostatnost Geografie 

Míra užití Složení DMU 

Uživatelský status Nákupní politika 

Věrnost Používané technologie 

Rychlost dodávky 
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2.11 Marketingový mix 

Marketingové prostředí podniku má dvě relativně samostatné složky. První složka jsou 

faktory hůře ovlivnitelné a patří sem především zaměstnanci a lidé. Druhá složka je 

relativně snáze ovlivnitelná a její položky jsou popsány právě marketingovým mixem. 

Jedná se o soubor vzájemně provázaných proměnných. Nejčastěji se setkáváme se 

skupinou čtyř proměnných, které jsou označovány jako 4P – produkt, prodejní cena, 

prodejní místo, propagace. Některé obory si však s tímto dělením nevystačí, a proto se 

tento rámec rozšiřuje o další. Poté se tento rámec nazývá 8P a kromě již výše 

uvedených sem patří lidé, procesy, produktivita a fyzická evidence. (10) 

Produkt 

 kvalita 

 značka 

 obal 

 design 

Cena 

 rabat 

 platební podmínky 

 úvěrové podmínky 

Distribuce 

 distribuční cesty 

 distribuční mezičlánky 

 distribuční systémy 

 fyzická distribuce 
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Propagace 

 reklama 

 osobní prodej 

 vztahy s veřejností 

 podpora prodeje, (10) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Popis firmy 

V této diplomové práci se zabývám analýzou a návrhem marketingových strategií pro 

firmu Mercon, spol. s r.o. Jedná se o firmu, která byla založena v roce 1994 v Přerově a 

ve svých prvopočátcích se zabývala především velkoobchodním prodejem 

elektromateriálu. Postupem času firma rostla a začala se zabývat i výrobou rozvaděčů 

NN a dodávkami materiálů do prostředí s nebezpečím výbuchu. V posledních letech se 

firma Mercon, spol. s r.o. zabývá také montáží zvonků, domovní automatizace a jiných 

designových prvků. V roce 2003 firma založila pobočku v Ostravě, aby mohla lépe 

obsluhovat zákazníky z tohoto regionu. další růst firmy se datuje k roku 2012, kdy byla 

otevřena pobočka v Praze. Firma cílí především na velkoobchodní zákazníky, pohybuje 

se tedy na B2B trhu, ale ve své centrále v Přerově má i maloobchodní prodejnu. 

V současné době zaměstnává firma Mercon, spol. s r.o. asi 30 lidí a dosahuje obratu 

přes 70 mil. Kč. (15) 

 

 

Obrázek 8 - Logo firmy Mercon, spol. s r.o. 

Zdroj: (15) 

 

Graf 1 - Vývoj tržeb 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2 SLEPTE analýza 

3.2.1 Sociální faktory 

Vzhledem k tomu, že firma působí především na B2B trhu, sociální faktory jako kupní 

síla obyvatelstva ji přímo neovlivňují. Samozřejmě v konečném důsledku to nějaký vliv 

má, ale není to primární faktor, který by na firmu působil. Mnohem více ji může 

ovlivňovat průměrná mzda v daném regionu, protože pokud si chce udržet kvalitní 

zaměstnance je nutné, aby měla nadprůměrné mzdy. V současné situaci na trhu práce, 

kdy je nízká nezaměstnanost a velký počet volných pracovnách pozic je důležité 

sledovat vývoj průměrné mzdy a snažit se udržet mzdu nadprůměrnou a tím si udržet 

kvalitní zaměstnance. 

Tabulka 3 - Počet zaměstnanců a průměrná měsíční mzda - Olomoucký kraj 

Zdroj: (16) 

 

 
Počet zaměstnanců 

Průměrná měsíční 
mzda 

2011 213 700 20 941 Kč 

2012 213 000 21 515 Kč 

2013 211 600 21 472 Kč 

2014 211 300 22 222 Kč 

2015 217 900 22 879 Kč 
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Z předchozích grafů je zřejmé, že průměrná měsíční mzda od roku 2011 neustále roste, 

kromě mírného poklesu v roce 2013. V současné době dosahuje průměrná mzda 

v Olomouckém kraji necelých 23 tis. Kč. Dalším trendem, který můžeme z grafu vyčíst 

je, že od roku 2011 počet zaměstnaných lidí meziročně klesal až do roku 2014, kdy se 

trend obrátil a v roce 2015 byl zaznamenán nárůst počtu pracujících lidí. Celkem jich 

bylo necelých 218 tis. 

 

Tabulka 4 - Počet obyvatel - Olomoucký kraj 

Zdroj: (16) 

 

 

Počet 
obyvatel 
celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) Průměrný 
věk muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

2011 638 638 312 033 326 605 92 972 440 747 104 919 41,2 

2012 637 609 311 608 326 001 93 440 435 300 108 869 41,5 

2013 636 356 311 018 325 338 94 054 429 863 112 439 41,7 

2014 635 711 310 718 324 993 94 898 424 947 115 866 42,0 

2015 634 718 310 286 324 432 95 884 420 019 118 815 42,2 

Graf 2 - Vývoj průměrné měsíční mzdy a počtu zaměstnanců - Olomoucký kraj 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Předchozí tabulka a graf znázorňují počet obyvatel a průměrná věk v Olomouckém 

kraji. Z grafu je zřejmé, že počet obyvatel kraje celkově klesá, ale pokud se zaměříme 

na věkovou strukturu, je zřejmé, že roste počet dětí a důchodců a počet ekonomicky 

aktivního obyvatelstva klesá. S tím souvisí i růst průměrného věku obyvatele.  

Pokud si dáme do souvislostí předchozí údaje je jasné, že firmám v Olomouckém kraji 

reálně hrozí, že v blízké budoucnosti nebudou mít dostatek zaměstnanců a bude tedy 

tlak na růst mezd. S tím je potřeba počítat a snažit se udržet stávající zaměstnance. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 hrozba: zvyšování osobních nákladů a nedostatek schopných zaměstnanců 

3.2.2 Legislativní faktory 

Do legislativních faktorů, můžeme zařadit všechny právní normy, které se společnosti 

týkají. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost s ručením omezeným, musí se řídit 

živnostenským zákonem (č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zákonem o 

obchodních korporacích (č.90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a občanským 

zákoníkem (č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů). další zákon, který se firmy 

40,6

40,8

41,0

41,2

41,4

41,6

41,8

42,0

42,2

42,4

632 000

633 000

634 000

635 000

636 000

637 000

638 000

639 000

2011 2012 2013 2014 2015

Vývoj počtu obyvatel a průměrného věku 

Počet
obyvatel
celkem

Průměrný
věk
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dotýká je zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a 

zákon o účetnictví (č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Firma má 

samozřejmě i zaměstnance, takže dalším zákonem, kterým se musí řídit je zákoník 

práce (č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Od 1. 3. 2017 se bude firmy týkat 

i zákon o evidenci tržeb (č.112/2016 Sb.). Předchozí zákony se týkají v podstatě všech 

podniků. Firma Mercon se však zabývá pracemi s elektrickými zařízeními a proto 

zaměstnanci, kteří tuto činnost vykonávají musí splňovat podmínky vyhlášky č.50/1978 

Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vzhledem k tomu, kolik různých zákonů 

musí firma dodržovat není v silách jednatele ani ředitelů sledovat všechny změny a 

proto si na tuto činnost najímají externího právního poradce a účetní firmy jezdí na 

pravidelná školení. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 silné stránky: zkušené účetní, sledování aktuální legislativy 

 

3.2.3 Ekonomické faktory 

Do ekonomických faktorů řadíme vývoj na trzích, který se dá měřit podle vývoje HDP, 

nezaměstnanosti, inflace či úrokových sazeb.  

 

Tabulka 5 - HDP výdajová metoda, ČR 

Zdroj: (16) 

 

v mil. Kč 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výdaje na 
konečnou 
spotřebu 

2 756 756 2 791 888 2 801 813 2 851 036 2 922 816 3 029 383 

Tvorba hrubého 
kapitálu 

1 074 377 1 087 401 1 063 114 1 010 887 1 116 425 1 246 027 

Saldo vývozu a 
dovozu 

122 518 154 466 194 985 236 205 274 548 279 205 

Hrubý domácí 
produkt 

3 953 651 4 033 755 4 059 912 4 098 128 4 313 789 4 554 615 
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Z výše uvedené tabulky a grafu můžeme zjistit, že od roku 2010 zažívá Česká republika 

neustálý růst HDP a tudíž se naší ekonomice daří dobře. 

 

Tabulka 6 - Úrokové sazby ČR 

Zdroj: (17) 

 

   
v % 

 

 

Úrokové 
sazby 

poskytnuté 
nefinančním 

podnikům 

Nefinanční 
podniky - 

úvěry s obj. 
do 7,5 mil. 

CZK 

Nefinanční 
podniky - 

úvěry s obj. 
7,5 - 30 mil. 

CZK 

Nefinanční 
podniky - 

úvěry s obj. 
nad 30 mil. 

CZK 

2010 3,47 5,11 3,64 3,34 

2011 2,86 4,80 3,32 2,64 

2012 2,61 4,33 2,80 2,46 

2013 2,26 4,06 2,58 2,08 

2014 2,22 3,57 2,68 2,01 

2015 1,74 3,30 2,35 1,54 
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Graf 4 - Vývoj HDP v ČR 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky můžeme vidět, že úrokové sazby, za které bank půjčují 

nefinančním společnostem od roku 2010 klesají. U úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč jsou 

nyní v průměru 3,3 %, u úvěrů s objemem od 7,5 mil. Kč do 30 mil. Kč jsou nyní 2,35 

% a u úvěrů nad 30 mil. Kč dosahují 1,54 %. 

 

Výstup pro SWOT analýzu:  

 příležitosti: využít dobrý hospodářský růst a snižující se úrokové sazby pro 

rozvoj podnikání a investice 

 hrozba: vzhledem k tomu, že ekonomika roste již pět let po sobě, může brzy 

přijít útlum růstu nebo dokonce propad ekonomiky 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.4 Politické faktory 

Česká republika je parlamentní demokracií. V současné době se nacházíme v druhé 

polovině vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Tato vláda se prezentuje jako středo-levá, i 

když politické zaměření hnutí ANO je dosti široké a není zřejmé, jestli patří spíše 

k pravici či levici. I přesto, že vláda zavedla další administrativní opatření jako 

kontrolní hlášení k DPH či elektronickou evidenci tržeb, za což je kritizována jak 

opozicí, tak menšími živnostníky, na firmu Mercon, spol. s r.o. nemají tyto opatření, 

kromě mírně vyšších nároků na administrativu žádný vliv. Příští volby do Poslanecké 

sněmovny se budou konat v říjnu 2017 a zatím to vypadá, že složení vlády by mělo být 

podobné, avšak s jiným rozložením sil. Pokud by vyhrála ČSSD, dá se počítat se 

zavedením sektorové daně nebo progresivního zdanění pro firmy. To by mohlo mít na 

firmu negativní dopad. Celková politická stabilita v EU je i přes odchod Velké Británie 

zatím dobrá, rozhodující budou následující měsíce, kdy se budou konat volby ve Francii 

a Německu. Výsledky těchto voleb nejspíše napoví další směřování EU. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 hrozby: zavedení progresivního zdanění firem, nestabilita EU 

 

3.2.5 Technologické faktory 

Rozvoj nových technologií se neustále zrychluje a konkrétně v oblasti elektromateriálu 

se do popředí stále více dostávají přístroje tzv. chytré domácnosti, které dokáží řídit jak 

topení, větrání nebo světla a tím i spotřebu elektrické energie. Také dokáží ovládat 

žaluzie, garážová vrata, a to všechno prostřednictvím například chytrého telefonu nebo 

tabletu. Také se mluví o propojení domácích spotřebičů, které by dokázaly navzájem 

komunikovat a sdílet informace (např. lednička dokáže odeslat do mobilního telefonu 

nákupní seznam, podle toho, co v ní chybí). 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 příležitosti: rostoucí poptávka po zařízeních pro chytrou domácnost 

 



 

 

45 

 

3.2.6 Ekologické faktory 

Mezi ekologické faktory, které by firmu mohly ovlivnit bych zařadil růst poptávky po 

ekologických zdrojích jak tepla, tak světla. V osvětlení jsou v poslední době velmi 

moderní LED zdroje, které mají řádově nižší spotřebu elektrické energie, delší životnost 

a srovnatelný výkon. Nevýhodou může být cena takových zdrojů, která však s jejich 

rozvojem začínám být více příznivá. U vytápění se do popředí dostávají tepelná 

čerpadla, které dokážou čerpat teplo, jak přímo ze země, tak i ze vzduchu nebo vody. 

 

Obrázek 9: Tepelná čerpadla na českém trhu 

Zdroj:(20) 

 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 příležitosti: rostoucí poptávka po LED zdrojích osvětlení a tepelných čerpadlech 
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3.3 Porterova analýza 

3.3.1 Stávající konkurence 

Velkoobchodní trh s elektromateriálem je v ČR dostatečně nasycen a konkurence je 

poměrně silná. Mezi největší konkurenty firmy Mercon, spol. s r.o. patří společnost 

Argos Elektro, a.s. z Opavy, která je však také významným dodavatelem. Dalším 

konkurentem a zároveň dodavatelem je firma Elektro S.M.S., s.r.o. z Českých 

Budějovic. Další silný konkurent je firma JANČA V.M., s.r.o. z Valašského Meziříčí a 

mezi poslední z velkých konkurentů se řadí firma MPI Tech, s.r.o. z Přerova, která byla 

založena bývalým zaměstnancem firmy Mercon, spol. s r.o. a je tedy nebezpečným 

geografickým konkurentem. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 silná stránka: korektní vztahy s konkurenty 

 hrozba: ztráta zákazníků z důvodu vysoké konkurence 

 

3.3.2 Nová konkurence 

Vzhledem k tomu, že firem, které již elektromateriál v ČR prodávají je opravdu velké 

množství, není zde pro novou konkurenci již příliš velký prostor. Jediná reálná šance, 

jak začít podnikat v tomto oboru je odejít ze zaměstnaneckého poměru z některé již 

zavedené společnosti a přetáhnout jí zákazníky. Takovému jednání nahrává i fakt, že 

obchodní zástupci nejsou povinni dělat reporty ze svých návštěv u klientů. Mezi hlavní 

bariéry vstupu na tento trh patří hlavně nutnost mít mnoho skladových položek, protože 

většina firem požaduje dodání just-in-time. Dále je nutné mít školený personál, který se 

vyzná v elektromateriálu a pokud přímo pracuje s elektrickými zařízeními, musí 

splňovat vyhlášku č.50/1978 Sb.  

Výstup pro SWOT analýzu: 

 slabá stránka: obchodní zástupci nevytváří reporty o svých aktivitách 
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 hrozba: odchod obchodního zástupce ke konkurenci nebo založení vlastního 

podniku 

 

3.3.3 Substituty 

V současné době v podstatě za vypínače, zásuvky nebo rozvaděče substituty neexistují. 

Existují světla, či spotřebiče, které lze ovládat například mobilním telefonem, ale i 

přesto je nutné mít nějaké fyzické zařízení přímo u spotřebiče. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 příležitost: neexistence substitutů 

 

3.3.4 Dodavatelé 

Firma Mercon, spol. s r.o. je jedním z předních distributorů značky Legrand v České 

republice, a tudíž společnost Legrand, s.r.o. je jejím předním dodavatelem. Společnnost 

Legrand, s.r.o. má poměrně silnou vyjednávací pozici, neboť distributorů této značky je 

několik, a proto je velmi těžké vyjednat lepší cenu. Je to možné pouze na omezené 

množství například v rámci jedné zakázky. Dalším dodavatelem je společnost Argos 

Elektro, a.s., která je dodavatelem značky ABB a elektrických kabelů. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o velkou firmu, je i zde vyjednávací síla společnosti Mercon, spol. 

s r.o. značně omezená. Společnost Schrack Technik, s.r.o. je dodavatelem zařízení, která 

jsou nutná pro výrobu elektrických rozvaděčů. Jedná se o nadnárodní koncern, takže má 

silnou vyjednávací pozici. Mezi další, již menší dodavatele, patří společnost Elmatr, 

s.r.o., která je dodavatelem elektrických kabelů. Díky tomu, že je to menší firma, má 

zde společnost Mercon, spol. s r.o. silnější vyjednávací pozici než u jiných dodavatelů. 

Posledním z významnějších dodavatelů je firma ElektroSMS, s.r.o. Jedná se o firmu, 

která je zároveň i konkurentem. Přehled nejdůležitějších dodavatelů v roce 2016 je 

v následujícím grafu. 
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Výstup pro SWOT analýzu: 

 silné stránky: dobré vztahy s dodavatelem kvalitních výrobků Legrand 

 slabé stránky: nízká vyjednávací síla u dodavatelů 

3.3.5 Odběratelé 

Společnost Mercon, spol. s r.o. působí po celé ČR a má tedy mnoho odběratelů. V této 

kapitole se zaměřím na ty nejdůležitější z roku 2016. Mezi velmi důležité odběratele 

patří společnost Česko-slezská výrobní, a.s. ze Zlatých Hor, která se zabývá výrobou 

obytných kontejnerů. Jedná se o dlouholetého a stabilního odběratele, s korektními 

vztahy. Dalším důležitým zákazníkem je stavební firma Gemo Olomouc, s.r.o. 

Zákazníkem z Benešova je firma Hedvik, s.r.o., která se zabývá montáží elektrických 

zařízení na klíč. Mezi dalšího odběratele můžeme zařadit i společnost A-elektro, s.r.o., 

která se rovněž zabývá elektroinstalací a sídlí v Praze. Posledním z důležitých 

Graf 6 - Přehled dodavatelů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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zákazníků je společnost Verex-Elto, s.r.o., která je také velkoobchodníkem 

s elektromateriálem, avšak na Slovensku. Obecně se dá konstatovat, že vyjednávací síla 

odběratelů je vysoká, a to z důvodu silné konkurence v ČR i na Slovensku. Přehled 

nejdůležitější odběratelů v roce 2016 je v následujícím grafu.  

 

 

 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 silné stránky: schopnost udržet si zákazníky 

 slabé stránky: nízká vyjednávací síla 

 

Graf 7 - Přehled odběratelů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4 7S analýza 

3.4.1 Strategie 

Do strategie firmy patří vize a poslání firmy. Firma Mercon, spol. s r.o. nemá přesně 

definované poslání ani vizi. Jedná se pouze o představu majitele, která není nikde 

písemně formulovaná. Ani cíle firmy nejsou formulované písemně, ale patří mezi ně 

zvyšování obratu, zisku a rozšiřování okruhu zákazníků. Tyto cíle však nejsou 

formulovány přesně, jsou spíše obecné, a proto se těžko měří, zda jich bylo dosaženo. 

Ředitelé stanovují spíše krátkodobé cíle, které jsou potom vyhodnocovány na 

pravidelných poradách.  

Výstup pro SWOT analýzu: 

 slabé stránky: není definována vize ani poslání, cíle jsou definovány pouze 

krátkodobé a nejsou nikde napsané 

 

3.4.2 Struktura 

Ve firmě Mercon, spol. s r.o. je zavedena liniová organizační struktura. Na jejím 

vrcholu stojí jednatel firmy, který se však na každodenním chodu podniku nepodílí. To 

mají na starost dva ředitelé, kteří jsou v organizační struktuře pod ním. Jednatel se 

s řediteli pravidelně schází, aby zjistil aktuální situaci ve firmě a popřípadě ředitelům 

uložil úkoly, které mají splnit. Jedná se o provozního a obchodního ředitele. 

Provoznímu řediteli jsou podřízeny sklady, účtárna a výroba. Přímým podřízeným 

provozního ředitele je také vedoucí skladu, který má na starost tým skladníků. Vedoucí 

skladu má na starost nákup zboží a vedení agendy skladu. Skladníci se starají o to, aby 

bylo zboží vždy včas připraveno odjet k zákazníkovi a aby byl nachystán materiál pro 

výrobu.  Obchodní ředitel vede tým obchodníků jak v centrále firmy v Přerově, tak i 

v pobočkách v Ostravě a v Praze. Jeho dalším úkolem je starost o VIP klienty 

společnosti. Obchodní zástupci mají ve své práci značnou volnost a jejich hlavní 

pracovní náplní je starat se o svěřené zákazníky a také vyhledávat ve svém regionu 

zákazníky nové.  Organizační struktura je znázorněna na následujícím grafu. 
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Obrázek 10 - Organizační struktura firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výstup pro SWOT analýzu: 

silné stránky: jasně definovaná organizační struktura a z toho vyvozená odpovědnost 

 

3.4.3 Systémy 

Většina zaměstnanců mí k dispozici osobní počítač, na kterém je samozřejmě 

nainstalován operační systém Windows 7 nebo novější Windows 10. Mezi další 

software patří i kancelářský balík Microsoft Office.  

Ve firmě neexistuje žádný ustálený proces, který by se používal při vyhledávání nových 

klientů nebo péče o stávající zákazníky. Tím není myšleno, že neexistuje software, do 

kterého by se zaznamenávali potřeby klientů, ale ani žádný ustálený postup při 

oslovování nových klientů. 
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MRP K/S 

Společnost používá tento software pro vedení účetnictví, sklady, fakturaci, pro tvorbu 

nabídek a vede si zde seznam zákazníků. Vzhledem k rozvoji firmy začíná být tento 

systém nevyhovující, protože se jedná o tzv. krabicový systém, který nejde přizpůsobit 

konkrétním firemním potřebám. Také se v něm nedá řešit výroba a nelze měřit čas 

celého procesu výroby. Z tohoto důvodu se výroba obtížně plánuje. V tomto systému 

také dochází k duplicitě skladových karet, a proto se poté špatně vyhledávají. Mezi další 

nedostatky patří obtížné vyhodnocování ziskovosti zakázek a nedostatečná provázanost 

procesů jako obchod, výroba a logistika. V neposlední řadě se také obchodnímu řediteli 

těžko kontroluje práce obchodních zástupců.  

MRP – mzdy 

V tomto systému účetní připravují mzdy všech pracovníků. Následně se tyto mzdy 

zaúčtují jako celek do firemního systému MRP K/S. Toto řešení je nešikovné a zvyšuje 

administrativu. 

AutoCAD 

Tento systém používají hlavně pracovníci výroby pro kreslení plánů a čtení výkresů, dle 

kterých poté vyrábějí rozvaděče.  

 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 slabé stránky: nevyhovující informační systém; rozdílný IS pro mzdy a ostatní 

činnosti; žádný ustálený proces pro vyhledávání nových klientů 

3.4.4 Styl řízení 

Jak jsem již zmínil v předchozí kapitole, na vrcholu firmy stojí její jednatel, který určuje 

cíle, které předkládá ředitelům. Poté je již na ředitelích, jakým způsobem tyto cíle splní. 

Pouze pokud by se jednalo o cíl, který by nějak významně změnil chod firmy, bude se 

jednatel angažovat i v určení cesty, jak tohoto cíle dosáhnout. Ředitelé poté dále úkolují 

své podřízené. Podřízení mají možnost se k problémům vyjádřit, ale rozhodují pouze 
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ředitelé a názory svých podřízených nemusejí brát v úvahu. Dá se tedy říci, že styl 

řízení firmy je autoritativní, ale v mírnější formě. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 silné stránky: jasně definovaná odpovědnost za rozhodnutí 

 slabé stránky: zaměstnanci se nepodílí na řízení, což je může demotivovat 

 

3.4.5 Spolupracovníci 

Vedoucí pracovníci se snaží zjišťovat motivaci svých spolupracovníků. Mezi hlavní 

stmelovací aktivity, které se v podniku uplatňují, můžeme zařadit pravidelný zářijový 

sportovní den, poté také vánoční večírek a v lednu zaměstnanci společnosti pravidelně 

vyráží na náklady firmy lyžovat do rakouských nebo italských Alp. Nicméně i přes tyto 

aktivity je nálada ve firmě někdy horší, a to hlavně z důvodu náladového obchodního 

ředitele. To se poté podepisuje na motivaci a výkonu ostatních pracovníků. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

slabé stránky: náladovost obchodního ředitele a s tím spojená demotivace pracovníků 

 

3.4.6 Schopnosti 

V této kapitole se zaměřím na schopnosti jednotlivých pracovníků. U výrobních 

pracovníků je požadováno vyučení v oboru elektrotechnika a splnění vyhlášky 

č.50/1978 Sb., která je nutná při práci s elektrickými zařízeními. Mezi požadavky na 

obchodní zástupce patří středoškolské vzdělání a také nějaké zkušenosti s obchodem. 

Obchodní zástupci se však neúčastní žádných seminářů, které by jim pomohli zlepšit se 

v prodejních dovednostech. Naopak účetní firmy se pravidelně účastní seminářů, kde se 

dozvídají nejnovější předpisy a pravidla, tak aby mohli svoji práci vykonávat 

bezchybně. Obchodní ředitel má středoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v obchodě. 

Provozní ředitel je vysokoškolsky vzdělaný a má mnohaleté zkušenosti na různých 

manažerských postech. 



 

 

54 

 

Výstup pro SWOT analýzu: 

 silné stránky: kvalitní vedoucí pracovníci 

 slabé stránky: obchodní zástupci se neučí novým technikám prodeje 

 

3.4.7 Sdílené hodnoty 

Jak již bylo zmíněno, firma nemá stanoveny vize ani poslání a nejsou stanoveny ani 

žádná pravidla chování. Zaměstnanci se vzájemně respektují a není stanoveno pravidlo 

vykání nebo tykání. Řadoví zaměstnanci si mezi sebou většinou tykají. Většina 

zaměstnanců ředitelům vyká, avšak někteří dlouholetí jim již tykají, což může působit 

zmatky ve firemní kultuře a demotivovat nové pracovníky, kteří toto privilegium 

nemají.  

Výstup pro SWOT analýzu: 

 silné stránky: vzájemný respekt mezi zaměstnanci 

 slabé stránky: neexistují pravidla chování na pracovišti, nejednoznačnost ve 

vykání a tykání 

 

3.4.8 Vazby mezi jednotlivými „S“ 

Vazba Strategie – Sdílené hodnoty 

Vzhledem k tomu, že firma Mercon nemá stanovenou vizi ani poslání, těžko se vytváří i 

sdílené hodnoty. Strategie je pouze krátkodobá a zaměstnanci, tak nemají žádný 

společný cíl, který by sdíleli a snažili by se ho společně dosáhnout. Při dosahování cílů 

strategie je klíčové, aby zaměstnanci sdíleli cíle a snažili se jich dosáhnout společným 

úsilím. Proto je nezbytné formulovat marketingovou strategii písemně. 

Vazba Styl řízení – Spolupracovníci 
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Styl řízení ve firmě je autoritativní a zaměstnanci nemají příliš možnost ovlivnit 

fungování firmy. Obchodní ředitel je poměrně náladový a atmosféra ve firmě je často 

velmi špatná a to navzdory tomu, že spolu zaměstnanci podnikají pravidelné lyžařské 

zájezdy, účastní se sportovního dne a vánočního večírku. Zde by bylo vhodné umožnit 

zaměstnancům alespoň částečně rozhodovat o fungování firmy, což by jim dodalo pocit, 

že mohou ovlivnit směřování firmy.  

Strategie - Systémy 

Mezi naplňováním strategie a používanými systémy existuje velmi úzká vazba. Systémy 

by měly napomáhat naplnění strategie. Bohužel ve firmě Mercon nejsou zavedeny 

kvalitní informační systémy, které by napomáhaly obchodním zástupcům sledovat 

potřeby klientů nebo výrobním dělníkům usnadňovali výdej materiálu ze skladu. 

Používá se několik různých informačních systémů, které mezi sebou nekomunikují.   

Strategie – Struktura 

Mezi naplňování strategie a strukturou společnosti je jistě úzká vazba. Při naplňování 

strategie musí být jasné, kdo má co za úkol a kdo má jakou zodpovědnost. Firma 

Mercon má kvalitní organizační strukturu, a proto by neměli při naplňování strategie 

nastat žádné komplikace související se strukturou společnosti. 

3.5 SWOT analýza 

Tabulka 7 - SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Interní analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

korektní vztahy s konkurencí 
není definována vize, poslání ani dlouhodobé 

cíle 

dobré vztahy s dodavateli nevyhovující informační systém 

stabilní odběratelé 
zaměstnanci se nepodílí na řízení - 

demotivace 

jasně definovaná organizační sktruktura 
obchodní zástupci se neučí nové taktiky 

prodeje 

jasně definovaná odpovědnost za rozhodnutí 
obchodní zástupci nepíší reporty o svých 

aktivitách 
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kvalitní vedoucí pracovníci 
náladovost obchodního ředitele - demotivace 

pracovníků 

vzájemný respekt mezi zaměstnanci neexistence silné firemní kultury 

Externí analýza 

Příležitosti Hrozby 

využít hospodářský růst nedostatek schopných pracovníků 

využít nízké úrokové sazby pro investice 
hrozba snížení růstu ekonomiky nebo 

propadu ekonomiky 

zvýšit nabídku LED zdrojů světla zavedení progresivního zdanění firem 

zvýšená poptávka po tepelných čerpadlech nestabilita EU 

zvýšená poptávka po přístrojích pro chytrou 
domácnost 

ztráta zákazníků z důvodu vysoké konkurence 

neexistence substitutů odchod obchodních zástupců i se zákazníky 

 nízká vyjednávací síla u dodavatelů 

 nízká vyjednávací síla u odběratelů 

 

 

 

3.6 Segmentace trhu 

3.6.1 Geografická segmentace 

Firma Mercon, spol. s r.o. sídlí ve městě Přerově v Olomouckém kraji. Má dvě další 

pobočky a to v Ostravě a v Praze. Zaměřuje se tedy převážně na obchod s firmami 

z těchto oblastí.  

3.6.2 Charakter organizace 

Firma Mercon, spol. s r.o. působí v oboru velkoobchodu s elektromateriálem. Jedná se o 

firmu s obratem do 100 mil. Kč a s počtem zaměstnanců do 30, takže se řadí mezi malé 

podniky. Mezi její hlavní sektory, ve kterých působí, se řadí stavebnictví a velkoobchod 
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s jinými prodejci elektromateriálu. Díky poměrně rozsáhlému skladu je schopna 

uspokojovat požadavky zákazníků na dodání JIT. Také se jí díky své velikosti daří 

vyjednávat množstevní slevy u svých dodavatelů a tím je schopna velmi dobře 

konkurovat na trhu cenou a zároveň si udržet určitou úroveň marže.   

 

3.7 Marketingový mix  

3.7.1 Produkt 

Firma Mercon, spol. s r.o. prodává různé zboží z oblasti elektromateriálu. Jedná se 

především o: 

 pojistky, jističe, chrániče 

 rozvodní skříně, kabelové žlaby, ohebné PVC trubky na ochranu kabeláže 

 hromosvodový materiál 

 technické osvětlení a LED pásky 

 ruční nářadí 

Dále se také zabývá výrobou elektrických rozvaděčů přímo na míru zákazníkovi. 

Nejčastěji prodává zboží značek Legrand, Bticino, A.T.X.,  ABB, Scheider, OEZ, 

Eaton. Jedná se o světové značky, které na své poskytují standardně dvouletou záruku. 

V případě produktů Legrand pětiletou. Každá z těchto značek má své produkty 

rozděleny do různých řad, které se liší designem, funkčností, kvalitou a také cenou.  

3.7.2 Cena 

Díky své velikosti je firma Mercon, spol. s r.o. schopna vyjednat u svých dodavatelů 

množstevní slevy a díky tomu dokáže velmi dobře konkurovat cenou produktů i při 

zachování určité výše marže. Marže se odvíjí jednak od ceny produktu, a také od jeho 

rozšířenosti. To znamená, že levné a velmi rozšířené produkty se prodávají s nízkou 

marží, zatímco u méně běžných produktů z kvalitnějších výrobkových řad je marže 
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vyšší. Obecně se dá říci, že se marže pohybuje o 5 % do 30 %. Pokud se jedná o 

dodávku kompletního sortimentu například pro určitou stavbu, může se stát, že některá 

z položek z tohoto balíku se prodává se ztrátou, ale celkem musí mít zakázka kladou 

marži.  

 

3.7.3 Distribuční cesty 

Vzhledem k tomu, že firma Mercon, spol. s r.o. působí výhradně na B2B trhu, mezí její 

hlavní distribuční cesty patří obchodní zástupci, kteří se starají o stávající klienty a snaží 

se vyhledávat nové obchodní příležitosti.  

Firma Mercon, spol. s r.o. má poměrně rozsáhly sklad, takže je schopna uspokojit své 

zákazníky v podstatě okamžitě, pouze určité atypické a nepříliš používané druhy zboží 

objednává u dodavatelů až v okamžiku, kdy má objednávku od zákazníka. 

K zákazníkovi se zboží dostává třemi způsoby. První způsob je, že obchodní zástupce 

doručí zboží osobně přímo zákazníkovi. Další způsob je rozvoz zboží firemní dodávkou 

s řidičem a posledním způsobem je využití přepravních společností. 

3.7.4 Propagace 

Jediná propagace, která ve firmě Mercon, spol. s r.o. funguje je právě přes obchodní 

zástupce. Ti se snaží oslovovat potenciální klienty a navázat s nimi spolupráci. 

Společnost má samozřejmě webovou prezentaci, kde také předvádí své služby 

zákazníkům. 

 

3.8 Výstupy z analytické části práce 

Společnost Mercon nemá stanovenou marketingovou strategii v psané formě, takže 

zaměstnanci nemají jasný cíl, kam se ubírat. Proto je nutné tuto marketingovou strategii 

zpracovat. 

Vzhledem k tomu, že firma Mercon nemá stanovenou vizi a misi bude potřeba ještě 

před vytvořením marketingové strategie tuto vizi a misi v součinnosti s nejvyšším 
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vedením popsat. Poté je potřeba vycházet z této vize a navrhnout marketingovou 

strategii v psané formě, aby každý zaměstnanec věděl, jaké jsou cíle této strategie a 

mohl se k nim ubírat. 

Z analýzy vyplynulo, že firma Mercon je v současné době velkoobchodní prodejce 

elektromateriálu a výrobce rozvaděčů nízkého napětí. Nenabízí svým zákazníkům 

poradenství, návrhy na řešení různých problémů ani instalaci zařízení. Firma Mercon se 

tedy příliš neodlišuje od svých konkurentů. Aby se odlišila od konkurence, bylo by 

vhodné rozšířit své produktové portfolio o nová zařízení, která úzce souvisí se 

současným sortimentem. Jedná se především o LED zdroje osvětlení, tepelná čerpadla a 

přístroje pro chytrou domácnost. Jak bylo zmíněno, firma pouze prodává výrobky, ale 

nenabízí konzultace ani montáž. Vzhledem k tomu, že již nyní má firma montážní 

pracovníky, kteří vyrábějí rozvaděče nízkého napětí, bylo by vhodné začít nabízet 

komplexnější služby, tzn. konzultace, prodej a následná instalace zařízení přímo u 

zákazníka. 

Dále je potřeba zlepšit distribuční cesty společnosti Mercon. V současné době je jediný 

prodejní kanál přes obchodní zástupce společnosti. Bylo by vhodné vytvořit E-shop, kde 

bude nabízeno veškeré zboží, které má společnost Mercon ve svém portfoliu. Dále je 

důležité navázat strategickou spolupráci se stavebními firmami, které by svým 

zákazníkům nabízeli zboží ze sortimentu společnosti Mercon a společnost Mercon by 

následně byla schopna toto zboží nainstalovat přímo u zákazníka. Dalším krokem je 

také pokusit se navázat spolupráci i s developery.  

Důležitou součásti nové marketingové strategie je i propagace společnosti. Prozatím má 

společnost pouze webovou stránku. Zde bude vhodné zúčastnit se vybraných veletrhů a 

začít sponzorovat nějakou známou neziskovou organizaci. 

Navrhnutá marketingová strategie je na období tří let. 
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4 NÁVRH MAKRETINGOVÉ STRATEGIE 

4.1 Stanovení vize a mise 

Následující vize a mise byla stanovena na základě konzultace s majitelem a nejvyšším 

vedením firmy Mercon.  

Vize 

Vizí společnosti Mercon je stát se jednou z předních českých společnosti dodávající 

elektromateriál, tepelná čerpadla, přístroje pro chytrou domácnost a jiné související 

zboží a dlouhodobě si udržet pozici kvalitního a spolehlivého dodavatele tohoto zboží. 

Mise 

Misí společnosti Mercon je nejen prodávat zákazníkům zboží špičkové kvality, ale také 

poskytovat svým zákazníkům konzultace a rady ohledně elektromateriálu, tepelných 

čerpadel a přístrojů pro chytrou domácnost a zároveň poskytovat komplexní služby 

včetně instalace těchto zařízení u zákazníka. 

 

Velmi důležité je, aby tato vize a mise byla komunikována jak se zaměstnanci, tak se 

zainteresovanými osobami, zejména se zákazníky. Proto navrhuji, aby tato vize a mise 

byla vytištěna v dostatečné velikosti a vystavena ve vstupní hale v sídle společnosti a 

také v jejích pobočkách. Dále doporučuji pravidelná setkání se zaměstnanci, kde budou 

tyto hodnoty prezentovány. 

 

4.2 Návrhy marketingových možností 

4.2.1 Rozšíření produktového portfolia a s tím spojené navýšení obratu 

Navrhuji rozšířit portfolio výrobků o tepelná čerpadla, systémy pro chytrou domácnost 

a LED zdroje osvětlení. Tímto chci nejen rozšířit produktové portfolio společnosti, ale 

rozšířit tak i skupinu zákazníků a tím také zvýšit obrat společnosti. 
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4.2.2 Rozšíření nabízených služeb o konzultace a realizaci u zákazníka 

Zde navrhuji nabízet komplexnější řešení od konzultace, přes prodej a následnou 

realizaci přímo u zákazníka, a tím přinášet zákazníkovi vyšší přidanou hodnotu.  

 

4.2.3 Rozšíření distribučních cest 

Navrhuji rozšířit distribuční cesty společnosti Mercon. Jedná se o prodej svého zboží 

přes Eshop, navázání strategické spolupráce s developery, kteří budou při výstavbě 

odebírat zboží přímo od společnosti Mercon a navázání spolupráce se stavebními 

firmami, které budou taktéž svým zákazníkům nabízet zboží z portfolia firmy. 

 

4.2.4 Zlepšení propagace firmy 

V této kapitole navrhuji vylepšit propagaci společnosti účastí na veletrzích a 

sponzoringem neziskové organizace. 

  

4.2.5 Zlepšení fyzické evidence zboží v centrálním skladu a na pobočkách 

Z analýzy vyplynulo, že firma Mercon má nevyhovující informační systém pro 

skladovou evidenci. Navrhuji tedy vybrat a implementovat vhodný software, který bude 

splňovat všechny požadavky. 
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Tabulka 8: Rozložení tržeb po zavedení nové strategie 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

  

Tržby (v mil. Kč/rok) 

Před zavedením strategie Po zavedení strategie 

Prodej 

elektromateriálu 
60 72 

Výroba rozvaděčů 17 25 

Prodej přes eshop 0 2,5 

Tržby z tepelných 

čerpadel 
0 7 

Tržby z LED osvětlení 0 1 

Tržby ze systémů pro 

chytrou domácnost 
0 2 

 

 

4.3 Marketingová strategie firmy 

4.3.1 Produkt 

Navrhuji pokračovat v prodeji všech dosavadních značek, které společnost Mercon 

nabízí svým zákazníkům v oblasti elektromateriálu a rozvaděčů.  

Dále navrhuji rozšířit prodej o zboží příbuzné tomuto oboru. Jedná se o prodej 

tepelných čerpadel, LED zdrojů osvětlení a přístrojů pro chytrou domácnost. Přesný 

popis této činnosti včetně vyčíslení nákladů a možných tržeb je v další části práce 

v kapitole 4.4 Rozšíření produktového portfolia. 

Také navrhuji rozšířit nabízené služby. Nyní společnost nabízí pouze velmi omezené 

konzultace s obchodními zástupci. Proto navrhuji přijmout nové pracovníky, kteří 

budou zajišťovat odborné konzultace a pracovníky, kteří budou zajišťovat realizaci 

zakázky přímo u zákazníka. Tyto činnosti jsou dále popsány v kapitole 4.5 Rozšíření 

nabízených služeb. 
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4.3.2 Cena 

Navrhuji pokračovat ve stávající cenové politice. To znamená prodávat zboží s marží od 

5 % do 20 % a rozvaděče s marží od 10% do 30 %. U nových výrobků navrhuji marži 

od 5 % do 20 %, podrobněji je vše popsáno v následujících kapitolách. 

4.3.3 Distribuční cesty 

Zde navrhuji pokračovat v klasickém prodeji přes obchodní zástupce, tak jak je nyní 

zvykem, ale navrhuji, aby obchodní zástupci psali reporty o svých návštěvách u 

zákazníků a předávali je pravidelně obchodnímu řediteli k vyhodnocení. 

Dále navrhuji zřídit prodej přes eshop, kde bude firma Mercon nabízet své výrobky 

koncovým spotřebitelům s velmi rychlou dodací lhůtou, protože většinu běžných 

položek drží skladem. 

Posledním návrhem v oblasti distribuce je navázání strategické spolupráce se 

stavebními firmami a developery, kteří budou používat zboží dodané výhradně 

společností Mercon. 

Podrobněji je vše popsáno v kapitole 4.6 Rozšíření distribučních cest. 

4.3.4 Propagace 

V této kapitole navrhuji pokračovat v dosavadní praxi, kdy jsou výrobky prezentovány 

prostřednictvím webových stránek a různých tištěných produktových materiálů, které 

jsou předkládány obchodními zástupci klientům. 

Navrhuji rozšířit propagaci a to účastí na veletrzích, které jsou zaměřeny na téma 

elektromateriálu. Dále navrhuji vylepšit image firmy, a to konkrétně sponzoringem 

neziskové organizace. 

Podrobněji je vše popsáno v kapitole 4.7 Zlepšení propagace firmy.  
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4.3.5 Fyzická evidence 

K realizaci nové marketingové strategie je potřeba mít kvalitní a vyhovující informační 

software. Proto navrhuji, změnit stávající informační systémy za jeden nový komplexní 

IS, který bude plně vyhovovat potřebám firmy. 

Podrobněji je vše popsáno v kapitole 4.8 Zlepšení fyzické evidence zboží. 

 

4.4 Rozšíření produktového portfolia 

Cíl:  

Zařadit do nabídky společnosti tepelná čerpadla, LED zdroje osvětlení a přístroje pro 

chytrou domácnost a poskytovat na tyto výrobky odborné konzultace. 

Tabulka 9: Cílové tržby jednotlivých produktů v letech 2018 – 2020 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Tepelná čerpadla 

tržby v mil. Kč/rok 

LED osvětlení 

tržby v mil. Kč/rok 

Chytrá domácnost 

tržby v mil. Kč/rok 

2018 2 0,3 0,5 

2019 4 0,6 1 

2020 7 1 2 

 

Navrhuji zařadit do nabídky tepelná čerpadla, LED zdroje osvětlení a přístroje pro 

chytrou domácnost. Za jednání s dodavateli těchto systémů je odpovědný provozní 

ředitel. Za tvorbu nabídek a propagaci nového zboží v portfoliu nese zodpovědnost 

obchodní ředitel. V souvislosti s tímto rozšířením bude nutné zaměstnat odborníka na 

tyto zařízení, především tepelná čerpadla, který bude zákazníkům poskytovat 

konzultace.  

Zodpovědné osoby: provozní ředitel, obchodní ředitel 

Termín splnění přípravné fáze: konec roku 2017 
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Náklady: 

Tabulka 10: Náklady - rozšíření produktového portfolia 

Zdroj: vlastní zpracování 

Typ pozice 
Počet 

pracovníků 

Mzda v 

Kč/měsíc 

Celkové náklady 

v Kč/rok 

Odborný 

konzultant 
1 28000 450240 

Školení - - 10000 

 

Celkové náklady: 460 240 Kč/rok 

Přínosy: 

Finančně vyčíslitelné. Plánuje se marže na úrovni 10 % z tržeb. 

 

Tabulka 11: Náklady, marže a zisk nově zařazených produktů v letech 2018 – 2020 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Náklady 

mil. Kč 

Marže 

mil. Kč 

Zisk 

mil. Kč 

2018 0,46 0,28 - 0,18 

2019 0,46 0,56 0,10 

2020 0,46 1,00 0,54 

  

Kontrola plnění:  

Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou součást marketingové strategie, navrhuji 

čtvrtletně porovnat skutečné tržby a zisk s plánovaným. Pokud budou tržby a zisk vyšší 

nebo rovny plánovaným není potřeba podnikat žádná opatření. Pokud by však byly 

skutečné tržby nižší, než plánované je třeba zjistit příčiny a provést nápravná opatření. 
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4.5 Rozšíření nabízených služeb  

Cíl:  

Poskytovat zákazníkům konzultace a realizaci přímo u zákazníka a tím zvýšit tržby. 

Tabulka 12: Plánované navýšení tržeb po zavedení služby realizace 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Zvýšení tržeb v mil. Kč - 

elektromateriál 

Zvýšení tržeb v mil. Kč - 

rozvaděče 

2018 2 1,5 

2019 3 2,5 

2020 7 4 

 

V této části navrhuji rozšířit portfolio nabízených služeb. I přesto, že firma Mercon na 

svých internetových stránkách nabízí konzultace, ve skutečnosti se tak příliš neděje. 

Stejně tak nenabízí ani realizaci přímo u zákazníka. Proto navrhuji, aby byl vytvořen 

realizační tým, který bude elektromateriál montovat přímo u zákazníka. Jedná se o dva 

montážní pracovníky a jednoho odborníka, který bude připravovat návrhy a bude je 

konzultovat přímo se zákazníkem.  

Zodpovědná osoba: provozní ředitel 

Termín splnění přípravné fáze: konec roku 2017 

Náklady: 

Tabulka 13: Náklady - rozšíření služeb 

Zdroj: vlastní zpracování 

Typ pozice 
Počet 

pracovníků 

Mzda v 

Kč/měsíc 

Celkové náklady 

v Kč/rok 

Montáž 2 20000 643200 

Konzultace 1 25000 402000 

Školení - - 10000 
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Celkové náklady: 1 055 200 Kč/rok 

Přínosy: 

Finančně vyčíslitelné. Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej včetně montáže, plánuje 

se vyšší marže než u samotného prodeje. U elektromateriálu se plánuje marže 15 % a u 

výroby rozvaděčů 20 %. 

Tabulka 14: Náklady, marže a zisk z rozšířených služeb 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Náklady v 

mil. Kč/rok 

Marže v mil. 

Kč/rok - 

elektromateriál 

Marže v mil. 

Kč/rok - 

rozvaděče 

Zisk v mil. 

Kč/rok - 

celkem 

2018 1,06 0,3 0,3 -0,46 

2019 1,06 0,45 0,5 -0,11 

2020 1,06 1,05 0,8 0,79 

 

Kontrola plnění: 

Tato část návrhu je také velmi důležitá, proto navrhuji kontrolovat plnění plánů 

pololetně a to jednak tržby a náklady a také zisk. 

4.6 Rozšíření distribučních cest 

4.6.1 Eshop 

Cíl:  

Vytvořit kvalitní eshop, kde bude společnost Mercon prodávat své výrobky koncovým 

zákazníkům. 

Tabulka 15: Cílové tržby eshopu v letech 2018-2020 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Tržby v mil. Kč 

2018 0,5 

2019 1 

2020 2,5 
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Vzhledem k tomu, že společnost Mercon má velmi mnoho položek skladem je nutné 

tuto situaci využít a vytvořit kvalitní eshop, díky kterému může firma Mercon prodávat 

své zboží přímo koncovým zákazníkům s krátkými dodacími lhůtami. Tento eshop bude 

obsluhován současnými zaměstnanci (především skladníky), kteří budou zboží chystat 

do balíků a připravovat k rozvozu. 

Zodpovědná osoba: provozní ředitel, vedoucí skladu 

Termín splnění přípravné fáze: konec roku 2017 

Náklady: 

Provoz eshopu budou zajišťovat stávající zaměstnanci, především skladníci. V případě 

potřeby jim bude pomáhat vedoucí skladu. Náklady, které vzniknou, jsou tedy náklady 

na vytvoření a správu eshopu. Tato činnost bude zadána externí firmě. Cena za 

vytvoření kvalitního eshopu na míru se předpokládá 90 000 Kč. Dále se předpokládá 

měsíční poplatek za správu eshopu ve výši 2000 Kč. 

Přínosy:  

Finančně vyčíslitelné. Vzhledem k tomu, že v oblasti eshopu je vysoká konkurence, 

počítá se nižší marží než obvykle, konkrétně 7 %. 

Tabulka 16: Náklady, marže a zisk z eshopu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Náklady v 

tis. Kč 

Marže v 

tis. Kč 

Zisk v 

tis. Kč 

2017 90 - -90 

2018 24 35 11 

2019 24 70 46 

2020 24 175 151 

 

Kontrola plnění: 

Navrhuji kontrolovat plánu jednou ročně na základě porovnání skutečných tržeb 

s plánovanými. 
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4.6.2 Spolupráce se stavebními firmami a developery 

Cíl: 

Cílem je navázat strategickou spolupráci s developery a stavebními firmami, které 

budou používat a nabízet výrobky společnosti Mercon.  

Tabulka 17: Cílové navýšení tržeb díky spolupráci s developery a stavebními firmami 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Zvýšení tržeb v mil. Kč - 

elektromateriál 

Zvýšení tržeb v mil. Kč - 

rozvaděče 

2018 1,5 0,5 

2019 2,5 1,5 

2020 5 3 

 

V této části marketingové strategie navrhuji oslovit významné stavební a developerské 

firmy z regionů, kde působí společnost Mercon a nabídnout jim spolupráci v oblasti 

dodávání elektromateriálu.  

Popis: 

V první fázi je nutné vytipovat vhodné firmy k oslovení. Tuto činnost bude mít na 

starosti obchodní ředitel. 

V další části musí obchodní ředitel tyto firmy kontaktovat a poté je osobně navštívit 

s nabídkou. Na této schůzce jim prezentuje společnost Mercon a její sortiment a také 

nabídku zboží společnosti Mercon. Při vyjednávání s developery a stavebními firmami 

bude hrát důležitou roli nízká cena. Proto navrhuji zvolit na zboží, které bude dodáváno 

těmto společnosti nízkou marži a to konkrétně 5 %. 

Díky tomu bude cena pro developery a stavební firmy zajímavá a společnosti Mercon se 

podaří navýšit tržby, i když zboží bude prodávání s nižší marží. 

Zodpovědná osoba: obchodní ředitel 

Termín splnění přípravné fáze: konec roku 2017 
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Náklady: 

Vzhledem k tomu, že společnost bude nabízet zboží, které již má ve svém sortimentu, 

nevzniknou žádné další náklady. Jako náklad můžeme počítat čas obchodního ředitele 

strávený na obchodních jednáních a cesty za obchodními partnery. 

Přínosy: 

Finančně vyčíslitelné. Jak již bylo zmíněno, vzhledem k tomu, že developeři a stavební 

firmy budou velmi tlačit na cenu, neboť mají silnou vyjednávací pozici, bude se zboží 

prodávat s marží 5%. 

Tabulka 18: Náklady, marže a zisk ze spolupráce s developery a stavebními firmami 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Náklady v 

mil. Kč 

Marže v 

mil. Kč 

Zisk v 

mil. Kč 

2018 0 0,1 0,1 

2019 0 0,2 0,2 

2020 0 0,4 0,4 

 

Kontrola plnění: 

Navrhuji kontrolu plnění jednou ročně na základě skutečných tržeb a marže. 

 

4.7 Zlepšení propagace firmy 

V této kapitole navrhuji způsoby, jak zlepšit propagaci povědomí o firmě Mercon. 

Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, první se zabývá účastí na veletrzích, druhá 

sponzoringem neziskové organizace. 

4.7.1 Účast na veletrzích 

Cíl:  

Zvýšit povědomí o firmě Mercon a její prestiž a zároveň získat nové zákazníky, kteří 

firmě přinesou zisk, alespoň ve výši nákladů na účast na veletrhu. 
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Popis: 

Veletrhy jsou prestižní záležitost a účastí na nich se zvyšuje povědomí o firmě. Proto 

navrhuji zúčastnit se veletrhů, které jsou zaměřeny na elektrotechniku a stavebnictví. 

Konkrétně jsem vybral dva veletrhy, které se budou konat v roce 2018 na výstavišti 

v Brně. Jedná se o veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper a Stavební veletrh. 

Amper – veletrh elektrotechniky a elektroniky 

Veletrh AMPER je po právu považován za největší veletrh elektrotechniky v České 

republice a na Slovensku. Poslední ročník veletrhu navštívilo na 43 800 návštěvníků, 

kteří zhlédli expozice 600 firem z 22 zemí světa. Lze předpokládat, že i následující 

ročník veletrhu nebude výjimkou, a potvrdí tak statut jedničky mezi veletrhy 

elektrotechniky a elektroniky ve střední Evropě. Veletrh AMPER je již dlouhodobě 

ideálním prostorem pro navázání nových obchodních vztahů, posílení image značky, 

upevnění konkurenční pozice firmy a vztahů se stávajícími zákazníky a v neposlední 

řadě i efektivní prezentací novinek nejen na samotném veletrhu, ale také 

prostřednictvím odborných mediálních partnerů veletrhu a na webu amper.cz. Efekt 

samotného veletrhu tak přesahuje hranice výstaviště i termín jeho konání. 

Neodmyslitelnou součástí veletrhu je špičkový doprovodný program tvořený odbornými 

konferencemi, semináři, školeními a workshopy na aktuální oborová témata. (18) 

 Datum konání: 20.3. – 23.3. 2018 

 Místo konání: výstaviště Brno 

 Náklady: 

 pronájem plochy: 60 300 Kč 

 stavba stánku: 30 000 Kč 

 náklady na pobyt zaměstnanců: 15 000 Kč 

 jiné náklady: 7 000 Kč 
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Stavební veletrh 

Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a 

technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a 

technického zařízení budov. 

Zvýrazněná témata: 

 Inženýrský den ČKAIT a ČSSI - Zahajovací konference 

 Bezplatná odborná poradenská centra 

 Zásobování vodou pro byty, domy, zahrady 

 Inteligentní a bezpečná domácnost v pavilonu F 

 Dotace na energeticky úsporné bydlení a kotlíkové dotace 

 Dřevostavby 

 Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru (19) 

Datum konání: 25.4. – 28.4. 2018 

Místo konání: výstaviště Brno 

Náklady: 

 typová expozice Economy TYP E7R, 6x3m: 49 510 Kč 

 náklady na pobyt zaměstnanců: 15 000 Kč 

 jiné náklady: 7 000 Kč 

 

Zodpovědná osoba: obchodní ředitel  
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Náklady: 

Tabulka 19: Náklady na účast na veletrzích 

Zdroj: (18), (19), vlastní zpracování 

 Amper v tis. Kč Stavební veletrh v tis. Kč 

2018 112,3 71,5 

 

Přínosy: 

Těžko finančně vyčíslitelné. Důležité je, aby společnost získala nové kontakty a 

navázala spolupráci s novými firmami. Výnosy z těchto nových obchodů musí alespoň 

pokrýt náklady na účast na veletrzích. 

Kontrola plnění: 

Po skončení veletrhu je potřeba navštívit zákazníky, se kterými byl navázán kontakt na 

veletrhu a pokusit se o navázání obchodní spolupráce. Je nutné zkontrolovat, zda 

společnost díky účasti na veletrzích zvýšila tržby a pokud je zisk z nových zákazníků 

vyšší než náklady účasti na veletrzích, navrhuji zúčastnit se veletrhů i v příštím roce.  

 

4.7.2 Sponzoring neziskové organizace 

Cíl: 

Vylepšit propagaci a image firmy sponzoringem neziskové organizace. 

Popis: 

Navrhuji, aby firma Mercon poskytla sponzorský dar Nadaci rozvoje občanské 

společnosti, známější pod sloganem Kuře nebo Pomozte dětem. Vzhledem k tomu, že 

dar také organizaci je odčitatelnou položkou ze základu daně, je to velmi výhodné. 

Společnost si sníží daňový základ a zároveň bude uvedena na stránkách nadace jako 

sponzor. Jelikož je možné odečíst maximálně 15 % ze základu daně a v roce 2016 měla 

společnost základ daně ve výši 1 mil. Kč a podobný výsledek hospodaření se očekává i 

v roce 2017, navrhuji, aby společnost poskytla dar ve výši 150 000 Kč. 



 

 

74 

 

Zodpovědná osoba: provozní ředitel 

Termín splnění: konec roku 2017 

Náklady: 150 000 Kč 

Přinosy: 

Finančně těžko vyčíslitelné. Zlepšení image firmy, možnost umístění informací o 

sponzoringu na vlastní webové stránky a umístění v seznamu sponzorů na stránce 

nadace Pomozte dětem. 

 

4.8 Zlepšení fyzické evidence zboží 

Cíl: Implementovat nový informační software, který bude splňovat požadavky   

          managementu i zaměstnanců. 

Popis: 

Z analýzy vyplynula potřeba lepšího informačního systému, kvůli zlepšení fyzické 

evidence zboží. Po konzultaci s vedením firmy a porovnání nabídek od různých výrobců 

navrhuji použít informační systém FLORES od společnosti Flores Software. Tento 

systém nabízí následující prvky, které jsou pro firmu Mercon důležité a umožní jí 

naplnit svoji strategii: 

 komplexnost (výroba, sklad, logistika, CRM, obchod, účetnictví, mzdy) 

 možnost přizpůsobit systém konkrétním potřebám firmy 

 možnost monitoringu výrobního procesu 

 lepší kontrola práce zaměstnanců 

 on-line informace o zakázce pro všechny, kteří se na ní podílejí 

 možnost optimalizace skladových zásob 
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 odbourání duplicitních skladových karet 

 CRM systém 

 

Zodpovědná osoba: provozní ředitel 

Termín splnění: červen 2018 

Náklady: 

Tabulka 20: Náklady na nový IS 

Zdroj: nabídka od firmy Flores, vlastní zpracování 

 v tis. Kč 

Projekt implementace 80 

Licence 420 

Implementace 427 

Cena celkem 927 

Sleva 84 

Cena po slevě 843 

 

Přínosy: 

Finančně těžko vyčíslitelné. Přínosy budou zejména úspora času pracovníků při práci 

s programem. Dalším přínosem je možnost plánování výrobního procesu, optimalizace 

skladových zásob a lepší kontrola práce zaměstnanců. Díky optimalizaci skladových 

zásob také dojde ke snížení nákladů na držení zásob. Odhaduji snížení nákladů 

minimálně o 5 %, v optimistické variantě až 10 %. 

Kontrola plnění: 

Navrhuji na pravidelných čtvrtletních poradách vedení se zaměstnanci konzultovat, jak 

zaměstnancům nový IS vyhovuje a jaké jsou jeho nedostatky. Tyto nedostatky poté 

konzultovat s dodavatelem systému a požadovat nápravu. 
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4.9 Kritické faktory úspěchu 

V této kapitole shrnu možné faktory, které by vedly k neúspěchu nové marketingové 

strategie.  

Jako první kritický faktor je nutné zařadit vývoj hospodářského cyklu. Pokud by nastala 

situace, kdy bude ekonomický růst stagnovat nebo klesat, bude velmi obtížné naplnit 

očekáváné navýšení tržeb v jednotlivých oblastech, tak jak je navrhováno. Na druhou 

stranu, pokud nastane ekonomická krize, nové služby a distribuční cesty by mohly 

udržet tržby alespoň na současných hodnotách a díky tomu by mohla firma vyjít z krize 

bez větších ztrát. 

Mezi vnější faktory můžeme zařadit i vývoj konkurence. Na trhu elektromateriálu je 

poměrně silná konkurence a bude velmi záležet na tom, jak se společnosti podaří nové 

výrobky ve svém portfoliu prosadit na trhu. Zde bych jako největší hrozbu viděl 

neudržení kroku s konkurencí v oblasti nabízených služeb.  

Další velmi důležitý faktor tentokrát z vnitřního prostředí, který bude rozhodovat o 

úspěchu či neúspěchu marketingové strategie, jsou lidé. Je velmi důležité, aby se 

zaměstnanci ztotožnili s marketingovými cíli a společně se je snažili naplnit. Bude 

potřeba jim vysvětlit, že i když budou muset pracovat o něco usilovněji než doposud, 

rozvoj firmy je i v jejich zájmu.  

Kritický faktor úspěchu je také fakt, zda se podaří nalézt kvalitního dodavatele 

tepelných čerpadel, které firma hodlá zařadit do své nabídky. Bude potřeba najít 

dodavatele, který bude ochoten přistoupit na určité podmínky a zároveň bude ochotný 

své výrobky prodávat přes obchodní firmu Mercon. Pokud by se to nepodařilo, cíle 

vytyčené v části marketingové strategie, která se zaměřuje na rozšíření produktového 

portfolia, by se naplňovaly velmi těžko. Na LED zdroje osvětlení a nástroje pro chytrou 

domácnost by stačili stávající dodavatelé. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se zabýval návrhem marketingové strategie. Cílem bylo 

navrhnout novou marketingovou strategii pro firmu Mercon, s.r.o., která sídlí v Přerově 

a zabývá se velkoobchodním prodejem elektromateriálu a výrobou rozvaděčů. 

V první části diplomové práce jsem se zabýval teoretickými východisky a čerpal 

znalosti z odborné literatury. Nejprve jsem popsal co je to marketing a jaká jsou jeho 

specifika na B2B trhu. Dále jsem se zaměřil na pojem strategie a strategický marketing. 

Uvedl jsem co je to vize a mise. Poté jsem se zaměřil na popis jednotlivých analýz, 

které jsem následně použil pro analýzu podniku. Jednalo se o analýzu vnějšího okolí 

(SLEPTE, Porterova analýza) a následně jsem přešel do analýzy vnitřního prostředí, kde 

jsem se zabýval analýzou 7S. Poté jsem ještě popsal shrnující SWOT analýzu. Na konci 

teoretické části práce jsem se ještě zabýval stanovením marketingových potřeb a 

segmentací trhu. V úplném závěru jsem popsal marketingový mix. 

Ve druhé části mé práce, tedy analytické jsem se zabýval různými analýzami. Nejprve 

jsem popsal firmu Mercon a uvedl její obrat. Poté jsem přešel k analýze vnějšího okolí 

firmy, kterou jsem provedl SLEPTE analýzou, kde jsem analyzoval všechny její složky. 

Dále jsem provedl Porterovu analýzu, která se zaměřila na oborové okolí firmy. 

Nedílnou součástí analytické části je také analýza vnitřního prostředí. K tomu jsem 

použil analýzu 7S, kde jsem popsal jednotlivá „S“ a následně mezi nimi našel určité 

vazby. Všechny tyto analýzy jsou nakonec shrnuty v závěrečné SWOT analýze. 

Nakonec analytické části jsem ještě provedl analýzu firmy Mercon z pohledu 

marketingového mixu, tzn., že jsem popsal produkt, distribuční cesty, cenu a propagaci 

společnosti. V úplném závěru analytické části jsem ještě pro větší přehlednost provedl 

shrnutí celé části. 

V poslední a stěžejní, tedy návrhové části jsem vycházel právě z poznatků z analytické 

části práce. Nejprve jsem stanovil vizi a misi společnosti a uvedl, že nejdůležitější je 

tuto vizi a misi komunikovat jak se zaměstnanci, tak zainteresovaným okolím. Dále 

jsem uvedl, jaké má firma Mercon marketingové možnosti. Poté již uvádím novou 

marketingovou strategii, která je rozdělena do pěti částí a to produkt, cena, distribuční 

cesty, propagace a fyzická evidence. V kapitole produkt jsem navrhl pokračovat 
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v prodeji stávajícího zboží a zároveň rozšířit sortiment o tepelná čerpadla, LED zdroje 

osvětlení a přístroje pro chytrou domácnost. Dále jsem také navrhl zlepšení nabídky 

služeb o odborné konzultace a realizaci zakázky přímo u zákazníka vlastními 

pracovníky. V kapitole cena jsem navrhl zachovat současnou cenovou strategii. 

V kapitole distribuční cesty jsem navrhl pokračovat v prodeji přes obchodní zástupce, 

ale zároveň jsem navrhnul navázat strategickou spolupráci se stavebními firmami a 

developery, díky čemuž se rozšíří distribuční cesty společnosti. Dále jsem v této 

kapitole navrhnul zřízení vlastního eshopu, přes který bude společnost Mercon prodávat 

své zboží koncovým zákazníkům. V kapitole propagace jsem navrhnul účast společnosti 

na veletrzích, které se zabývají elektromateriálem a také sponzoring neziskové 

organizace, díky čemuž si společnost vylepší svoji image. V kapitole fyzická evidence 

jsem se zabýval návrhem na implementaci nového informačního systému, který umožní 

lépe naplnit strategii společnosti. V následujících kapitolách návrhové části jsem se 

zabýval jednotlivými návrhy dopodrobna, včetně ekonomického zhodnocení těchto 

návrhů. Na konci této kapitoly jsem se ještě zabýval kritickými faktory úspěchu, které 

jsou stěžejní pro naplnění strategie. 

Pracovat na této diplomové práci mě velmi bavilo a věřím, že mé návrhy pomohou 

společnosti Mercon se dále rozvíjet. 

Na úplný závěr mé práce bych ještě jednou rád poděkoval panu docentu Vladimíru 

Chalupskému za cenné rady a trpělivost díky, kterým mohla tato práce vzniknout. Také 

bych rád poděkoval mé rodinně za velkou podporu během studia vysoké školy. 
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