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Abstrakt 

 

Název: Marketingová strategie rozvoje společnosti MARINE SPORT 

 

Cíle: Hlavním cílem práce je na základě teoretických východisek, vypracovaných 

analýz a získaných dat vypracovat strategický marketingový plán 

společnosti, ve kterém je obsažena klíčová marketingová strategie. Ta má 

podniku pomoci ke zlepšení jeho marketingové situace a ke zlepšení jeho 

pozice na trhu. 

 

Metody:  Praktická část se skládá z různých analýz, které poskytují informace 

o marketingové situaci podniku. V práci je použita PEST analýza, která 

reprezentuje analýzu vnějšího makroprostředí. Analýza odvětví se zaměřuje 

zejména na analýzu konkurenceschopnosti a intenzity konkurence. V této 

analýze je také použit Porterův model pěti konkurenčních sil. Analýza 

současné marketingové situace je provedena klasickým marketingovým 

mixem. Všechny tyto analýz potom tvoří základ pro finální SWOT analýzu, 

která je finálně zpracována formou plus-minus matice. Cílem této matice je 

vyvození marketingových strategií pro podnik. 

 

Výsledky: Výsledkem práce je zvolení správné marketingové strategie a vyvození 

návrhů a opatření pro zlepšení fungování podniku. 

 

Klíčová slova: marketingová strategie, podnik, situační analýza, SWOT analýza 

  



 

 

Abstract 

Title: Marketing strategy of development of the company MARINE SPORT 

Objectives: The main objective of the diploma thesis is prepared a strategic marketing 

plan based on theoretical assumptions and acquired data and analysis.  The 

marketing plan and key marketing strategy should improve marketing 

situation and position in the czech market of the company. 

Methods:  The practical part of thesis includes various analyzes that provide 

information about marketing situation. It´s used Porter's model of five 

forces, marketing mix and PEST analysis of external macro-environment of 

company. Analysis of market is focused on competitiveness and its 

intensity. All these analyzes form main data for the final SWOT analysis 

that is processed as a plus-minus matrix. The aim of this matrix is marketing 

strategies for the company. 

Results:  The result of the diploma thesis was selected the best marketing strategy and 

deducted proposals and measures how to improve the functioning of the 

company in the czech market. 

Key words: marketing strategy, company, situation analysis, SWOT analysis 
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1 Úvod 

Dnešní doba je pro všechny oblasti života velmi rozmanitá a nabízí širokou škálu nových 

možností, ale i rizik. Základním rysem doby je neustálá změna, která je způsobena ještě 

rychlejším technickým a technologickým pokrokem a také určitě všudypřítomnou 

globalizací. Globalizace a nepřetržitá změna zasahují do života jednotlivců (spotřebitelů), 

domácností i podniků, proto je nezbytně důležité hledat a nalézat vhodnou interakci 

mezi spotřebitelem a podnikem. 

V oblasti obchodu se objevilo v posledních letech mnoho nových praktik, které 

spotřebitele dobře seznamují o všech podstatných detailech produktu, který si chce 

koupit. Spotřebitel má přehled o konkurenčních produktech, o cenách, zkrátka je výborně 

informován. Zároveň disponuje zvyšující se kupní silou a má rozhodující pravomoc. 

Na základě těchto informací o spotřebiteli musí firmy porozumět vlastnímu trhu, 

předvídat jeho vývoj a snažit se mu nabízet takové produkty, které budou naplňovat jeho 

přání a potřeby. A chce-li podnik obstát v konkurenčním prostředí, je nutné přilákat 

pozornost zákazníka. Musí v zákazníkovi vyvolat pocit, že jeho nabídka je ojedinělá 

a že je to právě to, co on potřebuje. 

Propagace výrobků má nejenom ve světě, ale i u nás dlouhou historii. Díky této historii 

mohlo vzniknout úplně nové odvětví, a to odvětví marketingu. Marketing je v široké 

veřejnosti občas vnímán jako vnucení něčeho, co člověk nepotřebuje, avšak tento postoj 

se mění. Například díky vyučování marketingu na vysokých školách, ale také i díky tomu, 

že vlastníci firem a manažeři zjistili, jaká je důležitost marketingu. V současnosti 

je marketing hojně zařazován do procesů řízení, respektive se stal jeho součástí. 

Nejdůležitějším úkolem pro firmy je správné sestavení marketingové strategie, která bude 

efektivní a povede k vytyčeným cílům. 

Strategický marketingový plán je klíčový zejména pro střední a velké firmy, které 

si díky nim mohou pomoci v udržení své tržní pozice, nebo jim umožňuje snadnější 

pronikání na trh. Pokud se však podíváme na realitu českého firemního prostředí, 

tak zjistíme, že velký význam pro naše hospodářství představují spíše malé a menší 

střední podniky. A právě i tyto podniky si dnes začínají vytvářet vlastní marketingové 

strategie, někdy z důvodu uskutečnění nějaké tržní hrozby nebo například, aby se 

do budoucna vyvarovala nějakému nebezpečí. Právě tvorba marketingové strategie 

pro malou firmu se stala hlavním předmětem práce. 
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Firma působí na trhu lodního průmyslu, který je v naší zemi značně ohraničen, 

ovšem tento trh poslední dobou zažívá obrovský rozmach, samozřejmě v rámci naší 

země. Firma zde již působí od roku 2003, avšak poslední dobou se objevuje celá řada 

nových firem, které chtějí na tomto trhu prorazit, proto je nezbytně nutné ochránit 

již tradičního účastníka trhu oproti nové dynamické konkurenci. 

Diplomová práce se bude zabývat analýzou všech dostupných informací, tak aby došlo 

k vytvoření marketingové strategie, nebo alespoň zlepšujících návrhů, které firmě 

pomohou úspěšně obstát oproti vzrůstající konkurenci na trhu. Celá práce, respektive 

její výsledky, by po jejím skončení měla být využita i v praxi firmy. 
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2 Cíle a úkoly 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření strategického marketingového plánu 

pro společnost Marine Sport s.r.o. na rok 2017. Práce je založena na podrobné analýze 

managementu firmy a jejich vlastních dokumentů a poznatků. Hlavní záměrem práce 

je s pomocí vytvořené marketingové strategie zlepšit marketingovou situaci firmy 

a upevnit její pozici na trhu. 

Pro vytvoření vhodné a odpovídající marketingové strategie je důležité provést celou řadu 

analýz a dílčích úkolů, které jsou blíže upřesněny v odborné literatuře. K dosažení 

hlavního cíle bude zapotřebí vykonat tyto dílčí úkoly: 

 Vymezení základních pojmů a zasazení daného tématu do teoretického rámce, 

který vychází na základě studia odborné literatury zabývající se zkoumanou 

problematikou, marketingovou strategií. 

 Vymezení struktury marketingového plánu. 

 Představení společnosti Marine Sport s.r.o., stručně zmínit organizaci společnosti 

a následně popsat charakteristiku trhu, ve kterém se nalézá. 

 Provedení potřebných analýz (analýza dokumentů, SWOT analýza, PEST 

analýza), na jejichž základě dojde k vytvoření marketingové strategie. 

 Vypracování strategického marketingového plánu na základě získaných dat. 

 Zhodnocení vytvořeného strategického plánu a podání doporučení pro jeho 

efektivní realizaci. 
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3 Teoretická východiska a vysvětlení základních pojmů 

3.1 Podnik 

Před uvedením teoretických východisek diplomové práce je třeba ještě objasnit a poznat 

prostředí a subjekty, které zde budou vystupovat. Pro další účel práce je to jedna 

z klíčových věcí, správně poznat a porozumět vybranému prostředí a subjektů v něm, 

protože marketingový plán nelze aplikovat paušálně všude stejně. Vždycky je nutno 

vycházet ze specifických vlastností daných složek. V případě prostředí je nezbytné znát 

alespoň pár základních faktorů, které ho určují. Pro vytvoření marketingového strategie 

je také zároveň podstatné znát vnitřní prostředí podniku. 

Často používaný pojem v práci je podnik, a jelikož je práce hlavně zaměřena na určení 

marketingové strategie pro podnik, je mu proto věnována hned úvodní kapitola. Obecně 

je známo, že podnik vzniká za účelem dosažení zisku. Samozřejmě existují specifická 

prostředí, kde účel dosažení zisku není zcela na prvním místě. Trochu zjednodušeně 

řečeno takovým prostředím může být sport. Ve sportovním prostředí se nezakládají 

podniky jen s cílem dosáhnutí zisku, ale mohou to být cíle osobní jako uspokojení 

a naplnění touhy majitele něco dokázat, nebo jsou to cíle společenské jako výchova 

mládeže nebo zkrátka cíle pro dobrou věc. Takových prostředí existuje rozhodně více, 

pro příklad bylo zmíněno jiné blízké prostředí autora. 

Jedna z definic podniku zní, že podnik je „ekonomicko-právním subjektem, má tedy svoji 

právní a ekonomickou subjektivitu, a slouží podnikateli k podnikatelské činnosti, resp. 

k podnikání. Jako takový je veden v obchodním, živnostenském či jiném rejstříku. Právní 

subjektivita znamená, že podnik je způsobilý vystupovat v právních vztazích vlastním 

jménem a nést majetkovou odpovědnost, která z těchto vztahů vzniká. Ekonomická 

subjektivita dává podniku hospodářskou samostatnost, tedy samostatnost v rozhodování 

o předmětu podnikání, o tom, za co vynaloží prostředky, apod.“1 

Z této definice je patrná existence různých způsobů podnikání, které jsou však všeobecně 

známé. Od těch nejjednodušších forem, tzv. živností, až po podniky spadající pod zákon 

o obchodních korporacích. Práce se nebude věnovat rozboru jednotlivých způsobů 

podnikání a ani jejich forem, není to pro tuto práci podstatné. Ovšem záměrem bylo 

                                                 
1 ŠVANDOVÁ, Eva; ŠTĚPÁNKOVÁ Eva; TALPOVÁ Sylva. Ekonomika malých a středních podniků. 2. 

rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 10. 
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přivést čtenáře k úvaze, že vedle různých právních forem existuje také různá velikost 

podniků. Rozlišují se například podniky velké, střední, malé a mikropodniky. 

Důvodů k rozdělení podle velikosti je zřejmě několik, jelikož podniky různých velikostí 

se jinak chovají, mají jiné postavení na trhu, každá disponuje jinými možnostmi, 

jak kapacitními, tak finančními, jsou rozdílně flexibilní, apod. To je jen část obecných 

rozdílů, které lze snadno vypozorovat v každém prostředí. Níže je uváděno členění 

podniků podle doporučení Evropské komise2: 

 Mikropodnik neboli drobný podnik zaměstnává 10 pracovníků s ročním obratem 

do 2 mil. EUR což je necelých 55 mil. Kč. 

 Malý podnik zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců s ročním obratem do 10 mil. 

EUR (přes 270 mil. Kč). 

 Střední podnik dává práci maximálně 250 pracovníkům s ročním obratem 

do 50 mil. EUR (přes 1,3 mld. Kč). 

 Velký podnik má potom nad 250 zaměstnanců a roční obrat nad 50 mil. EUR. 

Toto členění plně vystihuje celou šíři problematiky a používá vhodná kritéria. Navíc ještě 

z malých podniků vyčleňuje zvlášť mikropodniky. V různých publikacích se potom 

dá setkat s mnoha jinými členěními, avšak jsou si velmi podobná a často právě 

mikropodnik opomíjejí. Z tohoto důvodu práce vychází ve svých teoretických poznatcích 

a následných analýzách ze členění podle Evropské komise. 

3.1.1 Malý a střední podnik 

Malé a střední podniky mají svoje vlastní specifika, které jim oproti velkým podnikům 

přináší řadu výhod i nevýhod. Jedna z definic pro malé a střední podniky říká, 

že ,,podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho 

právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné 

podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, které běžně 

vykonávají hospodářskou činnost.“3 

Ohledně malých podniků by chtělo zdůraznit hlavně jedno výrazné specifikum těchto 

podniků. Na základě množství pracovníků ve firmě, ale také i na množství finančních 

prostředků, je nezbytně nutné situovat více kompetencí do jedné nebo málo osob. 

                                                 
2 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 36. 
3 EISLER, Jan. Podniky a podnikání v dopravě. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. s. 40. 
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Tato osoba musí mít jistě základní znalosti ekonomie, znalosti z oblasti řízení 

a organizace podniku, také z práva, musí mít zkušenosti z podnikových činností, 

nebo také ze stanovení nákladů a jejich využití pro kalkulaci ceny a celkových výnosů. 

Dále je třeba brát v úvahu řízení lidských zdrojů, řízení zásobování, odbytu a prodeje 

zboží či služeb apod.4 

3.1.1.1 Význam malých a středních podniků 

Význam malých a středních firem dokazuje, že v Evropské unii je v nich zaměstnáno 

80 miliónů lidí a tyto firmy tvoří 99 % všech evropských firem, navíc vytváří 70 % všech 

pracovních míst a téměř 60 % hrubého domácího produktu EU. Jsou tedy páteří evropské 

ekonomiky.5 Dokonce se dá říci, že je lze považovat za ,,tahouna podnikání pro své 

specifické postavení v ekonomice i politice, a to i v kontextu celé EU, nejen pro svou 

flexibilitu, vytváření pracovních příležitostí, ale i přijímáním výzev v jejím vysoce 

konkurenčním prostředí.“6 

Ještě zajímavější je si prohlédnout data o malých a středních firmách v České republice 

z roku 2013, které budou i více korespondovat k diplomové práci. Tyto firmy 

zaměstnávaly kolem 70 % osob a podílely se na tvorbě poloviny hrubého domácího 

produktu. Procentuálně pak zastupovaly 99,8 % všech firem v ČR. Největší rozdíl 

oproti statistikám ostatních zemí Evropské unie je to, že v českém prostředí podíl 

drobných podniků, tedy firem do 10 zaměstnanců, představuje 96 %, které mají navíc 

ještě v průměru pouze 1,2 zaměstnanců.7 

Tyto statistiky jasně dokazují jejich významnost a postavení ve společnosti nejen naší, 

ale i evropské. Kniha dále uvádí další podstatné charakteristiky, které jim přidávají 

na důležitosti. Například uvádí, že absorbují pracovní sílu z velkých podniků nebo působí 

protimonopolně, když na neustále se zmenšujících trzích způsobených monopolem 

objevují nové výklenky a možnosti pro podnikání a navíc rozvíjejí specializovanou 

činnost. Je zde také uváděno, že malé a střední firmy patří mezi subdodavatele velkých 

firem, takže společně nakonec tvoří celou podnikatelskou síť. Tyto firmy jsou spíše 

regionální, tudíž dotvářejí ráz regionu, většinou podnikatel podniká právě v regionu, 

                                                 
4 EISLER, Jan. Podniky a podnikání v dopravě. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. s. 9. 
5 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 38. 
6 VOJÍK, Vladimír. 3MA545 Podnikání malých a středních firem II. Praha: Oeconomica, 2008. s. 7. 
7 EurActiv, [online]. 2003 – 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: <http://www.euractiv.cz/print-

version/clanek/v-dobe-ekonomickeho-propadu-v-cr-pribylo-malych-podniku-010653>. 
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kde bydlí – příkladem mohou být restaurace, kavárny a specializované obchody. Díky své 

regionálnosti je podnikatel méně anonymní a je více v kontaktu s lidmi.8 

Někteří lidé mají rádi malé specializované obchody, případně rodinné podniky, protože 

jsou ve styku většinou i s majitelem a o každého zákazníka je pečováno individuálním 

přístupem. V malém podniku se lidé většinou i navíc svému oboru podnikání věnují 

ve volném čase, tudíž o něm mají často velmi dobrý přehled a hlavně zkušenosti, které 

mohou potom svým zákazníkům předávat. Často pak dávají právě přednost těmto typům 

podniků před velkými podniky, kde chybí potřebný přístup k zákazníkovi. 

3.1.1.2 Výhody malých a středních podniků 

Jedna z hlavních výhod je, že tyto firmy disponují jednoduchou organizační strukturou, 

která je navíc velmi přehledná a zajišťuje krátkou a účinnou cestu informací, navíc je 

zde i jednodušší dělba práce. Všechny tyto faktory spolu umožňují větší flexibilitu 

v reakci na potřeby zákazníka a také poskytují firmě schopnost se rychle adaptovat 

na požadavky trhu. Nízký stupeň členitosti organizační struktury přináší také menší 

byrokratické zatížení. Výhodou také bývá, že majitel je navíc i ve vedení podniku, 

což ulehčuje rozhodování, které není rozprostřeno mezi více manažerských postů.9 

Další podstatnou výhodou je užší vztah vedení k pracovníkům firmy, vytrácí se 

anonymita pracovníka a vytváří se skoro až přátelské vztahy. Díky tomuto důsledku jsou 

zaměstnanci potom více loajální vůči podniku.10 Stejně tak je tomu ve vztahu 

k zákazníkům, kde se vytváří blízký vztah mezi zákazníkem a podnikem, jednak je 

to díky regionálnosti malých a středních firem, ale také díky osobnímu přístupu těchto 

podniků. 

3.1.1.3 Nevýhody malých a středních podniků 

Bohužel výraznou nevýhodou pro malé a střední podniky je horší přístup ke kapitálu. 

Pro tyto firmy je velmi těžké získat jakýkoliv bankovní podnikatelský úvěr 

pro financování svých dlouhodobějších strategických plánů.11 Často tak volí vlastní 

samofinancování těchto plánů, avšak ne vždy je to zcela efektivní. 

                                                 
8 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých 

podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 38 – 39. 
9 ŽIVĚLOVÁ, Iva, ZACHOVÁ, Jaroslava. Živnostenské podnikání. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2002. s. 10. 
10 ŽIVĚLOVÁ, Iva, ZACHOVÁ, Jaroslava. Živnostenské podnikání. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2002. s. 10 
11 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 

českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 39. 
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Velký problém v těchto firmách je oblast personální, je nutné najít takového pracovníka, 

který bude univerzální a zastane více oblastí ve firmě, jelikož je zde malý počet 

pracovníků. S tím potom souvisí i podmínky pro zaměstnance jako jejich sociální 

zabezpečení, stravování, pracovní doba, apod. Negativem je také nadměrná 

administrativní zátěž, která vytváří jednu z velkých překážek pro rozvoj firmy a do jisté 

míry snižuje i efektivitu firmy.12 

3.1.2 Shrnutí 

Téměř celá kapitola o podniku byla věnována malým a středním podnikům, protože právě 

na takový podnik je práce zaměřena. Bylo třeba ji určitým způsobem popsat i v obecné 

rovině, zvýraznit její důležitost a zdůraznit její slabší a silnější stránky. V literatuře je 

uvedeno mnohem více poznatků, avšak pro další potřeby diplomové práce postačí výše 

uvedené poznatky. 

3.2 Marketing 

Marketing je již v dnešní době součást každodenního života, jelikož každý člen 

společnosti je s ním v podstatě neustále v kontaktu. Není lehké si nevšimnout po cestě 

do zaměstnání či školy plakátů na zastávkách, billboardů u silnice, nebo reklamních 

inzercích v ranních novinách. A to je jen výčet některých, rozhodně se najde daleko více 

odkazů na marketing během jednoho dne. Dříve se mylně marketing zaměňoval 

s propagací výrobků, které člověk nepotřebuje, případně jako vnucování produktů, 

nebo jako nucená reklama. Avšak tato doba pominula, lidé jsou lépe informovaní a jinak 

si i forem marketingu všímají a zajímají se o ně. Úkolem marketingu není jen tak nějaká 

propagace výrobků, tato propagace je díky různým marketingovým výzkumům 

a strategiím již zacílena na účelové uspokojení potřeb zákazníka. Marketing je vlastně 

založen na lidských potřebách, na jejich zkoumání. Celková propagace a různé kampaně 

jsou už výsledkem dlouhého marketingového procesu. Podle Kotlera ,,marketing začíná 

dávno předtím, než má společnost produkt k prodeji. Marketing představuje domácí úkol, 

který vypracují manažeři, aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich rozsah a intenzitu, 

a rozhodli, zda se naskýtá zisková příležitost.13 Marketing také nemusí být spjat 

jen vyloženě s propagací, ale také jako forma vštípit se lidem do povědomí, 

                                                 
12 ŽIVĚLOVÁ, Iva, ZACHOVÁ, Jaroslava. Živnostenské podnikání. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2002. s. 10. 
13 KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 38. 
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respektive jim každodenním připomínáním se jim poradí, kde v případě jejich potřeby 

daný produkt zakoupit. 

V odborné literatuře se objevuje celá řada definic, ta zřejmě nejznámější a nejobecnější 

říká, že ,,marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“14 

Tato definice je od Philipa Kotlera, který je také někdy přezdívaný jako otec marketingu. 

Americká asociace marketingu definuje marketing následovně: „Marketing je aktivita, 

soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, doručování a směnu nabídek, které 

mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost jako celek.“15 

Z českých odborníků se této problematice věnuje Foret, který říká, že ,,marketing 

je činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytování hodnoty 

zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že z toho mají užitek 

nejenom organizace, ale také její klíčové zájmové skupiny.“16 

Nebo například Horáková, která definuje marketing jako ,, proces plánování a naplňování 

koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje 

k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců a organizací.“17 

Definic existuje celá řada, všechny však spojuje společná vlastnost, a tou je orientace 

na potřeby zákazníka. Je nutno zdůraznit, že je to jeden ze základních principů 

marketingu, který vystihuje jeho podstatu. Velmi důležitým faktorem pro podniky 

je hlavně poznat svoje vlastní zákazníky a podle toho určovat cíle organizace. 

Z uvedených definic nejlépe vystihuje současný moderní marketing, ta od Foreta, jelikož 

popisuje marketing jako uspokojování potřeb, respektive přinášení užitku 

nejen zákazníkovi, ale i vlastní organizaci. Dále zde uvádí, že marketing je vlastně soubor 

několika procesů a činnost celé organizace, z toho lze usuzovat, že marketing v současné 

době patří již mezi základní řídící pilíře, se kterými je nutno v podniku počítat. 

                                                 
14 KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 39. 
15 American Marketing Association. Definition of Marketing [online]. 2016 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z: 

< www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx>. 
16 FORET, Miroslav. Marketing pro začátečníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. s. 8. 
17 HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. s. 25. 
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3.2.1  Firemní koncepce 

Slovo koncepce vyjadřuje myšlenku, pojetí nebo tvůrčí ideu, případně nějaké základní 

hledisko na určitou věc. Přeneseně do oblasti podniků se dá hovořit o tzv. firemních 

koncepcích, které znázorňují přístup firem k trhu. Každá firma může zaujímat jinou 

formu koncepce řízení. Vývoj koncepcí má dlouhou historii a časem navíc přibývaly. 

V současné době se rozlišuje 6 základních firemních koncepcí:18 

 Výrobní koncepce – v této koncepci spotřebitel upřednostňuje levné a široce 

dostupné výrobky. Cílem firmy je tedy hlavně efektivní výroba a bezproblémová 

distribuce. 

 Výrobková koncepce – spotřebitel se zde zaměřuje na zboží s nejvyšší kvalitou. 

V této koncepci je pro firmu důležité dbát na inovaci svých výrobků. 

 Prodejní koncepce – je založena na předpokladu, že spotřebitel nebude kupovat 

zboží v dostatečném množství a pro firmu je tím pádem hlavním úkolem najít 

správné nástroje pro propagaci a prodej svých produktů. 

 Marketingová koncepce – firma je úspěšná tehdy, pokud dokáže dříve 

a efektivněji uspokojit přání a potřeby zákazníka. 

 Společenská koncepce – ta přidává k marketingové koncepci ještě zlepšení 

společenského blahobytu, jsou brány v potaz otázky sociální, etické 

a environmentální. 

 Holistická koncepce – představuje komplexní systémově a celostně nastavený 

marketing. 

Z výše uvedených koncepcí je patrné, že opravdu do popředí řízení firmy se dostává právě 

marketing. Minimálně je součástí tvorby a realizace následných firemních strategií. 

Polovina koncepcí se opírá právě o základy marketingu. Marketingová koncepce jasně 

vystihuje předmět marketingu a následující dvě, společenská a holistická, tuto koncepci 

doplňují. V následující definici se navíc ještě více podtrhuje významnost marketingové 

koncepce: ,,marketingová koncepce je obchodní filozofie, která říká, že úspěšné dosažení 

organizačních cílů je založeno na určení potřeb zákazníka a jejich plnění efektivněji, 

než to dělá konkurence. Toto zaměření se na marketing je opakem zaměření se na prodej, 

                                                 
18 KOTLER, Philip, JAIN, Dipak, MAESINCEE, Suvit. Marketing v pohybu: nový přístup k zisku, růstu a 

obnově. 1. vyd. Praha: Management Press, 2007. s. 37. 
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kde organizace hledá, jak splnit své vlastní potřeby na rozdíl od potřeb svých 

zákazníků.“19 

V praxi firem, se však nelze přiklonit jen a pouze k jedné z těchto koncepcí. V reálném 

prostředí podniku jsou využívány minimálně dvě a více těchto koncepcí pro jeho řízení, 

avšak určitě jedna z těchto koncepcí má klíčový charakter. 

3.2.2 Strategický marketing 

Svět se neustále mění a modernizuje, stejně tak se i marketing vyvíjel a měnil až do doby, 

kdy se začal zabývat i strategickým plánováním, a proto vznikl nový termín – strategický 

marketing. ,,Strategického charakteru nabývá marketing v okamžiku, kdy se při plánování 

budoucích činností soustředí na vymezení potenciálních zákazníků a na specifikaci jejich 

potřeb.“20 Strategický marketing nutí manažery, aby brali více v úvahu veškeré okolnosti 

– snaží se rozpoznat nové a výrazné příležitosti, rizika pro podnik a reagovat dříve 

než konkurence. 

Na strategický marketing lze pohlížet i jinak jako na ,,proces sladění silných a slabých 

stránek firmy se skupinami zákazníků, kterým firma může sloužit. Jedná se o proces, který 

ovlivňuje celkový směr a budoucnost firmy, proto je pro celý proces nutná znalost 

makroprostředí, mikroprostředí a obsluhovaných trhů.“21 Avšak strategický marketing 

není zcela obsahově vymezen a již z výše uvedených definic je patrné, že se zaměřuje 

na budoucnost, budoucí zákazníky, budoucí potřeby a poptávku a také na budoucí činnost 

firmy. 

3.2.3 Marketingové strategické řízení 

Náplní strategického marketingu je marketingové strategické řízení. Úkolem je řízení 

a koordinování jednotlivých marketingových činností tak, aby byly dosaženy 

marketingové cíle. Součástí marketingového řízení je porozumění trhům a zákazníkům, 

což znamená v konečném důsledku implementování marketingu. Vše nejlépe vystihuje 

tato definice, která říká, že ,,proces strategického marketingového řízení se skládá 

z analýzy marketingových příležitostí, výzkumu a výběru cílových trhů, navrhování 

marketingových strategií, plánování marketingových programů, organizování 

                                                 
19 CLEMENTE, Mark N. Slovník marketingu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. s. 113. 
20 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 74. 
21 KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 66. 
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marketingových činností a provádění kontroly marketingového úsilí s cílem vytvářet 

směny, které uspokojí jednotlivce a firmy.“22 

Velmi podobnou a možná ještě více přesnou definicí je tato: ,,Strategické řízení je proces, 

v jehož rámci manažeři určují dlouhodobé směřování podniku, stanovují specifické 

výkonové cíle, vyvíjejí strategie vhodné k dosažení těchto cílů s ohledem na všechny 

podstatné vnitřní i vnější podmínky a podnikají konkrétní kroky v realizaci vybraného 

plánu akcí.“23 

Z definic je patrné, že se jedná o komplexní činnost, která ovlivňuje chod a cíl celého 

podniku. Není to jen nějaký směr, ale je to souhrn různých úkolů a činností, kterými se 

řídí celá organizace. 

3.2.4 Marketingové strategické plánování 

Páteří pro marketingový systém řízení se stalo marketingové plánování, které patří 

k nejsložitějším marketingovým úkolům. Jedná se o ,,systematické a racionální 

prosazování tržních a podnikových úkolů, odvozené od základních podnikových 

a marketingových cílů. Představuje podstatnou část podnikového plánování.“24 

Marketingové strategické plánování vychází z výsledků a rozhodnutí stanovených 

v rámci podnikového plánování, respektuje cíle a omezení, které vyplývají z plánovacího 

podnikového procesu, ale je jedním ze základních kamenů podnikového řízení.25 

Pro pochopení problematiky je tedy nezbytně nutné chápat marketingové strategické 

plánování jako několik kroků, které vedou k plnění podnikových úkolů. Pro podnik 

je to potřebná a nezastupitelná aktivita, která mu pomůže vyvarovat se hrozících rizik 

a umožňuje mu odhalit své skutečné schopnosti. Pro podniky neexistuje žádné 

univerzální plánování, jelikož je to zcela jednoznačně proces velmi náročný a vyžaduje 

individuální přístup podniku, a je jen na něm jak náročný a dlouhý proces si zvolí. 

                                                 
22 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 79. 
23 TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 68. 
24 TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra. Malý výkladový slovník marketingu. 2. rozš. vyd. Praha: A plus, 

1999. s. 69. 
25 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. s. 41. 
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Podle literatury může strategické marketingové plánování obsahovat:26 

 Situační analýzu. 

 Stanovení marketingových cílů. 

 Formulování marketingových strategií. 

 Sestavení marketingových programů. 

 Sestavení rozpočtů. 

 Přezkoumání výsledků, revidování cílů, strategií a programů. 

Zmíněné kroky dokazují, že se jedná o proces zahrnující celou řadu činností, které 

je potřeba provést a uvažovat nad nimi tak, aby došlo k naplňování poslání podniku. 

Základním dokumentem, který slouží k efektivnímu plnění marketingového 

strategického plánování je marketingový plán. Ten obsahuje celou řadu kroků, metod 

a analýz, které poskytují informace o vnitřním i vnějším prostředí firmy, 

ale i o konkurenci, a na jejich základě se potom volí správná marketingová strategie. 

Marketingové strategické plánování je v úzkém propojení s taktickým marketingovým 

plánováním. Pojmy strategie a taktika se často mezi sebou zaměňují. Zjednodušeně 

řečeno je strategie stanovení cílů a taktika způsob jejich dosažení. Taktické plánování řeší 

,,volby základních alternativ zdrojů a způsobů, jak dosáhnout dané marketingové 

strategie.“27 Lze tedy jednoznačně říci, že se mezi sebou tyto plánování prolínají. 

3.2.5 Marketing v malé firmě 

Úvodní kapitola se věnovala problematice podniku, zvláště pak podnikům malým 

a středním. Cílem bylo zdůraznění jejich podstaty a významu ve společnosti, ale také 

jejich různých specifik. Tyto specifika jim přinášejí rozdílnost a hlavně jedinečnost 

oproti větším a systematičtějším podnikům. Podobná situace nastává v chápání a hlavně 

využití marketingu. 

Samotná podstata a význam marketingu ve smyslu koncepce řízení firmy je stejná 

pro všechny subjekty bez ohledu na velikost firmy, oblast podnikání nebo formu 

vlastnictví. Na první pohled rozdíl mezi velkou a malou firmou není viditelný, avšak je ho 

možné nalézt v jeho obsahu. Malé firmy jsou totiž limitovány svými přirozenými 

                                                 
26 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 80. 
27 TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra. Marketing management. 1. vyd. Praha: České vysoké učení 

technické, 1999. s. 138. 
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podmínkami, mezi které patří ohraničené trhy, limitované finanční zdroje a zároveň 

disponují i menším množstvím produktů. V těchto limitujících podmínkách mohou mít 

malé firmy určité výhody, stejně tak jako nevýhody.28 

V literatuře se objevují tyto výhody, bohužel jen některé firmy dokáží tyto výhody 

udržovat na vysoké úrovni oproti konkurenci:29 

 Značná orientace na zákazníka – vychází z toho, že malé firmy vznikají se 

záměrem uspokojit určitý profil zákazníka a to pro ně může být jasná konkurenční 

výhoda. Důležitým předpokladem je správné naslouchání zákazníkům. 

 Užší znalost se svými zákazníky – díky němu může majitel podniku získat cenné 

informace o potřebách svých zákazníků. 

 Minimální počet mezičlánků – díky nízké úrovni organizační struktury dochází 

k rychlému řešení problémů. 

 Velká flexibilita – pružnost firmy předvídat změny a reagovat na ně. 

Předpokladem je však pravidelné sledování změn. 

 Zanícenost podnikatele – závisí na charakteru podnikatele, obecně lze říci, 

že podnikatel se snaží o rozvoj firmy svojí zaníceností a důsledností. 

Zároveň, jak již bylo řečeno, existuje také celá řada nevýhod:30 

 Nedostatek finančních zdrojů – to je jeden z důvodů, proč mají malé firmy 

omezený rozsah marketingových činností. 

 Nedostatek lidských zdrojů – souvisí s nedostatkem finančních zdrojů, kdy nelze 

najmout dostatečně kvalifikovaný personál na marketing. 

 Nedostatky podnikatele – většina podnikatelů má velmi dobré znalosti ve svém 

oboru podnikání, avšak existuje zde absence některých jiných schopností 

a dovedností, většinou právě z oboru marketingu. 

 Ohraničený trh – stejně jako je výhodou, je také i nevýhodou. Figuruje zde nižší 

počet zákazníků, což generuje i menši finanční zdroje. 

                                                 
28 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 

českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 224 – 225. 
29 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 

českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 225. 
30 VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2012. s. 185 – 186. 
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3.2.6 Marketingový plán 

Na první pohled se může zdát, že marketingové plánování je snadný proces, který se řídí 

o předem stanovené postupy, avšak jedná se o velmi komplikovanou a systematickou 

aktivitu celého podniku. Může se definovat jako komplexní soubor logických kroků, které 

vedou ke stanovení marketingových cílů a ke stanovení plánů k dosažení těchto cílů. 

Na jedné straně je snadné ho pochopit, ale o to těžší je ho převést do praktického využití.31 

Marketingový plán přináší systematické vedení podniku směřující k dosažení 

stanovených cílů, a to s ohledem na vnitřní prostředí a vnější okolí, které je tvořené trhem 

a tržními subjekty. Nutné je, aby se tvorba marketingového plánu prováděla ve spolupráci 

na ostatních plánech podniku, a to z důvodu jejich součinnosti. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak aplikace marketingu je pro každý 

podnik individuální záležitostí. Bylo uváděno, že existují rozdíly mezi malým a středním 

podnikem. Určitě také existuje rozdíl v marketingu ziskových, neziskových 

a veřejnoprávních organizací. Podobně jako v praxi u podniků, tak i v literatuře se 

jednotlivé kroky marketingového plánu trochu rozlišují. 

Zde je rozčlenění plánu podle Kotlera:32 

1. Analýza současné marketingové situace 

2. Analýza rizik a příležitostí 

3. Cíle a hlavní úlohy 

4. Marketingová strategie 

5. Prováděcí plán 

6. Rozpočty 

7. Kontrola 

Tady je uveden plán podle Jakubíkové:33 

1. Celkové shrnutí 

2. Situační analýza 

3. Analýza SWOT a analýza souvislostí 

4. Marketingové cíle 

                                                 
31 MCDONALD, Malcolm, WILSON, Hugh. Marketing plans: how to prepare them, how to use them. 7th 

ed. Chichester: Wiley, 2011. p. 65. 
32 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 109. 
33 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 87. 
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5. Marketingová strategie 

6. Akční programy 

7. Rozpočet 

8. Kontrola 

Pokud se oba tyto plány srovnají, je možno nalézt malé odchylky, avšak ve své podstatě 

se nakonec jedná o velmi podobné plány. Práce využívá kombinaci obou plánů a zároveň 

je upravuje pro potřeby aplikace v malém podniku. 

V malých firmách je však již od počátku podceňována nezbytnost a výhody 

marketingového plánu. Někteří podnikatelé ho považují dokonce za nevyhovující, 

důvodem mohou být již výše uvedené argumenty jako nedostatek finančních 

a personálních zdrojů, nedostatek zkušeností s plánováním, nedostatek času, apod. 

Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že firma je vystavena vnitřním i vnějším vlivům, 

které jsou právě v marketingovém plánu řešeny. Zvláště pro malé firmy však přináší řadu 

prospěšných úkolů:34 

 Identifikace silných a slabých stránek, zdroje konkurenčních výhod a eliminace 

rizik. 

 Ověření správnosti podnikání. 

 Vnáší do činnosti podniku řád a pořádek. 

 Ujasnění představ a cílů podnikání. 

 Slouží jako nástroj k řízení. 

 Rozdává úkoly tak, že zaměstnanci vědí, čeho a jak chce firma dosáhnout, 

a je samé to motivuje k lepší realizaci. 

Výše uvedené úkoly jasně dokazují svoji prospěšnost. Plán navíc může podnikateli sloužit 

k uvědomění si spousty otázek, které během běžné činnosti neřeší a tlačí je před sebou. 

Tento plán slouží k zanalyzování současné situace, promyšlení si několika kroků dopředu, 

a ve finále to přináší úspěch. 

3.2.6.1 Celkové shrnutí 

Tato část plánu představuje podnik a smysl jeho činnosti. Dalším důležitým bodem tohoto 

kroku je zdůraznění cílů a strategií pro období, na které se marketingový plán zpracovává. 

V jiné literatuře od Kotlera se objevuje pojem ,,executive summary“, který by měl být 

                                                 
34 SRPOVÁ, Jitka, ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání: Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 

českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 227 – 228. 
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stručným přehledem cílů a doporučení. Jeho hlavním úkolem je rychlé identifikování 

ústředních bodů plánu. Příkladem může být, že podnik v plánu předpokládá růst marže 

o 25 % oproti loňskému roku, aby tohoto růstu dosáhl, vyhrazuje 5 % z této marže 

na podporu prodeje.35 

3.2.6.2 Situační analýza 

Situační analýza v sobě v podstatě skrývá 2 úvodní kroky marketingového plánu 

od Kotlera, jelikož se zabývá analýzou současné marketingové situace, tak analýzou rizik 

a příležitostí. Situační analýza je všeobecná metoda ke zkoumání jednotlivých složek 

a vlastností vnějšího prostředí (mikro i makro prostředí), jak působí a ovlivňuje činnost 

podniku, a zkoumání vnitřního prostředí firmy a jejích schopností. Situační analýza 

je komplexní přístup k zachycení podstatných faktorů ovlivňující činnost firmy 

ve vzájemných souvislostech a lze ji rozdělit do tří částí:36 

1. Informační část – věnuje se sběru informací a jejich hodnocení. 

2. Porovnávací část – využívá některé metody pro generaci vhodných strategií 

3. Rozhodovací část – objektivně se hodnotí zvažované strategie 

Postup pro její realizaci potom obsahuje obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1 – Postup realizace situační analýzy 

(zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 96.) 

                                                 
35 KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 109. 
36 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 94 – 96. 
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Situační analýza obvykle začíná analýzou prostředí okolo firmy. Prostředí kolem je velmi 

dynamické a je nutné, aby firma analyzovala všechny kladné i záporné faktory, které na ni 

působí. Jen včasnou reakcí se dá vyvarovat rizik a přispět k bezproblémovému 

a prosperujícímu chodu. V literatuře se objevuje více členění prostředí, nejlépe však tuto 

problematiku vystihuje členění od Kotlera a Armstronga, které je znázorněno 

na obrázku č. 2. 

 

Obrázek č. 2 – Vnější a vnitřní prostředí firmy 

(zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 98.) 

Toto členění rozděluje prostředí logicky na vnitřní a vnější, přičemž při analýze se má 

postup směrem dovnitř. To je velmi racionální a promyšlený postup, kdy je nejdříve 

zanalyzována globální atmosféra kolem firmy, kde se podnik seznamuje s riziky 

a příležitostmi z oblasti legislativy, politiky, společnosti, apod. Dále se analyzuje trh 

a odvětví podniku, zvláště konkurence uvnitř. Nakonec se zabývá situací uvnitř podniku. 

Na jednu stranu je toto členění velmi jednoduché, ale na druhou stranu zároveň obsahuje 

veškeré působící faktory. 

Vnější prostředí firmy se ještě dále člení na makroprostředí a mikroprostředí. 

Makroprostředí zahrnuje okolnosti a vlivy, které firma není schopna svou činností 

ovlivnit. Patří sem vlivy demografické, přírodní, legislativní, politické, ekonomické, 

sociokulturní, geografické. Tato analýza makroprostředí vychází z analýzy prostředí 

velmi vzdáleného pro podnik, proto je nutné vybírat ze všech faktorů pouze ty, které 

skutečně na podnik působí. Prostředkem pro ohodnocení vlivů vnějšího prostředí 

nejčastěji slouží tzv. PEST analýza. 



29 

 

PEST analýza je jednoduchý a efektivní nástroj pro hodnocení vlivu faktorů vnějšího 

prostředí na podnik. Provádí se, jelikož podniku odpovídá na důležité otázky, co se týče 

globálního trhu a seznamuje podnik s hrozícími riziky. PEST analýza vymezuje základní 

působící vlivy:37 

 Sociálně-kulturní – zahrnuje faktory související se způsobem života lidí včetně 

životních hodnot. Sleduje demografické ukazatele, distribuci příjmů, mobilitu 

obyvatelstva, životní styl, úroveň vzdělání. Význam spočívá i v tom, jak prostředí 

ovlivňuje kupní chování zákazníků, práci zaměstnanců či chování obchodních 

partnerů. 

 Technologické – tyto faktory souvisí s vývojem a trendy ve výzkumu. Je 

to rychlost inovací, změn, výrobních, dopravních, distribučních a informačních 

technologií. Případně nové objevy, vynálezy a patenty. 

 Politicko-právní – zahrnuje faktory jako stabilitu vlády, vliv politických stran, 

činnost zájmových sdružení, členství v různých politicko-hospodářských 

seskupeních, daňová politika, monopolní legislativa, ochrana životního prostředí. 

 Ekonomické – zahrnují faktory související s toky peněz, zboží, služeb, informací, 

energií. Předmětem je například trend vývoje HDP, ekonomické cykly, měnové 

kurzy, úroková míra, míra inflace, míra nezaměstnanosti. 

Často bývá analýza PEST, rozšiřována na analýzu PESTLE, která v sobě ještě zahrnuje 

faktory legislativní (např. vlivy národní, evropské či mezinárodní legislativy; 

nebo obchodní právo, daňové zákony) a ekologické (přírodní a klimatické vlivy, globální 

a environmentální hrozby)38, ale pro celou šíři práce postačí původní čtyři faktory. 

Výhodami PEST analýzy může být její přesah přes konkrétní odvětví, což může pomoci 

porozumět faktorům, které ho ovlivňují a které by se při běžném průzkumu trhu nezjistily. 

Někdy se však může stát, že PEST analýza nepřinese nic nového a vynaloží se zbytečné 

úsilí a čas na její vytvoření – zejména se to může stát u malých firem. Bližší informace 

o této analýze a jejím zpracování jsou uvedeny v metodologii práce, a to v kapitole 4.1. 

Analýzu vnějšího prostředí doplňuje analýza mikroprostředí. Mikroprostředí představuje 

obvykle prostředí konkrétního odvětví, ve kterém se podnik pohybuje, je to v podstatě 

analýza odvětví, respektive všech faktorů, které se v něm objevují. Tato analýza se 

                                                 
37 TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 72-73. 
38 GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 

33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 179 – 180. 
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podniku již dotýká mnohem více, jelikož hodnotí jeho nejbližší okolí. Do zkoumaných 

faktorů lze zařadit partnery, zákazníky, veřejnost a zejména konkurenci. 

Za zmínku stojí velmi povedená strategie Porterův model pěti sil, který zachycuje 

působení více konkurenční faktorů. Autorem je Michael E. Porter se v něm zaměřil právě 

na intenzitu konkurence v rámci odvětví. Pro využití konkurenční strategie je nutné 

důkladné porozumění struktury odvětví a toho, jak se vyvíjí. Síla Porterova modelu pěti 

sil je různá pro každé odvětví a z dlouhodobého hlediska určuje jeho možnosti 

výdělečnosti.39 Tento model patří mezi základní analytické strategické nástroje. Střet 

těchto sil ukazuje firmě, jak velký vliv budou mít tyto síly na její činnost a jak se proti nim 

účinně bránit.40 Lépe je působení pěti konkurenčních sil vidět na obrázku č. 3. 

                                                 
39 PORTER, Michael E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance : with a 

new introduction. 1st ed. New York: Free Press, 1998. Chapter 2: Competitive advantages of firms 
40 Brain Tools Group s.r.o. Porterův model [online] 2014 – 2016 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z: 

<www.braintools.cz/toolbox/strategie/porteruv-model.htm> 



31 

 

 

Obrázek č. 3 – Porterův model 5 konkurenčních sil 

(zdroj: Brain Tools Group s.r.o. Porterův model [online] 2014 – 2016 [cit. 2016-02-17]. Dostupné z: 

<www.braintools.cz/toolbox/strategie/porteruv-model.htm>.) 

Pro analýzu konkurence lze také využít hodnotící škály, které jsou možná přehlednější, 

a lépe se s nimi pracuje, nýbrž nejdou tolik dopodrobna. Hodnotící škály se dají také 

využít k přímému srovnání nejbližších konkurentů. Tyto tzv. balanced scorecard se dají 

využít při analyzování konkurentů tím, že jednotlivé faktory jsou transformovány 

do výkonných měr. Správné nastavení těchto měr je předpoklad pro účinné srovnání 

konkurence. Tyto scorecardy by měly obsahovat výkonné míry z těchto čtyř oblastí, 

a to finanční, zákaznické, interních procesů a zákaznického rozvoje.41 Proto se práce 

věnuje dále těmto všem analýzám – Porterově modelu 5 konkurenčních sil, analýze 

intenzity konkurence v odvětví a analýze konkurenceschopnosti, která vypovídá o pozici 

                                                 
41 NIVEN, Paul R. Balanced scorecard diagnostics: maintaining maximum performance. Hoboken, N.J.: 

Wiley, 2005. p. 13. 
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podniku vůči své konkurenci. Analýzy konkurence jsou z pohledu analyzované firmy 

považovány jako za nejdůležitější. 

Analýzu prostředí nakonec uzavírá analýza vnitřního prostředí, která směřuje 

k identifikaci a schopnosti podniku reagovat na kroky a příležitosti vznikající v jeho 

okolí. K analýze vnitřního prostředí existuje celá řada metod, nejvíce propracované jsou 

metody, které ve své knize uvádí Grasseová – jedná se o dva modely sebehodnocení 

podniku, které jsou v současné praxi využívané v Evropě. Je to model EFQM Model 

Excelence a Společný hodnotící rámec, tzv. model CAF. 

Model EFQM je vytvořený a slouží primárně k sebehodnocení (může odhalovat silné 

a slabé stránky podniku), ke zlepšování podniku (odhaluje příležitosti a nástroje), 

pro srovnání při opakovaném měření a také k oceňování jakosti firem.42 Model EFQM 

je systém založený na devíti kritériích, pro lepší představu je zde obrázek č. 4. Pět z nich 

jsou brány jako předpoklady a čtyři jsou brány jako výsledky. Kritéria předpokladů 

pokrývají to, co organizace dělá. Kritéria výsledků pokrývají to, čeho organizace 

dosahuje. Výsledky jsou způsobeny předpoklady a předpoklady jsou zlepšovány pomocí 

zpětné vazby z výsledků. Kritéria se poté dále dělí na dalších 32 subkritérií s konkrétními 

požadavky.43 

                                                 
42 GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 

nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 239 - 241. 
43 Edolo Consult s.r.o.: EFQM [online]. 2010 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: 

<www.analyzujaproved.cz/ApRSS.aspx?rid=98672&app=Main&grp=Content&mod=ContentPortal&sta

=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_247&p2=RoundPanel_BOOL_True&acode=24613df0

df0498057a247726047bd640>. 
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Obrázek č. 4 – Model EFQM 

(zdroj: Edolo Consult s.r.o.: EFQM [online]. 2010 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: 

<www.analyzujaproved.cz/ApRSS.aspx?rid=98672&app=Main&grp=Content&mod=ContentPortal&sta

=ArticleDetail&pst=ArticleDetail&p1=OID_INT_247&p2=RoundPanel_BOOL_True&acode=24613df0

df0498057a247726047bd640>.) 

Model CAF je potom zjednodušenou verzí modelu EFQM a je primárně určen 

pro všechny typy organizací ve veřejné správě, jelikož se však jedná o modely, které 

vyžadují složitou aplikaci a jsou určeny převážně na větší a propracovanější podniky, 

práce se jimi nezabývá. Náhradou za tyto dvě analýzy bude marketingový mix, který 

do jisté míry vypovídá o marketingové politice firmy. Marketingový mix celkově 

vypovídá o marketingovém chování a jednání podniku, konkrétně o produktu, ceně, 

komunikaci a distribuci, v případě služeb ještě o další 3 ,,P“. A jelikož se jedná o nástroj 

marketingové politiky, věnuje se mu blíže jedna z nadcházejících kapitol. 

3.2.6.3 SWOT analýza 

Jedna ze specifických metod marketingové situační analýzy se nazývá SWOT analýza, 

je to jedna z nejpoužívanějších a nejznámějších analýz prostředí podniku. Často 

je založena na výsledcích z předešlých analýz. Slouží k identifikaci silných a slabých 

stránek stejně tak jako příležitostí a hrozeb firmy, jedná se o marketingový nástroj 

pro identifikaci informací z vnitřního i vnějšího prostředí firmy. SWOT je zkratka 

z anglického originálu. 

 Strengths (S) – přednosti = silné stránky 

 Weaknesses (W) – nedostatky = slabé stránky 
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 Opportunities (O) – příležitosti 

 Threats (T) – hrozby 

SWOT analýza postrádá svůj smysl, pokud se klade důraz pouze na sestavení čtyř 

seznamů bez dalších opatření. Dále se dá pracovat se získanými daty například tím, 

že jsou vloženy do matice, ve které se ukazují základní vazby mezi jednotlivými prvky 

(silné, slabé stránky, příležitosti, ohrožení), na jejichž základě jde posléze generovat 

strategie pro další rozvoj podniku.44 Pro lepší představu, jak má matice vypadat, 

je zde obrázek č. 5. 

 

Obrázek č. 5 – Matice SWOT 

(zdroj: GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 

nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 299.) 

Tento analytický model však vyžaduje značné personální a organizační zdroje, proto se 

mu často menší firmy nechtějí zabývat anebo ho nejsou schopny využít.45 Na závěr této 

kapitoly je dobré zmínit, že ke SWOT analýze se nemusí při podnikání přistupovat přísně 

vědecky, ale je nezbytně nutné sledovat dění uvnitř i vně svého byznysu a umět na něj 

reagovat. V podnikání totiž platí více než kde jinde, že kdo ztratí schopnost vnímat realitu, 

může se ocitnout brzo mimo hru.46 Tento názor vyjadřuje a zdůrazňuje neustálou potřebu 

sledování blízkého prostředí odvětví podniku, zvláště z důvodu eliminace hrozeb 

ze strany konkurentů. 

                                                 
44 GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 

nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 299. 
45 HARRIS, Phil a Frank MCDONALD. European business and marketing. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: 

Sage Publications, 2004. p. 77. 
46 ZEMÁNEK, Josef, LACINA, Jiří. Příručka pro začínající podnikatele. 1. vyd. Kralice na Hané: 

Computer Media, 2011. 72 s. 
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3.2.6.4 Marketingové cíle 

Po zanalyzování prostředí firmy (vnitřní, vnější prostředí, prostředí uvnitř firmy, 

marketingová politika firmy, SWOT analýza) může firma přistoupit k formulování cílů. 

Pro stanovení cílů jsou rozhodující získané informace právě z předešlých analýz. 

Jejich určení patří k nejdůležitějším krokům a určují požadovaný stav firmy, kterého má 

být dosaženo v určitém časovém období. Doporučuje se uvést pouze několik cílů, uvádí 

se tři až pět cílů, které by měly být hierarchicky seřazeny podle důležitosti a významnosti. 

Marketingové cíle se týkají výhradně produktů a trhu. Například si firma může vytyčit 

tyto cíle:47 

 Zvýšit podíl na trhu, objem prodeje 

 Zvětšit počet loajálních zákazníků 

 Zavést inovovaný produkt 

 Změnit ceny určitých produktů 

 Změnit distribuční kanály 

 Snížit marketingové náklady 

 Zvýšení známosti značky 

 Snížit doby dodání zákazníkům 

3.2.6.5 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je výchozí část marketingového plánu a určuje základní směr 

ke splnění cílů. Správná volba marketingové strategie je jedním z předpokladů dosažení 

úspěchu podniku, navazuje na základní politiku a cíle firmy a je výsledkem komplexní 

analýzy. 

V odborné literatuře zabývající se marketingem je definováno velké množství různých 

odlišných marketingových strategií. Toto množství je dáno velkým počtem rozdílných 

situací, do kterých se může podnik dostat. Například jinou strategii zvolíme jako vůdčí 

podnik na trhu a jinou, pokud bude podnik obklopen konkurencí anebo pokud bude 

podnik bojovat o udržení své životaschopnosti. 

Základem úspěšné marketingové strategie je začlenění různých nástrojů marketingového 

mixu. Marketing je proces plánování a vykonávání koncepce oceňování, propagace 

                                                 
47 VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2012. s. 196. 
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a distribuce nápadů zboží a služeb za účelem vytvoření a změn hodnot a uspokojení 

individuálních a organizačních cílů.48 Strategie budou dosahovány za pomoci využití 

taktických nástrojů marketingového mixu. 

Ve většině odvětví je příznačná výrazná převaha nabídky nad poptávkou, tvrdá 

konkurence a většinou i nabídka velmi homogenních produktů, proto je zásadním úkolem 

firmy upoutat zákazníka a přesvědčit ho o koupi právě svého produktu. V poslední době 

firmy často volí tento typ strategie – odlišení se od konkurence, aby učinily firmu 

zajímavější pro zákazníka. A právě tato snaha odlišit se, získat na svou stranu výhodu, 

je jednou z nejpoužívanějších strategií malých firem. Při jejím výběru je třeba si správně 

uvědomovat vlastní silné stránky a příležitosti své firmy. 

Firma se také rozhoduje mezi hromadným marketingem, oslovující široký okruh 

zákazníků, a cílovým marketingem, zaměřující se jen na vybrané segmenty, které jsou 

pro firmu z jejího pohledu nejvýhodnější.49 Určením marketingové strategie se specifikují 

určití cíloví zákazníci a marketingový mix je vytvořen tak, aby seděl zákazníkům 

na míru.50 Firmy se proto v poslední době rozhodují převážně pro cílový marketing. 

Pro tento typ marketingu je klíčová tzv. segmentace trhu, ta je dána rozdílností zákazníků 

působících na trhu, kdy firma nedokáže pokrýt potřeby všech zákazníků, 

avšak pro realizaci a vysoký účinek marketingové strategie je vhodné se zaměřit pouze 

na určitý segment trhu. V literatuře je uvedeno několik způsobů segmentace, 

ale v podstatě neexistuje žádný správný způsob segmentace. Pro příklad jsou zde uvedeny 

klasické způsoby segmentace trhu:51 

 Geografická segmentace 

 Demografická segmentace 

 Psychografická segmentace 

 Behaviorální segmentace 

                                                 
48 PELSMACKER, Patrik, GEUENS, Maggie. Marketing communications. 2nd ed. Harlow: Financial 

Times Prentice Hall, 2004. p. 2. 
49 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. s. 160 – 161. 
50 MCCARTHY, Jerome, PERREAULT, William. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 

1995. s. 52. 
51 KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 464 – 465. 
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3.2.6.6 Prováděcí plán 

Po stanovení si vhodných cílů a následných marketingových strategií podniku na základě 

všech analýz, firma může začít přemýšlet, jak těchto cílů a strategií dosáhnout. 

Často firmy využívají jednotlivé proměnné marketingového mixu. ,,Marketingový mix 

je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky 

podle cílových trhů.“52 Mix zahrnuje vše, čím vším může podnik ovlivňovat poptávku 

po svých produktech a dělí se do čtyř skupin proměnných. 

 Produktová politika (product) 

 Cenová politika (price) 

 Komunikační politika (promotion) 

 Distribuční politika (place) 

Součástí prováděcího plánu je také implementace marketingového plánu. Implementace 

určuje výsledek marketingového plánování. Dobrý implementační proces popisuje 

aktivity, které musí být zavedeny, kdo je za ně zodpovědný, a také čas, místo a způsob, 

jakým bude úspěšné implementace dosaženo. Výsledek také závisí na osobě 

tzv. implementátora. Mezi základní schopnosti takového implementátora patří schopnost 

empatie, dobré vyjednávací techniky, být tvrdý a férový ve využívání lidských zdrojů 

a finančních prostředků, a snažit se tyto zdroje směřovat tam, kde budou nejvíce efektivní. 

Další nezbytnou schopností je vytváření potřebných operačních organizačních struktur, 

aby se tyto struktury mohly vypořádat s jakýmkoliv problémem, se kterým se setkají 

v průběhu celé implementace.53 

3.2.6.7 Rozpočet 

Po vytvoření prováděcího plánu je nutné sestavit podpůrný marketingový rozpočet, který 

je v podstatě výkaz očekávaných zisků a ztrát. Na straně příjmů se většinou objevují 

předpokládané tržby či čistá průměrná prodejní cena, na straně ztrát potom náklady 

na výrobu, distribuci a marketing, výsledek by měl představovat zisk. Důležitost tohoto 

rozpočtu je zjišťování rentability navrhovaného plánu, pokud je plán nerentabilní, musí 

se vrátit ke kroku jeho vytvoření a případně navrhnout nový nebo poupravený plán. 

                                                 
52 KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 70. 
53 CRAVENS, David W. Strategic marketing. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 1997. 455 – 460 p. 
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„Rozpočet představuje důležitý podklad, na jehož základě se rozhoduje o tom, 

zda je realizace plánu smysluplná.“54 

3.2.6.8 Kontrola 

Před uskutečněním marketingového plánu je nezbytné vytvoření kontrolních 

mechanizmů, které budou poskytovat informace, jestli je či není dosahováno stanovených 

cílů ve vybraných oblastech. Tyto mechanizmy slouží nejen ke kontrole, ale také 

k nápravným akcím, tak aby plán mohl fungovat.55 

Je potřeba vytvoření jednotného kontrolního systému, který bude obsahovat hlášení, 

reporty, porady, kontrolní termíny a intervaly, nahodilé kontroly a také systém 

vyhodnocování. Kontrola by totiž měla být efektivní.56 

  

                                                 
54 WESTWOOD, John. Jak sestavit marketingový plán. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 73. 
55 KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. Moderní marketing: 4. 

evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. s. 113. 
56 VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2012. s. 198. 
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4 Projekt vytvoření marketingové strategie pro společnost 

MARINE SPORT I 

4.1 Vymezení struktury marketingového plánu 

Na základě výše uvedené struktury a informací o marketingovém plánu je zde předkládán 

návrh podoby marketingového plánu pro společnost Marine Sport. Podle tohoto návrhu 

je v práci postupováno: 

1) Představení společnosti Marine Sport 

 Tato úvodní část bude věnována představení společnosti Marine Sport 

a také trhu, na kterém působí. Představení společnosti bude obsahovat 

krátkou historii podniku, její činnost a organizační strukturu a hlavně 

smysl jejího vzniku a fungování. 

2) Situační analýza 

 Analýza vnějšího prostředí 

- PEST analýza – zkoumání makroekonomického prostředí. 

- Porterův model pěti konkurenčních sil. 

- Analýza konkurenceschopnosti a intenzity konkurence – analýza 

mikroprostředí. 

 Analýza vnitřního prostředí 

- Marketingový mix (cena, produkt, místo, propagace). 

3) SWOT analýza 

4) Marketingové cíle 

 Vymezení marketingových cílů společnosti pro příští sezonu 2017. 

5) Marketingové strategie 

 Určení marketingové strategie, případně jejich kombinace tak, aby bylo 

dosaženo nastavených cílů. 

6) Prováděcí plán 

 Podle stanovených strategií navrhnout opatření na zlepšení s pomocí 

proměnných marketingového mixu. 

7) Předpokládaný rozpočet 

8) Systém kontroly 
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4.2 Metodologie 

Následující kapitola popisuje jednotlivé analýzy a jejich metodické zpracování využité 

pro tvorbu marketingové strategie, která je součástí celkového marketingového plánu. 

4.2.1 PEST analýza 

PEST analýza reprezentuje analýzu vnějšího makroprostředí. Tato analýza popisuje 

hlavně vlivy externího prostředí na činnost podniku. Prostředí skutečného světa je velmi 

dynamické a mnohostranné, a proto je nutné jeho průběh a vývoj sledovat. PEST analýza 

vymezuje základní čtyři faktory – politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní 

a technologické. Tyto faktory jsou hlavní osou prováděné PEST analýzy. 

Analýza může přinést relativně mnoho informací o okolním prostředí, proto je vhodné 

je výběrově seřadit podle jejich důležitosti a vybrat právě ty nejdůležitější. V hodnocení 

důležitosti je také vhodné připomenout, jaké vlivy ovlivní jen náš podnik a které ovlivní 

jen ostatní podniky v odvětví. Jeden dopad může působit na podniky v odvětví 

rovnocenně a jiný zase odlišně. Zároveň je nezbytně nutné zhodnotit trend vývoje vlivu 

v čase a odhadnout, jaký bude mít celkový vliv. Následující vývoj nelze dobře odhadnout 

bez toho, aniž bychom znali současný stav či minulý vývoj. Správné zpracování PEST 

analýzy je možné zajistit metodou MAP, která ještě PEST analýzu rozkládá 

na tři navazující kroky.57 

- Krok ,,M“ - monitorování (identifikace faktorů). 

- Krok ,,A“ – analýza dosavadního působení (vývoje). 

- Krok ,,P“ – predikce (předpoklad) vývoje. 

Pro lepší představu a tvorbu této metody je přiložena tabulka č. 1. Poslední sloupec 

napravo vyjadřuje důležitost, urgentnost a váhu daného vlivu – toto hodnocení souvisí 

s poznatky z předchozího odstavce. 

                                                 
57 KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. s. 

70 – 71. 
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Tabulka č. 1 - PEST analýza - metoda MAP 

Ovlivňující faktor (M) 

Trend (A) (analýza 

dosavadního působení) 

Dopad (P) (předpoklad 

vývoje) Důležitost 

        

Zdroj: Vlastní zpracování podle: KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola 

ekonomie a managementu, 2008. s. 71 – 72. 

Hodnocení urgentnosti (důležitosti) potom probíhá na základě tabulky č. 2. 

Tabulka č. 2 - PEST analýza - hodnocení důležitosti  

1 2 3 4 5 

nejnižší menší střední vyšší nejvyšší 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola 

ekonomie a managementu, 2008. s. 71. 

Jednotlivé vlivy v rámci působících faktorů byly vybírány na základě mini dotazníku, 

který vyplňoval každý pracovník firmy. Vybrané jsou potom ty, které nejvíce ovlivňují 

nebo mohou ovlivňovat jeho činnost. Tento nestandardizovaný dotazník je uveden 

v příloze č. 4. 

Nejdůležitější vybrané faktory budou metodou ETOP zanalyzovány a zhodnoceny, 

zda pro firmu představují hrozbu, příležitost nebo neutrální vliv.58 Výstup z této metody 

bude tvořit základ pro tvorbu části SWOT analýzy. Pro představu je přiložen obrázek č. 

6, který značí její provedení. 

                                                 
58 KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. s. 

72 – 73. 
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Obrázek č. 6 – PEST analýza, metoda ETOP 

(zdroj: KOVÁŘ, František. Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 

2008. s. 73.) 

4.2.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Podle tohoto modelu stav konkurence v odvětví závisí na působení pěti základních sil, 

které je nutno ohodnotit, aby se zjistila intenzita konkurenčního prostředí. Intenzita těchto 

konkurenčních sil výrazně ovlivňuje výnosnost odvětví. Cílem této analýzy je najít 

postavení podniku, ve kterém může nejlépe čelit těmto konkurenčním silám nebo jejich 

působení obrátit ve svůj prospěch.59 

První síla zjišťuje konkurenční rivalitu v odvětví. Zabývá se počtem konkurentů, růstem 

odvětví, apod. Detailně je struktura této síly vidět v tabulce č. 3. Hodnocení probíhá 

u každého faktoru od nejnižšího stupně 1 po nejvyšší 9. Čím vyšší dosažené skóre, 

tím je rivalita odvětví větší. 

                                                 
59 TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 79 – 80. 
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Tabulka č. 3 - Porterův model - konkurenční rivalita v odvětví 

Klíčové faktory rivality Hodnocení 

Počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost   

Růst odvětví   

Velké fixní náklady   

Diferenciace produktů   

Diferenciace konkurentů   

Náklady na odchod z odvětví   

Celkem bodů (max. 54 bodů)   

Průměrné skóre (celkem / 6)   

Zdroj: vlastní zpracování podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

<slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Další síla se týká hrozbě vstupu nových konkurentů do odvětví, detailně v tabulce č. 4. 

Opět platí, že čím vyšší dosažené skóre, tak tím bude vstup do odvětví snazší. 

Tabulka č. 4 - Porterův model - hrozba vstupu do odvětví 

Klíčové faktory vstupu Hodnocení 

Kapitálová náročnost vstupu   

Potřeba vlastnit při vstupu licence, patenty, technologie   

Přístup k distribučním kanálům   

Přístup k surovinám, energiím, pracovní síle   

Vládní politika   

Vývoj po případném vstupu do odvětví   

Celkem bodů (max. 54 bodů)   

Průměrné skóre (celkem / 6)   

Zdroj: vlastní zpracování podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

<slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Další zkoumanou silou je vyjednávací síla zákazníka, detailněji v tabulce č. 5. Hodnocení 

probíhá podle stejných parametrů jako předtím. Čím vyšší skóre, tím větší vyjednávací 

síla zákazníků. 

Tabulka č. 5 - Porterův model - vyjednávací síla zákazníků 

Klíčové faktory Hodnocení 

Počet významných zákazníků   

Význam výrobku / služby z hlediska příjmu zákazníka   

Náklady přechodu zákazníka ke konkurenci   

Hrozba, že zákazník začne podnikat ve stejném odvětví   

Celkem bodů (max. 36 bodů)   

Průměrné skóre (celkem / 4)   

Zdroj: vlastní zpracování podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

<slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 
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Další zkoumaná síla je vyjednávací síla dodavatelů, detailnější faktory jsou uvedeny 

v tabulce č. 6. Hodnocení opět probíhá jako předcházející, čím vyšší skóre, 

tím je vyjednávací síla dodavatelů větší. 

Tabulka č. 6 - Porterův model - vyjednávací síla dodavatelů 

Klíčové faktory Hodnocení 

Počet a význam dodavatelů   

Existence substitutů   

Význam odběratelů pro dodavatele   

Organizovat pracovní síly, vznik odborů   

Celkem bodů (max. 36 bodů)   

Průměrné skóre (celkem / 4)   

Zdroj: vlastní zpracování podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

<slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Poslední zkoumanou silou je hrozba substitutů, faktory jsou uvedeny detailněji 

v tabulce č. 7. Hodnocení je stejné, čím vyšší skóre, tím je hrozba substitutů větší. 

Tabulka č. 7 - Porterův model - hrozba substitutů 

Klíčové faktory Hodnocení 

Existence substitutů na trhu   

Hrozba substitutů v budoucnu   

Vývoj cen substitutů   

Užitné vlastnosti substitutů   

Celkem bodů (max. 36 bodů)   

Průměrné skóre (celkem / 4)   

Zdroj: vlastní zpracování podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-25]. Dostupné z: 

<slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Vyhodnocení Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil slouží k získání specifických 

charakteristik o odvětví, které podniku mohou výrazně pomoci pro upevnění své pozice 

oproti konkurenci. 

4.2.3 Analýza intenzity konkurence 

Analýza intenzity konkurence přináší informace o tom, zda je odvětví podniku vysoce 

konkurenční či nikoliv. Velmi se podobá zjednodušené verzi Porterova modelu 

pěti konkurenčních sil. Lépe je tato analýza intenzity konkurence vidět v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8 - Analýza intenzity konkurence 

Klíčové faktory Hodnocení 

Míra růstu odvětví v procentech 

0 - 
20 % 

21 - 
40 % 

41 - 
60 % 

61 - 
80 % 

81 - 
100 %   

Bariéry vstupu do 

odvětví žádné           
vstup téměř 
nemožný 

Rivalita mezi 

konkurenty 

extrémně 

vysoká           téměř žádná 

Dostupnost substitutů 

mnoho 

substitutů           žádné substituty 

Závislost na vstupech vysoká           téměř žádná 

Vyjednávací pozice 

odběratelů 

diskutují 

podmínky           
podřizují se 
podmínkám 

Technologická 

náročnost hi-tech           nízká úroveň 

Míra inovací časté inovace           žádné inovace 

Úroveň manažerů 

vysoce 

kvalifikovaní           
málo 
kvalifikovaných 

Zdroj: Zpracováno podle: TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 85. 

Podstatou této analýzy je určení, zda je prostředí vysoce konkurenční nebo ne. Hodnocení 

probíhá tak, že odvětví, které spadá především do levé strany tabulky, tak ho lze 

považovat za vysoce konkurenční. 

4.2.4 Analýza konkurenceschopnosti 

Analýza konkurenceschopnosti představuje velmi důležitou analýzu, která firmě přináší 

zdroje informací o svých konkurentech. Je zdrojem informací o vlastní pozici v odvětví 

a porovnává svoje postavení v klíčových faktorech jako například o cenové politice, 

konkurenčních výhodách jednotlivých podniků, kvalitě produktů, apod. O konkurenci 

je dobré vědět následující informace:60 

 Jak silná je současná konkurenční pozice podniku? 

 Bude se pozice podniku upevňovat nebo oslabovat za předpokladu, že se současná 

strategie nezmění? 

 Jak si podnik stojí ve vztahu ke svým konkurentům? 

 Má podnik v něčem čistou konkurenční výhodu/nevýhodu? 

 Jaké má podnik předpoklady k tomu, aby svoji pozici uhájil? 

                                                 
60 TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 116 – 117. 
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Pro sledování konkurence a tvorbu analýzy jsou využity jejich webové stránky, 

poskytované ceníky, výroční zprávy a vlastní zkušenosti získané během působení 

ve firmě. Kritéria pro výběr analyzovaných konkurentů jsou uvedeny v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9 - Kritéria výběru konkurentů 

Kritéria hodnocení ↓ Konkurent → A B C D E F G H 

Kamenná prodejna                 

Prodejna se servisem                 

70 % a více - shoda produktů                 

Tržby mezi 10 - 30 mil. Kč                 

Web s eshopem                 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: webových stránek konkurentů a výročních zpráv. 

Celkově bylo zvoleno pět kritérií. Obecně však platí, že všechny firmy jsou aktivní 

a podnikají na trhu s lodním vybavením. Konkurenti musí mít kamennou prodejnu 

s autorizovaným servisem a zároveň musí mít webové stránky s eshopem. 

Jejich sortiment se ze 70 % a více shoduje s nabídkou firmy Marine Sport s.r.o. – tento 

krok byl dělaný odhadem na základě znalostí z odvětví. Poslední kritérium je rozmezí 

tržeb mezi 10 – 30 miliony Kč, rozmezí je velké, protože v tomto odvětví neexistuje 

mnoho firem a i malé firmy dokáží konkurovat těm větším, tudíž je toto rozmezí pro 

potřeby práce opodstatnitelné. Aby mohli být tito konkurenti zařazeni do analýzy, 

tak musí splnit všechny tyto podmínky. Na základě kritérií výběru z tabulky č. 9 vzejdou 

nejbližší konkurenti do analýzy. Konkurentů zahrnutých do tohoto výběru je celkem 

devět a jsou uvedeni v tabulce č. 10 s písmeny, které jsou jim přiřazeny v analýze, 

analyzovaný podnik Marine Sport s.r.o. je poté tučně zvýrazněn a označen písmenem G. 

Tabulka č. 10 - Seznam potenciálních konkurentů 

Písmeno konkurenta Název konkurenta 

A AVAR-YACHT, s.r.o. 

B BTJ s.r.o. 

C CZECH Marine s.r.o. 

D GIMI GROUP s.r.o. 

E GM NAVALE s.r.o. 

F MARINE s.r.o. 

G Marine Sport, s.r.o. 

H LAVEX - L. Vidršperk 

I Lodní krámy - T. Linhart 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: webových stránek konkurentů a výročních zpráv. 

Analýza konkurenceschopnosti je zpracována na základě tzv. scoring modelu, který 

vypovídá o konkurenčním postavení a vypracovává se na základě měřitelné konkurenční 
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síly. Výsledkem je ohodnocení pozice podniku ve vztahu k jeho hlavním konkurentům. 

Pro tento způsob analýzy je ještě nutné vypracovat seznam faktorů, aby bylo možné 

ji měřit. A aby analýza byla ještě přesnější, jednotlivá kritéria budou mít vedle hodnocení 

i svou váhu. Součet vah musí mít hodnotu jedna.61 Hodnocení přisuzované jednotlivým 

faktorům bude na škále od 1 do 10, přičemž 1 bude nejnižší bodové ohodnocení 

a 10 nejvyšší. Toto bodové ohodnocení se potom vynásobí váhou, čímž vznikne výsledek 

pro daný faktor, součet těchto výsledků jednotlivých faktorů potom představuje celkový 

počet získaných bodů. Vítězem se tedy stává konkurent s nejvyšším počtem dosažených 

bodů. Návodem pro tuto analýzu byla analýza konkurenceschopnosti uvedená 

na obrázku č. 7. Upravená analýza konkurenceschopnosti, která bude použita 

v této práci, je uvedena v tabulce č. 11. Faktory a váhy, které jsou zde uvedeny, byly 

formulovány na základě neformálních rozhovorů s vedením firmy a hlavně se členem 

představenstva Asociace lodního průmyslu panem Jiřím Krupkou. Tato asociace sdružuje 

většinu firem podnikající v lodním průmyslu a má přehled o celém odvětví. Vychází 

tedy do jisté míry ze znalosti prostředí a je zaměřená tak, aby měřila skutečně klíčové 

faktory konkurenceschopnosti v odvětví. 

 

Obrázek č. 7 – Rastr pro analýzu konkurenceschopnosti 

(zdroj: TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 117.) 

                                                 
61 HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. s. 

55 – 56. 
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Tabulka č. 11 - Analýza konkurenceschopnosti 

Faktory hodnocení Váha Hodnocení 

Jednotiví 

konkurenti 

    

1 (nejnižší) - 10 

(nejvyšší) A B C D E 

Kvalita produktů 0,07             

Jedinečné produkty (značky) 0,07             

Šířka sortimentu skladem 0,1             

Dostupnost produktů (termín dodání) 0,08             

Cena produktů 0,1             

Cenové akce 0,04             

Kvalifikovanost a ochota personálu 0,06             

Velikost prodejny 0,05             

Poloha prodejny 0,09             

Technické zázemí 0,05             

Rychlost a kvalita servisu 0,06             

Webové stránky (přehlednost, výběr) 0,1             

Marketing - síla reklamy 0,05             

Reputace podniku u zákazníků 0,08             

  1             

Vážené skóre konkurenční síly               

Zdroj: Vlastní zpracování podle: TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 

2002. s. 116 – 117. 

4.2.5 Analýza srovnání nejbližšího konkurenta 

Další analýzou konkurence je srovnání vlastní firmy s nejbližším konkurentem. Vychází 

z jednoduchého hodnocení faktorů, ve kterém se jen určuje, zda je úroveň analyzovaného 

podniku lepší o 1 – 2 úrovně anebo horší, případně stejná. Tuto analýzu lze použít 

i na více srovnávaných konkurentů, pro potřeby práce se na základě předchozí analýzy 

konkurenceschopnosti srovná s jejím vítězem. Analýza je potom vypracovaná 

v tabulce č. 12. 
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Tabulka č. 12 - Analýza srovnání nejbližší konkurence 

Faktory ↓ Hodnocení 

  lepší naše úroveň horší 

   + 2  + 1 0  - 1  - 2 

Objem tržeb           

Kvalita produktů           

Kvalita prodeje           

Kvalita služeb           

Kvalita reklamy           

Ceny           

Technologie           

Kvalita pracovníků           

Motivace pracovníků           

Vytížení kapacit           

Vztahy k dodavatelům           

Vztahy k odběratelům           

Úroveň řízení           

Úroveň organizace           

Image značky           

Zdroj: Zpracováno podle: SOUČEK, Zdeněk. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a 

disciplíny. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 284. 

Důležitým poznatkem autora této analýzy je, že znalost současné situace a záměrů 

konkurentů má pro strategii podniku značný význam. Zároveň také radí: ,,Važte si svých 

konkurentů. Pomáhají vám vytvářet trh a nutí vás ke zdokonalování.“62 

K této analýze je ještě vypracován systém hodnocení uvedený v tabulce č. 13, které bude 

ještě doplněno ústním hodnocením. 

Tabulka č. 13 - Hodnocení analýzy srovnání nejbližší konkurence 

Hodnocení podle dosažených bodů 

30 - 20 b. výrazně lepší než konkurence 

19 - 10 b. podnik je lepší než konkurent a již je to znát 

9 - (-9) b. velmi podobná úroveň, podniky jsou v něčem leší a v něčem horší 

 - 10 - (-19) b. podnik zaostává za konkurencí a již je to patrné 

 - 20 - (-30) b. podnik je ve značné konkurenční nevýhodě 

Zdroj: Zcela vlastní zpracování, výsledek analýzy bude ústně rozpracován. 

4.2.6 Analýza současné marketingové situace 

Analýza současné marketingové situace bude probíhat pomocí marketingového mixu, 

který vytváří marketingovou strategii firmy. Jedná se o soubor kontrolovatelných 

                                                 
62 SOUČEK, Zdeněk. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2015. s. 283. 
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marketingových proměnných, které jsou vzájemně propojeny. Cílem je najít optimální 

proporci těchto proměnných, ovšem spíše je to neustálé hledání optimálního stavu. Někdy 

je marketingový mix označován jako soubor marketingových nástrojů, které firma 

využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů na cílovém trhu. Klasická podoba 

marketingového mixu je tvořena čtyřmi prvky – produktem, cenou, distribucí 

a marketingovou komunikací. V práci bude použit právě tento klasický mix. Základem 

pro tuto analýzu jsou osobní zkušenosti, neformální rozhovory, vlastní znalost prostředí, 

webové stránky a každodenní interakce se zákazníkem a dodavateli. 

4.2.7 SWOT analýza 

Základem pro tvorbu SWOT analýzy budou veškeré podklady získané ze všech analýz, 

které byly zmíněny v předchozích kapitolách. Navíc je pro tuto analýzu vypracován 

nestandardizovaný dotazník, který byl dán k vyplnění všem zaměstnancům firmy. 

Všechny informace a postupy k vyplnění dotazníku jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Identifikace silných a slabých stránek bude probíhat podle výsledků z dotazníku a podle 

analýz konkurence. Po sumarizování předkládaných silných a slabých stránek budou 

vybrány ty nejfrekventovanější. Dalším krokem je přiřazení vah k jednotlivým stránkám, 

toto rozhodnutí bude probíhat na základě rozhovoru se všemi zaměstnanci, až dojde 

k finálnímu určení velikosti vah. Poslední krok je posouzení stavu výkonnosti 

jednotlivých silných či slabých stránek na škále od – 3 (velmi slabá výkonnost) do + 3 

(velmi silná výkonnost). Tabulka č. 14 reprezentuje identifikace silných a slabých 

stránek. 

Tabulka č. 14 - SWOT analýza: silné a slabé stránky 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1         

2         

3         

4         

5         

  Součet 1     

Zdroj: Vlastní zpracování podle: GRASSEOVÁ, Monika, DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza 

podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 

2012. s. 303 - 306. 

Identifikace hrozeb a příležitostí bude probíhat na stejném principu jako identifikace 

silných a slabých stránek, akorát základem nebude analýza konkurence, nýbrž výsledky 
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PEST analýzy. Hodnocení stavu potom bude probíhat na škále od – 3 (velmi 

nepravděpodobná) až + 3 (velmi pravděbodobná). 

Silné a slabé stránky by měly být zkoumány provázaně s příležitostmi  hrozbami 

ve vzájemných souvislostech, což umožňuje tzv. plus-minus matice SWOT analýzy. 

Vyhodnocení se provádí tak, že jednotlivé faktory (silné, slabé stránky, příležitosti, 

hrozby) jsou vloženy do matice, a provádí se párové srovnání.63 V této matici se potom 

porovnávají vzájemné vazby s následujícím hodnocením uvedeným v tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15 - SWOT analýza: hodnocení vzájemných vazeb 

 ++ silná oboustranně pozitivní vazba 

 -- silná oboustranně negativní vazba 

 + slabší pozitivní vazba 

 - slabší negativní vazba 

 0 žádný vzájemný vztah 

Zdroj: Zpracováno podle: PAULOVČÁKOVÁ, Lucie. Marketing: přístup k marketingovému řízení. 1. 

vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. s. 88. 

Na obrázku č. 8 je vyobrazena tzv. plus-minus matice SWOT analýzy. 

 

Obrázek č. 8 – SWOT analýza: plus-minus matice 

(zdroj: PAULOVČÁKOVÁ, Lucie. Marketing: přístup k marketingovému řízení. 1. vyd. Praha: Univerzita 

Jana Amose Komenského, 2015. s. 88.) 

                                                 
63 PAULOVČÁKOVÁ, Lucie. Marketing: přístup k marketingovému řízení. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana 

Amose Komenského, 2015. s. 87 – 88. 
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V plus-minus matici se přiřazují znaménka podle toho, jakou vazbu mezi sebou jednotlivé 

faktory mají. Po zanalyzování a přidělení těchto vazeb se hodnoty v jednotlivých řádcích 

a sloupcích sečtou a určí se pořadí faktorů. U silných stránek a příležitostí jsou vítězem 

ty faktory s nejvyšším bodovým ohodnocením, u slabých stránek a hrozeb naopak 

ty nejnižší. Právě tyto faktory jsou pro podnik klíčové a je potřeba se na jejich provedení 

nebo zlepšení podívat.  
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5 Projekt vytvoření marketingové strategie pro společnost 

Marine Sport II 

5.1 Představení společnosti 

Společnost Marine Sport s.r.o. je rodinná firma, která se zabývá prodejem lodí, 

nafukovacích člunů, lodních motorů, příslušenstvím a vybavením pro lodě. Zároveň 

nabízí široký sortiment výrobků pro vodní sporty jako například tažné hračky, vodní lyže, 

wakeboardy či kneeboardy. Společnost provádí kompletní servis všech závěsných 

i zabudovaných motorů včetně jejich kontroly na diagnostice. Firma u svého sídla 

zajišťuje také letní stání pro lodě ve vlastní marině a na zimu zajišťuje kompletní 

zazimování a uskladnění lodních motorů i lodí v hale. Firma nabízí také svoji vlastní 

půjčovnu, která momentálně má k dispozici 5 lodí. 

Na trhu působí od roku 2003 a za celou tu dobu si vybudovala dobrou pověst u zákazníků 

a významný podíl na trhu. Firma začínala pouze jako specializovaný eshop na lodní 

příslušenství, motory a nafukovací čluny, ale díky rostoucí poptávce a stále 

se zvětšujícímu zájmu o toto odvětví otevřela firma v roce 2011 kamenný obchod 

na Veslařském ostrově v Praze. Prodejna se rozkládá na 200 m2, svoji velikostí patří 

mezi největší v republice, navíc je vybavena i autorizovaným servisem. Momentálně 

na webu nabízí kolem 15000 položek zboží, skladem na prodejně je potom cca 70 % 

zboží. Po dlouholetém zvažování byla založena obchodní společnost a firma momentálně 

disponuje 4 pracovníky v následující organizační struktuře na obrázku č. 9. 

 

Obrázek č. 9 – Organizační struktura společnosti MARINE SPORT 

(zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů firmy.) 



54 

 

Tato organizační struktura je značně improvizovaná, jelikož se jedná o malou firmu, a jak 

to v těchto mikropodnicích bývá, tak nakonec jeden pracovník musí zastávat více 

manažerských pozic, zvláště při absenci některého z ostatních pracovníků. 

Dalším důležitým doplňujícím prvkem je, že všichni pracovníci smí jednat jménem 

společnosti. 

Cílem společnosti je nabízet zákazníkům to nejkvalitnější lodní vybavení a zařízení, 

zároveň přitom poskytovat na vysoké úrovni servis, služby, odborné poradenství 

a kompletní péči o zákazníka a jeho loď. Společnost řadí spokojenost zákazníků na první 

místo, proto klade velký důraz na kvalitu produktu, příznivou cenu, odbornou radu a 

rychlost dodání. Zároveň společnost nabízí spolupráci všem firmám podnikajícím 

ve stejném odvětví tak, aby jejich i našim zákazníkům byly poskytnuty ty nejlepší služby, 

jen tak se zákazníci spokojení budou vracet zpátky. Na obrázku č. 10 je uvedeno logo 

společnosti. 

 

Obrázek č. 10 – Logo společnosti MARINE SPORT 

(zdroj: Marine Sport [online]. 2016 [cit. 2016-02-26]. Dostupné z: <www.marinesport.cz>.) 

Společnost si za 13 let působení na trhu vytvořila širokou síť tuzemských a zejména 

zahraničních dodavatelů. Dohromady spolupracuje se skoro 50 dodavateli, z čehož 

je 10 tuzemských a téměř 40 zahraničních. Tento nevyvážený poměr je díky tomu, 

že v zahraničí je trh lodního průmyslu více rozvinut a má dlouholetou tradici, v některých 

zemích fungují společnosti dokonce již téměř 100 let, proto je 90 % zboží dováženo 

ze zahraničí. Za zmínku stojí, že společnost má v České republice zastoupení na několik 

zahraničních značek. 

 Antal© - italský výrobce vybavení pro plachetnice 

 Jobe© – nizozemský výrobce vybavení pro vodní sporty 

 MA-FRA© - italský výrobce čistících prostředků pro lodě 

 Marine Business© - španělský výrobce luxusního vybavení pro jachty 

 Matromarine© - italský výrobce lodních toalet a vodních čerpadel 

 MaviMare© - italský výrobce mechanického a hydraulického řízení pro lodě 
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Na zastoupení těchto značek by se firma chtěla hlavně do budoucna zaměřovat, avšak na 

druhou stranu je to jen zlomek všech značek na trhu. U dalších významných značek 

se společnost podílí na jejich redistribuci alespoň formou dealerství. Nicméně společnost 

se všemi dodavateli spolupracuje aktivně a plní všechny podmínky spolupráce. 

5.2 Hlavní cíle a strategie 

Vždy se společnost řídila a plánovala pouze podle vnitřního uvážení majitelů, avšak 

tento typ plánování převládal hlavně v době, kdy ještě podnikání nemělo tak široký 

rozsah. Bohužel neustálý rozvoj společnosti a řada posledních kroků a rozhodnutí, které 

mají vést k celkovému zlepšení chodu společnosti, přinesla nečekaný pokles 

v dlouhodobém růstu, proto je nutné se nad touto situací zamyslet a vytvořit funkční 

strategický marketingový plán. Ten by měl společnosti pomoci k jejímu opětovnému 

růstu. Nedávné kroky, které vedly k poklesu, hlavně v obratu, bylo založení obchodní 

společnosti, zřízení nových webových stránek, pronájem nových prostor a zvýšení 

dlouhodobých investic. Jedním z ukazatelů je i statistika vedená společností, 

a to množství přijatých objednávek od roku 2011 do roku 2016, viz graf č. 1. 

 

(zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů firmy) 
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Každý rok od roku 2011 se v jednotlivých měsících oproti stejnému měsíci 

předcházejícího roku ve většině případů zvýšil znatelně počet objednávek, zejména 

je to možné sledovat v klíčových měsících od dubna do srpna. Avšak v posledním 

kvartálu roku 2015 se již toto tvrdit nedá, stejně tak o prvním kvartálu roku 2016. 

Marketingový plán je připravován hlavně na podporu prodeje pro příští sezonu 2017. 

Hlavní sezona je od března do konce srpna, kdy tomuto odvětví začíná přát počasí, 

proto již plán nepočítá s letošním rokem, avšak některé opatření a strategie se mohou 

využít již letos. Hlavním cílem, posláním, společnosti je uspokojovat potřeby zákazníku 

a poskytovat jim komplexní služby na trhu lodního průmyslu. Pro marketingový plán 

a následné strategie jsou určeny konkrétnější cíle, které jsou rozděleny podle jejich 

zaměření. Některé cíle se navzájem prolínají a mohou se řadit pod obě kapitoly. 

5.2.1 Ekonomické cíle 

Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, podnik vzniká většinou za účelem maximalizace 

zisku. Z hlediska dlouhodobé prosperity není však úplně žádoucí hromadit zisk, 

ale i podnikat krátkodobé a dlouhodobé investice do byznysu, které by zvyšovaly obrat 

firmy a zároveň generovaly další služby nebo zlepšené služby zákazníků. Hlavním 

ekonomickým cílem bude zvýšení obratu o 10 % v každém kvartálu od 2. kvartálu roku 

2017. Dalším ekonomickým cílem bude rozvoj trhu, respektive zaměření se na trh 

sousedního Slovenska, odkud se v poslední době ozývají zákazníci se stále větší 

frekvencí. Tím dojde i k oslovení většího počtu potenciálních zákazníků. Dalším cílem 

budou dlouhodobé investice tak, aby se zlepšily služby pro zákazníka, zejména potom 

z kapacitních důvodů. 

5.2.2 Marketingové cíle 

Cílem marketingu je uspokojování přání a potřeb zákazníků, proto je hlavním 

marketingovým cílem společnosti toto poslání naplňovat. Avšak je nutné toto poslání 

naplňovat jak pro stávající zákazníky, tak pro zákazníky nové, které je potřeba neustále 

získávat. Novým úkolem pro marketing bude získávat nové zákazníky, s tím souvisí 

vytvoření nové viditelné a účelné propagace. Pro tento cíl je nutné vhodně nastavit 

a efektivně zpracovat nástroje marketingového mixu. Dalším cílem bude podpora 

pro stávající zákazníky, aby se vraceli a byli spokojení. Obecně by společnost v oblasti 

marketingu chtěla dosáhnout větší a významnější známosti v prostředí lodního průmyslu. 
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5.2.3 Shrnutí cílů 

V tabulce č. 16 je uvedeno stručné shrnutí cílů. Po zanalyzování současné situace 

společnosti budou cíle upřesněny, tak aby byly stanoveny vhodné strategie na zlepšení 

této situace a dosažení vytyčených cílů. 

Tabulka č. 16 - Shrnutí cílů 

Ekonomické cíle: zvýšení obratu o 10 % v každém kvartálu 

  rozvoj trhu, směr Slovensko 

  dlouhodobé investice 

Marketingové cíle: získávat nové zákazníky 

  viditelná a účelná propagace 

  zvýšení známosti společnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních cílů společnosti. 

5.3 Situační analýza 

5.3.1 Analýza makroprostředí – PEST analýza 

Tato analýza makroprostředí přímo trh lodního průmyslu neovlivňuje, avšak toto odvětví 

není od makroprostředí zcela izolované, to znamená, že ho, nebo subjekty v něm, 

v určitých směrech ovlivňuje nebo omezuje. Především se jedná o legislativní 

a ekonomické vlivy, některé takové vlivy mohou být velmi citlivé pro malé a střední 

podniky. Tato analýza se bude věnovat hlavně 4 základním působícím vlivům – politicko-

právnímu, ekonomickému, sociálně-kulturnímu a technologickýmu, přičemž některé 

nemají zásadní vliv na podnik. 

 Politicko-právní faktory 

Politicko-právní faktory vytvářejí rámec pro podnikatelskou činnost, zejména potom tuto 

činnost ovlivňuje legislativa. Společnost je momentálně vedena jako společnost 

s ručením omezeným, tudíž podléhá Zákonu o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.). 

Dříve společnost fungovala podle Živnostenského zákoníku (č. 455/1991 Sb.). Zákon 

o obchodních korporacích upravuje základní ustanovení o společnosti jako je založení, 

výše základního kapitálu, apod. Do budoucnosti se radikální změna v tomto zákoně zatím 

konat zřejmě nebude, dílčí změny jsou možné, ale vždy jsou upravovány 

nebo doplňovány původní části nebo oddíly zákona a jejich vliv na podnik není tak velký. 

Velkou skupinu zákonů, které výrazně ovlivňují podnik, tvoří daňový systém ČR. 

Tento systém díky jeho častým změnám je pro již fungující společnosti značně 
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nepřehledný a často je i zbytečně složitý. Navíc vyžaduje vysokou míru byrokracie, 

což je často na úkor volného času podnikatelů z malých podnikatelských subjektů. 

Zároveň je daňový systém velká finanční zátěž pro společnost, zejména potom ještě 

odvody na zdravotní a sociální pojištění. Podnik podléhá například zákonu o dani 

z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), o dani z příjmu (č. 586/1992 Sb.) nebo daňovému 

řádu (č. 280/2009 Sb.).  

Zákon o vnitrozemské plavbě (č. 114/1995 Sb.) vedle podniku ovlivňuje celé odvětví 

a zároveň i konečné spotřebitele. Tento zákon upravuje doklady plavidel, doklady osob, 

činí dozor na vodních cestách a dozor na plavbu. Pokud bereme v potaz, že míst 

pro plavbu lodí a velikost vodních ploch je v ČR nesrovnatelně menší v porovnání se 

státy, které omývá moře, tak je tento zákon poměrně přísný a vyžaduje dlouhé procedury 

pro získání plavebního průkazu nebo při registraci nového plavidla. Navíc je v posledních 

letech velmi aktivní ministerstvo dopravy, které vydává stále nové vyhlášky a ovlivňuje 

tak již řadu let zaběhnuté trendy. Pro podnik v tomto prostředí je pak důležité si hlídat 

nové vyhlášky – příkladem může být povinná výbava pro lodě, pokud se změní, je nutné 

to vědět a poradit zákazníkům. Další příklad je pokud společnost disponuje vlastní 

marinou, tak je nutné ji mít podle nových vyhlášek označenou příslušnými bojemi, 

značkami, apod. Tento zákon a vyhlášky nenesou razantní změny, avšak vzhledem 

k tomu, že společnost by je měla znát a navíc se týkají blízkého prostředí, tak je nutné 

je sledovat. 

Významnou změnou v brzké budoucnosti bude postupné zavedení systému elektronické 

evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb (dále jen EET). EET představuje 

moderní systém rychlé komunikace mezi podnikatelem a finanční správou. Tento systém 

má zabránit negativnímu dopadu krácení tržeb na poctivé podnikatele, jelikož tito 

podnikatelé potom nejsou schopni konkurovat těm, kteří tržby nepřiznávají a neplatí 

daně.64 Dne 16.3.2016 byl zákon schválen v Senátu a byl předán k podpisu 

prezidentovi ČR, který ho nakonec podepsal. Z hlediska společnosti jde o pořízení 

vybavení pro elektronickou evidenci a softwaru. Vše je zatím na začátku, avšak 

pro podnik představuje hned v úvodu investici do materiálu a další organizační 

zařizování. Kromě toho je cíleno proti nepoctivým podnikatelům, avšak je jasné, že tento 

                                                 
64 Finanční správa [online]. 2013 – 2016 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: 

<http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet>. 
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krok povede k ještě většímu rozvoji nekalého podnikání a nakonec právě ty poctivé 

negativně ovlivní. 

Nejdůležitější politicko-právní faktory jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

Tabulka č. 17 - PEST analýza - metoda MAP, politicko-právní faktory 

Ovlivňující faktor 

(M) 

Trend (T) (analýza 

dosavadního působení) Dopad (P) (předpoklad vývoje) Urgentnost 

Změny v 

daňovém systému 

ČR 

Změny v daňovém systému 

probíhaly a probíhají 

neustále, s negativním i 

pozitivním dopadem 

Změny jsou vždy zaměřeny jen 

na určité části, tudíž razantní 

změna se nečeká 

3 

Změny a vyhlášky 

týkající se zákona 

o vnitrozemské 

plavbě 

Poslední roky zaznamenaly 

velkou řadu změn ve všech 

oblastech zákona a trend 

pokračuje 

Nejedná se o razantní vlivy, 

avšak z hlediska odvětví je 

nutné se na ně připravit a 

sledovat je 

3 

Zavedení EET 

Zákon byl hodně diskutován, 

ale již prošel Senát a byl také 

podepsán prezidentem ČR 

Dopad bude zejména z počátku 

v oblasti investic do materiálu a 

také na organizaci a 

zabezpečení EET 

5 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních informací. Metoda MAP podle KOVÁŘ, František. Strategický 

management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. s. 71 – 72. 

 Sociálně-kulturní faktory 

Tyto faktory jsou pro podnik důležité, jelikož jsou to faktory, které odrážejí kupní chování 

spotřebitelů nebo působení těchto faktorů na jednání společnosti. Patří sem celá škála 

vlivů, které mohou vždy alespoň trochu ovlivňovat podnik. Podniky v odvětví lodního 

trhu jsou především zaměřeny na trávení volného času svých zákazníků, respektive 

na rekreaci u vody, tudíž podle základních ekonomických pravidel je jasné, 

že na spotřebu těchto statků dochází až v momentě, kdy jsou uspokojeny základní 

potřeby. Aby domácnosti vydávaly více peněz na volný čas je tedy nezbytně nutný růst 

příjmů domácností. Ukazatel růstu příjmů jednotlivých typů domácností ukazuje, že 

u všech typů domácností došlo mezi lety 2013 – 2014 k růstu, a to v rozsahu 0,6 – 5,3 

%.65 Je jasné, že došlo také ke zvýšení cen zboží, ke zvýšení životních nákladů, apod. 

Já nicméně spatřuji základ rozvoje ekonomiky a růstu odvětví v růstu životní úrovně, 

příjmů domácností, avšak výrazný vliv na podnik během jednoho roku tento aspekt mít 

                                                 
65 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně obyvatelstva České republiky v letech 1993 – 2014. Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2015. s. 12. 
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určitě nebude, bude mít spíše vliv nepatrného růstu. Vývoj tohoto ukazatele od roku 2004 

je uveden na obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11 – Růst příjmů jednotlivých typů domácností v letech 2004 - 2014 

(zdroj: Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně obyvatelstva České republiky v letech 1993 – 2014. Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2015. s. 12.) 

Další faktor a trend posledních let jsou sociální sítě a virální propagace podniků na těchto 

sítích. Je těžké posoudit, jakou měrou ovlivňuje tato propagace zákazníky na lodním trhu. 

Většina firem na trhu tento způsob propagace využívá, ale jedná se o pouze několik 

desítek sledujících. V jiných odvětvích je tato forma propagace velmi populární 

a prospěšná, ale počet sledujících dosahuje několika tisíců. Pro toto odvětví asi žádný 

výrazný dopad nemá. 

Sociálně-kulturní faktory jsou uvedeny v tabulce č. 18. 

Tabulka č. 18 - PEST analýza - metoda MAP, sociálně-kulturní faktory 

Ovlivňující 

faktor (M) 

Trend (T) (analýza 

dosavadního působení) Dopad (P) (předpoklad vývoje) Urgentnost 

Růst 

příjmů 

domácností 

Od roku 2004 v podstatě 

nepřetržitě stoupá 

Stoupat bude i nadále, avšak rostou i 

výdaje domácností, faktor bude mít 

malý vliv 

2 

Sociální 

sítě a 

virální 

propagace 

Propagace je využívána 

firmami již několik let, ale 

nejde o žádný rozhodující 

faktor 

Lodní trh není úplně rozvinut jako trhy 

s auty nebo se sporty, tato propagace 

může mít v budoucnu větší vliv 

3 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních informací. Metoda MAP podle KOVÁŘ, František. Strategický 

management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. s. 71 – 72. 



61 

 

 Technologické faktory 

Tyto faktory na první pohled mohou působit jako klíčové pro toto odvětví, ale není tomu 

úplně tak, alespoň tedy v rámci ČR. Samozřejmě vývoj produktů jde dopředu, zejména 

v oblasti lodních motorů, lodí a elektronického vybavení, ale trh v ČR je příliš malý, 

aby tyto změny rok od roku dokázal adaptovat. Nové věci sem přicházejí, ale poptávka 

je po nich nulová. Navíc je tu omezená možnost plavby (malé a nenavazující plavební 

komory, omezená rychlost) a málo velkých vodních ploch, takže po moderních lodích 

a motorech tu velký zájem není. Naopak je zde rozvinut nákup a prodej skrz různé 

bazarové portály. 

Lodní motory představují významnou část trhu, proto jejich inovace patří k těm 

nejčastějším. Lodní motory jsou v podstatě běžné spalovací motory, velmi podobné 

v motocyklech a automobilech a právě z těchto oblastí sem míří i hybridní pohony. 

Avšak užití těchto pohonů v tomto odvětví je ještě na začátku. V sériové výrobě jsou 

již delší dobu elektromotory, které mají jistou oblibu, a motory na plyn, ale v porovnání 

s prodejem spalovacích motorů jde o velmi malé množství. Navíc spalovací motor je vždy 

výkonově i cenově dostupnější než obě uvedené alternativy. Elektromotorům však hraje 

trochu do karet, že se mohou používat tam, kde jsou spalovací motory zakázány. Obecně 

však platí, že v brzké budoucnosti nehrozí žádná technologická revoluce v odvětví, 

nejdřív musí přijít revoluce v automobilovém průmyslu a až potom se změny projeví zde. 

Technologické faktory jsou uvedeny v tabulce č. 19. 

Tabulka č. 19 - PEST analýza - metoda MAP, technologické faktory 

Ovlivňující 

faktor (M) 

Trend (T) (analýza dosavadního 

působení) Dopad (P) (předpoklad vývoje) Urgentnost 

Technologické 

novinky a 

inovace 

Zejména v oblasti lodních motorů, 

lodí a elektronického vybavení, 

ovšem trh ČR je malý a poptávka 

nulová 

S ohledem na to, že všechna 

odvětví se rozvíjí a poptávka po 

novinkách roste, potenciál zde 

je 

3 

Hybridní 

pohony 

Sériová výroba elektromotorů a 

plynových motorů už existuje, 

poptávka je malá, cena vysoká 

V blízké budoucnosti se 

revoluce nečeká, nejdříve se 

tyto motory musí osvědčit v 

jiném odvětví 

1 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních informací. Metoda MAP podle KOVÁŘ, František. Strategický 

management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. s. 71 – 72. 

 Ekonomické faktory 

Pozitivem pro českou ekonomiku je růst hrubého domácího produktu nepřetržitě 

od konce roku 2013. Dokonce za rok 2015 došlo k celkovému růstu 4,3 %. Dalším 
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významným makroekonomickým ukazatelem je vývoj reálných mezd, které jsou také 

od konce roku 2013 v neustálém růstu, za rok 2015 došlo k navýšení o 3,1 %. Dalším 

pozitivním ukazatelem pro odvětví je vývoj tržeb v maloobchodě, kde došlo v roce 2015 

k celkovému růstu o 5,9 %. Pozitivní je také vývoj inflace, která ovlivňuje kupní sílu 

peněz, momentálně se jedná o mírnou inflaci s meziročním růstem o cca 0,5 %.66 Všechny 

tyto ukazatele jsou pozitivní a ukazují tak, že česká ekonomika je na vzestupu, a zároveň 

by mohli přispět i k celkovému rozvoji odvětví. Pokud nenastane hospodářská krize, 

tak by tento vývoj mohl zajistit odvětví dlouhodobý růst. 

Jiný ekonomický faktor, který značně ovlivňuje firmy realizující obchod v tomto odvětví, 

je měnový kurz. Společnost většinu zboží importuje ze zahraničí a platí 

za něj v zahraničních měnách, zejména v eurech a amerických dolarech. Kurzy většinou 

kolísají kolem určité hodnoty a jejich menší odchylky nejsou pro maloobchodníky úplně 

rozhodující. Ovšem příkladem z minulosti (od podzimu 2013) je intervence České 

národní banky, kdy se kurz eura pohyboval kolem 25 Kč za jedno euro, intervence však 

cílovala na 27 Kč za euro. Tím došlo k 8 % nárůstu cen zboží a mnohdy i o více procent, 

protože kurz často osciloval kolem 27,5 Kč za jedno euro, tato změna proběhla ve velmi 

krátkém čase a došlo tak k výraznému zdražení. Intervenci ČNB na vývoj kurzu euro/Kč 

je možné vidět na obrázku č. 12. 

                                                 
66 Kurzy.cz, spol. s.r.o. [online]. 2000 – 2016 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: 

<http://www.kurzy.cz/makroekonomika/>. 
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Obrázek č. 12 – Vývoj kurzu EUR / CZK v intervalu 5 let 

(zdroj: Kurzy.cz, spol. s.r.o. [online]. 2000 – 2016 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: 

<http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/CZK-EUR/od-29.2.2011.) 

Dolar posiluje vůči české měně, protože koruna je vlivem politiky ČNB kurzem ukotvena 

k euru a i vůči euru dolar posiluje, tak došlo k výraznému zdražení americké měny. 

V počátku podnikání v dolarech se kurz pohyboval kolem 17 Kč za jeden dolar, nyní je to 

mezi 24 – 25 Kč za dolar. Toto zvýšení je však v intervalu 5 let, avšak v období mezi 1. 

červencem 2014 a 1. únorem 2015 došlo k posílení dolaru a růst z 20 Kč na 25 Kč 

za dolar. Zboží tak během půl roku podražilo o téměř 20 %. Růst dolaru je vidět 

na obrázku č. 13. 
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Obrázek č. 13 – Vývoj kurzu USD / CZK v intervalu 5 let 

(zdroj: Kurzy.cz, spol. s.r.o. [online]. 2000 – 2016 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: 

<http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/CZK-USD/od-29.2.2011.) 

Naštěstí všechny firmy v odvětví jsou vázány na import zboží, tudíž všechny firmy se 

musí tomuto trendu podřídit. Měnové kurzy představují velké riziko při nakupování zboží 

na delší dobu dopředu, nebo při nakupování zásob na sklad. Pozitivní směrem do 

budoucna by mohlo být přijetí eura, kdy by se situace kolem měnových kurzů ustálila. 

Ekonomické faktory podle metody MAP jsou uvedeny v tabulce č. 20. 

Tabulka č. 20 - PEST analýza - metoda MAP, ekonomické faktory 

Ovlivňující faktor 

(M) 

Trend (T) (analýza dosavadního 

působení) 

Dopad (P) (předpoklad 

vývoje) Urgentnost 

Makroekonomické 

ukazatele (HDP, 

reálné mzdy, tržby 

v maloobchodě) 

Tyto ukazatele jsou od konce 

roku 2013 v každoročním růstu. 

V budoucnu se zatím 

neschyluje ke změně, 

očekává se pozitivní růst. 

3 

Měnové kurzy 

(EUR/CZK, 

USD/CZK) 

Vývoj kurzů většinou osciluje 

kolem určitých hodnot, avšak 

jednou za delší čas dochází k 

razantnímu vychýlení 

Momentálně jsou kurzy 

relativně ustálené, ovšem 

každou chvíli může opět 

dojít k razantní změně 

4 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních informací. Metoda MAP podle KOVÁŘ, František. Strategický 

management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. s. 71 – 72. 

 Shrnutí v metodě ETOP 

Tato metoda slouží ke shrnutí výsledků PEST analýzy a následně k evidování příležitostí 

a hrozeb z oblasti makroprostředí. Stručně řečeno je odvětví v zásadě neutrální vůči 

vlivům makroprostředí, je to zejména velikostí trhu. Ve shrnutí je možné identifikovat 
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2 hlavní hrozby, které spočívají v zavedení EET a nepředvídatelný vývoj měnových 

kurzů. Metoda ETOP je uvedena v tabulce č. 21. 

Tabulka č. 21 - PEST analýza společnosti - metoda ETOP 

Sektor okolí   Vliv (0 - neutrální vliv, + příležitost, - hrozba) 

Politicko-právní faktory 

0 změny v daňovém systému ČR 

0 změny a vyhlášky v zákoně o vnitrozemské plavbě 

 - zavedení EET 

Sociálně-kulturní faktory 
0 růst příjmů domácností 

0 sociální a virální propagace 

Technologické faktory 
0 revoluční technologické novinky a inovace 

0 příchod hybridních pohonů 

Ekonomické faktory 
0 vývoj makro ukazatelů (HDP, reálné mzdy) 

 - vývoj měnových kurzů (EUR/CZK, USD/CZK) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interních informací. Metoda ETOP podle KOVÁŘ, František. 

Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. s. 73. 

5.3.2 Analýza mikroprostředí 

5.3.2.1 Porterův model 5 konkurenčních sil 

 Konkurenční rivalita v odvětví 

Tabulka č. 22 - Konkurenční rivalita v odvětví 

Klíčové faktory rivality Hodnocení 

Počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost 6 

Růst odvětví 4 

Fixní náklady 4 

Diferenciace produktů 7 

Diferenciace konkurentů 4 

Náklady na odchod z odvětví 3 

Celkem bodů (max. 54 bodů) 28 

Průměrné skóre (celkem / 6) 4,67 

Zdroj: vlastní zpracování na základě hodnocení. Metoda podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-

25]. Dostupné z: <slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Konkurenční rivalita v odvětví na základě výsledků analýzy není vysoká, výsledky jsou 

uvedeny v tabulce č. 22, odpovídá mírně konkurenčnímu prostředí. Počet konkurentů 

vystupujících v odvětví je sice četný, avšak růst poptávky na trhu napomáhá k tomu, 

že rivalita mezi podniky se nestupňuje. Stejně tak i nově příchozí na trh mají šanci 

si ukrojit část tržního podílu ve stále zvětšujícím se odvětví. Fixní náklady, které tlačí 

firmy k využívání všech svých kapacit, jsou zde menší, jelikož většina firem sídlí 

v menších prostorech anebo mají svoje sklady mimo Prahu, kde jsou náklady na provoz 

nižší. Většina firem navíc neprovozuje výrobu. Často je společnost provozována 
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na adrese bydliště, kde je vytvořeno kompletní zázemí pro zákazníky. Společnosti 

v oblasti produktů nabízí podobné produkty, žádná firma nemá výhodu určitých 

produktů, což zvyšuje konkurenci v oblastech propagace a distribuce. Jedinými 

diferenciovanými produkty je kvalita provozovaných služeb firem, kde firmy mohou 

uplatňovat svoji vlastní image. Na firmě záleží, jaké služby a hlavně v jaké kvalitě 

poskytne zákazníkovi, avšak služby poskytované firmami mají stejný charakter, 

tudíž záleží na osobních představách zákazníků o provedení služby. Konkurenti mají 

podobné vlastnosti, jen pár firem vyniká svoji silou v oblasti zásob a distribuce, ale žádný 

zásadní moment překvapení či jedinečná strategie firmy neodlišuje. Náklady na odchod 

z odvětví nejsou velké, jelikož většina firem nedisponuje vlastními prostory 

nebo výrobními stroji, samozřejmě pokud se větší firma rozhodne odejít z odvětví, 

tak musí uvažovat o prodeji zásob a vybavení pro provozování služeb. 

 Hrozba vstupu do odvětví 

Tabulka č. 23 - Hrozba vstupu do odvětví 

Klíčové faktory vstupu Hodnocení 

Kapitálová náročnost vstupu 7 

Potřeba vlastnit při vstupu licence, patenty, technologie 8 

Přístup k distribučním kanálům 6 

Přístup k surovinám, energiím, pracovní síle 8 

Vládní politika 8 

Vývoj po případném vstupu do odvětví 5 

Celkem bodů (max. 54 bodů) 42 

Průměrné skóre (celkem / 6) 7 

Zdroj: vlastní zpracování na základě hodnocení. Metoda podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-

25]. Dostupné z: <slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Vstup do odvětví je do jisté míry snadný. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 23. 

Do odvětví mohou snadno vstoupit jakékoliv firmy, jelikož nevyžaduje žádné vstupní 

licence, patenty, technologie ani know-how. Do počátku není ani nutná velká investice, 

mnoho firem, které zde začínaly a začínají, fungující nejdříve prostřednictvím 

internetového obchodu a následně se propracovávají směrem vzhůru. Malým zádrhelem 

mohou být pro ně přístupy k hlavním distribučním kanálům. Možnost navázání 

spolupráce s českými velkododavateli je poměrně snadné, avšak ty operují s malým 

rabatem pro nově začínající. Zahraniční dodavatelé potom vyžadují minimální 

objednávky v hodnotě (cca 30 000 Kč), navíc exkluzivní zahraniční výrobci a dodavatelé 

mají zde svá zastoupení v podobě českých firem, ale často se již od této formy byznysu 

upouští. Prostředí nevyžaduje žádné extra suroviny ani energie. Vládní politika 
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toto odvětví v oblasti vstupu do odvětví prozatím nereguluje. Problémem pro nově 

příchozí je však potom setrvání na trhu, jelikož ze začátku fungují s malými rabaty 

a maržemi, a je nutné vynaložit velké úsilí pro rozvoj své společnosti. 

 Vyjednávací síla zákazníků 

Tabulka č. 24 - Vyjednávací síla zákazníků 

Klíčové faktory vstupu Hodnocení 

Počet významných zákazníků 6 

Význam výrobku / služby z hlediska příjmu zákazníka 4 

Náklady přechodu zákazníka ke konkurenci 7 

Hrozba, že zákazník začne podnikat ve stejném odvětví 6 

Celkem bodů (max. 36 bodů) 23 

Průměrné skóre (celkem / 4) 5,75 

Zdroj: vlastní zpracování na základě hodnocení. Metoda podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-

25]. Dostupné z: <slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Tabulka č. 24 vypovídá o vyjednávací síle zákazníků. Největší hrozbou je zde přechod 

zákazníka ke konkurenci, čeští zákazníci nejsou příliš loajální, často porovnávají firmy 

mezi sebou, zvláště cenu, a zda je produkt skladem, proto je těžké zákazníka vyloženě 

udržet a přesvědčit ho koupi ve vlastním podniku, naštěstí to funguje i obráceně, směrem 

od konkurence k vlastnímu podniku. Čeští zákazníci z odvětví, tak znají většinu větších 

firem a nakupují střídavě u všech. Problémem snadného vstupu do odvětví je, že často 

nově příchozí konkurenti jsou vlastně bývalí zákazníci. Produkty pro lodě a motory patří 

k těm dražším, tudíž patří pro zákazníky k větším výdajům. Naštěstí existují skupiny 

loajálních a významných zákazníků, kteří tvoří významný podíl na tržbách. Tito zákazníci 

se rádi vracejí a nakupují, mají sice vyšší vyjednávací sílu, ale často se jim vychází vstříc, 

tak aby byli spokojení. 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Tabulka č. 25 - Vyjednávací síla dodavatelů 

Klíčové faktory Hodnocení 

Počet a význam dodavatelů 5 

Existence substitutů 8 

Význam odběratelů pro dodavatele 4 

Organizovanost pracovní síly, vznik odborů 1 

Celkem bodů (max. 36 bodů) 18 

Průměrné skóre (celkem / 4) 4,5 

Zdroj: vlastní zpracování na základě hodnocení. Metoda podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-

25]. Dostupné z: <slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 
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Většina dodavatelů je ze zahraničí a navíc jejich počet je velký, nefiguruje zde jen pár 

dodavatelů kladoucích si podmínky, tudíž dodavatelé nemají příliš velkou sílu, avšak 

je nutno se přizpůsobit jejich vlastní politice. Existence substitutů je možno spatřovat 

pouze mezi zážehovými nebo vznětovými motory, ale jinak zde zatím žádné výrazné 

substituty nejsou. Význam odběratelů pro dodavatele není značný, většina dodavatelů 

distribuuje do celého světa. Význam českých odběratelů není příliš velký, ale občas 

na jejich podporu pořádá nějaké akce. Organizovanost pracovní síly v odvětví vůbec 

neexistuje. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 25. 

 Hrozba substitutů 

Tabulka č. 26 - Hrozba substitutů 

Klíčové faktory Hodnocení 

Existence substitutů na trhu 2 

Hrozba substitutů v budoucnu 3 

Vývoj cen substitutů 2 

Užitné vlastnosti substitutů 5 

Celkem bodů (max. 36 bodů) 12 

Průměrné skóre (celkem / 4) 3 

Zdroj: vlastní zpracování na základě hodnocení. Metoda podle: Slidegur [online]. 2016 [cit. 2016-02-

25]. Dostupné z: <slidegur.com/doc/9796/analyza-konkurence-v-odvetvi>. 

Jak již bylo řečeno v předcházejícím odstavci, tak substituty na trhu prozatím téměř 

neexistují. Analýza hrozby substitutů je v tabulce č. 26. V daleké budoucnosti je hrozba 

například v hybridních pohonech, ale jinak zatím pro toto odvětví hrozba ze strany 

substitutů nehrozí. Cena těchto výrobků navíc bude vysoká a užitné vlastnosti se většinou 

nevyrovnají těm již dlouhá léta zavedeným produktům. 

 Shrnutí Porterova modelu 5 konkurenčních sil 

Významnou potenciální hrozbou v podobě konkurence je snadné vstupování nových 

konkurentů na trh, to je dáno díky rostoucí poptávkou po výrobcích v tomto odvětví. 

Časem se ale trh bude naplňovat a nakonec se ustálí. Pro trh je také významná vyjednávací 

síla zákazníků, jelikož na trhu neexistují příliš diferenciované výrobky, proto zákazníci 

často nakupují od všech konkurentů. Hrozba substitutů ani vyjednávací síla dodavatelů 

není tolik podstatná. Tuto analýzu by bylo jistě zajímavé zopakovat v průběhu několika 

dalších let a srovnat ji mezi jednotlivými roky, kde by bylo možné vidět změny, které 

nastaly. 
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5.3.2.2 Analýza intenzity konkurence 

Tabulka č. 27 - Analýza intenzity konkurence na lodním trhu 

Klíčové faktory Hodnocení 

Míra růstu odvětví v procentech 0 - 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 - 15   

Bariéry vstupu do 

odvětví žádné x         

vstup téměř 
nemožný 

Rivalita mezi 

konkurenty 

extrémně 

vysoká     x     téměř žádná 

Dostupnost substitutů 

mnoho 

substitutů         x žádné substituty 

Závislost na vstupech vysoká       x   téměř žádná 

Vyjednávací pozice 

odběratelů 

diskutují 

podmínky       x   

podřizují se 
podmínkám 

Technologická 

náročnost hi-tech       x   nízká úroveň 

Míra inovací časté inovace         x žádné inovace 

Úroveň manažerů 

vysoce 

kvalifikovaní   x       

málo 
kvalifikovaných 

Zdroj: Vlastní zpracování podle předešlých výsledků. Základ analýzy zpracován podle: TICHÁ, Ivana, 

HRON, Jan. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 85. 

Analýza intenzity konkurence na lodním trhu uvedená v tabulce č. 27 vypovídá o tom, 

že prostředí není vysoce konkurenční, spíše je méně konkurenční. Je to na základě toho, 

že hodnocení jednotlivých faktorů je spíše v pravé části tabulky. Tato analýza vycházela 

z předešlého zkoumání Porterova modelu. 

5.3.2.3 Analýza konkurenceschopnosti 

Pro tuto analýzu bylo nutné vytvořit užší rozsah konkurentů. S odkazem 

na metodologickou část bylo vytvořeno několik kritérií, které rozhodly o nejbližších 

konkurentech výběru pro analýzu konkurenceschopnosti. Tyto kritéria musela 

samozřejmě splňovat i společnost Marine Sport s.r.o. (písmeno G), pro kterou se analýza 

vypracovala. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 28. 

Tabulka č. 28 - Užší výběr konkurentů 

Kritéria hodnocení ↓ Konkurent → A B C D E F G H I 

Kamenná prodejna Praha x x     x x x     

Prodejna se servisem x x x   x x x     

60 - 80 % shoda produktů x x x x x x x x x 

Tržby mezi 10 - 30 mil. Kč x x     x x x   x 

Web s eshopem x x x x x x x x x 

Zdroj: Vlastní zpracování podle: webových stránek konkurentů a výročních zpráv. 

Pro analýzu konkurenceschopnosti byla nakonec vybrána čtveřice nejbližších 

konkurentů, a to AVAR-YACHT, s.r.o. (písmeno A, dále jen firma A), BTJ s.r.o. 
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(písmeno B, dále jen firma B), GM NAVALE s.r.o. (písmeno E, dále jen firma E) 

a MARINE s.r.o. (písmeno F, dále jen firma F). Celá analýza je pak zpracována 

v tabulce č. 29. 

Tabulka č. 29 - Analýza konkurenceschopnosti na lodním trhu 

Faktory hodnocení Váha Hodnocení Jednotliví konkurenti 

    

1 (nejnižší) - 

10 (nejvyšší) A B E F G 

Kvalita produktů 0,07 8 6 8 8 8 0,56 0,42 0,56 0,56 0,56 

Jedinečné produkty (značky) 0,07 9 8 6 8 6 0,63 0,56 0,42 0,56 0,42 

Šířka sortimentu skladem 0,1 8 5 4 4 9 0,8 0,5 0,4 0,4 0,9 

Dostupnost produktů (termín dodání) 0,08 9 6 5 4 8 0,72 0,48 0,4 0,32 0,64 

Cena produktů 0,1 7 8 5 5 8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8 

Cenové akce 0,04 6 6 4 6 4 0,24 0,24 0,16 0,24 0,16 

Kvalifikovanost a ochota personálu 0,06 7 4 7 4 7 0,42 0,24 0,42 0,24 0,42 

Velikost prodejny 0,05 9 6 8 6 8 0,45 0,3 0,4 0,3 0,4 

Poloha prodejny 0,09 7 5 6 7 7 0,63 0,45 0,54 0,63 0,63 

Technické zázemí 0,05 9 5 7 8 7 0,45 0,25 0,35 0,4 0,35 

Rychlost a kvalita servisu 0,06 8 6 6 6 8 0,48 0,36 0,36 0,36 0,48 

Webové stránky (přehlednost, výběr) 0,1 9 6 6 6 7 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 

Marketing - síla reklamy 0,05 8 7 5 9 6 0,4 0,35 0,25 0,45 0,3 

Reputace podniku u zákazníků 0,08 9 8 4 5 7 0,72 0,64 0,32 0,4 0,56 

  1             

Vážené skóre konkurenční síly     8,1 6,19 5,68 5,96 7,32 

Zdroj: Vlastní zpracování podle expertů odvětví. Metoda podle: TICHÁ, Ivana, HRON, Jan. Strategické 

řízení. 1. vyd. Praha: ČZU, 2002. s. 116 – 117. 

Analýza konkurenceschopnosti ukázala, že žádný podnik enormně nepřevyšuje ostatní. 

Pouze firma A má vyšší náskok od ostatních firem a mohli bychom ji označit za lídra 

odvětví, to odpovídá i skutečné situaci na trhu. Firma A má kromě jedné prodejny v Praze 

ještě další dvě, zároveň je na trhu nejdéle ze všech a navíc disponuje i vlastní výrobou 

lodí. Celkový rozdíl mezi nejsilnější a nejslabší firmou je 2,42 bodů, což potvrzuje tvrzení 

z první věty. 

Společnost Marine Sport, pro kterou se analýza vypracovala, figuruje bezpečně 

na druhém místě a je dobré konstatovat, že je konkurenceschopná. Navíc je třeba uvést, 

že oproti konkurenci (pokud opomeneme vítěznou firmu A) by firma mohla stavět šířce 

sortimentu skladem, rychlé dostupnosti zboží a na kvalitě a rychlosti servisu. K prvním 

dvěma faktorům je také dobré doplnit i vysokou známku za ceny produktů. Pozitivní 

pro firmu je také poloha a velikost prodejny. Všechny tyto uvedené faktory by se daly 

označit za silné stránky firmy. 
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Poměrně nízkých známek firma dosáhla v oblasti propagace – faktory cenové akce 

a marketingu. Firma se nijak výrazně nepropaguje u veřejnosti a neláká reklamou, 

to by určitě do příští sezony chtělo zlepšit. Tyto faktory naopak lze označit za slabé 

stránky. 

5.3.2.4 Analýza srovnání s nejbližším konkurentem 

Analýza je srovnání firmy Marine Sport s.r.o. s vítězem předchozí analýzy 

konkurenceschopnosti, tím byla firma A – společnost AVAR-YACHT, s.r.o. Analýza 

je přímé srovnání dvou konkurentů v různých faktorech odvětví, výsledek je uveden 

v tabulce č. 30. 

Tabulka č. 30 - Analýza srovnání s nejbližší konkurentem 

Faktory ↓ Hodnocení 

  lepší naše úroveň horší 

   + 2  + 1 0  - 1  - 2 

Objem tržeb         x 

Kvalita produktů     x     

Kvalita prodeje     x     

Kvalita služeb       x   

Kvalita reklamy       x   

Ceny   x       

Technologie     x     

Kvalita pracovníků   x       

Motivace pracovníků   x       

Vytížení kapacit     x     

Vztahy k dodavatelům     x     

Vztahy k odběratelům   x       

Úroveň řízení       x   

Úroveň organizace       x   

Image značky     x     

Zdroj: Vlastní zpracování podle expertů odvětví. Metoda podle: SOUČEK, Zdeněk. Strategie úspěšného 

podniku: symbióza kreativity a disciplíny. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 284. 

Výsledné hodnocení analýzy je -2 body v neprospěch firmy Marine Sport s.r.o., 

to vypovídá o podobné úrovni, jakou disponuje konkurenční podnik. Výhodou 

konkurenčního podniku na základě analýzy je zejména kvalita služeb a reklamy a také 

úroveň organizace a řízení. Tato firma, jak již bylo zmíněno, má dlouho historii, tudíž 

je více rozvinutá a má více organizačních úrovní a také její styl řízení napovídá, 

že se firmě daří svoji pozici dlouhodobě udržet. To se odráží i v objemech tržeb, kterých 

konkurenční firma dosahuje, podle výsledovky tato firma má skoro dvakrát takové tržby 

jako firma Marine Sport s.r.o. Ve prospěch naší firmy hovoří kvalita a motivace 
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pracovníků, toto hodnocení vychází z toho, že pracovníci firmy jsou zároveň majitelé, 

kteří jsou motivováni k tomu, aby firma prosperovala a navíc se i v tomto prostředí řadu 

let pohybují. Tyto dva faktory by mohly být také silné stránky společnosti. Celkové 

hodnocení dopadlo smířlivě, avšak trochu lépe pro firmu A. 

5.3.3 Analýza současné marketingové situace 

 Produktová politika 

Produkt je jeden z prvků marketingového mixu, což znamená, že jde o jednu 

z ovlivnitelných marketingových proměnných, kterými firma reguluje svou snahu 

o dosažení zisku či obratu. Produkt slouží zákazníkovi k individuálnímu uspokojení jeho 

přání a potřeb, proto je potřeba hledat optimální cesty k tomu, aby firma dosáhla úspěchu 

v produktové politice firmy. 

Firma Marine Sport s.r.o. nemá v současné době nastavenou žádnou cílenou produktovou 

politiku ani strategii. Jediné v čem odlišuje produkty, jsou hlavní skupiny produktů. 

Firma rozlišuje své produkty na lodní motory, nafukovací čluny, lodě a běžné produkty 

lodního příslušenství. Toto pojetí je velmi široké a zvláště v oblasti běžných produktů 

by mělo dojít k jeho zlepšení. 

Obecně se firma zaměřuje spíše na zajištění všech produktů pro zákazníky bez ohledu 

na jejich povahu. Tím je myšleno, že podnik disponuje produkty od různých dodavatelů 

s jinými termíny dodání či jinak žádaným zbožím, tudíž by bylo potřeba definovat různé 

skupiny produktů podle dodavatelů, jejich zaměření a jejich prodejností. Zároveň se firma 

nezabývá výrobou vlastních produktů, tudíž by se měla hlavně zaměřit na značky, které 

firma má v zastoupení pro český trh a vytvořit jim vlastní marketingovou podporu, 

rozdílnou od produktů, které nabízí i konkurence. 

 Cenová politika 

Cena jako prvek marketingové mixu dotváří charakter produktu a určuje jeho prodejnost. 

Pro tento prvek je nutná kontrola trhu a konkurence a zároveň nalezení optimálního střetu 

zájmu mezi nabízející prodávající firmou a zákazníkem, který produkt poptává a nabízí. 

Cenová politika je v současné době zaměřena tak, aby nabízela všechny produkty za cenu 

jako jednu z nejnižších na trhu ve všech kategoriích. Bohužel poslední dobou se tato 

strategie na nejnižší ceny začíná vymykat kontrole, a to zejména ze tří důvodů. Hlavní 

důvod je vstup několika internetových obchodů, které lákají na nízké ceny a mají velkou 
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reklamní podporu. Další důvod je, že některé firmy začaly dovážet levné čínské výrobky 

nižší kvality a ničí tak zavedenou cenovou politiku trhu. Interním důvodem 

je nedostatečná kapacita pro přeceňování zboží a kontrolu konkurence. Navíc firma 

prozatím vše přeceňuje manuálně a nevyužívá žádné technologické podpory. 

Velký problém je také s tzv. šedými dovozy, kterými se firmy vyhýbají cenové politice 

oficiálnímu zastoupení a dovážejí produkty z větších trhů z Německa či Nizozemska, 

kde jsou trhy logicky větší a ceny jsou na nich nižší. Firma Marine Sport se proti tomuto 

brání tím, že každoročně před začátkem sezony investuje až 90 % svých peněžních zásob 

do zboží. Dodavatelé jsou schopni při vyšších a včasných objednávkách firmě nabídnout 

konkurenčně výhodnou cenu. Bohužel omezené cash flow firmy limituje firmu 

v rychlejším rozvoji a bránění se proti konkurenci. 

Firma také nabízí velkoobchodní odběr vlastním českým odběratelům, bohužel nejsou 

nastavena přesná pravidla, za jakých podmínek je možno odebírat. Prozatím je to u všech 

velkoobchodních zákazníků značně individuální a chtělo by to cenovou politiku v tomto 

případě sjednotit a podmínit například velikostí odběrů. 

 Distribuční politika 

Distribuce se v marketingovém pojetí chápe jako vytvoření takového vztahu 

se zákazníkem, ve kterém distribuce hodnoty bude povýšena na tvorbu hodnoty. Cílem 

distribuce je potom správný způsob doručení produktu na místo, které je pro zákazníky 

nejvýhodnější, jak v čase, tak v množství i v kvalitě, kterou potřebují. Často se zákazník 

rozhoduje o koupi právě podle způsobu a rychlosti doručení, nebo místa prodeje. 

Společnost Marine Sport je v podstatě distribučním mezičlánkem velkých výrobců 

a velkoskladů ze zahraničí a dala by se označit za maloobchod nebo specializovanou 

prodejnu. Vlastní distribuční politika spočívá v nákupu a dopravě zboží paletovou 

dopravou do sídla společnosti, bohužel tento způsob dopravy není rychlý a vyžaduje 

orientační dobu 14 dní ode dne objednávky po doručení zboží. Z tohoto důvodu jsou 

termíny dodání neskladových položek takto dlouhé, avšak v porovnání s konkurencí jsou 

dodací lhůty s konkurencí ještě akceptovatelné. Firma má svůj vlastní externí sklad 

o rozloze 100 m2, kde se zásilky přebírají a následně jsou rozebrány a přepraveny 

na prodejnu. 

Distribuční politika firmy Marine Sport následně probíhá formou prodeje v prodejně 

o rozloze 200 m2 anebo přímou distribuční cestou zásilkovou službou k zákazníkovi. 
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Při objednání zboží do 12:00 obdrží zákazník objednané zboží hned následující pracovní 

den. Skladem se firma snaží mít rychloobrátkové zboží a zboží od dodavatelů, které nabízí 

výhodnou cenu a dobrou kvalitu, akorát jejich doba doručení je delší než zmiňovaných 

14 dní. Firma si sama volí svůj prodejní sortiment a rozhoduje o množství zásob. 

Zásadní výhodou distribuční politiky firmy je poloha kamenné prodejny, zákazníkům 

vyhovuje, že je blízko centra Prahy, ale hlavně, že leží na trase ven z Prahy směrem 

k hojně navštěvovaným přehradám Slapy a Orlík, kam většina zákazníků směřuje trávit 

volný čas. Prodejna prošla na začátku roku 2016 rekonstrukcí a její prodejní plocha 

se zvětšila, protože dříve její část sloužila ještě jako sklad. Místo je udržováno čisté, 

ale produkty nejsou srovnány a zařazeny v regálech podle jednotlivých kategorií a často 

bývá zboží rozházené v regálech. Navíc hodně zboží není oceněné a zákazníci se tak musí 

doptávat ceny. Často je zboží zabaleno v krabicích a možné si produkt prohlédnout. Navíc 

výrobky zastoupených značek by měly být více na očích a být více nabízeny. Výhodou 

jsou dobře vystavené lodní motory a množství zboží skladem. Další výhodou 

je i personál, který ví, jaké produkty prodává, umí poradit a snaží se vždy najít nějaké 

řešení. 

Distribuční politika, zvláště místo prodejny, je velkou příležitostí firmy pro její zlepšení 

a zvýšení její úrovně. 

 Komunikační politika 

Komunikační politika vyjadřuje postoj firmy ve vztahu ke komunikačním aktivitám, 

chování a poskytování informací. V souvislosti s komunikační politikou je často 

používán termín marketingová komunikace, ta se soustřeďuje na podnícení prodeje firmy 

v závislosti na cíle komunikační politiky firmy, je jedním z jejich komponentů. Zahrnuje 

reklamu, podporu prodeje, osobní prodej a public relations, případně další komunikační 

aktivity – všechny tyto aktivity tvoří tzv. komunikační mix. 

Komunikační politiku firma téměř nevyužívá. Pokud bychom se zabývali jednotlivými 

aktivitami komunikačního mixu, tak je z nich využívaná v podstatě jen slabě reklama 

a občas opatření na podporu prodeje. Reklama probíhá obecnou internetovou propagací 

firmy prostřednictvím předplacené pozice ve vyhledávačích Google a Seznam. 

Dále firma využívá proklikové kampaně prostřednictvím Google AdWords, kde 

se zaměřuje na propagaci prodeje rychloobrátkového zboží. Další formou propagace 
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firmy je bannerová reklama na hlavní Podolské ulici a na propagaci od budovy Českého 

veslařského klubu směrem k hlavnímu toku Vltavy. 

V opatřeních na podporu prodeje firma využívá pouze slevových akcí na svých stránkách, 

na které upozorňuje prostřednictvím newsletteru. Občas při nákupu nad 1000 Kč dává 

přívěsek zdarma v hodnotě kolem 100 Kč dle vlastního výběru, na tuto akci upozorňuje 

na svých webových stránkách. 

Celkově je komunikační politika firmy velmi slabá a oproti konkurenci je téměř nulová. 

5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza byla zpracována na základě předchozích analýz a dotazníku, příloha č. 5, 

který byl vyplněn všemi zaměstnanci firmy. Následně byly dotazníky zpracovány 

do jednoho výsledného souboru. V jednotlivých faktorech jsou pak uvedeny nejčastěji 

se vyskytující položky, váhy a hodnocení byly zprůměrovány a zaokrouhleny na celá 

čísla po vzájemné konzultaci ve firmě, tak aby vyšly relevantní výsledky. Výsledky 

předchozích analýz (PEST analýza, analýza konkurence a analýza současné 

marketingové situace) jsou již známy a budou uvedeny až ve finální plus-minus matici. 

Následující kapitoly jednotlivých faktorů vycházejí z výsledků vypracovaných 

dotazníků. 

5.4.1 Silné stránky 

Analýza silných stránek společnosti je uvedena v tabulce č. 31. 

Tabulka č. 31 - SWOT analýza firmy: silné stránky 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1 Dostupnost a šířka sortimentu 0,3 2 0,6 

2 Poloha a prostředí prodejny 0,2 3 0,6 

3 Zavedená firma se zkušeností 13 let + 0,2 2 0,4 

4 Rodinná firma 0,15 1 0,15 

5 Osobní přístup k zákazníkům 0,15 2 0,3 

  Součet 1   2,05 

Zdroj: Vlastní zpracování  na základě výsledků z dotazníku. Metoda podle: GRASSEOVÁ, Monika, 

DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 303 - 306. 

Za další méně četné silné stránky byly uváděny například kladné reference u zákazníků, 

výborné vztahy s partnery, nadstandardní vztahy se zákazníky nebo ceny výrobků 

oproti konkurenci. Z hlediska silných stránek je podstatné si jejich úroveň udržet, proto 

je nutné si zodpovědět otázku, jak je udržet? 
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 Dostupnost a šířka sortimentu 

Tato položka vyžaduje zodpovědnost v oblasti logistiky a v nastolené politice. Důraz 

je zde kladen na neustálou kontrolu a včasné objednání zboží, které je nutné objednávat 

dopředu a ve větším množství. Nastolený trend je důležité udržet. 

 Poloha a prostředí prodejny 

Poloha i prostředí prodejny jsou velkou konkurenční výhodou pro firmu. Dobré vztahy 

se členy klubu a správci Českého veslařského klubu, kde má firma sídlo, jsou nezbytnou 

podmínkou pro zajištění kvalitního zázemí. Zároveň tak i plnění nájemní smlouvy 

a finančních závazků vůči pronajímateli. 

 Zavedená firma se zkušeností z oboru po více než 13 let 

Plněním poslání společnosti a zavedeného systému je budoucnost firmě zaručena, ale je 

nutné neustále se zlepšovat podle nových trendů a získávat nové zkušenosti z oboru, tak 

aby zákazník odcházel vždy spokojen. 

 Rodinná firma 

Důležitým faktorem pro rozvoj a udržení se společnosti v rozhodujících chvílích byla 

rodinná soudržnost, tudíž do budoucna předávat tuto společnost do rukou vlastních 

potomků nebo jejich dětí je nedílnou součástí silných stránek. 

 Osobní přístup k zákazníkům 

Osobní přístup a vždy vyhovět každému zákazníkovi je jedním z poslání společnosti. 

Každý nový zákazník by měl dostat totéž, co dostávali zákazníci před nimi. Společnost 

se snaží toto poslání denně vyplňovat. 
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5.4.2 Slabé stránky 

Analýza slabých stránek je uvedena v tabulce č. 32. 

Tabulka č. 32 - SWOT analýza firmy: slabé stránky 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1 Nedostatečná komunikační politika 0,35 -2 -0,7 

2 Technologické vybavení prodejny 0,25 -3 -0,75 

3 Termín dodání neskladových položek 0,15 -1 -0,15 

4 Přílišná orientace na lodní příslušenství 0,15 -2 -0,3 

5 Nedostatečné kapacity v hale a marině 0,1 -2 -0,2 

  Součet 1   -2,1 

Zdroj: Vlastní zpracování  na základě výsledků z dotazníku. Meotda podle: GRASSEOVÁ, Monika, 

DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 303 - 306. 

Jako další slabé stránky byly uváděny webové stránky (nepřesné informace o stavu 

skladu, chybějící položky z nabídky, neaktuální nabídka), špatná komunikace uvnitř 

firmy nebo nezastupitelnost majitele firmy. Pro slabé stránky je nutné definovat, jak 

je eliminovat. 

 Nedostatečná komunikační politika 

Oproti konkurentům firma má minimální marketingovou podporu. Dříve firma hodně 

těžila na reputaci a hodnocení od zákazníků, zároveň nechtěla kvůli velkým nákladům 

investovat do různých forem reklamy, radši investovala do zboží a vybavení, ale poslední 

dobou klesá počet nových zákazníků i tržby. 

 Technologické vybavení prodejny 

Touto položkou je myšleno, že firma většinu úkonů dělá manuálně. Příkladem může být 

skladové hospodářství, které je vedeno v podstatě po paměti anebo v provizorních 

improvizovaných tabulkách. Dalším příkladem je například investice do lisovacích strojů 

pro jachtaře, po kterých je velká poptávka. 

 Termín dodání neskladových položek 

Změna této položky zřejmě není v silách společnosti, nabízí se však větší spolupráce 

s českými konkurenčními firmami a v případě, že zboží není skladem, byla by možnost 

ho objednat u konkurence. 
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 Přílišná orientace na lodní příslušenství 

Firma se specializuje hlavně na lodní příslušenství, kde má skladem většinu nabízeného 

zboží, avšak v oblasti lodních motorů a nafukovacích člunů je nutné přijít se změnou. 

Chce to větší investice do těchto oblastí produktů. 

 Nedostatečné kapacity míst v hale na uskladňování a v marině na letní stání 

Kvůli nedostatečným kapacitám poměrně často lidé musí volit konkurenční nabídky, 

proto je nezbytně nutné pronajmutí dalších skladovacích prostor a nechat vyrobit nové 

místa pro letní stání v marině. Ovšem vyžaduje to další dlouhodobé investice 

do vybavení. 

5.4.3 Příležitosti 

V tabulce č. 33 jsou uvedeny výsledky analýzy příležitostí společnosti. 

Tabulka č. 33 - SWOT analýza firmy: příležitosti 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1 Rozšíření sortimentu - lodní mot., čluny 0,25 3 0,75 

2 Rozvoj trhu - Slovensko 0,2 2 0,4 

3 Zefektivní práce společnosti 0,2 2 0,4 

4 Rozšiřování kapacit v hale a marině 0,25 2 0,5 

5 Navázání spolupráce na domácím trhu 0,1 1 0,1 

  Součet 1   2,15 

Zdroj: Vlastní zpracování  na základě výsledků z dotazníku. Metoda podle: GRASSEOVÁ, Monika, 

DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 303 - 306. 

Příležitosti slouží společnosti k hledání nových možností, jak zlepšit své postavení 

vůči konkurenci, proto je dobré se zamyslet, jak příležitosti využít. 

 Rozšíření sortimentu 

Hlavně se jedná o rozšíření produktů skladem v lodních motorech a nafukovacích 

člunech, protože stávající nabídka není dobrá. Navíc je stále větší poptávka po tomto 

sortimentu zboží. Další oblastí, kterou je potřeba rozšířit, je kategorií příslušenství 

pro plachetnice, kde je poptávka především po nerezovém kování. Na rozšíření se už 

pracuje. 
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 Rozvoj trhu na Slovensko 

Důležitý krok pro rozšíření možností společnosti je expanze na slovenský trh, který 

je velmi blízký. Na Slovensko chce firma distribuovat pomocí zásilkové služby 

a marketingovou komunikaci bude zprostředkovávat reklama na slovenských serverech. 

 Zefektivnění práce společnosti 

Tento krok sebou nese postupné zkvalitňování jednotlivých oblastí od administrace, 

přes skladové hospodářství až po samotný prodej. Firma musí investovat do programů, 

které to umožňují. Například rozšíření používaného ekonomického systému Pohoda 

o skladové hospodářství, který je již dostupný, avšak jeho spuštění je zatím v přípravách. 

Nebo se jedná o pronajmutí rezervačního systému pro půjčovnu, aby si zákazníci 

nemuseli volat a ptát se dostupnost, nebo se přímo domlouvat na prodejně. 

 Rozšiřování kapacit v hale na uskladňování lodí a na letní stání v marině 

Možnost rozšíření pro letní stání v místě sídla společnosti ještě je, pro letošní sezonu 

se kapacita zvýší o dvě místa. Pro další sezonu by se mohla marina rozrůst o dalších 

pět míst, avšak tento krok vyžaduje další investice do vybavení. Pronájem haly v místě 

sídla společnosti už možný není, ale nabídka hal v okolí Praha je velká, tudíž při naplnění 

kapacity by se tento krok pro příští sezonu mohl uskutečnit. 

 Navázání spolupráce s firmami na domácím trhu 

Tento krok by byl vítaný, některé společnosti mají podobný problém jako firma Marine 

Sport. Spolupráce již byla v minulém roce navázána se společností GM NAVALE s.ro. 

a funguje na velmi dobré úrovni. Další firmy možnost spolupráce uvítají. 

5.4.4 Hrozby 

Analýza hrozeb pro společnost Marine Sport je uvedena v tabulce č. 34. 
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Tabulka č. 34 - SWOT analýza firmy: hrozby 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1 Nedostatečná cash flow firmy 0,3 2 0,6 

2 Konkurence internetových obchodů 0,25 3 0,75 

3 Časté zvýšení daňového zatížení 0,2 2 0,4 

4 Levné výrobky z čínského trhu 0,15 2 0,3 

5 Nevyzpytatelný kurz měny 0,1 1 0,1 

  Součet 1   2,15 

Zdroj: Vlastní zpracování  na základě výsledků z dotazníku. Metoda podle: GRASSEOVÁ, Monika, 

DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 303 - 306. 

Další hrozby, které se objevovaly v dotaznících, byly například intenzivní růst 

konkurence nebo každoroční změna poptávky zákazníků. Důležitým krokem pro udržení 

si pozice na trhu vůči konkurenci je nutné vědět, jak hrozby eliminovat. 

 Nedostatečné cash flow firmy 

Každoročně se stává, že před začátkem sezony nastává chvíle, kdy firma nemá dostatečně 

velké cash flow pro hladký průběh naskladňování zboží. Tato situace je nakonec vždy 

vyřešena včasným začátkem sezony, kdy se zboží začíná v obchodě prodávat a je možné 

doladit všechny předsezónní objednávky. Firma si zatím nikdy neposkytla jakoukoliv 

formu peněžní pomoci od bankovních ústavů nebo podobných subjektů. Na start sezóny 

by však některých překlenovacích krátkodobých úvěrů mohla využít. 

 Konkurence internetových obchodů 

Je nutné hlídat tyto nové konkurenty. Naštěstí jejich síla nakonec není tak veliká, jak 

působí. Často se stává, že nakonec se stanou zákazníky některé firmy z oboru, odkud 

zboží odebírá. Je však nutné hlídat tyto nové subjekty. 

 Časté zvýšení daňového zatížení 

Bohužel toto je trend české politiky a nejde z pohledu firmy nic dělat, jen se 

mu podřizovat a hlídat si veškeré náležitosti. 

 Levné výrobky z čínského trhu 

Tyto výrobky lákají na příznivou cenu, ale jejich kvalita je nižší než od renomovaných 

výrobců. Cílem společnosti Marine Sport je zaměření se na kvalitní produkty, které 

je společnost schopna dodávat za velmi příznivou cenu. 
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 Nevyzpytatelný kurz měny 

Další makroekonomický faktor, který nejde firmou ovlivnit. Jedinou cestou je podpora 

brzkého přijetí eura za národní měnu. 

5.4.5 Číselné hodnocení výsledků SWOT analýzy 

Tabulka č. 35 - Číselné hodnocení SWOT analýzy 

Faktor Celkové hodnocení 

Silné stránky 2,05 

Slabé stránky -2,1 

Interní faktory celkem -0,05 

Příležitosti 2,15 

Hrozby -2,15 

Externí faktory celkem 0 

Hodnocení celkem -0,05 

Zdroj: Vlastní zpracování  na základě výsledků z dotazníku. Metoda podle: GRASSEOVÁ, Monika, 

DUBEC, Radek, ŘEHÁK, David. Analýza podniku v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod 

strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. s. 303 - 306. 

Číselné hodnocení SWOT analýza nakonec vyšlo v červených číslech, ale těsně 

pod neutrálním stavem nula. Do záporných čísel se společnost v analýze dostala kvůli 

slabým stránkám, které na první pohled mohou vypadat pozitivněji než hrozby, ale jsou 

chápány z pohledu zaměstnanců více závažněji. Pro zlepšení těchto slabých míst 

je potřeba udělat určitá opatření nastíněná v kapitole 5.4.2. 

Pozitivní na tomto výsledku je, že odhalila určitá slabší místa v podniku a může 

po zpracování analýzy managementem dojít k jejich zlepšení. Obecně je dobré mít 

vždycky co zlepšovat. V případě výrazné pozitivního výsledku by firma mohla dojít 

k závěru, že není potřeba nic měnit, a nakonec by mohlo dojít k citelnějšímu zásahu 

od konkurence nebo z jiných zdrojů. Pozitivem je také, že firma úplně v analýze 

nepropadla a že se drží určitý standard. 
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5.4.6 SWOT analýza společnosti: plus-minus matice 

Výsledná plus-minus matice SWOT analýzy společnosti je uvedena v tabulce č. 36. 

 

5.4.6.1 Silné stránky: rodinná firma 

Klíčovým faktorem silných stránek je, že společnost funguje po celou dobu pouze a čistě 

jako rodinná firma. Výhoda takové firmy je, že ve všech ohledech si můžou jednotlivci 

věřit a spolehnout se jeden na druhého, existuje zde snadnější a rychlejší domluva, možná 

je i práce z domova, a navíc jednotlivci ve většině případů nebudou odcházet 

ke konkurenci. S touto silnou stránkou existují vzájemné vazby. 
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Dostupnost, šířka a kvalita sortimentu  ++  + 0 0  + 0 0  - 0  - 2 2.

Poloha, velikost a prostředí prodejny 0  + 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.

Zavedená firma  +  + 0 0  + 0 0 0 0  - 2 2.

Rodinná firma 0 0  ++ 0 0 0 0 0  + 0 3 1.

Osobní přístup k zákazníkům 0 0 0  + 0 0 0 0 0  - 0 4.

Komunikační marketingová politika  -  - 0 0 0 0 0  - 0  - -4 1.

Technologické vybavení prodejny 0  +  ++ 0 0  -- 0 0  - 0 0 2.

Termín dodání neskladových položek  -  + 0 0  +  - 0 0 0 0 0 2.

Přílišná orientace na lodní příslušenství 0  + 0 0  + 0 0 0 0 0 0 2.

Nedostatečné kapacity (hala a stání) 0 0 0  ++ 0 0 0 0  - 0 1 3.

∑ 1 5 4 3 4 -3 0 -2 -2 -4

Pořadí 4. 1. 2. 3. 2. 2. 4. 3. 3. 1.

Tabulka č. 36 - Výsledná plus-minus SWOT matice společnosti

(zdroj: Vlastní zpracování podle výsledků předešlých analýz a dotazníku. Metoda matice podle:

PAULOVČÁKOVÁ, Lucie. Marketing: přístup k marketingovému řízení. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana

Amose Komenského, 2015. s. 88.)
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 Rodinná firma / Zefektivnění práce, zlepšení vybavení 

Výhodou této silně oboustranné vazby je, že každý člen firmy nemusí mít strach 

prezentovat vlastní představy o svém vybavení pro zefektivnění práce. Vždy se najde 

správný kompromis, tak aby to vyhovovalo danému členovi a i firemnímu rozpočtu. 

Pokud se zlepší vybavení firmy, tak pracovník bude tento krok ze strany firmy 

kompenzovat zvětšeným úsilím. 

 Rodinná firma / nedostatečné cash flow 

V tomto střetu rodinné firmy a hrozby nedostatečného cash flow je určitá pozitivní vazba, 

která se uskutečňuje v momentě nedostatku finančních zdrojů, kdy jsou tyto zdroje 

v krajních případech pokryty z osobních rozpočtů jednotlivců. Tento krok je riskantní 

a v mnohých firmách by se dal určitě považovat i za neprofesionální, ale v případě 

malých firem je potřebný. Do budoucna by chtělo tuto situaci změnit, vyhotovením 

přesnějšího finančního plánu, kdy se budou větší investice uskutečňovat, aby se mohly 

pokrýt z firemních zdrojů. 

5.4.6.2 Silné stránky: dostupnost, šířka a kvalita sortimentu 

Další velmi silnou stránkou je dostupnost, šířka a kvalita sortimentu, na které by firma 

do budoucna měla stavět, zvláště když existuje hodně pozitivních vazeb na příležitosti, 

které se otevírají. 

 Dostupnost, šířka a kvalita sortimentu / rozvoj trhu (Slovensko) 

Pozitivní vazba spočívá v tom, že podle dostupných informací nejsou na Slovensku takto 

velké ryze slovenské firmy, které by měly vlastní prodejnu a tak široký sortiment. 

Na Slovensku hodně funguje internetový obchod, tudíž je zde velká šance se prosadit. 

Je nutné hlavně vsadit na dobrou marketingovou podporu a zvýšení obratu na tomto trhu 

by mělo být dosaženo. 

 Dostupnost, šířka a kvalita sortimentu / rozšíření sortimentu (lodní motory, čluny) 

Poptávka po lodních motorech a člunech i jiných výrobcích roste a je patrná na základě 

dotazů z prodejny a emailové komunikace. Zákazník rozšíření v těchto oblastech uvítá, 

navíc pokud bude za rozumnou cenu. Negativem, že investice do těchto produktů snižuje 

značně už tak omezené cash flow, ale správnou cenovou politikou lze dosáhnout úspěchu. 
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 Dostupnost, šířka a kvalita sortimentu / navázání spolupráce s domácími firmami 

Nese sebou zvýšení obratu a také lepší uspokojení zákazníku v případě, že produkt není 

skladem. Ostatní firmy mohou od společnosti Marine Sport odebírat s velkoobchodní 

slevou a sortiment je široký, tak určitě je, z čeho vybírat. 

 Dostupnost, šířka a kvalita sortimentu / snadný vstup nových firem 

Negativnem je vstup nových firem, speciálně internetových obchodů, které lákají 

na nízkou cenu. Často lidé srovnávají výrobky podle ceny, a pokud firma nestihne zboží 

upravit podle konkurence, zboží se neprodává a snižuje se tak, již zmiňované cash flow. 

Opatřením by mohla být větší a důslednější kontrola. 

 Dostupnost, šířka a kvalita sortimentu / levné čínské výrobky 

Jedná se o podobný problém jako s internetovými obchody, na jedné straně tyto výrobky 

lákají na příznivou cenu, avšak mají nižší kvalitu, proto je úkolem firmy se zaměřit 

na udržení kvality vlastních nabízených produktů a vyzdvihovat jejich kvalitu a potřebu. 

5.4.6.3 Slabé stránky: nedostatečná marketingová politika 

Ze všech slabých stránek je nejvýraznější nedostatečná komunikační politika. Firmy 

již podle předchozího analyzování skoro žádnou nemá. V budoucnu by se to mohlo 

negativně odrazit při implementaci potenciálních příležitostí a ještě více v kombinaci 

s hrozbami. 

 Nedostatečná marketingová politika / rozvoj trhu (Slovensko) 

Vhodná marketingová politika při rozvoji trhu je klíčový faktor, kdyby došlo k jejímu 

zanedbání anebo ledabylému zpracování tento rozvoj společnost vstříc novému trhu 

by dopadl špatně, proto chce vytvořit kampaň, která by zákazníky z nového trhu nalákala 

na koupi právě ve společnosti Marine Sport. 

 Nedostatečná marketingová politika / rozšíření sortimentu (motory, čluny) 

O nových produktech je nutné informovat, proto je nezbytné s každým novým produktem 

rozeslat alespoň informační newsletter a vystavit ho nezbytnou dobu na úvodní stránku 

webu. 

 Nedostatečná marketingová politika / snadný vstup nových firem na trh 

Nově příchozí firmy sebou nesou i reklamu tak, aby na sebe upozornily. Firma nemá 

vůbec žádnou propagaci vlastního image, tudíž vstup na trh těchto firmám ulehčuje. 
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Důležitým krokem k snadnému vstupu nových firem je vlastní dlouhodobá kampaň 

na zvýraznění vlastní image firmy. 

 Nedostatečná marketingová politika / levné čínské výrobky 

Hlavní rozdíl mezi čínskými výrobky a výrobky společnosti je kvalita, ale firma o kvalitě 

svých výrobků nikde nepodává žádné zprávy a ani na ně neupozorňuje. Každý týden 

by chtělo vydat elektronický informační leták s pár produkty a informovat o jejich 

vlastnostech. 

5.4.6.4 Příležitosti: rozšíření sortimentu (lodní motory, čluny) 

Rozšíření sortimentu je největší příležitostí pro firmu. Tento krok je pro firmu velmi 

důležitý, neboť uspokojí poptávku po tomto zboží a zákazníci nebudou muset chodit 

ke konkurenci. Pozitivní vazba s dostupností, šířkou a kvalitou sortimentu již byla 

zmíněna, stejně tak jako negativní vazba s nedostatečnou marketingovou politikou. 

 Rozšíření sortimentu / poloha, velikost a prostředí prodejny 

Prodejna je na velmi dobré distribuční cestě a zároveň je i dostatečně velká, tudíž 

zde spatřuje velkou výhodu pro firmu. 

 Rozšíření sortimentu / zavedená firma 

Firma Marine Sport již na trhu působí řadu let a spoustě zákazníkům prokázala vynikající 

služby, důvod věřit ji, že rozšíření sortimentu bude o kvalitní produkty, je na místě. Navíc 

se zákazníci nemusí bát, protože firma je ve svém oboru známá. 

 Rozšíření sortimentu / technologické vybavení prodejny 

Nové produkty sebou nesou i patřičný servis nebo údržbu, tudíž bude společnost 

motivována k nákupu takového zařízení tak, aby byly zajištěny komplexní služby. 

 Rozšíření sortimentu / termín dodání neskladových položek 

Rozšířením sortimentu se zacelí určité skladové nedostatky a eliminuje se tak slabá 

stránka termínu dodání neskladových položek. Samozřejmě ne všechny produkty budou 

stále na skladě. 
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 Rozšíření sortimentu / přílišná orientace na lodní příslušenství 

Pokud bude investováno do rozšíření sortimentu v kategoriích lodních motorů 

a nafukovacích člunů, dojde k eliminaci další slabé stránky podniku, proto je dobré se 

zaměřit na nákup těchto produktů. 

5.4.6.5 Hrozby: levné čínské výrobky 

O levných čínských výrobcích již bylo zmíněno hodně faktů a zdá se, že oprávněně. 

Pro firmu představují opravdu velkou hrozbu. Negativní vazby mají, jak s dostupností, 

šířkou a kvalitou sortimentu, tak s nedostatečnou marketingovou politikou. 

 Levné čínské výrobky / zavedená firma 

Rozhodující levná cena nutí i zavedené firmy činit opatření proti tomuto druhu zboží. 

Jedno opatření je informovat o kvalitě svých výrobků a druhé je snižování cen, 

tak aby byly vlastní produkty alespoň trochu konkurence schopné. 

 Levné čínské výrobky / osobní přístup k zákazníkům 

Zákazníci často rozhodují o koupi čínského produktu hlavně kvůli nízké ceně. Většina 

takových výrobků je možno objednat přes internet anebo u jiných konkurentů. 

Do prodejny potom zavítá menší počet zákazníků a ztrácí se tak ojedinělý osobní přístup 

k zákazníkovi. Hlavním úkolem je zákazníky do prodejny nalákat a přesvědčit je o lepších 

vlastnostech vlastních produktů. 

5.5 Marketingové cíle 

Stanovení marketingových cílů a následných marketingových strategií se odvíjí od výše 

uvedených faktů. Jsou odvozovány od strategických cílů podniku a získaných informací 

z provedených analýz. Jejich zaměření musí podporovat nejen silné stránky podniku, 

ale i rozvíjet nabízené příležitosti, a v neposlední řadě se snažit eliminovat slabé stránky 

a hrozby. 

V tabulce č. 37 jsou uvedeny hlavní marketingové cíle na základě výsledků analýz 

a strategických cílů podniku. Všechny tyto cíle uvedené v tabulce by měly vést 

k hlavnímu strategickému cíli, kterým je zvýšení obratu o 10 % v každém kvartálu během 

příštího roku. 
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Tabulka č. 37 - Marketingové cíle 

1 Rozšiřování sortimentu 

2 Rozvoj trhu, směr Slovensko 

3 Investice do vybavení a materiálu - rozšiřování vlastních kapacit 

4 Zlepšení komunikační marketingové politiky 

5 Diferenciovat vlastní produkty od konkurence 

Zdroj: Vlastní zpracování podle výsledků analýz a cílů společnosti. 

5.6 Návrh marketingové strategie 

Doporučená marketingová strategie je tvořena převážně kombinací čtyř marketingových 

strategií, a to strategií diferenciace, strategií rozvoje trhu, strategií chování zaměřené 

na konkurenci a strategií nástrojů marketingového mixu. Strategie diferenciace a strategie 

chování zaměřená na konkurenci bude založena na odlišení se firmy Marine Sport 

od konkurenčních podniků. Strategie rozvoje trhu zaměřená na získání nových trhů 

a nových tržních segmentů bude mít za úkol proniknutí na nový trh na Slovensku. 

Strategie marketingového mixu pak bude zaměřena tak, aby jednotlivé proměnné 

marketingového mixu byly navrženy v souladu se strategickými cíli společnosti 

a v souladu s ostatními marketingovými strategiemi. Pro různé skupiny produktů bude 

použita jiná strategie zaměření, aby vždy došlo k pozitivnímu efektu podle stanovených 

cílů. 

Dalším navrhovaným strategickým krokem pro firmu Marine Sport s.r.o. je zřízení 

samostatného marketingového oddělení, které bude nedílnou součástí všech plánovacích 

procesů. Z důvodu personálních kapacit bude tento úkol svěřen jednomu pracovníkovi, 

aby nedocházelo k diskomunikaci mezi více pracovníkovi. Jednotlivé kroky však bude 

muset vybraný pracovník řešit s managementem firmy. Hlavním důvodem tohoto návrhu 

je významnost marketingu pro fungování firmy. Tento strategický krok nespadá 

přímo pod marketingové strategie, ale je nezbytný pro marketingové plánování firmy. 

5.6.1 Segmentace trhu 

Hlavní cílovou skupinou tvoří aktivně pracující obyvatelstvo, které mají blízko k letní 

rekreaci u vody. Zaměření je především na mužskou populaci od věku 20 do 70 let. 

Z geografického hlediska je záběr určen na celou Českou republiku a Slovensko, určitá 

část strategií bude mířena na obyvatele žijící a pracující v Praze a jejím blízkém okolí. 

Bližší segmentace je uvedena níže: 
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 Lidé, kteří vlastní loď, lodní motor, nafukovací člun a lidé, kteří o koupi těchto 

výrobků uvažují. 

 Lidé, kteří se zabývají prodejem lodí, lodních motorů, nafukovacích člunů a jejich 

servisem. 

 Lidé, kteří provozují rekreační anebo linkovou lodní dopravu (tím jsou myšleny 

chartery, parníková doprava, půjčovny). 

 Lidé, kteří se každoročně jezdí aktivně rekreovat k vodním plochám. 

Všechny tyto cílové skupiny tvoří anebo mohou tvořit zákazníky společnosti Marine 

Sport. Všem je věnována zvláštní péče a jiná forma propagace. Důležité do budoucna je, 

aby všechny tyto skupiny si pod názvem společnosti vybavily, že je společnost schopna 

uspokojit jejich potřeby a přání. 

5.7 Prováděcí plán 

Prováděcí plán je proveden na základě taktických proměnných marketingového mixu. 

Jednotlivé proměnné směřují ke stanoveným marketingovým cílům a strategiím. 

5.7.1 Produktová politika 

Prvním krokem pro zlepšení produktové politiky je jasná klasifikace produktů. 

V současné době je využíváno firmou třídění podle hlavních skupin, ale je nutné jasně 

definovat, které produkty budou do jednotlivých skupin patřit. Zároveň je nezbytné 

skupinu lodního příslušenství dále třídit. Hlavní skupiny vypadají následovně: 

 Lodě 

Do této skupiny produktů patří lodě značky Galia, které jsou jedinou značkou nabízenou 

v této kategorii. Důraz je dbán na kvalitu a na poptávané modely podle délky lodi 

od 5 do 9 metrů délky. Tato skupina produktů je cílena hlavně na budoucí zákazníky, 

kteří uvažují o koupi lodi. Zejména pro tuto skupinu produktů je nutná větší marketingová 

podpora na její prodej. 

 Lodní motory 

Prodej lodních motorů renomovaných značek zbrzdil prodej levných čínských kopií, 

které velmi zaostávají svoji kvalitou. Mezi renomované značky patří Suzuki, Yamaha, 

Honda, Mercury a Tohatsu. Firma se musí zaměřovat hlavně na prodej těchto značek 

a zvýšit jejich propagaci a zdůrazňovat jejich kvalitu. 
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 Nafukovací čluny 

Nafukovací čluny, které firma nabízí, jsou rakouské značky Allroundmarin a italské 

značky Arimar. Tyto čluny jsou vyrobeny z kvalitního německého PVC materiálu 

Valmex a jsou lepené. Na trhu se objeví opět čínské výrobky, které jsou vyrobeny 

většinou z nekvalitního PVC anebo jsou vyrobeny svařováním. Tyto čluny mají nízkou 

dobu životnosti, a to až třikrát nižší. 

 Běžné produkty lodního příslušenství 

Tato skupina zahrnuje běžné lodní vybavení, jako jsou záchranné vesty, kotvy, lana, 

fendry, boje, kování, mechanické řízení, barvy, vesla, pádla, atd. Tuto skupinu 

je nezbytné setřídit podle různé povahy produktů na: 

 Rychloobrátkové zboží 

Sem spadá zboží, které se prodává během celého roku bez ohledu na to, zda je zima 

nebo léto. Povinností firmy je zajištění tohoto zboží v dostatečném množství a kvalitě 

po celou dobu. Toto zboží je také výrazným zdroje cash flow. Pokud nebude zajištěno 

toto zboží, zákazníci si zvyknou chodit ke konkurenci, proto je nutné ho zabezpečit. 

 Značkové zboží (bez zastoupení) 

Pro tuto skupinu zboží je nutné se zaměřit na skutečně významné značky a jejich 

produkty. Tyto produkty jsou dražší a konkurence je nabízí také, proto je potřeba 

z hlediska jejich prodejnosti mít alespoň nezbytný počet kusů na skladě, který bude 

postupně doplňován v průběhu sezony. 

 Značkové zboží (se zastoupením) 

Tyto produkty by měly představovat jeden z hlavních finančních zdrojů a zdroj 

pro získávání zákazníků pro firmu, protože může o nich vést vlastní politiku. Firma musí 

být schopna je zabezpečit v dostatečném rozsahu a navíc je třeba jejich prodej podporovat 

individuální marketingovou politikou. 

 Neskladové položky 

U těchto produktů je vhodné zákazníky informovat o všech jejich vlastnostech, zejména 

potom o termínu dodání. Všechno zboží, které není skladem, nemá možnost zákazník 

vidět na vlastní oči a promyslet koupi, proto je úkolem společnosti mu poskytnout 

relevantní informace a vlastní zkušenosti s produktem. 



90 

 

5.7.1.1 Návrhy a opatření v produktové politice 

Neustálá kontrola kvality zboží 

Toto opatření slouží k tomu, aby zákazník, který si pořídí produkt ve firmě, byl po celou 

dobu jeho využívání maximálně spokojen. Pokud by kvalita zboží byla nižší, odrazilo 

by se to na počtu nespokojených zákazníků a zvýšení počtu reklamací, jelikož je většina 

zboží ze zahraničí je jeho reklamace zdlouhavá a často by mohla přesáhnout i zákonnou 

lhůtu 30 dní, proto je nutná kontrola kvalita. 

Tato kontrola by měla probíhat po celou dobu prodeje daného výrobku. Kontrola je těžká 

v případě, kdy je firma pouhým článkem mezi výrobcem a zákazník, nýbrž kontrola bude 

probíhat na základě referencí od zákazníků. Díky opakovaným návštěvám je možno 

zjišťovat, jak je s výrobkem spokojený. Pokud by nastal problém a v horším případě 

opakovaný problém, tak je na firmě, aby našla substituční výrobek odpovídající kvality 

a ceny. 

Zaměření se na vyzdvihování kvalitních a značkových produktů 

Při prodeji produktů je nezbytné zdůraznit výhody, které kvalitní značkový výrobek 

zákazníkovi přináší a jaké komplikace mohou nastat právě v okamžiku, 

kdy by si zakoupil nekvalitní levný výrobek. Firma disponuje vlastní půjčovnou lodí, 

na kterých používá výrobky z prodejny. U těchto výrobků, jak na webových stránkách, 

tak v prodejně mít štítek s označením například ,,ověřeno prodejcem“ nebo ,,ověřeno 

firmou Marine Sport“. Prodejnost takového výrobku by dosahovala jistého kreditu 

a vstřícnosti vůči zákazníkovi. 

Důraz na obal výrobku 

Rozhodující faktor u produktu je také obal, zákazník se v prodejně rozhoduje také 

podle vizuálního kontaktu s obalem. Zboží je prodejnější, pokud je zabaleno pečlivě 

a nápaditě. Jednotlivé velkosklady nabízejí zabalení zboží do tzv. blisterů, účtují si za toto 

cca 2 % ceny výrobku. Firma by měla tuto možnost zvolit anebo si produkty balit 

do svého vlastního obalu, to odpovídá cca 2 -3 % ceně zboží, ale je zde možná i určitá 

forma propagace. 

Rychlá výměna zboží, dodržení záruk a garancí 

Pokud zákazník přijde reklamovat výrobek, nutná je jeho rychlá reklamace u dodavatele. 

Některé reklamované výrobky je možné hned vyměnit, tak aby zákazník rovnou mohl 
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odejít s novým výrobkem, a nečekat na vyřízení reklamace. Pokud není reklamovaný 

produkt skladem na výměnu, nabídnout mu alternativní produkt nebo mu zapůjčit 

z vlastních prostředků. 

Možnost vyzkoušet si produkt 

Zákazníci často uvítají možnost vyzkoušet si výrobek anebo ho vidět v akci, 

proto jako jedno z důležitých opatření je mít na prodejně výrobky určené k jejich 

předvedení. Důležitým faktorem pro firmu je mít zákazníkovi, co ukázat. 

Neustálé rozšiřování nabídky produktů 

Soustavné rozšiřování nabídky produktů je podmínkou pro konkurenceschopnosti 

a rozvoje podniku. Příští rok by firma měla rozšířit svoje portfolio produktů skladem 

o lodní motory a nafukovací čluny, po kterých je zvyšující se poptávka. Obecně by však 

firma měla vždy dopředu přemýšlet, o jakou oblast svého zaměření se rozšíří. 

Toto rozšíření je také podstatné pro diferenciaci firmy od konkurence. 

5.7.1.2 Rozpočet navrhovaných opatření 

Rozpočet na opatření v oblasti cenové politiky je uveden v tabulce č. 38. Rozpočet je 

dělaný na základě odhadu a tržních cen požadovaného zboží. 

Tabulka č. 38 - Rozpočet pro produktovou politiku firmy na 1 ks zboží 

Opatření Cena 

Neustálá kontrola kvality zboží 0 Kč 

Zaměření se na vyzdvihování kvalitních a značkových produktů - vytvoření štítku 0 Kč 

Důraz na obal výrobků - nejpoužívanšější velikost blisteru 8 Kč 

Rychlá výměna zboží 0 Kč 

Možnost vyzkoušet si produkt (investice do těchto produktů / počtem prodaných ks) 5 Kč 

Neustálé rozšiřování nabídky produktů 0 Kč 

Celkem 13 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tržních cen. 

5.7.2 Cenová politika 

Tento nástroj marketingového mixu je často uváděn jako rozhodující. Z pohledu českého 

zákazníka tomu tak do jisté míry opravdu je. Firma musí ve své cenové politice 

rozeznávat dva druhy zákazníků, a to klasického zákazníka a zákazníka 

s velkoobchodním odběrem. Obě tyto skupiny je nutno klasifikovat a následně jim 
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přiřadit určitou cenovou politiku firmy. Další faktor, který musí firma rozeznávat, 

je rozdílnost skupin výrobků a jejich tržní cena. 

Díky předchozí klasifikaci produktů je nutné rozlišovat ceny u lodí, lodních motorů, 

nafukovacích člunů a běžného lodního příslušenství. U prvních třech skupin produktů 

firma operuje s velmi malou marží, cena je dána konkurenčními a tržními cenami, které 

jsou u těchto produktů tlačeny dolů. Zvláště šedé dovozy ze zahraničí tuto cenu tlačí 

na minimum. U těchto skupin je pak cena řešena většinou individuálním způsobem. 

Oblast cenové politiky se bude orientovat pouze na cenovou politiku běžného lodního 

příslušenství, která každoročně tvoří cca 80 – 90 % obratu. 

Veškerá cenová politika firmy v oblasti běžného lodního příslušenství se musí odvíjet 

od určení základní maloobchodní ceny produktů. Tyto ceny jsou konečnou cenou 

pro klasické maloobchodní zákazníky. Určení maloobchodní ceny musí probíhat 

s ohledem na existenci velkoobchodních odběratelů a také s ohledem na určitou velikost 

fixních nákladů firmy. Firma má stanovenou minimální hodnotu marže 50 % ceny 

na výrobku, což odpovídá 33,33 % rabatu, od kterého se odvíjí cena pro velkoobchodní 

zákazníky. Tito zákazníci se pak liší podle velikosti odběrů, proto je nutné je právě podle 

nich klasifikovat. 

 Klasifikace velkoobchodních zákazníků 

Hlavní podmínkou je, aby všichni tito zákazníci byli obchodní společnosti 

nebo živnostníci podnikající v lodním průmyslu. 

 Nově vstupující a malí odběratelé 

Podmínky pro nově vstupující a malé odběratel jsou uvedeny v tabulce č. 39. 

Tabulka č. 39 - Podmínky nově vstupujícího a malého odběratele 

Opatření Cena 

Požadovaný 1. odběr přes 10000 Kč 

Roční odběr v rozmezí 10000 - 50000 Kč 

Jednotná sleva na zboží 15 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních zdrojů. 
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 Střední odběratelé, tabulka č. 40. 

Tabulka č. 40 - Podmínky pro středního odběratele 

Opatření Cena 

Požadovaný 1. odběr (jen pokud je to nový odběratel) přes 30000 Kč 

Roční odběr v rozmezí 50000 - 190000 Kč 

Jednotná sleva na zboží 20 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních zdrojů. 

 Velcí odběratelé, tabulka č. 41. 

Tabulka č. 41 - Podmínky pro velké odběratele 

Opatření Cena 

Požadovaný 1. odběr (jen pokud je to nový odběratel) přes 50000 Kč 

Roční odběr v rozmezí přes 190000 Kč 

Jednotná sleva na zboží 25 % 

Zdroj: Vlastní zpracování podle firemních zdrojů. 

Po určení jednotlivých skupin zákazníků se dále cenová politika bude věnovat možným 

návrhům a opatření v oblasti cenové politiky. 

5.7.2.1 Návrhy a opatření v cenové politice 

Snaha o nejnižší cenu u produktů, kde hrozí konkurence ze strany levných čínských 

produktů 

Toto opatření má za úkol eliminovat hrozbu od levných čínských výrobků. Snížení ceny 

je potom akceptováno až na úroveň minimální marže, se kterou společnost operuje. 

Pro toto opatření je nutná pravidelná kontrola konkurence. Bohužel nižší cenu firma 

nemůže nabídnout, protože to není v rámci podnikových možností v zachování rentability 

podniku. 

Podobnost cenové politiky v oblasti skupin produktů – lodě, nafukovací čluny 

a lodní motory 

Tento krok se zdá na první pohled jako neodůvodnitelný, avšak je potřeba se zamyslet, 

že toto odvětví je založeno hlavně na lodích, tudíž v širokém pojetí je možno chápat 

všechny ostatní produkty jako komplementární. Pokud bude firma nabízet tyto tři skupiny 

produktů, bude zajištěna alespoň známost firmy u zákazníků. Pro prodej je potom důležité 

držet tuto cenu na konkurenční úrovni, protože u těchto výrobků je cena hodně citlivá 

na její výši. 
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Pravidelné slevy a akční ceny 

Pořádání pravidelných slev a akčních cen má jednak za význam přilákat zákazníky 

ke koupi produktu, ale také zvyknout si na internetové stránky nebo chození do prodejny 

firmy. Příkladem mohou být tyto náznaky: 

 Každý týden by firma měla vybrat 3 – 7 produktů, které jsou v dostatečném 

množství skladem, a se zvýhodněnou cenou na ně lákat zákazníky. 

 Při jednorázovém nákupu nad 5000 Kč – sleva 5 %. Při nákupu nad 10000 Kč – 

sleva 10 %. 

 Při nákupu nad 10000 Kč – zdarma poštovné. 

 Při nákupu 2 určených výrobků stejné značky – zdarma přívěšek. 

 V průběhu trvání veletrhu – sleva 10 % na všechno lodní příslušenství. 

Vytvoření vlastních ceníků 

Pro produkty, na které má firma Marine Sport zastoupení, by bylo velmi účelné vytvoření 

vlastních ceníků, jelikož tyto produkty mají oproti ostatním produktů o dost vyšší marži. 

Zároveň je nutné taky vytvořit i velkoobchodní ceník pro odběratele. 

5.7.2.2 Rozpočet navrhovaných opatření 

Rozpočet pro cenovou politiku nelze přesně určit, jelikož záleží na firmě, pro jaké 

opatření se firma rozhodne. Spíše se nebude jednat o náklady, ale o poklesy v obratu, 

protože se většinou bude využívat pravidelných slev. Strop firmy na organizační zajištění 

cenové politiky je 10000 Kč. 

5.7.3 Distribuční politika 

Distribuční politika firmy probíhá ve dvou rovinách směrem k zákazníkům. Jedna 

se uskutečňuje v kamenné prodejně a druhá je prostřednictvím zásilkové služby, kdy 

při objednání do 12:00 může mít zákazník zboží do druhého dne. Distribuční politika 

následně řeší také nalezení nových distribučních trhů. 

5.7.3.1 Návrhy a opatření v distribuční politice 

Proniknutí na nové trhy 

Proniknutí na trh Slovenska je příležitostí pro firmu a je nutné zabezpečit správnou 

distribuční cestu, ta bude probíhat bez vážnějších problémů současnou zásilkovou 

službou, kdy orientační doba doručení jsou 3 dny. Tuto dobu je potřeba sdělit zákazníkům 
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ze vzdáleného trhu. Proniknutí na tento trh je ulehčen tím, že zde není téměř žádná 

jazyková bariéra. Na základě zkušeností s pronikáním na tento trh je možné uvažovat 

o dalším průniku na jiný trh. 

Šíření zájmů firmy pomocí obchodního zástupce 

Cílem tohoto opatření je rozšíření velkoobchodních odběratelů firmy tím způsobem, 

že budou přesně vytipovány malé firmy a živnostníci působící v lodním průmyslu 

a nabídnuta jim spolupráce. Takto získaní zákazníci budou zvyšovat obraty firmy 

a přispívat ke známosti firmy. Toto opatření se může využít při pronikání na slovenský 

trh. 

Umístění produktů v prodejně 

Potenciál pro prodej zboží prodejna má díky své velikosti a poloze, avšak nezbytnou 

součástí je čisté prostředí prodejny a hlavně uspořádání produktů v prodejně. Důležitým 

opatřením je, aby produkty spadající do jedné kategorie byly na jednom místě. To je 

z důvodu, aby byl hned po ruce komplementární nebo substituční výrobek. 

Další důležitou součástí tohoto opatření je umístění značkových produktů, na které má 

firma zastoupení v úrovni očí, případně hrudi. Na tyto produkty zákazníci nejvíce 

koukají, tím by se mohla zvýšit jejich prodejnost. 

Technologické vybavení prodejny 

Toto opatření je dobré rozdělit na dvě úrovně. Jedna se zabývá technologickým 

vybavením pro pracovníky firmy, které by chtělo vylepšit. Firma musí investovat 

do automatizovanějšího vedení skladu pomocí elektronické čtečky se softwarem, sklad 

firmy je příliš velký a tento systém by ušetřil hodně času pro jiné aktivity. Vhodná 

investice by byla také do propojení všech počítačů v jedné síti s jedním datovým 

úložištěm. V současné době se data kopírují pomocí USB disku a při každé změně 

je nutná aktualizace dat opětovným přenosem. 

Druhá úroveň je investice do vybavení, které bude sloužit výhradně pro uspokojení 

požadavků zákazníků. Příkladem je investice do lisovacího zařízení pro jachtaře 

na lisování koncovek do terminálů nebo investice do počítačky lan a řetězů. 

5.7.3.2 Rozpočet navrhovaných opatření 

Ani pro opatření na podporu distribuční politiky nelze vyčíslit přesné náklady, jelikož 

se spíše jedná o organizační zabezpečení těchto návrhů, a také záleží, pro jaké opatření 
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se firma nakonec rozhodne. Pro první tři opatření se jedná o zanedbatelné položky, 

avšak technologické vybavení může stát několik desítek tisíc Kč. Pro oblast distribuční 

politiky se pro příští rok bude počítat s nákladem kolem 50000 Kč. 

5.7.4 Komunikační politika 

Komunikační politika není firmou vedena, proto je třeba pro každý nástroj 

komunikačního mixu navrhnout nějaké zlepšovací opatření. 

5.7.4.1 Návrhy a opatření v komunikační politice 

Reklama 

Internetové stránky 

Internetové stránky firmy jsou designově průměrné, avšak obsahově jsou velmi napřed 

oproti konkurenci. Firma si zakládá na široké nabídce prostřednictvím svých stránek. 

Dále na stránkách uvádí všechny potřebné informace. Firma však nevyužívá 

propagačního potenciálu stránek a je nutné, aby jim věnovala větší pozornost. Příklady 

aktivní práce se stránkami a jejich propagační využití pro firmu jsou uvedeny níže: 

 Pravidelná aktualizace informací na stránkách (o společnosti, o produktech, 

o nabízených službách, apod.) 

 Poskytování obsáhlejších informací 

 Designově zlepšit vzhled stránek 

 Na první stránce uvádět novinky, případně nabídku s akčními výrobky 

 Mít aktualizovanou webovou stránku pro SEO (nutné pro internetové 

vyhledavače) 

 Pravidelně vyhodnocovat návštěvnost stránek – tuto možnost a mnoho dalších 

nabízí Google Analytics 

 Investice do rezervačního systému pro půjčovnu 

Reklama na internetu 

Tato reklama je firmou využívána, ale chtělo by ji trochu poupravit. V první řadě se firma 

musí zaměřit na propagaci firmy jako celku, tudíž jedna kampaň vedená na internetu 

prostřednictvím bannerové reklamy by obecně informovala a zvyšovala povědomí 

o společnosti Marine Sport. Další kampaně by měly být vytvářeny na základě skupiny 

klíčových slov pro určitou skupinu produktů. Příkladem je skupina produktů pro vodní 

sporty, klíčové slova jsou – wakeboard, vodní lyže, tažná lana, záchranné vesty, apod. 
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Těchto kampaní je třeba mít tak 3 – 5 se zaměřením hlavně na rychloobrátkové zboží. 

Další kampaně by měly cílit na produkty, které má firma v zastoupení, tak aby se zvýšil 

jejich prodej. 

Reklama v časopisech 

Tuto firmu by bylo dobré využít alespoň vždy na začátku sezony. Stačilo by pronajmutí 

inzertní plochy o ploše jedné poloviny nebo jedné čtvrtiny stránky časopisu o velikosti 

A4. Časopisy, ve kterých by se mohlo inzerovat, jsou Yacht-magazine nebo Yachting. 

Letáky 

Vyrobení a distribuce letáků v místech, kde se pohybuje cílová skupina zákazníků. 

Příkladem mohou být veletrhy, Státní plavební správa, jachtařské závody, mariny 

na přehradách nebo půjčovny. 

Bannerová reklama v okolí prodejny 

Bannery má zatím firma rozmístěné zatím jen na dvou místech v okolí. Bannery jsou 

k dispozici ve firmě, tudíž je možné je rozmístit zejména na Podolské ulici u plaveckého 

stadionu v Podolí a hlavně přímo na ulici Podolské nábřeží. Součástí tohoto opatření 

je navedení nových zákazníků směrem do prodejny. 

Podpora prodeje 

Pravidelný newsletter 

Pravidelné zasílání newsletteru má za úkol nejen informovat o zvýhodněných výrobcích, 

ale také zvyšovat povědomí o firmě. Interval rozesílání by měl být stanoven jednou 

za týden až 14 dní, obsahovat 3 – 7 produktů se zvýhodněnou cenou, případně i jiné 

propagační akce. 

Zkoušecí-předváděcí akce 

Příkladem zkoušecí akce může být akce na vyzkoušení si čistících prostředků MA-FRA. 

Zákazníci budou prostřednictvím letáku na webových stránkách firmy uvědoměni 

o konání takové akce, nebo prostřednictvím tištěného letáku v prodejně 

anebo newsletterem. Firma zabezpečí místo konání akce (u budovy Českého veslařského 

klubu je velké hřiště, kde je možné akci pořádat) a vybere 10 – 15 čistících prostředků 

na odzkoušení. Zákazníci budou vyzváni, aby vzali vše, co potřebují vyčistit. Budou si 

moci sami vyzkoušet, jak tyto prostředky fungují. Na podobném principu pořádat další 

akce jednou za měsíc až dva měsíce. 
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Akce bazar 

Akce na podobném principu jako předešlá zkoušecí akce. Na českém trhu je hodně 

rozvinutý bazar s loděmi a motory, tento fakt je skutečností a dala by se uspořádat 

bazarová akce. O akci by zákazníci byli informováni podobně jako v předešlém příkladu, 

konání by se také konalo na hřišti ČVK. Od klubu by se půjčily stoly a připravily by se 

na hřiště. Zákazníci by svoje nepotřebné lodní vybavení, motory, případně lodě mohly 

dovést na tuto akci a pokusit se tyto výrobky prodat nebo vyměnit s jinými zákazníky. 

Pro firmu by měla akce význam v tom, že by zde mohla prodat starší skladové zásoby 

nebo produkty v porušených obalech anebo také nepoužívané zboží z půjčovny. Další 

význam by akce měla takový, že v blízkosti se nachází prodejna firmy, tudíž by akce 

mohla přilákat zákazníky do prodejny. 

Akce půjčovna 

Jeden den před začátkem letní sezony by mohl být věnován akci půjčovny, kdy by byly 

zprovozněny na vodě všechny lodě, které má firma v půjčovně a byla by zde možnost 

všechny tyto lodě vyzkoušet. Opět by akce přilákala zákazníky a zvýšila image 

společnosti. 

Public relations 

Videa s návody 

Většina prodávaného zboží je ze zahraničí a není k němu dodáván český návod, 

tudíž zákazníci často volají, jak výrobek správně použít. Novým nápadem je natáčet 

videa, kde by se návod k použití názorně vysvětloval přímo s produktem v akci. 

Tento krok by mohl zvýšit návštěvnost stránek a zvýšit image společnosti. 

Videa s vlastními zkušenostmi s produkty 

Podobným nápadem je natáčet videa, kde by se uváděly vlastní zkušenosti prodejců 

s produkty. Tyto videa by měly stejný účel jako videa s návody. 

Osobnímu prodeji se firma zatím věnovat nechce a ani nejsou kapacity na tento nástroj 

komunikačního mixu. 
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5.7.4.2 Rozpočet navrhovaných opatření 

V tabulce č. 42 je uveden přibližný rozpočet navrhovaných opatření pro podporu 

komunikační politiky firmy. 

Tabulka č. 42 - Rozpočet pro komunikační politiku firmy na 1 rok 

Opatření Cena 

Internetové stránky - design, rezervační systém 25 000 Kč 

Reklama na internetu 30 000 Kč 

Reklama v časopisech - ve 2 číslech 20 000 Kč 

Letáky (A5, jednostranný, barevný, náklad 1000 ks) 1 882 Kč 

Bannerová reklama v okolí prodejny (3 x 1 metr) - 10 ks 6 900 Kč 

Pravidelný newsletter 0 Kč 

Zkoušecí-předváděcí akce (pronájem hřiště na den) 1 000 Kč 

Akce bazar (pronájem hřiště a stolů na den) 2 000 Kč 

Akce půjčovna (benzin do 5 lodí) 4 200 Kč 

Videa s návody a vl. zkušenostmi (pořízení vhodné kamery) 10 000 Kč 

Celkem 100 982 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle tržních cen. 

5.8 Předpokládaný rozpočet 

Součástí procesu sestavení marketingového plánu je také sestavení předpokládaného 

rozpočtu navrhovaného konceptu. Náklady na opatření u jednotlivých proměnných 

marketingového mixu již byly uvedeny, tabulka č. 43 tyto údaje shrnuje do jedné 

tabulky. V tomto rozpočtu nejsou obsaženy náklady na marketing a ani náklady 

na sestavení marketingového plánu. Při spuštění marketingového plánu je nutno v první 

fázi počítat s růstem nákladů, který nebude v přímé úměře s růstem tržeb, ty budou zřejmě 

kolísat kolem své obvyklé hodnoty. Druhá fáze by však měla přinést při konstantním růstu 

nákladů vyšší růst tržeb. Bohužel firma náklady nezaúčtovává průběžně, tudíž nákladové 

zatížení bude znát vždy po konci měsíce. Tržby bude možné sledovat průběžně. 

Tabulka č. 43 - Celkový předpokládaný rozpočet na opatření pro příští sezonu 

Opatření Cena 

Produktová politika (při prodeji 5000 ks produktů) 65 000 Kč 

Cenová politika (pouze její zajištění, pokles obratu není uveden) 10 000 Kč 

Distribuční politika (maximální částka na ni vyhrazená) 50 000 Kč 

Komunikační politika 100 982 Kč 

Celkem 225 982 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle přechozích výpočtů rozpočtů. 
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Celkové předpokládané náklady na opatření činí 225 982 Kč. Je jen na firmě, zda bude 

akceptovat tuto cenu. Investice do těchto opatření navíc nebude probíhat jednorázově, 

ale v průběhu příprav na novou sezonu, cca od října. To je období příprav 6 měsíců, to by 

znamenalo zhruba 37 664 Kč na měsíc. Případně se mohou vynechat některé dílčí 

opatření a zkusit je prosadit až v průběhu sezony. 

5.9 Kontrola 

Kontrola bude realizována stanoveným pracovníkem, který bude pracovat na nově 

vzniklém marketingovém oddělení. Pracovník bude v měsíčních intervalech 

vyhodnocovat, zda bylo dosaženo stanovených cílů a zda navržené a využívané nástroje 

marketingového mixu jsou správně nastaveny. V případě, že není dosahováno 

stanovených cílů, anebo dochází k větším odchylkám od požadovaného stavu, je nutné, 

aby pracovník přijmul nová opatření a změny v sestaveném marketingovém plánu, 

respektive správně upravil nástroje marketingového mixu. 
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6 Diskuze 

Diplomová práce byla zaměřena na rozvoj společnosti Marine Sport prostřednictvím 

určení vhodné marketingové strategie. Určení marketingové strategie je dlouhý proces 

marketingového plánování a vyžaduje sestavení podrobného plánu, který zahrnuje celou 

řadu nezbytných kroků. Zpracování jednotlivých kroků bylo založeno na studii odborné 

literatury, která se tomuto oboru věnuje. V literatuře se můžeme setkat s různými 

odchylkami ve strategickém plánování, každý autor často přejímá poznatky od jiných 

autorů a modifikuje je podle sebe anebo přímo přidává svoje vlastní znalosti z oboru. 

Existuje celá řada odborných titulů, ze kterých lze čerpat. Tato práce čerpala převážně 

z domácí literatury. 

Práce byla sestavena na základě různých kombinací těchto odborných knih tak, 

aby sestavení marketingového plánu bylo co nejkompletnější a poskytlo požadované 

výsledky. Základ, který je dán odbornou literaturu, je nutno dále modifikovat a upravit 

ho do konkrétní situace. Některé prosazované marketingové teorie a strategie z literatury 

by v praxi byly obtížně využitelné, proto musí docházet k jejich úpravám. Tento plán 

a stanovení marketingové strategie je určeno pro mikropodnik, tudíž teoretická část 

se věnovala i problematice a významu těchto malých firem. Při pokusu o aplikaci některé 

strategie na mikropodnik docházelo právě již v počátku k problémům se získáním 

relevantních dat od tohoto malého podniku, proto musely být některé strategie 

poupraveny anebo zcela vynechány. V souvislosti s prostředím podniku je třeba zmínit, 

že se pohybuje na trhu lodního průmyslu. Tento trh se vyznačuje rostoucím potenciálem, 

čehož firma chce využít pro upevnění si pozice na trhu a zvýšení obratu firmy. O trhu 

však neexistují žádné informace, které by se v práci daly využít. 

Je zajímavé pozorovat, jaký význam mají tyto malé firmy nejen pro domácí, ale 

i evropskou ekonomiku, velkou škodou je potom, že tyto firmy jsou mnohdy silně daňově 

zatížené a brání jim to v rychlejším rozvoji. Právě daňové zatížení se ukázalo jako možné 

ohrožení pro firmu v krátké budoucnosti. Důvodem je rychlé střídání vlád a časté změny 

v tomto systému. Tento poznatek přinesla zpracovaná PEST analýza, která se zabývá 

analýzou makroprostředí firmy. Tato analýza v počátku nevypadala jako jedna 

z důležitých pro firmu, protože se jedná o vliv makroprostředí, které firma sotva může 

ovlivňovat. Ovšem z této analýzy vyvstaly hned dvě možné hrozby pro firmu. Jednou 



102 

 

byla již zmíněná nadměrná daňová zátěž a druhou nestabilita měnových kurzů. PEST 

analýza proto zastává významné místo v analýzách makroprostředí. 

Dalšími použitými analýzami byly analýzy mikroprostředí, tedy analýzy v rámci odvětví. 

Zde se autor zaměřil hlavně na analýzu konkurenceschopnosti, analýzu intenzity 

konkurence a na provedení analýzy Porterova modelu 5 konkurenčních sil. Je zajímavé, 

že na základě těchto dat lze získat mnoho cenných informací v rámci odvětví 

a identifikovat tak zároveň, i konkurenční výhody vlastního podniku oproti ostatním 

podnikům. 

Porterův model 5 konkurenčních sil ukázal, že prostředí se nevyznačuje silnou intenzivní 

konkurencí, to bylo i potvrzeno následnou analýzou intenzity konkurence. Hrozbu 

pro podnik však představuje vstup nových konkurentů na trh. To je z důvodu, 

že zde neexistují žádné bariéry pro vstup do odvětví a odchod z odvětví je také možný. 

V odvětví neexistuje ani hrozba substitutů a ani síla dodavatelů není velká. V tomto 

prostředí je značná vyjednávací síla zákazníků. Tento fakt může být dán tím, že se jedná 

o dražší produkty a zákazníci si cenu hlídají a srovnávají s konkurencí. Navíc zákazníci 

v tomto prostředí chtějí poskytovat 100 % služby směrem k nim. Analýza se zabývala 

kompletní charakteristikou odvětví a posloužila k získání dalších možných hrozeb 

a příležitostí pro podnik. 

Analýza konkurenceschopnosti se věnovala srovnáním jednotlivých konkurentů, kteří 

byli vybráni na základě určených kritérií. Analýza vedla k získání informací o postavení 

podniku vůči své konkurenci a také identifikovala jeho silné a slabé stránky. Tato analýza 

byla založena na tzv. balanced scorecards, pro které byly určeny přesné měřící faktory 

a přiřazeny jim váhy tak, aby co nejvíce odpovídaly odvětví lodního průmyslu. 

Výsledkem bylo velmi dobré postavení podniku vůči své konkurenci. 

Prostřednictvím jednotlivých proměnných marketingového mixu, pak byla provedena 

analýza současné marketingové situace. Překvapením této analýzy bylo, že firma 

nevykonává téměř žádnou komunikační politiku, to je v dnešní době zajímavý úkaz, 

a pro další fungování firmy bylo nutné vyvodit nová opatření na zlepšení. Produktová 

politika, cenová politika i distribuční politika má určitou filozofii, ale také bylo potřeba 

přijmout určitá opatření na jejich zlepšení. 

Veškeré získané informace z předchozích analýz pak byly vloženy do SWOT analýzy, 

která je stěžejním bodem práce a je klíčová pro sestavování a určení marketingových 
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strategií. Pro doplnění těchto informací byl vytvořen dotazník pro SWOT analýzu, který 

měl za úkol ještě rozšířit jednotlivá data pro podnik. Zpracování analýzy 

je podle literatury opodstatnitelné až v případě, pokud se tvoří vzájemné vazby 

mezi jednotlivými faktory. Toto zpracování vyžaduje vložení získaných dat do matice. 

Pro tuto práci byla vybrána plus-minus matice, která zohledňuje i méně silné oboustranné 

vazby na rozdíl od klasických matic, kde se zohledňuje jen oboustranně silná pozitivní 

nebo negativní vazba. 

Výstupem ze SWOT analýzy bylo stanovení cílů a strategií na základě potřeb podniku 

a jeho strategických cílů. Strategie se zaměřují hlavně na diferenciace podniku a jeho 

výrobků od konkurence. Zde došlo ke shodě s literaturou, která pro malý podnik 

doporučuje právě strategii diferenciace. Jednotlivé strategie jsou pak naplňovány 

prostřednictvím prováděcího plánu, který byl zpracován za pomoci strategie nástrojů 

marketingového mixu. Pro jednotlivé proměnné mixu byly následně stanoveny opatření, 

které povedou k naplnění nastavených cílů. 

V produktové politice bylo nejdříve nutné jasně rozdělit produkty do určitých skupin, 

a to z důvodu jejich různé prodejnosti vůči konkurenci. Firma se hlavně musí zaměřit 

na prodej svých produktů, které má v zastoupení a prodávat hlavně kvalitní a značkové 

produkty. Dalším výrazným krokem pro odlišení se od konkurence je poskytování 

nadstandardních služeb jako možnost vyzkoušení zboží anebo delší záruční a garanční 

doba. 

U cenové politiky byly stanoveny různé cenové skupiny, aby došlo k odlišení a ujasnění 

zákazníků maloobchodních a velkoobchodních. Pro firmu by bylo vhodné pro budoucí 

vývoj této politiky a pro lepší prodejnost pořádat cenové akce nebo zvýhodnění určitých 

produktů. Firma musí pro rychloobrátkové zboží zvolit cestu strategie s nejnižší cenou 

vůči konkurenci, neboť tato strategie přinese firmě zlepšení svého cash flow. 

Distribuční politika firmy přijímá určitá opatření pro lepší vybavení prodejny 

pro uspokojení potřeb zákazníka a také opatření na zlepšení technického zázemí firmy, 

aby došlo k zefektivňování práce. Dále je doporučováno využít výhodné pozice prodejny 

a zlepšit její propagaci a hlavně rozmístění produktů v prodejně. Přístup a kvalifikovanost 

personálu je podle analýzy konkurenceschopnosti na dobré úrovni. Pro firmu by právě 

prodejna měla představovat reprezentativní prostory a místo hlavního prodeje 

a zprostředkování služeb pro zákazníky. 



104 

 

Komunikační politika, která nebyla firmou vůbec vedena, byla vytvořena na základě 

jednotlivých prvků komunikačního mixu. Pro každý byl vytvořen seznam opatření, které 

je potřeba vykonat, aby si firma vytvořila větší povědomí u zákazníků a zvýšila svůj obrat. 

Poslední kroky marketingového plánu jsou zaměřeny na stanovení rozpočtu a způsobu 

kontroly marketingového plánu. Předpokládaný rozpočet je spíše orientační, ale je možné 

se podle něj alespoň v první fázi plánování řídit. Proces kontroly probíhá potom 

v pravidelných intervalech a při nedodržení stanovených cílů je potřeba vyvodit změny. 

Jeden návrh v kapitole marketingových strategií byl také vytvoření marketingového 

oddělení firmy, veškerému marketingu v této malé firmě by se měl věnovat jeden 

pracovník, ale s tím, že veškeré důležité kroky bude řešit společně s ostatními pracovníky. 

Marketingový plán opomenul finanční analýzu podniku, která nebyla vypracována, 

jelikož firma ještě nedisponovala potřebnými údaji pro její zpracování. Zároveň by mohl 

být součástí situační analýzy marketingový výzkum, který by se mohl zaměřit na přesné 

profilování zákazníků podniku pro jednotlivé skupiny produktů. Tento krok byl 

vynechán, protože se marketingový plán zaměřoval plošně na všechny produkty 

a všechny potenciální zákazníky. Při příštím sestavování by však mohl být plán o tento 

výzkum rozšířen. 

V blízké budoucnosti by bylo žádoucí vypracování dalšího marketingového plánu, který 

by přinesl nové aktuální poznatky, a zároveň by zde byla možnost porovnání obou stavů. 

To by mohlo podniku pomoci při odhadování možného vývoje nebo jako prevence 

proti možným hrozbám. 

Vypracovaný marketingový plán byl předán společnosti Marine Sport s.r.o., který 

ho přijal kladně a postupně se tento plán bude aplikovat do běžného chodu společnosti. 
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7 Závěr 

Sestavení marketingového plánu a následné určení marketingové strategie nebylo úplně 

jednoduché, protože se jednalo o malý podnik, který sice nemá tolik složitou organizační 

strukturu, ale právě proto jsou některé podnikové oblasti opomíjeny. Zvláště oblast 

marketingu je ve firmě velmi slabou stránku, proto se tato práce věnuje na zlepšení hlavně 

v této oblasti. Zároveň je plán adaptován na podmínky odvětví, ve kterém se firma 

pohybuje. 

Součástí plánu je určení strategických cílů společnosti, které korespondují s posláním 

a vizí společnosti. Pro vytvoření plánu byla nutná analýza celého vnějšího prostředí 

a vnitřního prostředí firmy, ze které se potom získávaly data pro následující SWOT 

analýzu, která byla hlavním nástrojem pro určení marketingové strategie. Všechny 

marketingové strategie a cíle byly obsaženy při změnách v marketingových proměnných 

marketingového mixu. Následně bylo také nutné vytvoření rozpočtu a způsobu kontroly 

průběhu a výsledků plánu. 

Marketingový plán přináší opatření a doporučení budoucího směřování podniku, 

avšak tyto poznatky vycházejí z kompletní analýzy její současné situace. Veškerá 

doporučení jsou tedy připravena k okamžitému využití v praxi podniku, primárně jsou 

určeny pro příští sezonu roku 2017. Cílem těchto doporučení je hlavně zvýšení propagace 

firmy a jeho produktů a zvýšení image firmy. 

Celkový marketingový plán byl zpracován podle aktuálních údajů, které byly dostupné. 

Zároveň se plán opírá o odbornou literaturu, ze které bylo čerpáno. Veškeré analýzy 

a jejich metody provedení byly vytvořeny pomocí kombinaci více literárních zdrojů. 

Veškeré získané údaje byly předány firmě, aby je mohla co nejrychleji začít zapracovávat 

do svého systému řízení. 

Do budoucna by chtělo veškeré analýzy a metody opakovat tak, aby došlo k získání 

průběžných informací o vlastním podniku, ale i o hrozbách a příležitostí z vnějšího 

odvětví. Realizace aktuálně připraveného plánu je velmi žádanou akcí pro budoucí vývoj 

podniku, proto je potřeba připravit zázemí podniku pro správnou implementaci tohoto 

plánu.
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PŘÍLOHA 4: Dotazník k PEST analýze 

Dotazník PEST analýzy MARINE SPORT 

Dobrý den, 

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při sestavení PEST analýzy společnosti MARINE 

SPORT, tato PEST analýza bude využita pro diplomovou práci studenta UK FTVS a 

zároveň bude poskytnuta vedení společnosti, které může pomoci ke zlepšení 

manažerských procesů. PEST analýza se zabývá působení vnějších faktorů na podnik. 

Předem jsou již stanoveny 4 základní segmenty vlivů – sociálně-kulturní, technologický, 

ekonomický a politicko-právní. Vaše návrhy poslouží k získání relevantních dat pro 

pozdější vypracování analýzy. 

Velice Vám děkuji za ochotu a spolupráci, 

Viliam Valúch 

PEST analýza MARINE SPORT 

 Nyní máte v ruce dotazník pro tvorbu PEST analýzy společnosti MARINE 

SPORT. Na Vás je uvést u každého segmentu/vlivu uvést faktory, které činnost podniku 

ovlivňují nebo které ho mohou v budoucím čase ovlivňovat. Důležité je také ve stručnosti 

uvést, jak a proč ho ovlivňují. 

Sociálně-kulturní vliv: 

                                                                                                                                                        

Technologický vliv: 

                                                                                                                                                        

Ekonomický: 

                                                                                                                                                        

Polticko-právní: 
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PŘÍLOHA 5: Dotazník ke SWOT analýze 

Dotazník ke SWOT analýze MARINE SPORT 

Dobrý den, 

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při sestavení SWOT analýzy společnosti MARINE 

SPORT, tato SWOT analýza bude využita pro diplomovou práci studenta UK FTVS a 

zároveň bude poskytnuta vedení společnosti, které může pomoci ke zlepšení 

manažerských procesů. SWOT analýza se týká 4 klíčových oblastí, a to silných stránek, 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Dotazník má celkem 3 kroky, které poslouží 

k získání relevantních dat pro pozdější analýzu. 

Velice Vám děkuji za ochotu a spolupráci, 

Viliam Valúch 

SWOT analýza MARINE SPORT 

 Nyní máte v ruce dotazník pro tvorbu SWOT analýzy společnosti MARINE 

SPORT. První krok je následující, napište u 4 klíčových oblastí (silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby) 5 nejdůležitějších položek podle Vašeho názoru při pohledu 

na společnost jako celek. 

Silné stránky: 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1      

2      

3      

4      

5      

  Součet 1   
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Slabé stránky: 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1      

2      

3      

4      

5      

  Součet 1   

 

Příležitosti: 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1      

2      

3      

4      

5      

  Součet 1   

 

Hrozby: 

    Váha Hodnocení Výsledek 

1      

2      

3      

4      

5      

  Součet 1   

 

Ve druhém kroku přiřadíte váhu ke každé položce, mějte napaměti, že součet vah 

se musí rovnat 1. Váha ještě více vystihuje důležitost dané položky v oblasti. Někomu 

může připadat cena výrobku důležitější než kvalita, tudíž váha ceny bude 0,4, kvality 

bude třeba pouze 0,1 a ostatních položek 0,5. Tím pádem je jasné, že čím blíže 1 bude 

zvolena váha, tak je položka důležitější. 

Třetí krok je doplnění hodnocení. Hodnocení probíhá subjektivně, ale zároveň 

také podle získaných zkušeností ve společnosti. Z hlediska SWOT analýzy jde o 
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nejdůležitější krok. Hodnoťte na škále od – 3 (nejnižší výkonnost) až + 3 (nejvyšší 

výkonnost) pro silné a slabé stránky. Pro hrozby a příležitosti hodnoťte od – 3 (málo 

pravděpodobné) a + 3 (velmi pravděpodobné). 


