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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je marketingová strategie vybraného podniku. V souladu s tím 

jsou stanoveny dva hlavní cíle. Těmi jsou analýza současného stavu marketingové strategie ve 

firmě AUTOBOND GROUP a.s. – prodej vozů značky Toyota, a následný návrh 

alternativního řešení marketingové strategie. První část práce se věnuje charakteristice výše 

uvedeného podniku a definování pojmů v oblasti marketingové strategie a její analýzy. 

V druhé části jsou získané znalosti aplikovány v praxi. Je provedeno několik typů analýzy a 

na základě nich jsou navržena doporučení ke změnám i konkrétní podněty k realizaci. 
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Abstract 

The object of the thesis is marketing strategy of selected company. In accoradance with that 

two main objectives are set out. These include the analysis of the current state of marketing 

strategy in the company AUTOBOND GROUP a.s. – sales of Toyota brand vehicles, and the 

suggestion of alternative marketing strategy. The first part is devoted to the characteristics of 

selected company and to defining concepts in marketing strategy and its analysis. The 

acquired knowledge is applied in the second part. Several types of analysis are used to and 

then there are some recommendations for change and suggestions for implementation. 
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1 Úvod 

 

V současné době lze marketing považovat za zcela klíčový prvek v úspěšném fungování 

mnoha firem. Většina z nich by totiž nebyla bez přesně a správně zacílených marketingových 

kampaní schopna v tomto přesyceném světě výdělečně existovat. O to složitější také je 

takovýto efektivní nástroj najít. Spotřebitelé jsou totiž čím dál více imunní vůči různým 

druhům reklamy a propagace. Pro spoustu z nich jsou věčné reklamní spoty v televizi či rádiu, 

bannery a vyskakující okénka na internetu, direct maily v e-mailových schránkách dosti 

otravné na to, aby jim věnovali sebemenší pozornost. Spoléhat se na podprahové vnímání 

těchto uživatelů tedy již také není zcela účinné. Je tedy možná potřeba se soustředit na 

nástroje a procesy zatím nevídané, které by mohly přesněji zamířit na požadovaný segment 

zákazníků. 

 

V rámci této diplomové práce bude otázka efektivních marketingových nástrojů řešena v 

odvětví automobilového průmyslu, kde působí firma AUTOBOND GROUP a.s. jako 

autorizovaný prodejce a servis několika značek automobilů. Hlavní pozornost bude zaměřena 

na značku TOYOTA, reprezentovanou touto firmou v Moravskoslezském kraji. Svými třemi 

pobočkami v Ostravě, Opavě a Havířově si firma zajistila účelné pokrytí celého regionu a 

stojí tak zde na první pozici v prodeji vozů této značky. 

 

Konkurence na trhu automobilů je však značná. Výrobci automobilů bohužel už nejsou v 

takové situaci, aby mohli pouze kvalitou prodávaných výrobků dlouhodobě zajistit 

spokojenost svých zákazníků. Nosným prvkem celkové spokojenosti zákazníků se čím dál 

více stává jednak kvalita a úroveň poskytovaných služeb, ale také kvalitně zpracované 

marketingové řízení na vysoké úrovni, které jim o této úrovni služeb dá náležitě vědět. 

 

Předmětem práce bude jednak charakterizovat uvedený podnik z ekonomicko – technického 

hlediska, ale také z hlediska marketingového. Po teoretickém úvodu do problematiky 

marketingové strategie bude následovat analýza současného stavu v marketingu firmy. Jelikož 

se v případě Toyoty jedná o celosvětově působící značku se zavedenými principy fungování, 

bude tato část a především z ní vycházející závěry zaměřeny pouze lokálně na dealerství 

v Ostravském regionu. Analýza současného stavu marketingové strategie pak bude 
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východiskem pro návrhy na její alternativní řešení, na případná zlepšení a změny v tomto 

směru.  

 

Hlavním cílem práce tedy bude analyzovat současný stav a na základě toho navrhnout možná 

alternativní řešení a změny pro marketingovou činnost moravskoslezského dealera 

automobilů značky Toyota. 

 

Pro dosažení tohoto cíle bude v praktické části diplomové práce využíváno klasických metod 

marketingové analýzy, jež budou podrobně charakterizovány a představeny v teoretické části. 

Mezi ně patří například v marketingovém světě známá metoda PEST (či SLEPT), Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil, analýza marketingového mixu, interní analýza a závěrečná 

SWOT analýza. Na základě poznatků získaných těmito metodami budou navrženy oblasti pro 

možné zlepšení či změnu, a také způsoby jak jich dosáhnout. Jelikož se bude jednat pouze o 

návrhy, nemusí jich být reálně využito, takže nebude požadována jakási zpětná vazba z praxe. 
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2 Ekonomicko – technická charakteristika vybraného 

podniku 

 

AUTOBOND GROUP a.s. 

 

Společnost AUTOBOND GROUP a.s. byla založena 26. června 2006 v Praze se základním 

kapitálem 2 001 000 Kč. Je registrována v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

oddíl B, vložka 10855. Předmětem podnikání jsou opravy silničních vozidel, klempířství a 

oprava karoserií, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, a poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Jedná se o akciovou 

společnost, v současnosti s celkovým počtem 92 777 ks kmenových akcií na jméno v listinné 

podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Sídlo firmy se nachází v Praze.[29] 

 

2.1 Organizace podniku 

Společnost má čtyři akcionáře, kterými jsou společnosti s ručením omezeným. 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech na ní přítomných 

akcionářů. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a svolává ji představenstvo. 

Rozhoduje většinou nejméně 51% hlasů přítomných akcionářů.[16] 

 

Statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je představenstvo. 

Má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou a kterými mohou být pouze 

fyzické osoby. Představenstvo ze svého středu jmenuje předsedu a místopředsedu 

představenstva. Funkčním obdobím každého člena představenstva je 5 let, přičemž je možné 

opětovné zvolení. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců a to 

na výzvu předsedy představenstva.[16] 

 

Kontrolním orgánem je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Má šest členů, kterými mohou být jen 

fyzické osoby. Dvě třetiny členů jsou voleny valnou hromadou a jedna třetina zaměstnanci 

podniku dle zvláštního právního předpisu. Funkčním obdobím každého člena je 5 let, přičemž 
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je možné opětovné zvolení. Dozorčí rada se schází obvykle jednou za 3 měsíce, nejméně však 

jednou za rok.[16] 

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové 

představenstva společně.  

 

Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem.  

 

Akciová společnost zaměstnává obvykle 100 - 120 zaměstnanců. 

 

V roce 2012 byla uskutečněna fúze se společností AUTO-MOTO STYL s.r.o., ve které měla 

firma AUTOBOND GROUP a.s. 100% podíl. Rozhodným dnem fúze bylo datum 1.1.2012. 

Na společnost AUTOBOND GROUP a.s. coby společnost nástupnickou přešlo fúzí 

sloučením jmění zanikající společnosti AUTO-MOTO STYL s. r. o., se sídlem v Ostravě – 

Hrabové zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, 

vložce 5598.[25] 

 

2.2 Obchodní a investiční činnost společnosti 

Firma se zabývá zejména autorizovaným prodejem nových vozidel, jehož nedílnou součástí je 

i výkup a následný prodej vozů ojetých. Zároveň nabízí komplexní finanční služby, zajišťující 

variabilní druhy financování nových i ojetých vozů ve formě úvěrů a leasingů, a také 

kompletní pojištění motorových vozidel. Součástí jejího podnikání jsou i autorizované 

servisní služby, včetně zajištění karosářských, lakovacích prací a ekologické myčky vozidel. 

Pobočky společnosti a její služby jsou zajištěny víceméně po celé České republice, konkrétně 

v Praze, Karlových Varech, Plzni, Ostravě, Opavě a Havířově. Její aktivity nespočívají pouze 

v rámci jedné značky vozů, ale soustřeďuje se na multibrandové1 portfolio. V nabídce tak jsou 

nejen automobily značky Toyota, ale také Subaru, Suzuki, Nissan, Ford, Kia a Chevrolet. 

 

2.2.1 Prodej vozidel 

Prodej nových vozů je podporován v oblasti reklamy a marketingu. Firma se účastní 

výstavních prezentací v nákupních centrech a regionálních výstav automobilů. Pravidelně také 

                                                 
1 Multiznačkové, tzn. více různých značek v portfoliu produktů. 
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využívá reklamních časů v rádiích a inzercí v tisku. Při prodeji automobilů všech uvedených 

značek společnost úzce spolupracuje s leasingovými společnostmi. Detailněji se marketingové 

a reklamní aktivity uskutečňují v rámci jednotlivých značek.[25] 

 

Mezi významné investice v roce 2013, rozšiřující aktivity společnosti, patřila přestavba a 

rekonstrukce ostravské provozovny. Od poloviny roku 2013 byly postupně otevírány 

zrekonstruované prostory autosalónů v Ostravě – Hrabové pro značky Kia, Toyota, Subaru a 

Suzuki. Budova Toyoty je k vidění na fotografii v příloze č. 2. Tato rekonstrukce zároveň 

umožnila rozšíření portfolia značek společnosti o další v ostravském regionu – značku Ford. 

 

2.2.2 Servis vozidel 

Společnost má ve všech svých provozovnách plně vybavené zázemí pro opravy všech značek 

svého prodejního portfolia. K datu 1.3.2012 došlo ke zlepšení nabízeného komfortu služeb 

poskytovaných zákazníkům značky Subaru přemístěním servisu z najatých prostor v Ostravě 

– Mariánských Horách do provozovny Ostrava – Hrabová. Rovněž tak k datu 1.4.2012 

v souvislosti s autorizací prodeje značky Kia pro region Praha otevřela společnost nové 

prodejní a plně vybavené servisní středisko v Praze – Spořilově. 

K 31.12.2012 byla dokončena a předána do provozu nová servisní hala, která je součástí 

komplexního projektu prodejně servisního areálu Ostrava – Hrabová, s kapacitou 21 

pracovních stání, určená pro značkový servis až pěti automobilových značek. Fotografie 

servisní haly čerstvě uvedené do provozu je zveřejněna v příloze č.3. 

Pro rozšíření spektra nabízených služeb získala společnost v červenci 2012 certifikaci pro 

provádění přestaveb vozidel na alternativní pohon LPG, a to pro montážní střediska Ostrav, 

Praha – Spořilo, Plzeň a Karlovy Vary. 

Servisy společnosti v Ostravě (Toyota, Subaru, Suzuki, Kia), Opavě a Havířově (Toyota), 

Praze (Kia, Nissan, Suzuki), Karlových Varech (Kia, Nissan, Chevrolet) a v Plzni (Suzuki, 

Opel, Kia) realizovaly v roce 2012 celkem 28 616 zakázek. Oproti roku 2011 tak došlo k cca 

51% nárůstu počtu zakázek za servisní služby. Tento nárůst je mimo jiné způsoben i plným 

převzetím aktivit servisů společnosti AUTO – MOTO STYL s.r.o., a to včetně období prvních 

šesti měsíců roku 2012, tedy před fúzí společností. 

V roce 2012  docílila společnost obratu prodané práce v hodnotě 49,1 mil. Kč a obratu 

materiálu v hodnotě 86,8 mil. Kč.[25] 
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Hospodářský výsledek společnosti za rok 2012 činil před zdaněním 11 728 tis. Kč, po zdanění 

9 219 tis. Kč. 

Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2012 vynaloženy žádné výdaje. V oblasti Ochrany 

životního prostředí nerozvíjí firma žádné aktivity.  

Účetní jednotka podniká na území České republiky a nemá organizační složku 

v zahraničí.[25] 

 

2.3 Historie společnosti 

Historie značky Toyota v Ostravě se začala psát rokem 1997 a to ve spojení se společností 

AUTO-MOTO Styl s.r.o., která se velice rychle stala silným a významných dealerem této 

značky nejen v Ostravě, ale později i na pobočkách v Havířově a Opavě – Komárově. V roce 

2011 se stala společnost AUTO-MOTO Styl s.r.o. členem portfolia společnosti AUTOBOND 

GROUP a.s.. Proces začlenění byl dokončen fúzí obou společností v průběhu roku 2012.[28] 

 

Akciová společnost AUTOBOND GROUP vznikla v červnu roku 2006. Popudem k jejímu 

založení byla snaha jeho zakladatelů o vytvoření silného subjektu na automobilovém trhu, 

jenž by přinesl zákazníkovi stabilitu existence, výhodu globálního pokrytí napříč teritoriem 

České republiky a navíc i rozšíření výběru na více obchodovaných značek.[26] 

 

Autorizovaný prodej a servis značky Kia, který funguje pod hlavičkou společnosti 

AUTOBOND GROUP a.s. od samého počátku existence společnosti (srpen 2006), rozšířila 

na počátku roku 2007 značka Suzuki otevřením autosalonu v Ostravě – Svinově. Následovalo 

rozšíření obchodních aktivit v Praze, kde byl v září roku 2007 otevřen autosalon a autoservis 

Suzuki společně s dodávkovým místem Kia. Zároveň sem bylo ve stejném okamžiku 

přemístěno sídlo společnosti. V květnu 2008 společnost převzala do svého portfolia značku 

Chevrolet a vozy této značky umístila do nově rekonstruovaného objektu v Karlových 

Varech. Dalším posílením aktivit AUTOBOND GROUP a.s. pak bylo otevření nové 

multibrandové provozovny v Plzni v září roku 2009. O dva roky později, v květnu roku 2011 

firma AUTOBOND GROUP a.s. posílila svou pozici na českém automobilovém trhu koupí 

společnosti AUTO-MOTO Styl s.r.o. Tato společnost byla se svými autosalony a servisy 

v Ostravě, Opavě a Havířově významným dealerem značek Toyota a Subaru. Fůze, která 

následně proběhla, začlenila i tyto značky a provozovny pod hlavičku AUTOBOND GROUP 

a.s. 
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V červenci roku 2013 se portfolio značek rozšířilo o značku Ford s prodejním a servisním 

zázemím v Ostravě – Hrabové. V srpnu téhož roku pak přibyla ještě značka Nissan otevřená v 

Karlových Varech a o tři měsíce později i v Praze.[26] 

 

2.4 Historie a charakteristika značky TOYOTA 

Toyota je japonská automobilka vyrábějící nejen osobní automobily, ale také vozy nákladní, 

dodávky, autobusy, vysokozdvižné vozíky, motory a další, přičemž její prvopočátky na 

začátku 20. století spočívaly ve výrobě tkalcovských strojů. 

Toyota Motor Company (dnes Toyota Motor Corporation) byla založena 28. srpna 1937 

Kiichirem Toyodou, jenž se k výrobě automobilů nechal inspirovat při své návštěvě ve 

Spojených státech amerických. Jeho vize byla sériová výroba osobních automobilů, avšak 

hrozba světové války a priority tehdejší vlády jej v roce 1935 donutily k vývoji a následné 

výrobě nákladních  automobilů. Přesto se však nepřestal soustředit na svůj hlavní cíl a o rok 

později byl vyroben první osobní vůz Model AA, který se tedy stal vůbec prvním vozem 

nesoucím označení Toyota. 

V 50. letech minulého století začala společnost obracet svoji pozornost ke zvyšování 

efektivity svých činností, proto byly v těchto a následujících letech do projektů zaváděny 

například metody zásobování Just-in-Time, metody inovací jidoka, či systém Kanban, které 

jsou dodnes světovými, velice významnými pojmy v oblasti automatizace, logistiky, inovací, 

managementu a také marketingu. Základem všech výrobních provozů automobilky Toyota po 

celém světě dodnes zůstává systém výroby TPS (Toyota Production System), který vznikl 

spojením metody Just-in-Time a koncepce jidoka a byl do všech závodů Toyota zaveden 

v roce 1963. 

Do Severní Ameriky se Toyota dostala v roce 1957, kde byla krátce poté založena společnost 

Toyota Motor Sales, U.S.A. a byl zahájen prodej, který v roce 1958 dosáhl skromného počtu 

288 vozů. V roce 1975 se však už Toyota stala nejprodávanější dováženou značkou na 

americkém trhu. 

V roce 1964 zřídila Toyota své první oficiální evropské zastoupení v dánské Kodani. O pět let 

později se tato pobočka přesunula do Bruselu v Belgii, kde z ní časem vznikla společnost 

Toyota Motor Europe. Pravděpodobně největším oříškem byly pro japonskou značku trhy ve 

Spolkové republice Německo, Francii a Velké Británii, zejména kvůli dobře etablovaným 

místním výrobcům. 
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Japonské společnosti Toyota Motor Company a Toyota Motor Sales se v roce 1982 spojily a 

vytvořily dnešní společnost Toyota Motor Corporation. Ta roku 1989 vstoupila na trh 

prémiových automobilů se svojí novou značkou Lexus. Pod křídla společnosti v současné 

době spadá také automobilka Subaru. 

V současnosti je v Evropě v provozu bezmála 13 milionů automobilů Toyota a Lexus. 75 let 

poté, co Kiichiro Toyoda přeměnil speciální automobilové oddělení společnosti Toyoda 

Automatic Loom Works ve firmu dnes označovanou Toyota Motor Corporation, tato 

společnost zaměstnává přibližně 320 000 lidí po celém světě a ve své historii vyrobila více 

než 200 milionů vozů.[18] 

 

2.5 Prodejní úspěchy značky Toyota 

Celosvětově patří japonská značka Toyota k největším výrobcům vozidel. Pravidelně se 

umisťuje na předních příčkách v žebříčcích prodejů osobních a lehkých užitkových vozidel, 

své prvenství ohájila i v roce 2013 s celkovým počtem 9,98 milionů prodaných automobilů. O 

pozici lídra se od roku 2008 pře s americkým gigantem General Motors, jednou Toyotu 

v prodeji předstihla i skupina Volkswagen. V roce 2014 má automobilka za cíl překonat 

hranici 10 milionů prodaných vozidel.[27] 

 

Značka Toyota se v roce 2012 dle statistik SDA2 zařadila na 9. pozici mezi importovanými 

značkami do České republiky s tržním podílem 2,27 % (+ 0,02 % oproti roku 2011). Celkový 

počet prodaných vozidel byl 3 951 kusů. V roce 2013 se celkový počet prodaných vozů této 

značky zvýšil na hodnotu 4 173 kusů, zvýšil se i tržní podíl na 2,53 % (tedy + 0,26 %), avšak 

celkově se mezi importovanými značkami zařadila až na 12. místo.[22] 

Společnost AUTOBOND GROUP a.s. v rámci všech svých provozoven Toyota (v Ostravě, 

Opavě a Havířově) realizovala v roce 2012 prodej nových vozů v počtu 450 ks.[25] 

V roce 2013 byl počet prodaných nových vozů tohoto dealera 431 ks.[13] 

 

K dlouholetým významným firemním klientům moravskoslezského dealera značky Toyota 

patří tyto společnosti: 

• Kofola ČeskoSlovensko a.s., 

• Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, 

                                                 
2 Statistiky Svazu dovozců automobilů (anglicky Car Importers  Association – CIA).  
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• GABEN, spol. s r.o., 

• VAE Controls s.r.o., 

• UNIGEO a.s., 

• TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o., 

• MIREL TRADING a.s. 

• mnoho dalších firem a živnostníků. 

 

2.6 Produktové portfolio 

Jelikož je Toyota světovou nejen automobilovou značkou nabízející na různých kontinentech 

různé modely s odlišnými parametry, bude v rámci této práce portfolio specifikováno 

z hlediska nabídky osobních a užitkových vozů, tedy modelů aktuálně nabízených a 

prodávaných na trhu v České republice. Portfolio bude rozděleno do tříd nabízených modelů. 

Zvlášť bude uvedena specifická oblast hybridních vozů. 

 

Segment mini vozů – model Aygo, který je v rámci České republiky na 4. místě s prodejem 

517 kusů vozidel a objemem 7,26 % v daném segmentu. 

 

Segment malých vozidel – model Yaris zaujímající 11. místo s prodejem 1 090 kusů vozidel 

a objemem 2,58 % v segmentu malých vozů. 

 

Nižší střední třída – modely Auris, Auris Touring Sports, Corolla 

 

Střední třída – model Avensis, který je na 7. místě s prodanými 509 kusy vozidel a objemem 

1,58 % v segmentu. 

 

Kategorie vozů MPV – model Verso 

 

Kategorie vozů SUV – model RAV4 stojící na pomyslném 17. místě s prodejem 395 kusů 

vozidel a objemem 1,53 % v segmentu. 

 

Kategorie vozů OFFROAD - Land Cruiser 150, Land Cruiser V8 
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Kategorie užitkových vozů – Hilux, Proace 

 

Hybridní vozy 

Značka Toyota disponuje poměrně širokou škálou hybridní modelů, i v zastoupení značkou 

Lexus. Bez ostychu lze říci, že se jedná o průkopníka ve vývoji a výrobě automobilů 

s hybridním pohonem, s mnohaletými zkušenostmi, s miliony prodaných a fungujících 

„hybridů“ po celém světě.  

Uplatnění mají především v městském provozu tolik citlivém na množství vyprodukovaných 

škodlivých „skleníkových“ plynů, které je v případě těchto vozů nulové. Stejně tak spotřeba 

pohonných hmot bývá ve městě u tradičních pohonů poměrně vysoká, u hybridů se značně 

snižuje. Toyota postupně rozšiřuje možnost hybridního pohonu do všech svých modelů od 

původního charakteristického Priusu po dnešní nabídku v třídě malých vozů, nižší střední 

třídě, MPV, a v případě modelů značky Lexus i do vyšší střední třídy, třídy luxusních a 

sportovních vozů, či SUV. 

 

Jedná se tedy o následující modely: 

• Yaris HSD, 

• Auris Hybrid, Auris Hybrid Touring Sports, 

• Prius, Prius Plug-In, Prius+. 

 

Právě v nabídce hybridních automobilů spočívá dle autorky diplomové práce jedna z hlavních 

konkurenčních výhod značky Toyota. Tato problematika bude podrobněji rozebrána v další 

části práce. 

 

2.7 Firemní vize, poslání a závazná pravidla 

Vizí společnosti je vytvoření silného subjektu na automobilovém trhu, jenž by přinesl 

zákazníkovi stabilitu existence, výhodu globálního pokrytí napříč teritoriem České republiky 

a navíc i rozšíření výběru na více obchodovaných značek. 

 

V souladu s tím zní i poslání společnosti: 

Individuální a zcela odlišný přístup k produktu, zákazníkovi i cenotvorbě, se kterým bude 

firma slavit na českém trhu výjimečné úspěchy. 

 



11 

Pro zaměstnance pracující pod značkou Toyota navíc platí ještě z dob fungování původního 

majitele, společnosti Auto – Moto Styl s.r.o., toto „Desatero prodejce“ : 

 

1. Všechno, co dělám, směřuje k jedinému cíli: 

Uspokojit a nadchnout zákazníka! 

2. Zákazník je můj přítel. Když přijde do prodejny, pozdravím a usměji se na něj, aby se 

cítil uvolněně. Úsměv nic nestojí! 

3. Otevřenou komunikací se zákazníkem pomocí vhodných otázek a především 

posloucháním zjistím zákazníkova přání, potřeby a touhy. 

4. Abych mohl(a) se zákazníkem komunikovat na patřičné úrovni, musím dokonale znát 

výrobky TOYOTA, standardy TOYOTA, konkurenční výrobky a prodejní techniky! 

Nikdy nebudu dokonalý(á), pořád se musím učit! 

5. Ve firmě tvoříme tým! Součástí naší aktivity je vzájemná spolupráce, otevřenost, 

pochopení a podpora! Sehraný tým = úspěšná firma! 

6. Plně si uvědomuji svou zodpovědnost v týmu a pro úspěch v týmu ochotně obětuji 

svůj volný čas i osobní ambice. 

7. Myslím pozitivně! Jsem upřímný(á) a otevřený(á). Neslibuji, co nemohu splnit! 

8. Mám upřímnou radost z toho, když mohu nějakou malou pozorností potěšit své 

zákazníky. 

9. Aktivně se zapojuji do vytváření pohodového pracovního a obchodního prostředí 

prodejny a okolí. 

10. Today, tomorrow, together… TOYOTA. 

 

2.7.1 Filosofie značky 

Filosofie značky bývá vyjádřena mottem či firemním sloganem, který je pravidelně 

aktualizován, vždy v souladu se současným postojem k zákazníkům, k situaci na trhu 

automobilů i ve společnosti. Všeobecně tak jsou známy slova jako „Nic není nemožné – 

Toyota“ či „Today, tomorrow, Toyota“. 

 

Současná filosofie značky byla představena v roce 2012 a zní „Always A Better Way – Vždy 

lepší cesta“. Tato vychází přímo z historie a tradic Toyoty, a rozvíjí její základní principy. Dle 

jejích autorů citlivě definuje, co lidé v Toyotě dělají – od vývoje nových produktů, přes zcela 

nový charakter marketingu, až po unikátní osobní přístup, s jakým každý člen prodejních a 
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servisních týmů vychází vstříc zákazníkům. Hlavní snahou Toyoty je přinášet svým 

zákazníkům stéle lepší technická řešení a poprodejní služby při zachování spolehlivosti, 

bezpečnosti a nízkých nákladů na provoz.[20] 
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3 Specifika marketingové strategie obchodní společnosti 

 

3.1 Definice marketingu 

Na úvod je vhodné vymezit a zároveň zopakovat pojem marketingu jako takového. Níže je 

uvedena definice podle Philipa Kotlera, která, dle názoru autorky, nejlépe vystihuje daný 

pojem. 

 

Marketing je funkcí firmy, která identifikuje nenaplněné potřeby a požadavky, definuje a měří 

jejich velikost, určuje, kterým cílovým trhům může organizace nejlépe sloužit, rozhoduje o 

patřičných výrobcích, službách, programech, které mají sloužit těmto trhům, a vyzývá 

každého v organizaci k tomu, aby „myslel na zákazníka a sloužil mu“. Ze společenského 

hlediska je marketing silou, která využívá industriální kapacitu národa k tomu, aby 

uspokojovala materiální potřeby společnosti.[10] 

 

Alena Hanzelková s kolektivem ve své knize uvádí i modernější definice marketingu, mezi 

něž patří například tyto: 

Marketing je aktivita, skupina institucí a procesů pro tvorbu, komunikaci, poskytování a 

výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost v širokém 

slova smyslu.[7] 

Marketing je jednou z činností vykonávaných organizacemi a soustavou procesů pro 

vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým 

způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené.[7] 

 

Z definic výše uvedených vyplývá, že by se marketing měl zabývat několika strategickými 

oblastmi, kam jednotlivé instituce a jejich aktivity spadají. Mezi tyto oblasti by měla patřit 

v první řadě komunikační strategie, následovaná řízením značky, komunikačním mixem, 

designem jednotlivých korporací, lidskými zdroji v marketingu a také jeho materiálovým a 

informačním zabezpečením.[7] 
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3.2 Marketingová strategie 

Marketinková strategie znamená zaměření řízení činností podniku s ohledem na dosažení cílů 

při respektování principů marketingu. Marketingová strategie vychází z orientace na trh a 

uspokojování potřeb zákazníka. Strategické marketingové rozhodování je součástí 

strategického řízení podniku, připravuje podklady pro strategické rozhodování celé firmy. 

Zabývá se jím top management.[24] 

Podvědomě si pod strategií představujeme něco, co je v první řadě vysoce nápadité a co naší 

firmě přinese úspěch. Nápaditost jistě hraje svou roli. Ve své podstatě je ale strategie 

základním dlouhodobým zaměřením rozvoje firmy, které jí má zajistit potřebné výnosy, 

konkurenční výhodu, prosperitu. V praxi je strategie obvykle vyjádřena soustavou 

dlouhodobých cílů, kterých chce firma dosáhnout a postupy, kterými hodlá vytyčené cíle 

realizovat.[7] 

 

Strategie je základem. Její stanovení vychází ze situační analýzy, tedy analýzy současných 

ekonomických podmínek a celkové situace na trhu. Přitom věnujeme zvýšenou pozornost 

konkurenci, jejím postupům a výsledkům, kterých dosáhla. V této fázi můžeme ještě 

konkurenci milovat, protože se od ní spoustě věcí naučíme, je to konkurence, kdo prošlapal 

naši cestičku zákazníkům.[19] 

 

V mnoha publikacích je zmiňován pojem strategie „push a pull“. Už z překladu obou slov je 

evidentní, že se jedná o strategii tlaku a tahu. Na jedné straně je tedy produkt do distribuční 

sítě „vtlačován“, na straně druhé musí být postaráno o to, aby byl také ze sítě efektivně 

„odsáván“. To znamená, že veškeré působení výrobce nekončí jen prodejem produktu 

distributorovi, ale že se také musí postarat o to, aby o jeho výrobek byl mezi konečnými 

klienty zájem a patřičná poptávka. Je tedy dobré pečovat o obě stránky věci – push i pull – 

zároveň. 

 

3.3 Strategické řízení 

Je zřejmé, že fungující strategické řízení je pro významnou část firem konkurenční výhodou. 

To, co v první řadě odlišuje firmu strategicky řízenou od firmy bez strategického řízení je, že 

strategie udává firmě jasný směr jejího dalšího směřování. Firma, která nemá jasně vymezený 

strategický směr, více inklinuje k tomu, že se snaží zrealizovat vše a ve skutečnosti nic „až do 



15 

konce“. Strategie je v tomto smyslu pro firmu rozhodovacím vodítkem nebo „pojidlem“, které 

zajistí, že se aktivity firmy ubírají v jednom (správném strategickém) směru.[7] 

 

Strategicky řídit znamená realizovat celou sekvenci aktivit (procesů), které v souhrnu 

nazýváme strategickým řízením. Stanovení strategie je jen jednou z nich. Vlastnímu 

nadefinování strategie by měla předcházet strategická analýza. Po rozhodnutí o jakékoliv 

strategii by měl následovat další krok, tzv. implementace strategie – její uvedení do života a 

realizace. Nutné je také kontrolovat to, jak se plnění strategie daří – kontrola realizace 

strategie je dalším nezbytným krokem procesu strategického řízení. Strategické řízení je tedy 

kontinuálním procesem současně probíhajících činností – strategické analýzy, definování 

strategie, implementace strategie a kontroly.[7] 

 

Za již klasický model strategického řízení podniku lze považovat ten definovaný Philipem 

Kotlerem, který marketingovou strategii vidí jako několik níže uvedených proměnných [7]: 

1. Cílový trh (target market) – trh, pro který je produkt určen. Podle Kotlera nelze 

v dnešní době již cílit na „všechny“ trhy a firma musí v rámci marketingové strategie 

zvolit, na jaký segment trhu cílí. Prakticky by měl být zvolený trh popsán 

demografickými, psycho-grafickými charakteristikami, popř. i vzorci nákupního 

chování zákazníků a některými dalšími charakteristikami.  

2. Stěžejní prezentace (core positioning) – stěžejní myšlenka nebo přínos, kdy by firma 

ráda dosáhla stavu, aby si je zákazník s její značkou asocioval. 

3. Cenová prezentace (price positioning) – měly by korespondovat s logikou stěžejní 

prezentace. Podle Kotlera může firma například volit cenovou prezentaci jako víc za 

víc, víc za totéž, totéž za míň, míň za mnohem míň a víc za míň: 

a. Víc za víc – vhodná, pokud existují zámožní kupující, kteří stojí o okázalou 

spotřebu, nebo chtějí vysokou kvalitu. Rizikem  však může být napodobování 

a také ekonomické výkyvy, na které je luxusní zboží obvykle citlivé. 

b. Víc za totéž – podle Kotlera je typickým příkladem slogan značky Lexus: 

„Možná poprvé v historii, kdy vyměníte auto v ceně 72 000 dolarů za auto 

v ceně 36 000 dolarů, si můžete řící, že jste si polepšili.“ 

c. Totéž za míň – strategie diskontních prodejen, které prodávají běžné značky 

díky své síle za výrazně nižší ceny. 
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d. Míň za mnohem míň – strategie typická pro nízkonákladové aerolinky, staví 

na faktu, že některé služby lidé v podstatě nepotřebují, ale nemohou si je 

„nekoupit“, například jídlo v letech klasických aerolinek. 

e. Víc za míň – strategie založená na příjemném personálu, kvalitním aranžmá 

prodejen a širokém sortimentu známých značek, nízkých cenách, kvalitních 

záručních podmínkách atd. 

4. Celková hodnotová proklamace (total value positioning) – měla by být odpovědí na 

otázku: „Proč mám jako zákazník nakupovat u vás?“ Odpověď by pak měla popsat 

stěžejní přínos a všechny ostatní užitné vlastnosti a přednosti tak, aby zákazníka 

přesvědčila o tom, že nabídka firmy je tou nejvyšší celkovou hodnotou, jakou může 

dostat. 

5. Distribuční strategie (distribution strategy) – měla by stanovit, jak bude cílový trh 

obsluhován. 

6. Komunikační strategie (communication strategy) – měla by určit, kolik peněz 

vyčlenit na jednotlivé kanály komunikačního mixu, co je strategickým cílem těchto 

kanálů (např. má být reklamní kampaň zaměřena na prodej nebo na budování image, 

má být laděna racionálně nebo emocionálně aj.). 

Marketingový mix vidí Kotler jako taktický nástroj pro řízení marketingu. 

 

3.4 Strategická analýza 

V souladu s odstavcem věnovaným kontinuálnímu procesu strategického řízení bude tato 

kapitola věnována jednomu z uvedených „podprocesů“ – strategické analýze marketingového 

prostředí. 

 

Strategická analýza je prvním krokem, který by měl být vykonán dříve, než se začne 

s formulací marketingové strategie. Měla by pomoci systematicky zmapovat a vyhodnotit 

všechny zásadní faktory, které mají na marketing vliv a ke kterým bude muset být přihlédnuto 

při samotné formulaci marketingové strategie. Marketingová strategie by tedy měla s těmito 

faktory aktivně pracovat, využívat ty, které jsou pro firmu pozitivní, a eliminovat 

negativní.[7] 

 

Obecně je doporučováno strategickou analýzu pro marketing realizovat pomocí soustavy 

dílčích analýz, která zajistí neopomenutí důležitých oblastí faktorů, kompletnost 
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marketingové strategie a také její důvěryhodnost a objektivnost, vzhledem k typům vstupních 

informací. 

 

Hanzelková a kolektiv doporučují realizovat následující dílčí analýzy [7]: 

1. Analýza externího okolí firmy, kam spadají: 

a. analýza společenského okolí firmy (SLEPT analýza), 

b. analýza odvětví (Porterova analýza pěti konkurenčních sil), 

c. další externí analýzy (např. analýza vývoje trhu), 

d. analýza konkurence. 

 

2. Analýza očekávání nejdůležitějších stakeholders. 

3. Analýza interního prostředí firmy, kam patří: 

a. analýza nadřazené strategie (tzv. analýza nadřazeného patra), 

b. interní analýza. 

 

Uvedené analýzy pak jsou stejnými autory doporučovány realizovat přesně v tomto pořadí 

[7]: 

1. Analýza nadřazeného patra. 

2. SLEPT analýza. 

3. Porterova analýza pěti konkurenčních sil. 

4. Další externí analýzy, jako je např. analýza zaměřená na vývoj trhu či tržní potenciál. 

5. Analýza konkurence. 

6. Analýza stakeholders. 

7. Interní analýza. 

8. Zpracování celkové/sumární SWOT, v níž budou postupně shromážděny nejdůležitější 

závěry všech uskutečněných analýz. 

 

V praktické části této práce bude samozřejmě také prováděna strategická analýza daného 

podniku, avšak bude využito jen některých výše uvedených analýz, nebude tak přesně 

dodržen „návod“ autorky Hanzelkové a jejích kolegů. 

 

Před tím, než budou jednotlivé analýzy v druhé části této práce uvedeny v praxi, budou 

podrobně teoreticky charakterizovány. 
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3.4.1 Analýza nadřazené strategie 

Někdy bývá též nazývána jako analýza nadřazeného (strategického) patra. Jedná se tedy o 

analyzování strategie, jež je v podniku nadřazená strategii marketingové. Ve většině případů 

touto strategií bývá business strategie. Hlavním cílem je zjistit, jak tato strategie působí na tu 

marketingovou, jak ji vymezuje či omezuje, jaký směr a pravidla jí udává. 

 

Podle Hanzelkové a jejího kolektivu je doporučováno analýzu nadřazeného patra provádět ve 

dvou krocích [7]: 

1. Identifikovat zásadní strategické „úkoly“, které pro marketing z nadřazené strategie 

plynou. 

2. Porovnat, jak současná marketingová strategie tyto úkoly plní, resp. zda je oblast 

marketingu s těmito požadavky v souladu. 

 

Výsledkem pak je to, zda a do jaké míry je či není marketingová strategie v souladu se 

strategií nadřazenou. Což je vyhodnoceno na základě analytických výstupů ve formě slabin, 

hrozeb, příležitostí a silných stránek.   

 

3.4.2 Situační analýza 

Při formulaci strategie se vychází z důkladné znalosti prostředí, ve kterém firma podniká nebo 

bude podnikat; situační analýza je pro analýzu marketingového prostředí vhodným nástrojem. 

Zahrnuje kritické, nestranné, systematické a důkladné zkoumání okolí firmy (externí analýza) 

i prostředí firmy samotné (interní analýza).  

Cílem externí analýzy je najít příležitosti a ohrožení vyskytující se v okolí podniku. Cílem 

interní analýzy je pak odhalit silné a slabé stránky podniku. 

Situační analýza se uskutečňuje zároveň ve třech časových horizontech – minulost, 

současnost a budoucnost.[24] 

 

Na základě situační analýzy se určí především [24]: 

• Trhy, na kterých firma bude realizovat podnikatelské aktivity. 

• Cíle (kvantitativní – objem prodeje, tržní podíl; kvalitativní – image firmy), jakých 

chce dosáhnout. 

• Marketingové nástroje, které k jejich dosažení použije, a způsob jejich použití. 
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Zkušený marketér zkoumá a analyzuje dění na trhu, odhaduje šance svého produktu při snaze 

o jeho uplatnění v tom či onom segmentu a promýšlí, jakými prostředky tento produkt na trhu 

realizovat, tedy zpeněžovat. Rozhodující částí situační analýzy je pochopení plánů 

konkurence. Navíc se musí analyzovat současné ekonomické i makroekonomické podmínky a 

situace na trhu. Pokud je produkt již na trhu, je nutné soustředit se zejména na již dosažené 

výsledky a analyzovat zákaznickou zpětnou vazbu (customer feedback). Plán dalšího postupu 

v marketingu musí vycházet ze situační analýzy a porozumění trhu, ne obráceně.[19] 

 

3.4.3 SLEPT analýza 

Jedná se o nástroj strategického řízení, který má za úkol zkoumat a hodnotit výlučně vnější, 

především tedy makroekonomické, prostředí a podmínky firmy. 

 

SLEPT analýza je zkratka pro Social, Legal, Economic, Political and Technological analysis 

neboli analýzu sociálních, právních, ekonomických, politických a technologických faktorů. 

 

Jednotlivé faktory budou podrobně a konkrétně rozebírány v druhé části práce se zaměřením 

na danou společnost. Pro lepší orientaci jsou však níže aspoň obecně charakterizovány: 

 

Sociální faktory: 

Tato oblast je důležitá především pro firmy podnikající v oblasti retailu, tedy prodeje 

koncovým zákazníkům. Jedná se o rozbor demografických ukazatelů, tzn. počtu obyvatelstva, 

jeho vzdělanosti, věku, sociální a životní úrovně, trendů životního stylu, náboženského 

zaměření, etnické příslušnosti,… S tím také souvisí média a jejich vliv na spotřebitele, 

vnímání reklamy, eventů, souvisejících veletrhů, výstav a road show. Významným prvkem je 

i otázka místní etiky, čili dodržování a případná vynutitelnost zákonů, korupce atd. 

 

Právní faktory: 

Do značné míry souvisejí už s předešlým odstavcem. V tomto případě se tedy řeší čistě otázka 

právních norem, zákonů, vyhlášek, předpisů, a to jak ve vztahu k zákazníkům, tak také 

k vnitřnímu prostředí firmy, vzhledem k fungování účetnictví, personálního oddělení i 

prodejních a poprodejních služeb. 
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Ekonomické faktory: 

Ekonomické prostředí je důležité zejména pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad cen 

produktů a služeb. Sledují se otázky daní a cel, stability měny a návaznosti jejího kurzu ke 

kurzu domovské měny firmy, výše úrokových sazeb, otázky hospodářských cyklů na daném 

trhu, makroekonomických ukazatelů (zejména HDP a HDP per capita), specifického zaměření 

trhu (např. na automobilový průmysl, na zemědělství, atd.), trendech v oblasti distribuce, atd. 

Spadají sem ale také nejrůznější pobídky pro zahraniční investory, či pobídky a podpora 

exportu.[14] 

 

Politické faktory: 

Analýza těchto faktorů se zabývá především otázkou stability politické scény, což má 

samozřejmě dopad i na stabilitu legislativního rámce. Vyjma samotné stability bývají 

sledovány i všechny podstatné zákony, či jejich návrhy, důležité pro oblast fungování vybrané 

firmy, nebo také chování regulačních orgánů a dalších státních institucí týkajících se daného 

odvětví. 

 

Technologické faktory: 

V otázkách technologického prostředí se analýza zabývá otázkami infrastruktury, stavem 

rozvoje a zaměření průmyslu, a stavem aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a potažmo 

vysokého školství. Částečně sem z oblasti politického prostředí spadá i oblast práva souhrnně 

nazývaná jako duševní vlastnictví, z čehož je důležitá zejména oblast průmyslové ochrany 

(patenty, užitné a průmyslové vzory). Částečně sem spadá i oblast ekologie, a to zejména 

pokud jde například o existenci a možnost obchodovat s emisními povolenkami, či nutnost 

provádět populární EIA3 studie apod. 

 

3.4.4 Porterova analýza pěti sil 

Metoda byla zformulována v roce 1979 Michaelem Eugene Porterem, který zkoumal vlivy 

z vnějšího prostředí firem na jejich podnikání. Na základě toho bylo definováno těchto pět sil:  

• Konkurence; 

• Hrozba vstupů nových konkurentů na trh; 

                                                 
3 Z anglického Enviromental Impact Assessment, tedy posouzení vlivu na životní prostředí. Tato studie musí být 

dle zákona č. 100/2001 Sb. prováděna u některých projektů. 
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Hrozba 

vstupu nových 

konkurentů 

 

Síla 

dodavatelů 

 

Síla 

odběratelů 

 

Hrozba 

vzniku 

substitutů 

 

Konkurence 

 

Firma 

• Hrozba vzniku substitutů; 

• Vyjednávací síla zákazníků (odběratelů); 

• Vyjednávací síla dodavatelů. 

 

Přičemž první tři síly se obecně týkají působení konkurence na trhu, a další dvě síly ovlivňují 

především tvorbu cen na daném trhu. 

Porterova analýza se, podobně jako SLEPT analýza, zabývá odvětvím podnikání jako celkem. 

Nicméně je lépe uzpůsobena „na míru“ prostředí konkrétní firmy. Původně byla tato analýza 

sestavena jako protipól SWOT analýze, v současné době se však praktikují obě zároveň. 

Neboť každá sice může dospět k víceméně stejnému závěru, avšak jinou cestou, při zjištění 

různých okolností. 

 

Všech pět výše uvedených konkurenčních sil je znázorněno na následujícím obrázku č.1. 

 

 

 

 

Obr. 1 Porterova analýza pěti sil [2] 
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Stejně jako u SLEPT analýzy je i zde potřeba analyzovat a specifikovat každou oblast, resp. 

sílu, zvlášť: 

 

Konkurence 

Zde je třeba podívat se na to, jak velké jsou na daném trhu konkurenční tlaky, kolik vlastně 

bude firmu stát, aby se o jejích produktech někdo dozvěděl, jak moc bude schopna v praxi 

rozvinout a využít své konkurenční výhody, jakou má daný trh dynamiku a jestli vůbec bude 

firma schopna s konkurencí držet krok.[2] 

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Ta je obzvláště důležitá v nových, progresivně se rozvíjejících oborech, kde není zcela znám 

objem trhu jako celku anebo kde objem trhu rychle roste. Součástí analýzy této síly by přitom 

měly být i klasické mikroekonomické otázky jako jsou bariéry vstupu na trh, náklady spojené 

s případným ukončením podnikání nebo třeba infrastrukturní otázky a také otázky regulace 

(např. státem garantované monopoly).[2] 

 

Hrozba vzniku substitutů 

Substituty se v tomto případě myslí cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkovi 

službu nebo produkt, který poskytuje zrovna daná firma. Nemusí to rozhodně být dokonalý 

substitut, v tomto případě se může jednat i o hrozbu vzniku náhražek. Při analýze této síly 

proto padají otázky typu [2] : 

Jakou věrnost vykazují zákazníci značce nebo určitému typu produktu? 

Jak moc jsou zákazníci náchylní k hledání substitutů? 

Jak moc jsou zákazníci spokojeni se současnou situací? 

Jaké jsou náklady zákazníka na přechod na substitut? 

 

Síla odběratelů 

Silou kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, kdy 

skutečně dojde k licitaci se zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě může začít 

odebírat míň zboží nebo služeb, anebo může odejít jinam. V oblasti síly kupujících je tak 

třeba se ptát na to, nakolik je váš produkt unikátní, nakolik a v jakém množství jsou na trhu 

dostupné jeho substituty, či nakolik jsou zákazníci informováni o konkurenčních nabídkách u 

nás ale i v zahraničí.[2] 

 



23 

Síla dodavatelů 

Tato síla je v některých odvětvích, jako je potravinářství, takřka nulová a v některých, jako je 

třeba strojírenství nebo elektronika, může být tou silou největší, tedy z pohledu vlivu na 

složení a cenu produktů. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím je na nich firma 

závislejší. Na přetřes tak přijdou otázky jako je technologická závislost na konkrétních 

dodavatelích, přítomnost alternativních dodavatelů u nás i v zahraničí, míra konkurence mezi 

dodavateli v dané oblasti, atd.[2] 

 

3.4.5 Analýza konkurence 

Stejně tak, jako prodejci znají produkty a služby nabízené konkurencí, měli by marketéři 

vědět o aktivitách konkurence v oblasti marketingu. V případě této analýzy je tedy důležité 

pravidelné sledování a odhadování některých parametrů marketingové strategie hlavních 

přímých konkurentů dané společnosti.  

 

Hledají se odpovědi například na tyto otázky: 

Jaké jsou marketingové zdroje konkurence (tj. rozpočty)? 

Kolik prostředků konkurence investuje do médií a v jakém podrobnějším členění (tzn. tisk, 

internet, rádio, TV reklama; příp. i jednotlivé tituly a kanály)? 

Jak posilují své značky a jejich image? 

Co sdělují svým zákazníkům prostřednictvím svých marketingových aktivit? 

Jaké mají PR aktivity? Jak budují vztahy s médii? 

Jaká je jich grafická a image prezentace? 

 

3.4.6 Analýza stakeholders4 

Každá firma má množství různých zájmových skupin, typicky mezi ně patří vlastníci, 

zaměstnanci, odbory, zákazníci, dodavatelé, konkurenti, orgány státní i místní správy, média a 

mnoho dalších.[7] 

Úkolem této analýzy je zjistit, co nejdůležitější stakeholders od podnikání firmy očekávají. Na 

základě těchto zjištění pak může být, s ohledem na jejich očekávání, efektivně zformulována 

marketingová strategie 

                                                 
4 Významné skupiny mající vliv a zájem na tom, aby firma prosperovala. 
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Analýza stakeholders je doporučována realizovat ve třech krocích [7]: 

1. zmapovat, jaké významné skupiny mohou mít vliv na to, jak bude naformulována 

marketingová strategie, 

2. zjistit, co jednotlivé skupiny stakeholders od definované marketingové strategie 

očekávají, 

3. ohodnotit, jaký vliv mají stakeholders na přijetí a realizaci marketingové strategie, 

resp. jak jsou „silní“. 

 

3.4.7 SWOT analýza 

Jedná se o metodu vedoucí k systematickému zkoumání vnitřních předností a slabých míst 

podniku, stejně jako jeho vnějších příležitostí a hrozeb. Na základě těchto zkoumání lze 

následně vyslovit základní strategické alternativy, o kterých může podnik uvažovat.  

 

Při SWOT analýze je vhodné nejprve začít zkoumáním vnějšího prostředí, tedy příležitostí a 

ohrožení přicházejících z okolí podniku, a to jak z mikroprostředí, tak z makroprostředí. Jedná 

se o faktory, jež podnik není schopen nijak ovlivnit, může je však identifikovat a také 

vyhodnocovat, aby mohl následně zaujmout vhodné stanovisko k tomu, zda a jak jich využít 

(příležitosti) anebo se jim vyhnout, či na ně být alespoň připraven (hrozby).  

Příležitosti otevírají podniku další možnosti k lepšímu využití disponibilních zdrojů a 

snazšímu dosažení stanovených cílů. Jsou k nalezení především na stávajících i nových trzích 

s neuspokojenými potřebami. Hrozba naopak představuje v okolí podniku překážku pro jeho 

činnost a ohrožuje jeho postavení. V jednu chvíli se podnik obvykle setkává s působením více 

faktorů v určité kombinaci. Ne všechny hrozby a příležitosti mají pro podnik stejnou 

důležitost. Mezi příležitostmi mají největší váhu a největší potenciál přinést podniku 

konkurenční výhodu na delší dobu ty, které jsou ze strany konkurence jen těžko 

kopírovatelné.[24] 

 

Jakmile jsou vyhodnoceny vnější faktory, je možné se v rámci SWOT analýzy přesunout 

k rozboru vnitřního prostředí firmy, tedy jejích silných a slabých stránek. Přičemž její silné 

stránky (přednosti) mohou společnosti poskytovat značnou výhodu vůči konkurenci, 

zvýhodňovat její postavení v tržním prostředí. Zatímco slabé stránky (nedostatky) mohou 

představovat jakousi překážku v efektivním rozvoji podniku. Měly by tedy být v co 

nejkratším čase eliminovány. 
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Aby se analýza SWOT nestala pouhým výčtem vnitřních a vnějších pozitivních a negativních 

faktorů, je třeba obě analýzy – příležitostí a hrozeb (OT) i silných a slabých stránek (SW) – 

provést ve vzájemném kontextu; vnitřní prostředí musí být sledováno ve vztahu 

k příležitostem a ohrožením z okolí včetně rizika, které je s nimi spojeno.[24] 

 

Na základě kombinace převažujících vnitřních a vnějších faktorů lze rozlišit čtyři typy 

výchozích strategických situací [24]: 

 

1. WT = mini – mini, dominují-li slabé stránky uvnitř podniku a hrozby ve vnějším 

okolí; 

2. WO = mini – maxi, dominují-li slabé stránky uvnitř podniku, ale příležitosti ve 

vnějším okolí; 

3. ST = maxi – mini, dominují-li silné stránky ve vnitřní situaci podniku, ale hrozby ve 

vnějším okolí; 

4. SO = maxi – maxi, dominují-li silné stránky uvnitř podniku a příležitosti ve vnějším 

okolí firmy. 

 

Na obrázku č. 2 je znázorněna SWOT matice, která bývá grafickým znázorněním zjištěných 

okolností a využita k návrhu strategií. 

 

 

Početné příležitosti 
vertikální integrace, strategické 

aliance apod. 

koncentrace, pronikání na trh, 

rozvoj trhů, inovace atd. 

Početné slabé stránky Početné silné stránky 

 

redukce, odprodání části firmy, 

likvidace 

Převládající hrozby 

horizontální integrace, strategické 

aliance apod. 

 

 

Obr. 2 Využití analýzy SWOT při tvorbě strategií [24] 
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4 Analýza stávající marketingové strategie vybrané firmy 

 

Značka Toyota funguje po celém světě, je tedy nezbytné, aby měla precizně propracovanou 

strategii marketingu. Jasné základy jsou dány a dále podrobně rozvíjeny v konkrétních 

zemích, konkrétních dealerstvích. 

Ve firmě AUTOBOND GROUP a.s. (dále jen AUTOBOND) má marketingové řízení 

oficiálně na starosti marketingová manažerka podniku, avšak co se činností v rámci značky 

Toyota týče, věnuje se jim především vedoucí prodeje této značky. Některé aktivity a 

komunikaci řeší i s dalšími pracovníky, většinou s prodejními poradci či s vedoucím 

servisního oddělení a brand managerem.  

Každoročně je obzvláště důležité sladit marketingový plán Toyoty (zastoupené společností 

Toyota Motor Czech spol. s r.o.) s plánem a rozpočtem firmy AUTOBOND. Kvartálně je 

dopředu plánováno, co se bude následující čtvrtletí dít, a kolik by mělo být na dané aktivity 

vynaloženo peněz. 

 

 

4.1 Marketingový mix 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších marketingových nástrojů, proto je dobré jej na úvod 

analýzy marketingové strategie charakterizovat, ujasnit si jeho současnou podobu ve firmě.  

 

Obecně je znám pod pojmem „4P“, který znamená zkratku počátečních písmen anglických 

výrazů pro jeho nejznámější podobu: 

• produkt (product), 

• cena (price), 

• distribuce/Místo (place), 

• propagace (promotion). 

 

Jednotlivé prvky marketingového mixu jsou navzájem provázané, cílový zákazník je vnímá 

jako celek. 

Proto je také důležité, kdo je považován za cílového zákazníka, za cílový segment trhu. 

Tvorba marketingového mixu tedy zároveň souvisí se segmentací trhu. Buď je tvořen 
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marketingový mix a následně  pro něj hledán cílový segment, nebo naopak. Tedy existuje 

zajímavý segment a jemu je přímo na míru tvořen marketingový mix.[17] 

 

4.1.1 Produkt 

Celosvětově je značka Toyota považována za symbol kvality, spolehlivosti, trvanlivosti, 

bezpečnosti. Na této pověsti si značka zakládá a své automobily vyrábí ve stejném duchu. Ve 

všech svých výrobních závodech na celém světě má zaveden léty ověřený systém výroby TPS 

(Toyota productiony Systém), všechny výrobní operace navíc splňují požadavky systému 

environmentálního managementu (Environmental Management systém) ISO 14001. 

Automobily značky Toyota jsou tedy vyráběny z kvalitních materiálů, součástek a dílů od 

kvalitních a ověřených dodavatelů. Splňují náročné požadavky na bezpečnost, trvanlivost, 

odolnost i ekologičnost. Tomu odpovídá kromě automobilů se zážehovými a vznětovými 

motory i široká škála modelů s hybridním pohonem. 

Výrobce poskytuje odpovídající rozsáhlou záruku na jakost (všeobecnou záruku) v délce tří 

let nebo do ujetí 100 000 km. Na hybridní komponenty je poskytována záruka na 5 let nebo 

do ujetí 100 000 km. Na povrchovou korozi a vady laku je záruka 3 let bez omezení 

kilometrů. Stejně tak je bez omezení kilometrů poskytnuta záruka na prorezavění karoserie po 

dobu 12 let.  

Toyota bývá také občas považována za docela konzervativní co se designu aut týče. Dle 

názoru autorky práce i širší veřejnosti (novináři, designéři, zákazníci) se tento mýtus daří 

v posledních letech úspěšně bořit. S novými generacemi jednotlivých modelů přichází i jejich 

zcela nové „tváře“. Jejich vizáž se sjednocuje, nese už jednoznačně rozpoznatelné rysy, nyní 

pro Toyotu typické.  

Každý zákazník si své vozidlo může vybavit dalším příslušenstvím, ať už originálním či 

neoriginálním. V případě zvláštních a specifických požadavků klienta je každá z provozoven 

AUTOBOND schopna zařídit spolupráci se specializovanými firmami tak, aby bylo přáním 

zákazníka co nejlépe vyhověno. 

Stejně tak jsou samozřejmou součástí každé provozovny služby autorizovaného servisu a 

prodejny náhradních dílů. V Ostravě – Hrabové je k dispozici také karosárna a lakovna. 

Komplexní nabídku služeb na závěr doplňuje ještě zprostředkování veškerých finančních 

služeb souvisejících s nákupem nového či ojetého vozidla, včetně pojištění. 
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4.1.2 Cena 

Automobilový průmysl, respektive odvětví prodeje automobilů, je velmi specifické pro tvorbu 

cen. Nelze jednoznačně říci, jakým předepsaným způsobem jsou ceny automobilů tvořeny. Je 

zde však více než jinde vidět veliký tlak a následné přizpůsobování se cenové hladiny 

poptávce a také konkurenci. 

Toyota se dlouhodobě drží strategie vyšších cen, odpovídajících však nabízené kvalitě svých 

výrobků. 

 

4.1.3 Distribuce/Místo 

I v tomto ohledu je prodej automobilů specifický. Firma, stejně jako většina dealerů 

automobilů, zastává selektivní distribuční strategii. To znamená, že má své tři provozovny 

umístěny každou v jiném městě, avšak strategicky po celém Moravskoslezském kraji tak, aby 

každá měla svou spádovou oblast sousedící s další, nikdy však daleko od zákazníka. Na 

jednotlivých pobočkách pak je připraven tým proškolených prodejních poradců, kteří 

upřednostňují osobní kontakt a následný prodej s konkrétním zákazníkem na místě. Nemůže – 

li klient z jakéhokoliv důvodu přijet osobně na pobočku, jsou prodejci ochotni jej navštívit i 

s vozem na místě, které mu nejvíce vyhovuje. 

V současné době se také rozšiřuje prodej přes internet a různé internetové aukce. V případě 

větších zakázek musí firma podstoupit výběrové řízení. 

Aby měl každý prodej co nejhladší průběh a klienti nemuseli na své vybrané vozy příliš 

dlouho čekat, bývá většinou nakoupeno několik skladových vozů přímo na prodejnu. Pokud 

by si klient nevybral z aktuálně dostupných, hledá se auto nejprve na jiných pobočkách, není 

– li ani tam, sleduje se zásoba na centrálním skladu v České republice. Nevybere – li si klient 

žádný z vozů na skladě, má – li jiné požadavky, objednává se pak auto tzv. do výroby. To 

znamená, že bude teprve vyrobeno v příslušném výrobním závodě a podle dodacích lhůt 

každého z nich pak bude neprodleně doručeno, což může znamenat čekací dobu i několik 

měsíců. 

 

4.1.4 Propagace 

V rámci propagace společnost využívá jak nadlinkové nástroje, tzv. ATL (Above the Line), 

tak nástroje podlinkové, tzv. BTL (Below the Line). 
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Charakteristickým nástrojem z řady nadlinkových je reklama. Jedná se o nástroje zatížené 

vysokými výdaji za prostor v klasických sdělovacích prostředcích, jakými jsou rozhlas, tisk a 

televize.[15] 

Mezi podlinkové nástroje patří podpora prodeje, osobní prodej, direct marketing a public 

relations. Tyto nástroje se bez tradičních sdělovacích prostředků obejdou, neznamenají tedy 

výrazné náklady, a v současné době jsou stále častěji využívány.[15] 

 

Nedílnou a již automatickou součástí marketingových nástrojů využívaných v dealerství firmy 

AUTOBOND je samozřejmě klasická reklama v televizi, rádiu, denním tisku a především na 

internetu. Společnost také využívá reklamy na billboardech a navigačních tabulích ve 

městech, kde má své pobočky Toyoty, tedy v Ostravě, Opavě i Havířově. Reklamní spoty 

v televizi a bannerová reklama na internetu fungují celorepublikově pod záštitou Toyota 

Motor Czech spol. s r.o., stejně tak v tisku. Reklamní sdělení v rádiu jsou otázkou 

regionálního vysílání a na starosti je mají jednotlivá dealerství. Součástí marketingové praxe 

je také pravidelné rozesílání direct mailů svým současným i potencionálním zákazníkům ve 

formě tištěných propagačních letáčků a sdělení s průvodním dopisem. Většinou se tak děje 

z důvodu vstupu nového či „faceliftovaného“5 modelu na trh, při příležitosti servisních akcí, 

nebo jedná-li se zároveň o pozvánku na event6 pořádaný speciálně pro stávající i 

potencionální klienty Toyoty. 

 

4.1.4.1 Reklama 

Jak už bylo v úvodu kapitoly řečeno, firma využívá i všech klasických podob reklamy, včetně 

spotů v televizi, které na hlavních celorepublikových kanálech zajišťuje společnost Toyota 

Motor Czech spol. s r.o. 

Rádiové spoty řeší samotní dealeři, v tomto případě probíhá spolupráce s Radiem Orion 

vysílajícím na severní Moravě a společností Regie Radio Music, s.r.o., která spoty dle 

aktuální dohody pouští na třech svých hlavních rádiích – Frekvence 1, Evropa 2 a Impuls. 

                                                 
5 Ve výrobě automobilů znamená menší „kosmetickou“ úpravu současného modelu, prodlužující jeho životní 

cyklus před tím, než přijde jeho nová generace. Jedná se o menší úpravy vzhledu karoserie, doplňku či 

pohonných jednotek. 
6 Výraz vycházející z marketingového nástroje – event marketingu – znamenající pořádání speciálních událostí, 

akcí, oslav a prezentací pro klienty i širší společnost. 
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Od tištěné reklamy v novinách a časopisech se pomalu upouští, firma si pouze zajišťuje 

inzerci v regionálním tisku. 

Pravidelně je využíváno také venkovní reklamy v podobě vybraných billboardů na 

strategických místech v Ostravě, Opavě a Havířově, případně podél nejvyužívanějších silnic 

mezi těmito městy. Za venkovní reklamu lze také považovat velkoformátové plachty 

umisťované na plotech před areály provozoven. 

Jako pohyblivá reklama společnosti neustále slouží její předváděcí vozy opatřené vnějšími 

polepy, stejně jako služební a další firemní vozy. 

 

4.1.4.2 Podpora prodeje 

Pro podporu prodeje společnost disponuje různými tištěnými propagačními materiály. 

K dispozici tak jsou jednak originální ceníky importéra ke každému modelu, ale také 

katalogy, katalogy příslušenství, propagační letáky či materiály obsahující různé studie, 

žebříčky hodnocení všech značek pro srovnání, testy, odborné názory apod. 

Ceníky obsahují veškeré podstatné informace k danému modelu, včetně oficiálních cenových 

zvýhodnění, bonusů, slev na pakety a příslušenství. Kromě těchto oficiálních akcí, jež jsou u 

všech dealerů stejné, může firma disponovat i vlastními aktuálními slevami, které jsou však 

omezeny počtem skladových vozů. 

V rámci pořádání testovacích víkendů, dnů otevřených dveří a různých výstav či roadshow 

jsou nabízena i další zvýhodnění, týkající se většinou příspěvku na doplňky k vozu a 

příslušenství, nízkých úroků při financování a slev na skladové zásoby aut.  

Úspěšné jsou sezónní nabídky zimních pneumatik či celých kol za zvýhodněnou cenu. Klienti 

také oceňují možnost uskladnění svých zakoupených pneu v prostorech servisu.  

Jako podpora prodeje ve své podstatě také funguje možnost výkupu současného zákazníkova 

auta. 

Již několik měsíců je využívána akce spojená s dárkem při financování nákupu vozidla. 

Zákazník tak při předání vozu obdrží jednak plyšovou Toyota opici a jednak kartu na 

cestování od společnosti poskytující financování. Tato karta umožňuje zvýhodněné pobyty ve 

vybraných hotelích a penzionech po celé Evropě. 

Běžně aplikovanou praxí jsou slevy pro tělesně postižené zákazníky, pro pracovní skupiny 

klientů (lékaři, právníci, zvěrolékaři, myslivci) a pro firmy. 
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4.1.4.3 Public relations 

Toyota jako značka si své dobré jméno vytváří například už výrobou hybridních vozů, čímž 

dává najevo svůj postoj k ochraně životního prostředí. Mimoto celosvětově podporuje 

sportovce, i handicapované, různé kulturní i sportovní události. 

V České republice letos navázala spolupráci s úspěšnou sportovkyní - snowboardcrossařkou 

Evou Samkovou, již bude prostřednictvím svých vozů podporovat při cestách na závody, 

tréninky, mistrovství po celé České republice i Evropě.  

Každoročně také Toyota pořádá v 80 zemích a regionech po celém světě, včetně České 

republiky, soutěž v kreslení pro všechny talentované děti, jejíž výherce se může účastnit 

slavnostního vyhlášení a předání v Japonsku, kde jej čekají i další aktivity. 

Klasickou činností v rámci PR jsou promo akce pořádané pro novináře motoristických 

časopisů a redaktory stejně zaměřených pořadů v televizi a rádiu, které jsou spojeny 

s představením nového modelu ještě dříve, než je oficiálně uveden do prodeje. Zúčastnění 

bývají často pozváni do zahraničí, do zajímavých destinací s pestrou nabídkou zkušebních tras 

či okruhů, kde mohou být vozidla náležitě předvedena a vyzkoušena, a kde mohou být 

většinou i pořízena exkluzivní fota nových modelů.  

Od roku 2012 je Toyota také oficiálním hlavním partnerem Českomoravské myslivecké 

jednoty, z.s. (dále jen ČMMJ). Smyslem spolupráce je mimo jiné zvýhodněná nabídka na 

nákup vozů značky Toyota členům ČMMJ s možností výhodného financování. Zejména 

model Hilux se u myslivců setkal s velkým ohlasem. 

Všechny významné aktivity, a nejen ty, jsou dvakrát ročně publikovány v časopise TOYOTA 

LIFE vydávaným společností Toyota Motor Czech a věnovaným všem příznivcům značky 

Toyota. Zdarma k dostání bývá časopis v každém dealerství, nebo k objednání na 

internetových stránkách společnosti. 

Dealer v Moravskoslezském kraji v minulosti také podporoval místní úspěšné sportovce. 

V roce 2012 v rámci podpory sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí předal vůz 

zástupcům občanského sdružení Heřmánek se sídlem v Karviné. Toto sdružení provozuje 

jednak tzv. dům na půli cesty pro mladé lidi ve věku 18 – 26 let, ale také zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc (ve věku 7- 18 let). 

Dále je v České republice pravidelně dvakrát ročně pořádán tzv. testovací víkend, kdy je po 

celý víkend v každém dealerství lidem umožněno si vyzkoušet vybrané modely Toyota. 

Společnost AUTOBOND kromě toho také uskutečňuje tématické roadshow. Naposledy byla 

v roce 2013 uspořádána tzv. 4x4 roadshow, kdy si stávající i potencionální klienti mohli 
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v terénu na motokrosové trati vyzkoušet schopnosti vozů Toyota s pohonem všech čtyř kol. 

Podobně zaměřených akcí bylo firmou v minulosti pořádáno více na různých místech v okolí 

Ostravy. Výjimkou není ani tzv. hybridní roadshow uskutečněná v roce 2012. Všechny tyto 

eventy se vždy setkaly s velkých úspěchem a hojnou návštěvností. Proto firma předpokládá 

v těchto aktivitách i nadále pokračovat. 

 

4.1.4.4 Osobní prodej 

Firma zcela jasně upřednostňuje osobní prodej. Mimořádně důležité v tomto případě jsou 

schopnosti a vlastnosti proškolených prodejních poradců, kteří v tomto odvětví působí již 

několik let, mnozí právě u značky Toyota, takže jsou s její filosofií zcela ztotožněni. 

V souladu s ní se dbá také na vzhled a vystupování každého z nich. Přímý prodej u této 

značky není jednorázová záležitost, spokojený zákazník bude chtít v budoucnu nakoupit 

znovu. Z tohoto důvodu je vedena podrobná databáze všech zákazníků s jejich kompletními 

údaji, uskutečněnými obchody, aby i v budoucnu byla spolupráce úspěšná a o to jednodušší a 

komfortnější. 

Všichni členové týmu se řídí principy prodejního procesu podle Toyota Way, který má za cíl 

odlišit tuto značku od ostatních a napomoci tak v neustálém růstu a posilování pozice na 

světovém trhu. Jedná se o zcela přirozené standardy přesahující kulturní i jazykové bariéry, 

takže je lze aplikovat doslova po celém světě. Opírají se o dva základní pilíře nesoucí 5 

hlavních principů: 

 

• Trvalé zlepšování, kam jsou řazeny principy: 

1. Výzva, 

2. Kaizen, 

3. Genchi Genbutsu. 

• Respekt k lidem, kam patří principy: 

4. Respekt, 

5. Týmová práce. 

 

Předpokladem každého procesu je možnost neustálého zlepšování, které vede k pozitivní  

změně ekonomické i časové náročnosti každého procesu. K dosažení očekávaného zlepšení 

bývá uplatňováno principů výzvy, který podněcuje odvahu a tvořivost, principu kaizen – 

systému neustálého zlepšování na základě kritického hodnocení současných postupů a 
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kreativity každého člena týmu, a principu Genchi Genbutsu. Ten pobízí přistupovat ke každé 

situaci, i problému, z hlediska jeho zdroje. Je potřeba jít ke zdroji všech potíží, aby byly 

eliminovány jejich příčiny, a takové situace se již v budoucnu neopakovaly. Druhý pilíř spolu 

s jeho principy by měl být základem uvažování každé společnosti. Respektování lidí okolo, ať 

už klientů, dodavatelů nebo spolupracovníků na všech úrovních, je předpoklad budování 

důvěry a partnerství. Týmová práce je nezbytná pro dosažení požadované výkonnosti.  

 

 

4.2 SLEPT analýza 

Touto metodou bude dále podrobně zkoumáno vnější makroekonomické prostředí podniku. 

V hledáčku jsou faktory, které nelze svépomocí nijak ovlivnit. Vždy je však dobré o nich 

vědět, aby jimi jednotka ve svém podnikání nebyla zaskočena. Východiskem tak bude 

identifikace možných příležitostí, případně hrozeb, kterých může firma při dalším fungování 

buď využít ve svůj prospěch, nebo se jim snažit vyvarovat, být na ně připravena. 

 

4.2.1 Sociální faktory 

Společnost je zaměřena na prodej automobilů koncovým zákazníkům, není pouhým 

distributorem, proto je pro ni demografický vývoj obyvatelstva nesmírně důležitý. 

Dle údajů Českého statistického úřadu je Moravskoslezský kraj třetí nejlidnatější v České 

republice. V roce 2012 byl počet obyvatel 1 226 602 osob, tento počet má však dlouhodobě 

klesající tendenci. V krajské metropoli Ostravě žije téměř 300 tis. obyvatel, tedy asi čtvrtina 

obyvatel kraje. Dalšími velkými městy nad 50 tis. obyvatel jsou Havířov, Karviná, Frýdek – 

Místek a Opava, kde žije naprostá většina zbývající části obyvatel.[17] 

Průměrná hrubá mzda v tomto kraji byla v roce 2012 pátá nejvyšší v ČR, činila 23 291 Kč. 

Nejvyšší mzdy byly zaznamenány v odvětvích výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu; těžbě a dobývání; informační a komunikační činnosti a 

v peněžnictví a pojišťovnictví. Nejvíce zaměstnaných osob vykazoval okres Frýdek – Místek, 

vysoký podíl nezaměstnaných naopak vykazují okresy Bruntál a Karviná.[17] 

Příznivým jevem je růst míry ekonomicky aktivních obyvatel, která v roce 2012 dosáhla 57,2 

%. Nejvyšší počet ekonomicky aktivních obyvatel je ve věku 30 – 44 let (cca 225 tis.), 

následuje rozmezí 45 – 59 let (cca 199 tis.) a na třetím místě je věk 15 – 29 let (95 tis.).[19] 

Uvedené skupiny jsou graficky znázorněny na obrázku č.3. 
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Nepříznivými faktory v tomto kraji jsou jednak dlouhodobý pokles obyvatelstva, jednak 

stárnutí obyvatelstva, také z důvodu nízké porodnosti, a především vysoká nezaměstnanost. 

Ta v roce 2012 činila 9,5 %, tedy 81 tis. obyvatel.[23] 
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Obr. 3 Ekonomicky aktivní obyvatelé v Moravskoslezském kraji [23] 

 

4.2.2 Právní faktory 

Společnost AUTOBOND GROUP a.s. se musí řídit řadou zákonů platných v České republice. 

Jako každá obchodní společnost respektuje a dodržuje například zákon o účetnictví, daňové 

zákony, zákoník práce. 

Největší změnu v poslední době přinesl nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., platný od 

1.1.2014 a zasahující do mnoha oblastí každodenní praxe. Ovlivňuje například 

pracovněprávní vztahy, majetková práva, přináší změny do sociálních zákonů, daňových 

zákonů, novelizuje zákon o účetnictví, o daních z příjmů, zákoník práce i zákony sociálního 

pojištění. Veškeré kupní smlouvy, uzavírané samozřejmě i při koupi automobilu, od této doby 

řeší pouze občanský zákoník. Na všechna tyto opatření se musela firma náležitě připravit, 

například musela přepracovat znění smluv a obchodních podmínek. 

Společnost se v rámci prodeje automobilů Toyota občas účastní výběrového řízení na nákup 

vozidel některou ze státních složek, státním podnikem či institucí. V tomto případě je povinna 

se řídit i zákonem o veřejných zakázkách. 

Toyota jako výrobce automobilů musí zase respektovat nařízení a směrnice Evropské Unie 

(dále jen EU) týkající se především bezpečnosti a emisí CO2 u vozů dovážených a následně 

registrovaných na území EU, tedy i v České republice. 
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4.2.3 Ekonomické faktory 

Firma se stále vypořádává s následky ekonomické krize, která především celé odvětví 

automobilového průmyslu zasáhla v roce 2009. Od této doby se všeobecně snížily prodeje 

osobních automobilů, výrazně poklesly tržby a také marže jednotlivých prodejců, neboť se 

musely snížit i ceny.   

Údaje Českého statistického úřadu výše uvedená tvrzení jen potvrzují. Dle nich se firmy 

v roce 2012 potýkaly s klesající mírou marží, také s výší mzdových nákladů a útlumem 

investic.  

V roce 2012 HDP České republiky klesl o 1,2 %, což ji zařadilo na osmé nejhorší místo v EU.  

Ač by měla v současné době ekonomika opět růst, reálně to moc znát není. Naopak je nátlak 

na co nejnižší ceny ze strany odběratelů stále velmi vysoký. 

Proti tomu musely být ceny automobilů na konci roku 2013 ještě zvýšeny z důvodu devizové 

intervence České národní banky. Ta tímto krokem uměle oslabila korunu oproti euru, aby 

zabránila deflaci a tak mimo jiné napomohla exportérům do zahraničí. Česká koruna je tak na 

svém pětiletém minimu při ceně 27,42 CZK/EUR. 

 

4.2.4 Politické faktory 

Česká republika, v souvislosti s legislativními změnami, patří k politicky stálým zemím. 

Právní úpravy se často nijak zásadně neobměňují, ani nijak zvlášť neomezují podnikání 

v daném odvětví. Vítaná by však byla jakákoliv podpora prodeje vozů s hybridním pohonem 

ze strany státu. 

 

4.2.5 Technologické faktory 

Otázka technologie, výzkumu a výroby nemůže být v případě dealerství nijak zvlášť řešena, 

pouze v souvislosti s přizpůsobením se aktuálním trendům při samotném prodeji vozidel. Je 

tedy důležité bedlivě sledovat neustálý vývoj a implementaci nejnovějších systémů a IT 

zařízení do vozidel, nejen „u sebe“ ale také u konkurence. 

Vozidla sama o sobě začínají být důmyslnějšími zařízeními, v některých situacích chytřejšími 

než samotní lidé, což umožňují různé inteligentní a adaptivní systémy. V současné době je 

největší rozvoj zaznamenán v odvětví IT, především v oblasti mobilních telefonů, tabletů a 

přehrávačů, se kterými musí nezbytně spolupracovat také automobily. Důležitým odvětvím 

také nadále zůstává vývoj a zkoumání nejrůznějších materiálů pro výrobu automobilů a jejich 
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součástí. Z důvodu stále více kladeného důrazu na ochranu životního prostředí také značně, a 

zejména u Toyoty, pokročil rozvoj hybridních pohonů, a také ekonomičtěji fungujících 

klasických dieselových a benzinových motorů. Stejně tak je celkově kladen důraz na šetrnou 

výrobu vozů s ohledem na jejich omezenou životnost a potřebu je někdy v budoucnu 

ekologicky zlikvidovat. 

 

Každá uvedená oblast analýzy skýtá pro firmu různě důležité faktory, kterými by se měla ve 

svém podnikání zabývat. Mezi ty hlavní, které ji mohou ovlivnit, jistě spadá oblast 

ekonomická a právní. Možné hrozby i příležitosti lze shledat v sociálně-demografické oblasti, 

jež by měla být v případě tvorby marketingové strategie jistě zohledněna. 

 

 

4.3 Porterova analýza pěti sil 

4.3.1 Konkurence 

Konkurenční síly v tomto odvětví jsou značné. Za konkurenta zde lze považovat každého 

dalšího výrobce a prodejce automobilů. Nicméně prodejci a často i samotní zákazníci třídí 

automobilové značky do různých skupin, typicky podle cenové úrovně, společenské úrovně, 

prestiže, luxusu a také kvality a spolehlivosti. Pro účely této analýzy jsou z okruhu 

konkurentů vyňaty značky vyloženě luxusních vozů v cenové relaci průměrně přesahující 

milion korun. Zahrnuti jsou ti zástupci automobilek v Ostravě, mezi kterými se běžně 

zákazník rozhoduje. Souhrn byl sestaven na základě osobních rozhovorů a zkušeností 

samotné autorky s klienty, kteří navštívili autosalon Toyoty v Ostravě - Hrabové. 

 

Do tzv. užšího výběru tedy bývají nejčastěji zařazeny kromě Toyoty ještě tyto značky: 

 

Volkswagen 

Německá značka má na českém trhu velký význam, mezi českými zákazníky je všeobecně 

velice oblíbená. Jistě pro svou širokou nabídku modelů jak osobních, tak užitkových vozů, a 

také záruku jakési německé kvality. Konkuruje v nabídce vozů především nižší střední, 

střední a vyšší střední třídy. Také v kategorii SUV a MPV. 

Autorizovaný prodej v Ostravě je zajištěn firmou AUTO Heller s.r.o., která má svou pobočku 

také v Opavě. Jedna se o multibrandovou společnost, takže jsou v jejím portfoliu kromě 
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Volkswagenu zařazeny ještě další čtyři značky. Mezi Ostravskými firmami zaujímá již 22 let 

významné postavení. 

 

Škoda 

Ač již několik let spadá do koncernu Volkswagen, je v Česku stále považována za českou 

značku, a proto je zde tolik oblíbená a žádaná. Ve své nabídce má modely víceméně 

odpovídající skladbě modelové řady u Toyoty. Představuje tedy další silnou konkurenci, ač 

cenově vychází v některých specifikacích vozů dráž. 

Autorizovaný prodej také zajišťuje firma AUTO Heller s.r.o. Kromě ní však ještě několik 

dalších společností. Mezi nimi RT Torax, s.r.o., Autocentrála s.r.o. a ADIV, spol. s r.o.  

 

Mazda 

Japonská značka, jež je mezi českými automobilisty společně se značkami Toyota a Honda 

považována za silné japonské trio. Modelová řada svou skladbou víceméně také odpovídá 

řadě Toyoty. Klienti ji nejčastěji zvažují při výběru auta z kategorie malých vozů, střední 

třídy, MPV a také SUV. 

V Ostravě je zastoupena firmami AUTOLAROS SPEED s.r.o., KODECAR, spol. s r.o. a 

Auto Hruška s.r.o.  

 

Suzuki 

Další z japonských značek. Klienti ji zvažují většinou při výběru malého vozidla, či malého 

vozidla s pohonem všech čtyř kol, které Toyota naopak v nabídce nemá. Silnou konkurenci 

pro Toyotu v Ostravě v tuto dobu představuje, kromě ceny, především proto, že s ní sdílí 

stejný areál a dokonce budovu. Což znamená při návštěvě Toyoty i návštěvu Suzuki, a možný 

nákup zde.  

AUTOBOND GROUP a.s. je tedy i výhradním autorizovaným prodejcem vozů Suzuki 

v Ostravě. Své pobočky má v části Svinov a od léta roku 2013 v Hrabové.  

 

Ford 

Celosvětově uznávaná značka má v Ostravě silné kořeny. Je zde nabízena již několik let a 

hned několika dealery – firmami MALÝ a VELKÝ, spol. s r.o., AUTO IN s.r.o. (DANKAR 

s.r.o.) a od léta roku 2013 firmou AUTOBOND GROUP a.s. Svou provozovnu má v rámci 

multibrandového areálu také v Ostravě – Hrabové. 
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Konkurenci představuje z důvodu široké nabídky modelů odpovídajících opět struktuře 

modelové řady Toyota. Klienty je často zvažována v případě nákupu malého vozidla nebo 

naopak vozidla s velkým zavazadlovým prostorem. Mimoto má širokou nabídku užitkových 

vozů. Mínus v povědomí o značce způsobuje kvalitativní stránka a poruchovost těchto 

automobilů. 

 

Kia 

Korejská značka automobilů konkuruje především nižší cenou svých vozidel, což je pro 

zákazníky všeobecně silným argumentem. Provozní náklady vozidel, spolehlivost, kvalita a 

zpracování je otázkou. Největší konkurenci opět představuje z důvodu jejího umístění v areálu 

společnosti AUTOBOND GROUP a.s., kde je snadným terčem nerozhodných zákazníků. 

Mimo tuto společnost je v Ostravě ještě zastoupena firmou AUTOCENTRÁLA s.r.o. 

 

Hyundai 

Další z korejských výrobců je co do nabídky modelů a kvality zpracování zhruba srovnatelný 

s výše uvedenou Kia. Na stoupající oblíbenosti v Česku mu kromě nízkých cen přidává i 

dobře zpracovaná reklamní kampaň zdůrazňující výrobu některých modelů na území České 

republiky a mířící tak na patriotismus zdejších obyvatel. 

V Ostravě je jeho autorizovaným prodejcem firma AUTOLAROS SPEED s.r.o., RELY servis 

s.r.o. a také AUTOCENTRÁLA s.r.o. 

 

V následující tabulce je nastíněna pozice výše uvedených konkurentů vůči Toyotě z hlediska 

počtu prodaných vozů a tržního podílu v České republice v průřezu let 2008 – 2013. Údaje 

vycházejí ze statistik SDA podle registrace nových osobních automobilů v uvedených letech. 

 

 

Tab. 1 Tržní podíl vybraných automobilových značek v České republice [22] 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ks 5 528 4 716 4 836 3 906 3 951 4 173 
Toyota 

Podíl 3,85 % 2,92 % 2,86 % 2,25 % 2,27 % 2,53 % 

Ks 8 956 11 781 13 069 14 921 15 185 14 948 
Volkswagen 

Podíl 6,23 % 7,29 % 7,72 % 8,61 % 8,73 % 9,07 % 
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Ks 44 530 47 620 53 009 53 050 53 778 49 971 
Škoda 

Podíl 31 % 29,46 % 31,32 % 30,61 % 30,91 % 30,33 % 

Ks 2 557 2 043 1 803 1 041 1 205 1 780 
Mazda 

Podíl 1,78 % 1,26 % 1,07 % 0,60 % 0,69 % 1,08 % 

Ks 3 873 3 446 2 800 2 917 2 339 2 285 
Suzuki 

Podíl 2,70 % 2,13 % 1,65 % 1,68 % 1,34 % 1,39 % 

Ks 10 897 16 054 14 234 14 447 12 719 9 460 
Ford 

Podíl 7,59 % 9,93 % 8,41 % 8,34 % 7,31 % 5,74 % 

Ks 5 479 7 348 7 993 8 575 8 564 6 325 
Kia 

Podíl 3,81 % 4,55 % 4,72 % 4,95 % 4,92 % 3,84 % 

Ks 7 377 8 416 10 088 12 086 15 162 16 239 
Hyundai 

Podíl 5,14 % 5,21 % 5,96 % 6,97 % 8,71 % 9,86 % 

 

V další tabulce jsou uvedena pořadí jednotlivých vybraných značek, včetně Toyoty, kterých 

dosáhly v roce 2013 na trhu v České republice. Údaje opět vycházejí se statistik SDA na 

základě registrace nových osobních automobilů. 

 

Tab. 2 Pořadí vybraných importovaných značek do České republiky [22] 

 

Značka Toyota Volkswagen Škoda Mazda Suzuki Ford Kia Hyundai 

Pořadí 12 3 1 20 18 4 6 2 

 

Za konkurenci lze v tomto případě také považovat samotnou značku Toyota, nabízenou však 

jiným dealerem. Síla konkurence v rámci jedné značky je tak v současné době možná silnější 

než jiné. Zákazníci se bohužel naučili srovnávat cenové nabídky všech dealerů v České 

republice a zvolit pak tu nejvýhodnější. Bez ohledu na to, zda je, nebo není blízko jejich 

bydliště. Za nejbližšího přímého konkurenta v tomto smyslu lze označit firmu TRENDCAR 

a.s., která má své provozovny v Šenově u Nového Jíčína a v Olomouci. Jak již bylo řečeno, 

klienti neváhají cestovat i dál po České republice. Celá dealerská síť Toyota je zobrazena 

v příloze č.1. 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že největší konkurenci pro Toyotu v Ostravě – 

Hrabové spadající do portfolia firmy AUTOBOND představuje portfolio firmy samotné. To 
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obsahuje konkurenční značky, jejichž provozovny jsou navíc umístěny na jednom místě, 

v jednom areálu. V podstatě je pro firmu jedno, kde bude klientův vůz zakoupen, když to 

bude v jedné z jejích značek. Jedno to však není zástupcům jednotlivých značek, kteří to mají 

při prodeji o to těžší. 

 

Významným konkurentem v rámci Ostravy je zavedená firma AUTO Heller s.r.o. A to jednak 

svou pozicí na tomto regionálním trhu, ale také nabídkou v Česku tolik oblíbených značek 

Škoda a Volkswagen. O něco slabší, ale stále konkurencí, je společnost AUTOLAROS 

SPEED s.r.o., která nabízí vozy značky Mazda a také Hyundai. Důležitá však je především 

z hlediska umístění – provozovna funguje ve stejné ulici jako Toyota firmy AUTOBOND, 

což opět o něco zhoršuje konkurenční pozici na místním trhu. 

 

4.3.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Automobilový trh všeobecně je přesycený a ve fázi zralosti. Přes veliké množství již 

existujících značek nijak zvlášť nehrozí vstup nové, extra progresivní značky, ač lze takové 

pokusy vysledovat například v Asii.  Není však předpoklad, že by se z místních, většinou na 

míru zdejším podmínkám šitých značek, některá stala celosvětově prodávanou a uznávanou. 

Přeci jen tento trh předpokládá jisté zkušenosti a také historii společnosti, s čímž souvisí i 

stálá klientela a zaběhnuté systémy jak výroby, tak prodeje a následných služeb. 

Paradoxně značek dokonce i ubývá. Například v tomto roce ustupuje z evropského trhu 

Chevrolet, aby uvolnil místo německé značce Opel, se kterou má několik shodných modelů, 

v případě Opelu jsou však daleko prodávanější. 

Ani vstup nových konkurentů na trh prodeje vozidel v Ostravském regionu není velkou 

hrozbou. Přestože neexistují žádné zásadní překážky vstupu do odvětví, kromě předpokladu 

vysokého vstupního kapitálu a požadavku na splnění autorizačních podmínek zastupované 

značky. Z výše uvedené charakteristiky konkurence je patrné, že většina místních firem na 

zdejším trhu působí již několik let, mají vybudované jméno, okruh stálých klientů a pověst, 

kterou by vstup nového subjektu neměl nijak ohrozit. 

 

4.3.3 Hrozba vzniku substitutů 

Substitut v tomto případě znamená alternativní druh přepravy, než je automobilová. Takovou 

představuje autobusová, vlaková, městská hromadná doprava, nebo motocykly a jízdní kola. 
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Všechny tyto již vznikly a existují, fungují společně vedle automobilů, nikoli jako jejich 

náhražky. Nepředpokládá se, že by měly nějak výrazně ohrožovat postavení automobilů 

v preferencích uživatelů, pokud výrazně nestoupnou ceny jak aut samotných, tak pohonných 

hmot a dalších provozních nákladů. 

 

4.3.4 Síla odběratelů 

Síla odběratelů, tedy klientů kupujících automobily i další služby, je znatelná. Tlak na 

snižování cen, ovšem při zachování kvality a úrovně poskytovaných služeb, je rok od roku 

silnější. A to jak od firemních klientů, tak fyzických osob.  

Pro firmu je v dnešní době velice důležitý každý jeden zákazník, protože představuje 

minimálně jedno prodané vozidlo, a to je při současných snahách plnit business plán 

důležitým aspektem. Prodejci se snaží upoutat nejen nové zákazníky, ale také zachovat přízeň 

těch stálých a dlouhodobých. I tito se ale bohužel stále častěji zajímají o nabídku 

konkurenčních firem. O to hůř, když se v mnoha případech sice jedná o značku Toyota, ale 

nabízenou jiným dealerem v České republice. Aby si tzv. udrželi své stálé zákazníky, jsou 

prodejci nuceni cenové nabídky dorovnávat, avšak na úkor svých marží. 

 

4.3.5 Síla dodavatelů 

Jediným a klíčovým dodavatelem vozidel značky Toyota je jejich importér do České 

republiky, v tomto případě společnost Toyota Motor Czech spol. s r.o. Od ní jsou pak za 

jistou cenu vozy nakupovány jednotlivými dealery, aby je s doporučenou marží prodávali 

koncovým zákazníkům. Velikost marží je v podstatě dána oficiálním ceníkem vozů Toyota, 

který je pro všechny prodejce stejný.   

Zde se síly odběratelů a dodavatelů prolínají. Zatímco klienti tlačí na snížení cen, prodejci 

jsou z druhé strany limitováni nákupní cenou vozidel, pod kterou nesmí jít, aby nebyli ve 

ztrátě. 

Dalšími významnými obchodními partnery jsou dodavatelé příslušenství, ať už originálního či 

neoriginálního, nebo specifických doplňků, jako jsou pneumatiky, disky kol, různé typy 

zabezpečení vozidel, nebo folie na karoserie a okna automobilů. V souladu s filosofií značky 

Toyota je snaha spolupracovat s těmi nejlepšími ve svém oboru, i za cenu vyšších nákladů. 
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4.4 Souhrnná SWOT analýza 

Následující analýza bude sloužit především k charakteristice vnitřní situace podniku a shrnutí 

všech pozitivních i negativních aspektů z jeho okolí. K tomu budou použity některé výsledky 

získané analýzami v předchozích podkapitolách. 

 

SWOT analýza bude následně použita k definování konečného návrhu alternativní 

marketingové strategie.  

 

Silné stránky dealerství (Strengths) 

• Světově uznávaná značka vozů – dobré jméno po celém světě, 

• Kvalitní produkty – automobily – umisťující se na předních příčkách nejrůznějších 

testů bezpečnosti, spolehlivosti, a to i u starších typů vozů, 

• Tradice a historie – jednak značky samotné, a také značky v Moravskoslezském kraji, 

která zde působí již 17 let, 

• Pevné základy, zavedené principy  fungování, 

• Jedinečnost v nabídce alternativního pohonu, 

• Komplexnost nabízených služeb, 

• Schopní výkonní zaměstnanci pracující v oboru, u stejné značky již řadu let, 

• Efektivní a kreativní dovednosti vedoucích zaměstnanců, 

• Přístup k zákazníkům – v duchu motta „Náš zákazník – náš pán.“, téměř přátelský 

vztah s dlouhodobými a stálými klienty. 

 

Slabé stránky dealerství (Weaknesses): 

• Vyšší ceny automobilů oproti blízké konkurenci, 

• Drahé finanční produkty – způsobené nespoluprací se značkovou leasingovou 

společností Toyota Financial Services Czech s.r.o., 

• Slábnoucí finanční pozice – snižující se marže a tržby, což se odráží na celkovém 

fungování firmy, 

• Omezené investice do technického zázemí firmy – zastaralé PC, telekomunikační 

prostředky, 

• Nemotivovaní zaměstnanci, rozsáhlá fluktuace, nestabilní situace uvnitř firmy, 

• Absence firemní kultury a politiky, 
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• Nedostatečné povědomí o dalších službách a kapacitách podniku u veřejnosti, 

• Upadající úroveň péče o stávající klienty, 

• Chybějící aktivity v oblasti public relations, 

• Negativní povědomí o současném majiteli dealerství – pražské firmě  

AUTOBOND GROUP a.s. 

 

Příležitosti (Opportunities): 

• Pozitivní technologický vývoj – hybridní vozy, zdokonalování pohonných jednotek ve 

smyslu úspory pohonných hmot a snižování emisí, zdokonalené a sofistikované 

systémy, 

• Slabá pozice substitutů, 

• Nepravděpodobnost vstupu nových konkurentů na trh, 

• Možnost oslovit specifické segmenty potencionálních klientů, 

• Příznivé společenské okolí vůči automobilům, 

• Nabídka nových, dosud nevyužívaných marketingových nástrojů. 

 

Hrozby (Threats): 

• Přetrvávající ekonomická krize, 

• Vzrůstající síla odběratelů, 

• Převis nabídky nad poptávkou, 

• Silná konkurence v regionu i mezi dealery stejné značky, 

• Negativní demografický vývoj v regionu. 

 

Zjištěné aspekty vnitřního a vnějšího prostředí firmy byly pro přehlednost shrnuty do SWOT 

matice znázorněné tabulkou na následující straně. 
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Tab. 3 Matice SWOT 

 

 Příležitosti Hrozby 

1. Pozitivní technologický vývoj, 

2. Slabá pozice substitutů, 

3. Nepravděpodobnost vstupu nových 

konkurentů na trh, 

4. Možnost oslovit specifické segmenty 

potencionálních klientů, 

5. Příznivé společenské okolí, 

6. Nabídka dosud nevyužívaných 

marketingových nástrojů. 

 

1. Přetrvávající ekonomická krize, 

2. Vzrůstající síla odběratelů, 

3. Převis nabídky nad poptávkou, 

4. Silná konkurence, 

5. Negativní demografický vývoj. 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Světově uznávaná značka vozidel, 

2. Kvalitní produkty – automobily, 

3. Tradice a historie značky v regionu, 

4. Jedinečná nabídka alternativního 

pohonu, 

5. Komplexnost nabízených služeb, 

6. Schopní výkonní zaměstnanci, 

7. Efektivní a kreativní dovednosti 

vedoucích zaměstnanců, 

8. Profesionální přístup k zákazníkům. 

1. Vyšší ceny automobilů, 

2. Drahé finanční produkty, 

3. Slábnoucí finanční pozice, 

4. Omezené investice do techniky, 

5. Nemotivovaní zaměstnanci, 

fluktuace, nestabilní situace, 

6. Absence firemní kultury a politiky, 

7. Upadající úroveň péče o stávající 

zákazníky, 

8. Nedostatečné povědomí o dalších 

službách a kapacitách, 

9. Chybějící aktivity v oblasti PR, 

10. Negativní povědomí o majiteli. 
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5 Návrh alternativního řešení, náměty k realizaci 

 

5.1 Závěrečné vyhodnocení 

K vyhodnocení současné situace byla na základě SWOT matice sestrojena matice strategií, 

která zároveň nabízí možná řešení. Nastíněna jsou v následující tabulce. 

 

Tab. 4 Matice strategií 

 

SO WO 

MAXI – MAXI MINI – MAXI 

Využití kreativních dovedností výkonných i 

vedoucích zaměstnanců na principu kaizen 

k vytvoření efektivních reklamních kampaní. 

Může být využito i dosud neuplatněných 

marketingových nástrojů, a tím osloveno 

ještě větší množství potencionálních 

zákazníků a nové segmenty trhu. Využití 

dobrého jména značky a jejího dlouhodobého 

působení v regionu, budování a posilování 

značky v regionálních médiích - rádiu. 

Správná motivace zaměstnanců vede k jejich 

intenzivnějšímu, aktivnějšímu a 

radostnějšímu pracovnímu nasazení. To 

může být také podnětem k angažovanosti 

v oblasti public relations, která umí vytvářet 

pozitivní povědomí o společnosti a naklonit 

si přízeň okolí i nových segmentů klientů. 

Příznivější ceny automobilů, příslušenství i 

finančních produktů mohou ještě více oslabit 

pozici substitutů i konkurence, k tomu může 

být využito sezónní slev a nabídek. 

ST WT 

MAXI – MINI MINI – MINI 

Dopady ekonomické krize mají vliv na 

sníženou potřebu klientů kupovat nová 

vozidla. Mohou být využity schopnosti a 

přístup prodejních poradců při dlouhodobé 

spolupráci s některými klienty, kterým může 

být nabídnuta možnost výkupu jejich 

současného vozidla a  zároveň prodeje 

nového, se zajímavou cenovou nabídkou 

vozu i finančního produktu. 

Stanovení jasné kultury a férové politiky 

může stabilizovat situaci uvnitř firmy a 

stanovit směr působení zaměstnancům na 

všech pozicích, v důsledku toho může být 

upevněna pozice společnosti vůči silné 

konkurenci. Znovunavázání spolupráce se 

značkovou leasingovou společností by 

přidalo konkurenční výhodu v nabídce 

finančních produktů. 
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 Ze zjištěných skutečností i objektivního hodnocení vyplývá, že se dealerství firmy 

AUTOBOND nachází v pozici ST. 

Jedná se do jisté míry o silný ekonomický subjekt, který však musí čelit velkému množství 

hrozeb, jednak z okolí firmy, a jednak z prostředí firmy samotné. V Moravskoslezském kraji 

navazuje především na úspěchy a tradici zaniklé společnosti Auto – Moto Styl s.r.o., kterou se 

navíc snaží udržet zbylé jádro původní sestavy zaměstnanců. 

Nynější situace je souhra několika faktorů. Jedním z nich jsou bezesporu dopady ekonomické 

krize na spotřebitele, jež přinášejí značné změny v jejich nákupním chování. Dalším zásadním 

prvkem je již zmiňovaná změna majitele, která naopak způsobila zvraty ve fungování uvnitř 

firmy, i když snad zajistila její finanční stabilitu. 

 

Z pohledu SWOT analýzy by se úspěšnou měla stát strategie MAXI – MINI. Ta pobízí 

k maximálnímu využití předností firmy, k minimalizaci hrozeb z jejího vnějšího okolí, a 

v tomto případě také k zlepšení svých slabých stránek. 

Dlouhodobé zkušenosti a získané dovednosti původního sehraného týmu pracovníků mohou 

být výkonným a velice efektivním nástrojem v oblasti marketingu, komunikace se zákazníky i 

snižování nákladů. Značnou podporou v tomto směru je vybudované dobré jméno a postavení 

původní firmy. Výkonnost je však přímo úměrná motivaci a odpovídajícímu platovému 

ohodnocení těchto zaměstnanců. V tomto bodě autorka diplomové práce vidí příležitost 

k zamyšlení a nápravě některých rozhodnutí vedení společnosti. Vždyť spokojený personál je 

základním pilířem úspěšného fungování každé firmy. Neboť zaměstnanci firmu dělají 

takovou, jaká je. A to se pak odráží na reakcích, i v rozhodování zákazníků, jež přinášejí 

firmě zisk. 

Příležitostí ke zlepšení a posílení konkurenční výhody je samozřejmě více, v podstatě každý 

jeden bod výše uvedeného výčtu slabých stránek podniku. Zásadní v tomto směru je 

sebereflexe a uvědomění si svých vlastních nedokonalostí. A také ochota je změnit. 

 

Doporučení a náměty k realizaci, které budou dále blíže popsány, jsou ve své podstatě 

možnosti zlepšení současných slabých stránek v podniku. Silné stránky jsou základy, na 

kterých může firma stavět. Hrozby v jejím okolí nezmění, může jim ale lépe čelit a být na ně 

připravena, pakliže využije svého potenciálu. 
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5.2 Doporučení a náměty 

Prvoplánovým cílem každé firmy je bezesporu získávání nových zákazníků. Jinak tomu není 

ani v případě firmy AUTOBOND. Při současné ekonomické situaci to však může být 

složitější proces něž kdy jindy. Nástrojem k dosažení takového cíle mohou být nové druhy 

marketingových nástrojů, některé z nich budou navrhnuty a popsány níže. 

 

Druhotným, snad ale důležitějším, cílem je loajalita současných a dlouhodobých klientů. 

Jejich udržení je pro firmu dokonce 6x až 10x levnější než získání nových zákazníků. 

Toho bude dosaženo při důrazném budování image firmy, která je neodradí od opakovaných 

nákupů v budoucnosti. Těmto zákazníkům by tedy mělo být dopřáno adekvátního komfortu a 

přístupu všech zaměstnanců při dalších návštěvách salonu i servisu. To samozřejmě spadá do 

standardů Toyoty po celém světě, a je přirozeným chováním každého úspěšného pracovního 

týmu.  

Změna majitele dealerství však s sebou přinesla i některé zásadní změny, které ve svém 

důsledku naopak několik zákazníků odradily. Takovou zásadní změnou byla sice nákladná 

investice do nového servisního zázemí v ostravské provozovně, znamenala však odtržení 

servisního příjmu od prostor salonu, kde při každé návštěvě klienta docházelo k téměř 

přátelskému setkání i s prodejními poradci a recepční. Zákazník byl odbaven dle svých potřeb 

a pak o něj bylo pečováno dalším personálem, měl tedy pocit až domácího prostředí, rád se 

vracel, a lépe se navazovaly další obchodní spolupráce. Výše zmíněnou investicí však byl 

servis, tedy i klient, odtržen od zbytku personálu, a tak prudce klesla návštěvnost salonu i 

počet opakovaně uzavřených obchodů. Nová situace i nové servisní prostory bohužel vedly 

k úpadku standardů Toyoty, a některé klienty natolik odradily, že se rozhodli služeb firmy 

AUTOBOND již nevyužívat. O to hůř, že zde více než jinde platí přímá úměra, kdy jeden 

nespokojený zákazník odradí dalších deset. 

K zabránění dalším takovým rozhodnutím by zcela jistě pomohl návrat do „starých kolejí“, 

tedy přestěhování servisního příjmu zpět na showroom, aby se klienti opět mohli setkávat i 

s prodejními poradci a pokračovat ve spolupráci. Aby o ně bylo znovu náležitě pečováno, 

v naprostém souladu se standardy Toyoty. 

 

Dalším způsobem, jak si zajistit loajalitu zákazníků prostřednictvím servisu je vytvoření 

věrnostního programu. Ve společnosti AUTOBOND na principu věrnostních kartiček funguje 

program s názvem Bond Service +. Dle počtu zakoupených vozů, počtu realizovaných 
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zakázek v servise jsou vystaveny karty ve třech úrovních. Každá z nich poskytuje svému 

držiteli různou hodnotu slevy na veškeré servisní práce, nákup originálních dílů a 

příslušenství, provozních kapalin, pneumatik a disků: 

 

• Karta Silver – sleva ve výši 5 %, 

• Karta Gold – sleva ve výši 7 %, 

• Karta Platinum – sleva ve výši 10 %. 

 

Perspektivní, ale málo praktikovaný systém. Bude tedy vhodné jej více začlenit do 

každodenní praxe, karty aktivně nabízet servisními techniky a předávat prodejními poradci 

s každým novým vozem, samozřejmě s důsledným komentářem o jejích výhodách. 

 

Nástrojem k zachování přízně současné klientely prostřednictvím prodejního oddělení je 

navázání na původní praxi firmy Auto – Moto Styl s.r.o., která spočívá v znovuzavedení bližší 

spolupráce se stálými klienty, pořádání různých eventů, jež se vždy setkaly s úspěchem. 

Prostředkem k tomu mohou být tématické, klidně i sezónně zaměřené, roadshow pořádané 

v pravidelných intervalech na zajímavých místech, podpořené kvalitním cateringovým 

zázemím a přítomností odborného personálu z řad prodejců, techniků či externích specialistů 

na danou tématiku. Roadshow mohou být, mimo jiné, zaměřeny na tyto oblasti: 

 

• Terénní automobily s pohonem 4x4 (offroad) - za účasti offroad jezdců, spřízněného 

hasičského sboru, a dalších odborníků na tuto oblast. 

• Vozy s hybridním pohonem – spojené s prezentací hybridních vozů značky Lexus. 

• Prezentace nových modelů, či nových generací stávajících. 

 

V neposlední řadě může být efektivní i kontaktování vlastních stávajících klientů prodejními 

poradci prostřednictvím direct mailů a také osobních telefonních hovorů. Prvotním podnětem 

může být například přepojištění vozidla či nabídka prodloužené záruky. Komunikace se 

následně může rozvíjet směrem k aktuální nabídce nových modelů a k pozvánce návštěvy 

salonu. Tyto aktivity je však dobré podpořit speciální cenovou nabídkou určenou pouze pro 

dlouhodobě loajální zákazníky. 
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Při oslovování stávajících i potencionálních zákazníků hraje prim reklama. V tomto směru je 

nezbytné obrátit pozornost na v současné době opravdu efektivní formy reklamy a prezentace. 

Aby prostředky na tyto aktivity byly efektivně vynaloženy a přinesly požadované výsledky. 

 

Obecným doporučením v době ekonomické krize, v době stagnace či poklesů ziskovosti 

firmy, jsou tyto tři možnosti: 

 

1. Snižování ceny. 

2. Budování značky. 

3. Restrukturalizace podnikání. 

 

Možnost přeorientování v oboru podnikání se týká spíše výrobních podniků. Ke snižování cen 

automobilů i dalších služeb postupně dochází již několik let. Zbývá tedy už jen cesta 

důsledného budování značky v daném regionu. 

V tomto ohledu je podceňovaným prostředkem rádio. Několika různými průzkumy bylo 

zjištěno, že rádiové vysílání v České republice poslouchá mnohem větší množství obyvatel, 

v mnohem větší míře a ve zcela jiných časech, než svou pozornost věnují například televizi. 

Rádio efektivněji působí na podvědomí spotřebitelů napříč různými segmenty a věkovými 

skupinami. Vytvoření dobrého rádiového spotu je předpokladem pro úspěšné budování 

značky a povědomí o dané společnosti. Osloveny tak mohou být i zcela nové segmenty 

potencionálních zákazníků. 

Zde autorka vidí značný prostor ke zlepšení, neboť komunikace v rádiu ostravský dealer 

využívá pouze v případech chystajících se akcí – dny otevřených dveří, sezónní zvýhodnění 

některých automobilů, představení nového modelu. Doporučeno je vytvoření originálního 

reklamního spotu budujícího značku v podvědomí obyvatel Moravskoslezského kraje 

prostřednictvím rádiového vysílání. 

V části SLEPT analýzy zaměřené na sociální faktory byl vytvořen graf ekonomicky aktivních 

obyvatel. Ten nabízí segmenty trhu, které lze kreativně vytvořeným reklamním spotem 

v rádiu zaujmout. 

Konkrétním počinem v tomto směru je uvedení nové generace modelu Aygo na český trh 

v červnu tohoto roku. Nové Aygo má svým designem útočit především na mladší generace. 

Autorka vnímá jistý potenciál ve zjištění, že lidé ve věku 15 – 29 let zaujímají nezanedbatelný 

podíl ekonomicky aktivních obyvatel v kraji. Kreativně vytvořeným reklamním spotem 

komunikovaným v rádiích zaměřených na mladší generace bude dosaženo jistého obchodního 
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úspěchu. Celá aktivita by mohla být navíc podpořena exkluzivní nabídkou výhodného 

financování nebo doplňky. 

 

V podstatě může být každé skupině ekonomicky aktivních obyvatel ušit reklamní spot na 

míru. Podle předpokladu typického nákupního chování, výše příjmů, preferencí a potřeb při 

výběru vozu. 

 

Významnou částí každé klientely jsou i firemní zákazníci, jež pro firmu ve většině případů 

znamenají jednak současné pořízení hned několika vozů najednou, a jednak předpoklad 

opakovaných nákupů v budoucnosti, budou-li se službami spokojeni. S tím opět souvisí již 

zmíněná potřeba náležité péče o stávající klienty v souladu se standardy Toyoty. 

Nedílnou součástí by však měla být i snaha najít a oslovit nové. Pro tyto případy sice existují 

veřejně dostupné informace na webových stránkách obchodního rejstříku nebo firem 

samotných, ale také důkladně zpracované, ač zpoplatněné, databáze firem v různých 

odvětvích. Investice do jejich zpřístupnění jsou, dle názoru autorky, dobře a efektivně 

vynaložené peníze, které mají smysl a navíc šetří čas i práci s jinak složitým vyhledáváním. 

 

Vylepšení vyjednávací pozice s médii a jejími zástupci, a stejně tak konkurenční pozice, by 

měly zajistit centrálně plánované marketingové aktivity. V jejich kompetencích by mělo být 

zajištění správného fungování webových stránek společnosti s aktuálními a relevantními 

údaji. Jejich současná podoba již má také své nedostatky, v tomto směru je nesmírně důležité 

držet krok s aktuálními trendy. 

Prostor k zlepšení a zapojení marketingového managementu se nabízí v oblasti public 

relations, kde firma zatím žádné aktivity nevyvíjí. Ač se jedná o další významný prostředek 

k budování image. Na základě provedené analýzy marketingového mixu autorka doporučuje 

navázat na praxi předchozího majitele, který sponzoroval a podporoval místní sportovce. 

Zapojeni však mohou být i umělci, hudební skupiny, zpěváci, herecké soubory, handicapovaní 

občané. Podporovat lze kulturní či sportovní události v kraji, a při té příležitosti prezentovat 

své vozy. Ty mohou být opatřeny nápaditými polepy, atraktivními barvami a dalším 

kreativním doprovodem. 

 

Naprosto nezbytné je držet krok s novými trendy v marketingové komunikaci. Za dobu 

působení firmy ve svém oboru prošel marketing obecně velkými změnami. Co platilo včera, 

nemusí platit dnes, natož zítra. 
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Velmi efektivním nástrojem je komunikace s veřejností prostřednictvím sociálních sítí. Firma 

AUTOBOND sice také má svou „facebookovou stránku“, evidentně jí však nevěnuje velikou 

pozornost, neudržuje ji, ani neaktualizuje. Poslední příspěvek zde pochází z roku 2012, což 

v tomto světě s nadsázkou znamená dávnou historii. 

 

Autorka navrhuje vytvořit „facebookové stránky“ čistě pro moravskoslezského dealera 

značky Toyota. Předpokladem je však diametrálně odlišný přístup než výše uvedený. 

Očekávají se fanouškovsky atraktivní a především aktuální informace ze světa Toyoty, sdílení 

videí a fotografií z výstav, veletrhů, mezinárodních autosalonů, testování nových modelů, 

roadshow, a dalších akcí v rámci event marketingu. 

 

Všechny tyto aktivity jsou zároveň aktivitami v oblasti virálního marketingu, který firmy 

často využívají, aniž by o tom však samy věděly. V tom spočívá jeho kouzlo. Šíření informací 

(odkazů, článků, videí, fotografií, komentářů, výroků) jako vir mezi lidmi. Jde ale o 

dvousečnou zbraň. Neboť stejně rychle jako vir se mohou šířit i negativní informace. Pokud 

mezi lidmi ale panuje kvalitní povědomí, jako v případě značky Toyota, jedná se o velmi 

efektivní a zároveň zcela bezplatnou reklamou. Předpokladem je naprosto záměrné vytvoření 

a  prvotní „vypuštění“ kvalitní informace, která si už svou cestu napříč společností najde. 
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6 Závěr 

 

Marketingová strategie udává směr činností a praktik v oblasti marketingu, kterým by se 

firma při svém podnikání měla věnovat. V odvětví, kde  působí společnost AUTOBOND 

GROUP a.s., má marketing velký význam. Do značné míry rozhoduje o konkurenčním 

postavení každého hráče na trhu. 

V případě značky Toyota, jež pravidelně slaví celosvětové prodejní úspěchy, je na 

marketingové aktivity ve všech směrech kladen velký důraz. Výrazná orientace na zákazníka 

a jeho spokojenost zcela odpovídá teorii v odborné literatuře i standardům samotné značky. 

Toyotu tak staví do pozice společnosti, která vyznává moderní pojetí marketingu ve smyslu 

uspokojování přání a potřeb zákazníka. Stejné zásady by měl vyznávat i každý regionální 

dealer této značky. 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současnou situaci marketingové strategie dealera 

v Moravskoslezském kraji a navrhnout alternativní řešení. 

V první části závěrečné práce byl důkladně představen majitel tohoto dealerství – společnost 

AUTOBOND GROUP a.s., ale také značka samotná. Provedena byla ekonomicko – technická 

charakteristika, charakteristika produktového portfolia a prodejních aktivit, včetně 

dosažených úspěchů. 

Druhá část se věnovala teoretickým základům dané problematiky, definování marketingu i 

marketingové strategie. Z teoretického hlediska byly představeny možné marketingové 

analýzy, z nichž některé byly dále prakticky využity. 

V souladu se zadáním práce byly v praktické části provedeny analýzy současného stavu 

dealerství. Použita byla analýza, resp. definice marketingového mixu, následovaná metodou 

SLEPT, Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil a souhrnnou SWOT analýzou v závěru 

této části. Zjištěny byly jisté nedostatky konkrétního dealerství, kde dochází k postupnému 

úpadku od zavedených standardů Toyota Way. 

Vytyčený cíl práce byl splněn v závěrečné části, kde jsou zveřejněna doporučení 

k znovuzavedení výše zmíněných zásad značky Toyota, návrhy ke změnám či úpravám ve 

fungování společnosti, a konkrétní náměty k realizaci. 

Vlastní návrhy byly konzultovány s vedením firmy, kde se setkaly s kladným ohlasem. Velký 

přínos této diplomové práce spatřuje autorka v tom, že navrhovaná opatření na zlepšení 

marketingové strategie vedení vnímá jako inovativní. Zejména se líbilo využití sociálních sítí 

a zaměření na virální marketing. Tyto nové metody budou reálně zavedeny do praxe, a 
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ověřovány během následujících šesti měsíců. Poté budou vyhodnoceny, a osvědčí – li se, 

budou zavedeny jako standard marketingové strategie firmy. 
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Příloha č.1 – Prodejní síť Toyota na území České republiky 
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Příloha č.2 – Ostravské dealerství značky Toyota 
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Příloha č.3 – Nová servisní hala v Ostravě – Hrabové, čerstvě uvedena do provozu 

 

 

 

 

 


