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Anotace 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu společnosti VVV 

Most spol. s.r.o. a posouzení, zda naplňuje své strategické cíle. Tato práce je rozdělena do 

tří částí. První částí je část teoretická, zabývající se významem marketingového mixu pro 

strategické řízení podniku. Druhá část se dotýká charakteristiky společnosti, marketingové 

strategie a analýzy marketingového mixu společnosti. Závěrečná část je věnována 

prezentaci zjištěných skutečností a návrhů na jejich optimalizaci, které by měly přinést 

společnosti více zákazníků a tím zlepšit celkovou pozici společnosti na trhu.  

Klíčová slova: marketingový mix, strategický marketing, SWOT hodnocení 

 

Summary 

 

The bachelor thesis focuses on the analysis of the marketing mix of the company 

VVV Most LLC. and assessment of whether they fulfill their strategic objectives. The first 

part is theoretical, dealing with the importance of the marketing mix for strategic 

management. The second part concerns the characteristics of the company, marketing 

strategy and marketing mix analysis. The final section is devoted to the presentation of the 

findings and suggestions for optimization, which should bring the company more 

customers and thus improve the overall position in the market. 
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1 Úvod 
 

V dnešní době je marketing spolu s marketingovým mixem důležitou součástí 

každého podniku. Právě na něm závisí jeho úspěšnost a konkurenceschopnost. Spokojenost 

zákazníků roztáčí kola úspěšnosti a odolnosti vůči konkurenci. Úspěch podnikání závisí na 

správném zmapování trhu, na analýze vztahů mezi poptávkou a nabídkou a v neposlední 

řadě se zaměřuje na zákazníka a jeho spokojenost s výrobkem či službou. 

Informace se šíří rychleji než dříve a to všemi způsoby a směry. Marketing tak 

prochází neustálým vývojem s měnícími se požadavky a přizpůsobením se trhu. Většina 

malých a středních podniků nemá tuto otázku zcela objasněnou a doslova doplácí na rychle 

se měnící trh. Často je marketing klíčovou otázkou přežití společnosti a mnohdy jedinou ze 

strategií, kterou společnost využívá. 

Význam marketingové strategie je pro podnik klíčový. Mezi základní cíle podniku 

patří stanovení cílů jak dlouhodobých tak i krátkodobých v návaznosti na možnosti a 

okolnosti předmětu podnikání a v návaznosti na předešlé cíle a strategie. V celku jde o 

neustálé balancování mezi trhem, zákazníkem a marketingovou strategií či plánem firmy. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení strategických cílů na základě provedené 

analýzy marketingového mixu vybrané společnosti VVV Most spol. s.r.o. zabývající se 

výrobou a projekcí pasových dopravníků a dodávek zařízení pro třídění uhlí, kameniva a 

štěrku. 

 Práce bude rozdělena do tří částí. V teoretické části budou vymezeny pojmy 

strategické řízení podniku a význam marketingového mixu. Druhá část bude věnována 

charakteristice společnosti, její strategii a analýze marketingového mixu. V závěru práce 

bude provedena SWOT analýza spolu se zjištěnými skutečnostmi.  

 Na základě metodického zhodnocení strategie a provedené analýzy marketingového 

mixu budou navrženy alternativní marketingová zlepšení a opatření, která by mohla být 

pro společnost přínosem. 
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2 Význam marketingového mixu pro strategické 
řízení podniku 

 

2.1 Strategické řízení podniku 

Strategické řízení podniku je funkcí vrcholového managementu. Jeho hlavní úlohou 

jsou strategická rozhodnutí jako směr podnikání, cíl podnikání a stanovení postupů jak 

tohoto cíle dosáhnout. Stanovení cílů, vize firmy a jejich plnění je hlavní náplní procesu 

podnikání a rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. 

Strategické řízení vyžaduje strategické myšlení, což znamená analyzovat všechny 

faktory jak vnějšího tak vnitřního prostředí, pružně reagovat na změny, přemýšlet a 

sestavovat plán a vhodně využívat lidský potenciál. Do strategického řízení lze zahrnout 

soubor činností, jejichž výsledkem je definování cílů (strategické plánování), postupy 

jejich dosažení, realizace a zpětná kontrola. [1] 

Cílem podnikání spolu s řízením podniku je vytvářet zisk a poskytovat tak trhu 

hodnotu viz (Tabulka č. 1). Cílové zaměření, umístění na trhu a segmentace tvoří podstatu 

strategického marketingu. Existují dva pohledy na proces poskytování hodnot. V tradičním 

pohledu na marketing nejprve firma provede výrobu a až následně provádí marketing. 

Tento postup se uplatňuje v ekonomikách nedostatku, kde spotřebitelé nejsou vybíraví, 

pokud se jedná o kvalitu například u potravinářského zboží. Zatímco v ekonomikách, kde 

spotřebitelé mají více možností volby, se uplatňuje druhý pohled, který staví marketing na 

začátek plánování. [5] 

 

Tabulka č. 1 – Marketingové pojetí procesu tvorby a předávání hodnot 

 

Zdroj - [5] + vlastní zpracování 

  

segmentace cílové hodnoty vývoj vývoj stanovení prostředky distribuce síla podpora reklama

zákazníků zaměření umístění výrobku služeb ceny výroba služby prodeje prodeje

Sdělování hodnotyVolba hodnoty Poskytnutí hodnoty

Strategický marketing Taktický marketing



Věra Gremlicová: Marketingový mix společnosti VVV Most spol. s.r.o. 

2015                                                                                                                            3 

 

2.1.1 Strategické plánování 

Strategickým plánováním se vrcholový management zaměřuje na měnící se tržní 

prostředí. Stanovuje cíle podniku a jeho poslání a koordinuje jednotlivé strategie. Všechny 

stanovené cíle posuzuje z hlediska času a zdrojů firmy. Výsledkem každého strategického 

plánování je strategický plán. Strategické cíle se vyznačují určitými znaky a lze je zahrnout 

do pravidla SMART. [3] 

 Specifik – specifický 

 Measurable – meřitelný 

 Agreed – akceptovatelný 

 Realistic – reálný 

 Trackable – sledovatelný v čase  

Strategické plánování v sobě zahrnuje několik kroků, mezi které patří situační 

analýza, stanovení marketingového cíle a výběr vhodné strategie. 

 

Situační analýza 

Situační analýza se zaměřuje na vlivy působící na podnik či firmu. Poskytuje 

zhodnocení minulého a současného stavu a určuje další vývoj strategie. Rozlišujeme 

podnikatelské prostředí vnitřní, které je podnikem ovlivnitelné (strategie firmy, finanční 

situace, vybavenost, historie, umístění, organizační struktura, kvalita managementu a 

vztahy mezi zaměstnanci) a podnikatelské prostředí vnější rozdělující se na mikroprostředí 

(dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost) a makroprostředí, které je podnikem 

neovlivnitelné (celkové ekonomické faktory, politická situace ve státě, sociálně-kulturní 

podmínky, geografické uspořádání). [4],[1] 

 

SWOT analýza 

Je analýzou interních vlivů na podnik tedy silných a slabých stránek a externích vlivů 

na podnik tedy příležitostí a hrozeb. Tyto faktory se uspořádávají do matice SWOT jak je 

vidět viz (Tabulka č. 2).  
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Metoda se zabývá klasifikací a hodnocením jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 skupin. Název SWOT  je odvozen z počátečních písmen anglických názvů: 

 

 S = strengths – silné stránky 

 W = weaknesses – slabé stránky 

 O = opportunities – příležitosti 

 T = treats – hrozby [1] 

 

Tabulka č. 2 – SWOT matice 

Silné stránky Slabé stránky  

(strengths) (weaknesses) 

 zaznamenávají skutečnosti,  zaznamenávají skutečnosti, 

které přinášejí výhody jak zákazníkům, které firma nedělá dobře, nebo ty, 

tak firmě ve kterých si ostatní firmy vedou lépe 

Příležitosti Hrozby 

(oportunities) (threats) 

zaznamenávají ty skutečnosti, které  zaznamenávají skutečnosti, trendy 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe a události, které mohou snížit poptávku 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků 

Zdroj - [1] + vlastní zpracování 

 

Stanovení marketingových cílů 

Stanovení marketingových cílů vyplývá z předešlého stanovení cílů podnikových 

tedy strategických plánů a plánovacích řídících procesů. Marketingové cíle představují 

jasnou formulaci a upřesnění dlouhodobých cílů. Jedná se o konkretizaci záměrů s 

časovým hlediskem jejich dosažení. Všeobecné podnikové cíle se stávají podkladem pro 

plánování marketingových cílů. 

Pro správnou formulaci a stanovení těchto cílů je zapotřebí oplývat schopnostmi 

systémově přemýšlet, soustředit se na konkrétní problém, týmově spolupracovat, a 

udržovat nekonfliktní firemní atmostéru. Obvyklé chyby, kterých se management dopouští, 

jsou špatný popis situace, nedostatek informací a velkou roli zde hraje nedostatek času. 
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Marketingové cíle by měli být především stanovené a zaměřené na poznání potřeb 

zákazníků, měly by být jasně formulované, reálné, sladěné v časových etapách, 

hierarchické. Pro jejich stanovení je rozhodující získání informací na podkladě a 

vyhodnocení SWOT analýzy. [1] 

 

Určení marketingové strategie 

Po zhodnocení, určení a stanovení marketingových cílů stanovuje management firmy 

vhodnou marketingovou strategii nebo soubor strategií, které použije pro hospodárné 

využití zdrojů. Zároveň touto strategií volí směr ke splnění stanovených cílů podniku. 

Jedná se o základní směr, na který by firma měla zaměřit svoji pozornost. Firma by se měla 

zaměřit na cílové trhy a jejich segmentaci, výběr těchto segmentů, jejich definici a 

stanovení konkurenční pozice. Firma uplatňuje tzv. cílený marketing. [4] 

Cílený marketing se skládá z těchto činností: identifikace dostupných tržních 

segmentů a rozhodnutí na kolik z nich se cíleně firma zaměří. Firma se může zacílit na 

jednotlivé trhy ve čtyřech úrovních: na segmenty, mikrosegmenty, místní oblasti a 

jednotlivce. Segmentaci spotřebních trhů lze rozdělit na dvě základny: charakteristiky 

spotřebitelů a jejich reakce. Segmentace trhu podle popisu hlavních proměnných dělíme na 

geografické, demografické, psychografické, behaviorální a lze je použít jednotlivě nebo 

kombinovaně. Kromě spotřebních trhů existují trhy B2B, které se segmentují nejen podle 

hlavních proměnných, ale i podle provozních proměnných (technologie, potřeby 

zákazníků), nákupních přístupů (nákupní kritéria) a situačních faktorů (velikost 

objednávky). Firma se tedy rozhoduje mezi různými segmenty. Cíleně se může zaměřit na 

jeden segment nebo několik segmentů. Pokud hodně velká firma zaujme celý trh, vybírá 

mezi diferenciovaným (firma působí v několika segmentech a vytváří pro ně rozdílné 

výrobky) a nediferenciovaným marketingem (firma ignoruje rozdíly mezi segmenty a 

vytvoří pro celý trh jeden výrobek). [5] 

Strategie firmy, tedy výběr plánu jak dosáhnout strategických cílů nejsou 

jednoznačně vymezeny například Kotler [5] vymezuje čtyři typy strategií.  
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Každá strategie musí být také vyhodnocována dle efektivnosti, zda lze dosáhnout 

stanoveného cíle a spolehlivosti, zda je strategie schopna obstát před působením vlivu 

prostředí. Hodnotí se i prospěšnost (jaký objem investic bude vyžadovat), proveditelnost (s 

jakými problémy je spojena) a životaschopnost strategie (zda přinese požadovaný zisk a 

jak ovlivní cash - flow podniku). [1] 

 

Strategický marketingový plán 

Marketingový plán je výsledkem a podkladem marketingového plánování. Jedná se o 

dokument, jehož rozsah není striktně předepsán. Většina marketingových plánů je 

stanovena na období jednoho roku. Marketingový plán by měl obsahovat stručné shrnutí 

hlavních cílů a obsah, situační analýzu spolu s analýzou SWOT, konkretizovanou 

marketingovou strategii, finanční plánování a kontrolu plnění. Cílem marketingového 

plánu je stanovit a navrhnout takové směry aktivit, které povedou k již zmiňovanému zisku 

a zhodnocení podniku. [5] 

 

2.1.2 Realizace plánů 

Tento proces je založen na správném fungování manažerů, kteří by měli vytvářet 

vhodné prostředí pro realizaci plánů. Důležitým faktorem je vhodná motivace pracovníků, 

kteří se na realizaci plánů podílejí. Tento proces lze jednoduše vyjádřit systémem OSCAR.  

 

 Objectives – cíle 

 Specialization – specializace 

 Coordination – koordinace 

 Authority – pravomoc 

 Responsibility – zodpovědnost 
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Podnik volí kombinaci správných strategií zaměřených na různá hlediska, mezi které 

patří investice, růst, stabilita a další. Tyto strategie mohou být realizovány například 

formou růstu či ústupu. [1] 

 

2.1.3 Kontrola 

Kontrola celého strategického procesu je velmi důležitou součástí podniku. 

Kompletně shrnuje a analyzuje výsledky snažení. Hodnotí dodržování navrhovaných 

strategií a marketingových plánů. Kontrola je cenným zhodnocením celého 

marketingového procesu, jeho funkčnosti, nedostatků a kompletnosti. Jedná se o zpětnou 

vazbu v postavení podniku vzhledem k externímu prostředí. Tento proces zahrnuje 

jednotlivé analýzy kontroly, jako jsou analýza prodeje, analýza nákladů, ziskovosti atd. [4] 

 

2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů. Jedná se o soubor takových 

nástrojů, které jsou proměnné a sladěné s výrobním (produkčním) programem firmy, tak 

aby tento program byl co nejvíce přiblížen přáním a potřebám cílového trhu firmy. 

Jednotlivé marketingové prvky jsou vzájemně propojeny a laděny do jejich optimálních 

proporcí. To znamená, že je plně v rukou firmy sestavení zvoleného marketingového mixu. 

Volba strategie marketingového mixu závisí na firmě, neexistuje pro ni žádný 

jednotný návod a je ovlivněna mnoha faktory. Velmi důležitá je komunikace jednotlivých 

spolutvůrců marketingového mixu. Jednotlivé prvky se vzájemně ovlivňují a dynamicky 

rozvíjejí. Marketingový mix musí být sestaven efektivně a flexibilně v souladu se strategií 

firmy.  

Mezi základní prvky marketingového mixu patří tzv. 4P: Výrobek (Produkt), Cena 

(Price), Místo, Distribuce (Place), Marketingová komunikace (Promotion). (Obrázek č. 1). 

Tato koncepce se na trh dívá z hlediska prodávajícího. Každé z uvedených 4P je možno 

z pohledu kupujícího rozšířit o jedno ze 4C : hodnota z hlediska zákazníka, náklady pro 

zákazníka, pohodlí pro zákazníka, komunikace. Stále více firem si uvědomuje, že je třeba  
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pracovat s oběma koncepty, protože právě pohled zákazníka rozhoduje o jejich 

úspěchu. [1] 

 

 

Zdroj - [6] + vlastní zpracování 

Obrázek č. 1 – Marketingový mix – 4P 

 

2.2.1 Produkt – Výrobek 

Jak uvádí většina autorů hlavním prvkem podnikatelské činnosti je produkt. Tento 

pojem zahrnuje fyzické zboží, služby, informace, myšlenky, zážitky a vše co lze směnit. 

Produkt je jedním z hlavních prvků marketingového mixu. Jeho charakteristiky musí být 

v souladu se zvolenou marketingovou strategií. Zákazníka, který má zájem o koupi 

produktu ovlivňuje především obal, značka, způsob propagace a celková kultura prodeje. 

[1] 

Existuje koncepce totálního produktu, která ho dělí na tři úrovně. Jádro produktu, 

vlastní produkt a rozšířený produkt. Jádrem produktu je naplnění zákazníkovi potřeby, 

jedná se spíše o pocitovou oblast, ve které se zákazník rozhoduje o koupi. Vlastním 

produktem rozumíme právě vyhotovení, kvalitu, značku, styl a obal. Je to vše co zákazník 

od výrobku vyžaduje.  
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Rozšířený produkt obsahuje hlavně výhody k produktu, jako jsou servis, záruční 

lhůty, garanční opravy, na této úrovni probíhá největší konkurenční boj. [7] 

Každý výrobek nebo produkt má svůj životní cyklus. Jde o čtyři etapy vývoje 

produktu: uvedení na trh, růst, zralost a úpadek viz (Graf č. 1). Ve fázi uvedení výrobku na 

trh se firma snaží investovat především do marketingové komunikace. Snaží se informovat 

zákazníky o novém produktu. V této fázi je vývoj tržeb pomalý a zisk většinou záporný 

z důvodu vysokých počátečních nákladů. Po úspěšném uvedení produktu na trh, přichází 

fáze růstu. S rostoucí poptávkou po produktu rostou tržby a zisk, ale také roste reakce 

konkurence. Je nutné dále investovat do marketingové komunikace. Třetí fází produktu je 

fáze zralosti, která je nejdelší, tržby rostou pomaleji a zisk klesá. Méně úspěšné firmy trh 

opouštějí, silné firmy profitují z menšího množství konkurentů. Během fáze úpadku tržby 

klesají a tím i zisk. Starý produkt je nahrazen jiným novějším produktem. Životní cyklus 

výrobku (produktu) je postaven na neustálé inovaci a inovace je cenným zdrojem 

konkurenční výhody pro firmu. [6] 

 

 

 Zdroj – [1] 

Graf č. 1 -  Životní cyklus produktu 

 

Firma si volí tzv. produktovou strategii. Jde o takové rozhodnutí, které vychází 

z analýzy potřeb zákazníků, ze strategie konkurence a názorů veřejnosti. Je čistě na firmě, 

zda volí vlastní vývoj produktu, nebo produkt napodobí. Společnost si volí, jaký sortiment 

bude vyrábět a jaké řady sortimentu. Zvolí si značku, obal, image, jakost i kvalitu.  
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Může se zaměřit na strategii výnosů v krátkém čase, nebo strategii snižování 

nákladů, budoucí růst i stabilizaci výnosů. Vybudovat opravdu dobrou značku a kvalitní 

produkt, který je konkurenceschopný a udrží se dlouhou dobu na trhu, je těžký úkol. 

Celkově se tvorba strategie v oblasti produktu prolíná se strategickými cíli firmy. [1] 

 

2.2.2 Prodejní cena 

Cena je peněžní vyjádření za produkt či službu. Jde o jediné ze 4P marketingového 

mixu, které představuje pro firmu především výnosy. Ty ostatní jsou spojeny hlavně 

s náklady. Stanovení správné ceny má pro firmu existenční význam. Obecná rovina 

ekonomie uvádí, že pokud firma nasadí nízké ceny, vzroste poptávka po jejich produktech. 

V opačném případě zákazníci zakoupí méně zboží. Existují případy, kdy toto neplatí. 

Prodej luxusních statků vyžaduje cenu vyšší, protože nejsou vnímány jako běžné zboží. 

Zde je závislost mezi cenou a poptávkou obrácená. Příliš nízká cena je u tohoto zboží 

zákazníky vnímána negativně. Z toho vyplývá, že cena dokáže měnit vnímanou hodnotu 

produktu. [6] 

Stanovení prodejní ceny zahrnuje celou řadu faktorů. Mezi tři základní patří tvorba 

ceny na základě nákladů. Většina firem stanovuje cenu podle svých nákladů. Jedná se o 

tzv. přirážkovou metodu tvorby cen, kdy firma přičte ke kalkulaci na jednici požadovanou 

ziskovou marži. Jako další je tvorba ceny metodou orientovanou na konkurenci. Zde se 

vychází z cen vedoucího konkurenta, cena se pak srovná s náklady, výrobní kapacitou a 

poptávkovou situací. Mezi třetí patří metoda orientovaná na poptávku. Tato metoda je 

ovlivněna z cenové elasticity poptávky. Čím vyšší bude cena, tím nižší bude poptávka a 

naopak. Je nezbytné provést kombinaci těchto metod, jelikož každá jedna z nich je 

orientována pouze na jeden aspekt. [6] 

Existují zpravidla tři cenové strategie. Strategie vysoké hodnoty, strategie dobré 

hodnoty a ekonomická strategie viz (Tabulka č. 3). 
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Tabulka č. 3 – Základní cenové strategie 

 

Zdroj - [6] + vlastní zpracování 

 

Firmy volí strategii vysokých cen a oslovují skupinu zákazníků, kteří vyžadují 

produkty nejvyšší možné kvality a nejsou příliš citlivý na cenu. Nabídku v tomto případě 

tvoří produkty vysoce kvalitní za vysoké ceny pro zákazníky s vyššími příjmy. Strategie 

dobré hodnoty naznačuje nabídku kvalitních produktů za rozumnou cenu. Firma oslovuje 

segment zákazníků, kteří vyžadují kvalitu za rozumnou cenu. Ekonomickou strategii 

firma využije, pokud se zacílí na zákazníky, kteří požadují hlavně nízké ceny a uspokojí se 

i s produktem nižší kvality. [6] 

Pokud firma vstupuje na nový trh nebo produkt inovuje, volí například penetrační 

strategii, s kterou vyřadí další konkurenční hráče ze hry a zajistí si tak na trhu 

dlouhodobou ziskovost. Při této strategii uvádí na trh produkt za velmi nízké ceny, někdy 

až pod úrovní nákladů. Při inovaci volí strategii sbírání smetany. Strategie sbírání 

smetany spočívá ve vysoké počáteční ceně. Zákazníci nakoupí produkt za tuto pro ně 

vyhovující cenu a firma cenu sníží. Tím osloví další cenový segment. Při strategii sbírání 

smetany dosahuje firma vyšších cen a prodává menší počet produktů. Ceny patří mezi 

flexibilní nástroje marketingového mixu. [6] 

 

2.2.3 Distribuce – Místo 

Distribuce zahrnuje získávání informací, vytváření vztahů, nabídku a prodej 

produktů a služeb. Každý prodejce volí různé varianty cílového trhu. Jedná se o proces 

hledání nejvhodnějších míst k distribuci tak, aby nejlépe vyhovovaly zákazníkovi. Firma 

volí přímý či nepřímý způsob prodeje. 

  

Vysoká cena Nízká cena

Vysoká vnímaná 

kvalita Strategie vysoké ceny Strategie dobré hodnoty

Nízká vnímaná 

kvalita Chybné nacenění Ekonomická strategie
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Distribuční cesta přímá je cesta bezúrovňová. Jedná se o prodej zboží přímo 

koncovému zákazníkovi. Jedna z výhod této cesty je časová úspora, jelikož je cesta 

mnohem kratší než cesta nepřímá. Umožňuje výrobci bezprostředně reagovat na 

požadavky zákazníka. Je jednou z nejstarších cest forem prodeje. Dnes má formu prodeje 

přes internet, telefon, katalog a další. 

Nepřímá distribuční cesta je cesta, kde mezi výrobcem a koncovým zákazníkem je 

distribuční mezičlánek. Může to být velkoobchod, maloobchod nebo různí nezávislý 

prodejní agenti. Podobu může mít od jednoúrovňové až po víceúrovňovou. 

Distribuční cesty jsou velmi ovlivněny rozvojem všech technologií. Pokud firma volí 

kamenné obchody, hraje zde velkou roli jejich umístění, image zaměstnanců a atmosféra. 

Existuje segment zákazníků, kteří upřednostňují a vyhledávají pouze tyto distribuční cesty. 

[5] 

 

2.2.4 Komunikace 

Komunikační mix je podsložkou marketingového mixu. Jedná se o řízenou 

komunikaci, kterou společnost používá k informování, ovlivňování a přesvědčování 

spotřebitelů a veřejnosti. Jedná se o záměrné a cílené vytváření informací, které jsou 

určeny pro trh a to ve formě, která je přijatelná pro vybranou skupinu. 

Cílem komunikačního mixu je podnícení a podpora prodeje výrobků a služeb. 

Komunikační mix působí v souladu s ostatními složkami marketingového mixu. 

Je označován jako propagační mix a skládá se z několika nástrojů, které mají za úkol 

dosažení strategických a marketingových cílů společnosti s ohledem na rozpočet firmy. 

Složení těchto nástrojů je závislé např. na podmínkách, ve kterých společnost funguje. [5] 

 

 Reklama (propagace) 

 Podpora prodeje 

 Public relations 
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 Osobní prodej 

 Přímý marketing 

 

Reklama 

Reklama má řadu forem a způsobů použití. Nejběžnějším typem je rozsáhlá (veřejná) 

reklama, která signalizuje, že se jedná o velkou a silnou společnost, přináší pozitivní 

zprávu o společnosti. Tento způsob reklamy je účinný, zasahuje velké množství 

potenciálních zákazníků a nabízí možnosti opakování. „Reklama je jakákoliv forma 

neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním investorem“. [5] 

Reklama využívá tisk, televizní a rozhlasové vysílání a jiné. 

 

Podpora prodeje 

Jde o soubory motivačních prvků a nástrojů krátkodobého charakteru, které 

podporují navyšování nákupů. Jsou to kupony, soutěže, prémie, slevy. Vytvářejí nutnost 

uskutečnit nákup, obsahují přínosy a mají spotřebitelskou hodnotu. Získávají si pozornost 

zákazníka a odkazují na produkt. Podpora prodeje zahrnuje výstavy v místě prodeje, 

prémie, kupony, předváděčky. 

 

Public relations 

Význam public relations je založen na třech odlišných znacích. 

Věrohodnost – nové příběhy a programy jsou pro čtenáře a diváky mnohem 

skutečnější a věrohodnější než reklamy. 

Schopnost zaujmout kupujícího – mohou zasáhnout mnoho zákazníků, kteří se 

vyhýbají reklamě. 

Zdůrazňování důležitosti – podobně jako reklama mají schopnost zdůrazňovat 

důležitost firmy nebo produktu. 

V oblasti public relations jsou využívány zprávy. 
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Osobní prodej  

Osobní prodej je podle většiny podnikatelů nejefektivnějším nástrojem 

marketingového mixu. Především jde o budování silných zákaznických preferencí 

prostřednictvím přesvědčování. Má několik výhod: osobní kontakt, vytvoření vztahů, 

poznání a zacílení potřeby. Organizují se osobní prezentace, veletrhy, výstavy. 

 

Direct marketing 

Zaměřuje se na úzký segment zákazníků i jednotlivce. Jedná se o perspektivní a 

nejziskovější stávající zákazníky. 

Existuje více forem přímého marketingu (internetový marketing, poštovní zásilky 

atd.). Mají společné následující charakteristiky. 

 sdělení je adresováno konkrétní osobě 

 sdělení je zpracováno určitým způsobem, aby zasáhlo konkrétní osobu 

 rychlost zpracování sdělení 

 interaktivní sdělení – sdělení je možné změnit na základě reakce respondenta [5] 

 

Firma volí takový komunikační nástroj, s jehož pomocí může dosáhnout svých 

podnikatelských cílů. Výběr jednotlivých prvků závisí především na komunikačním cíli, 

jaký chce organizace kampaní dosáhnout. Firma se zamýšlí nad cílovou skupinou, kterou 

chce zasáhnout. Záleží i na tržním prostředí v jakém se firma pohybuje. Obecně lze říci, že 

existují dvě strategie kampaní. Strategie pull, což je strategie tahu, která je zaměřena na 

koncové zákazníky. Využívá primárně televizní reklamu. Cílem je motivovat spotřebitele, 

aby se zajímali o produkty v maloobchodních prodejnách dané firmy. Druhé strategii se 

říká push strategie, v překladu jde o strategii tlaku. Tato strategie je zacílena hlavně na 

jednotlivé distribuční mezičlánky. Jde o snahu motivovat maloobchodníky, aby nabízeli 

produkty dané firmy. [6] 
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3 Charakteristika společnosti VVV Most spol. 
s.r.o. 

 

3.1 Základní charakteristika 

Společnost VVV Most spol. s.r.o. byla založena 15. 8. v roce 1990. Zkratka 

společnosti značí počáteční písmena podnikatelské náplně, na kterou se společnost 

zaměřuje, V- výzkum, V- vývoj, V- výroba. Společnost sídlí v Mostě, Topolová 1234. 

Svoji činnost provozuje ve skladových a výrobních prostorách areálu DOMES v Bylanech 

u Mostu viz (Obrázek č. 2). 

 

 

Zdroj - [7] 

Obrázek č. 2 – Skladové a výrobní prostory Bylany u Mostu 

 

Počáteční aktivity byly zaměřeny převážně na expertizy týkající se problematiky 

dopravních pásů. Během následujících let byla činnost společnosti postupně rozšiřována a 

v současné době nabízí komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby pásových 

dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků. Zákazníci mají k 

dispozici ve skladovém areálu v Bylanech u Mostu náhradní díly, příslušenství pásových 

dopravníků a materiály pro údržbu v hodnotě cca. 15 milionů Kč. Společnost zajišťuje 24 

hodinový servis, který umožňuje okamžitě reagovat na havarijní situace u zákazníků.  
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V posledních pěti letech investuje společnost VVV MOST ročně 2-3 miliony Kč do 

oblasti vývoje a výzkumu dopravníků, do vývoje speciálních měřících přístrojů a do 

nových technologií údržby. Na českém trhu má společnost obchodní zastoupení 15-ti  

předních světových firem, které vyrábí náhradní díly a příslušenství pro pásové 

dopravníky. V roce 2008 byl zvýšen základní kapitál společnosti VVV MOST spol. s r.o. 

na 11,8 miliónů Kč. Společnost zaměstnává 100 zaměstnanců a průměrný roční obrat činí 

160 až 180 miliónů Kč. Řadí se tak do skupiny malých a středních podniků. Od roku 1990 

dosáhla společnost VVV MOST spol. s r.o. celkového obratu více než 3 miliardy Kč. [2] 

 

3.2 Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj - [5] + vlastní zpracování 

Obrázek č. 3 – Organizační struktura podniku 
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Management společnosti – Management společnosti je tvořen generálním ředitelem 

společnosti. 

Řízení společnosti – Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 

Výkonný orgán – Výkonným orgánem VVV Most spol. s.r.o. jsou jednatelé, kteří jednají 

jménem společnosti v souladu s její společenskou smlouvou. Výkonný orgán tvoří 4 osoby. 

 

3.3 Předmět podnikání společnosti 

Společnost obchoduje jak na domácím tak zahraničním trhu. Řadí se do skupiny 

malých a středních podniků což ji poskytuje především konkurenční výhody, vysokou 

flexibilitu a pružnost rychle reagovat na tržní změny. 

V současné době nabízí komplexní služby v oblasti projekce, výroby a údržby 

pásových dopravníků a dodávky zařízení na třídění kameniva, štěrků a písků. 

Mezi další zapsané činnosti v obchodním rejstříku patří: provádění staveb, jejich 

změny a odstraňování, výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných 

chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a jejich prodej. Dále montáž, 

opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Opravy ostatních dopravních zařízení a 

pracovních strojů, silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 

o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná 

vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny. Montáž, opravy, revize a zkoušky 

zdvihacích zařízení. 

Mezi hlavní nabízené služby a produkty patří: 

 výroba a prodej dopravních pásů 

 obchodní činnost – prodej nářadí a materiálů pro opravy zařízení 

 výroba a projekce dopravníků 

 poradenská činnost – odborný poradenský servis, odborné posudky, měření a 

přístroje pro měření [2] 
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3.4 Systém jakosti 

Podnik se ve své podnikatelské činnosti řídí systémem managementu jakosti dle ČSN 

EN ISO 9001: 2009 a dále splňuje požadavky dle normy ČSN EN ISO 3834 – 2: 2006. 

Druh výrobku: pásové dopravníky, výroba a montáž ocelových konstrukcí, příhradové 

konstrukce, zámečnické výrobky dle požadavků zákazníka. Výrobková norma: EN 1090 – 

2, EN 13480 – 4,5. [3] 

 

3.5 Realizované projekty 

Společnost sestavuje referenční listinu svých nejvýznamnějších realizovaných 

projektů za jednotlivé roky sestavovanou od roku 1999. Mezi nejvýznamnější zakázky 

v posledních letech podle výše plnění patří: 

 2013 -Objednatel: ČEZ, a. s. 

Projekt: S PRG – Eliminace klenbování a zahoření uhlí v ZSP na K21 a K22 

El. Tušimice 

Předmět: Výroba, dodávka a montáž systému pro eliminaci klenbování 

Výše plnění: 5 798 000,-  Kč 

 2012 - Objednatel: ČEZ, a. s. Elektrárna Tušimice 

Projekt: Eliminace klenbování a zahoření uhlí v ZSP na K23, K24  

Předmět: Realizační dokumentace, dodávka a montáž 

Výše plnění: 5 998 000,- Kč 

 2011 - Objednatel: KSK a.s. 

Projekt: Výroba, dodávka a předmontáž dílů skládkového stroje (Bosna a 

Hercegovina) 

Předmět: Výroba a dodávka  

Výše plnění: 7 597 000,- Kč 

 

Společnost VVV Most spol. s.r.o. se od roku 2009 až do současnosti zabývá realizací 

projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem v ČR a státním 

rozpočtem ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Mezi projekty patří: 
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 2013 – Podnikavý absolvent – hlavním cílem projektu je vzdělávání žáků SŠ 

netradiční a zábavnou formou vytvoření hry „Virtuální podnik v reálném 

čase“ 

 2012- Řízení inovací – vytvoření nových moderních vzdělávacích modulů 

pro účastníky vzdělávání 

 2011- Samostatný absolvent – vytvoření vzdělávacího programu, který bude 

rozvíjet u absolventů SŠ podnikatelské schopnosti a další. [4] 

 

3.6 Ekonomická situace společnosti 

Hospodářský výsledek v letech 2006–2013 nevykazoval ztrátu a společnost 

dosahovala pouze zisku. 

. V roce 2011 činily výdaje na vývoj a výzkum 1 542 tis. Kč., v roce 2013: 1 972 tis. 

Kč. Vývojový charakter mají i projekty dotované z programů Ministerstva průmyslu a 

obchodu 2 523 tis. Kč. Všechny zdroje jsou směrovány do oblasti průmyslové produkce a 

technologií. Ekonomická situace v letech 2006-2013 (Tabulka č. 4). 

 

Tabulka č. 4 – Ekonomická situace v letech 2006-2013 

 

Zdroj - [5] + vlastní zpracování 

 

3.6.1 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Informace o rentabilitě vlastního kapitálu je zajímavá pro majitele firmy a 

konkurenci, vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů (jejich zhodnocení v zisku). 

 Zhodnocení rentability je provedeno v letech 2010 – 2012 viz (Tabulka č. 5). 

 Míra zisku na jednu korunu kapitálu investovaného akcionářem byla 

nejvýnosnější v roce 2011. 

  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hospodářský 

výsledek        

[tis. Kč] 1 377 3 678 1 467 1 794 1 792 4 631 1 318 2 438
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Tabulka č. 5 – ROE v letech 2010 - 2011 

 

Zdroj - [7]  + vlastní zpracování 

 

3.7 Mzdový systém a řízení lidských zdrojů 

Společnost pořádá každoročně školení pro jednotlivé skupiny zaměstnanců v oblasti 

bezpečnosti práce a věnuje nemalou část svých prostředků na proškolování zaměstnanců 

v oboru nových technologií a inovací. Klade velký důraz na vzdělávání a sebevzdělávání 

pracovníků v oblasti marketingu a vedení společnosti, situace na trhu a legislativních 

změn. 

Průměrný počet zaměstnanců činí 100. Mzdový systém v této společnosti se odvíjí 

od dosažených hospodářských výsledků. Mzda jednotlivých zaměstnanců se skládá z hrubé 

mzdy a osobního ohodnocení a odměn pro členy statutárního orgánu a dozorčí rady 

společnosti. Mzdové náklady a počet zaměstnanců v letech 2012-2013 ukazuje (Tabulka č. 

6). [3] 

 

Tabulka č. 6 – Mzdové náklady v letech 2012 a 2013 

 

Zdroj - [6] + vlastní zpracování 

  

2010 2011 2012

EAT (čistý zisk) 1792 4631 1318

VK 52260 54528 52774

ROE 0.034 0.085 0.025
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4 Marketingová strategie vybrané společnosti 
 

4.1  Zhodnocení podnikatelského prostředí společnosti 

 Rozlišujeme podnikatelské prostředí vnitřní, které je podnikem ovlivnitelné 

(strategie firmy, finanční situace, vybavenost, historie, umístění, organizační struktura, 

kvalita managementu a vztahy mezi zaměstnanci) a podnikatelské prostředí vnější 

rozdělující se na mikroprostředí (dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost) a 

makroprostředí, které je podnikem neovlivnitelné (celkové ekonomické faktory, politická 

situace ve státě, sociálně-kulturní podmínky, geografické uspořádání). [4],[1] 

 

4.1.1 Vnitřní prostředí 

Vedení společnosti výborně využívá své schopnosti vést lidi a tím vytváří příznivé 

vnitřní prostředí firmy. Komunikace a spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci je zde 

odrazem dobrých vztahů v celé společnosti. Velkou roli vlivu zde hraje vedení podniku 

podporující korektnost, vytváření dobrých vztahů mezi vedením a pracovníky. Společnost 

investuje do vzdělávání svých zaměstnanců. Pořádá školení a semináře a zvyšuje tak 

nejenom pracovní schopnosti zaměstnanců, ale i celkovou kvalitu podniku. 

 

4.1.2 Vnější prostředí - mikroprostředí 

Toto prostředí je podnikem ovlivnitelné jen v malé míře nebo vůbec ne. 

Mikroprostředí zahrnuje dodavatele, odběratele a konkurencí. Tvoří marketingové okolí 

podniku a jako okolí podniku se spolupodílí na vytváření zisku a uspokojování potřeb 

společnosti.  

 

PARTNEŘI SPOLEČNOSTI 

Partnery společnosti jsou, jak dodavatelé, tak odběratelé a také konkurence. 
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Mezi dodavatelské výhradní partnery patří například společnost Continental Matador 

Rubber s.r.o., dodávající pásy. Odběratelé se tak stávají konkurenty a naopak, konkurenti 

jsou častými odběrateli například konstrukčních dílů. 

 

Dodavatelé 

Při zajišťování marketingových procesů společnost udržuje úzkou spolupráci se 

svými dlouholetými obchodními partnery. Základním kritériem pro výběr vhodného 

dodavatele je jeho flexibilita, cena, kvalita dodávaných služeb a dlouholetá spolupráce 

s velkou mírou přesnosti a spolehlivosti. Celý marketingový proces je vytvářen na míru 

dodavatele i odběratele a vychází z potřeb vzniklé situace. 

 Spolupráce s 15-ti výhradními zahraničními partnery tak rozšiřuje možnosti a 

uspokojuje potřeby zákazníků poměrně malého českého trhu. Snaha obchodně zastupovat 

zahraniční firmy vznikla v době vzniku společnosti tedy v roce 1990. Vznikla 

z nedostatečné nabídky produktů a příslušenství tohoto oboru na území České republiky. 

Mezi nosné dodavatelské firmy patří například firma Continental Matador Rubber 

s.r.o., dodávající pryžotextilní a ocelokordové pásy nebo firma Hosch Deutschland 

dodávající stěrače dopravníků. Jako další lze uvést těsnící systémy dopravníků od firmy 

Spill-ex, elektro bubny Rulmeca, nouzové lankové spínače Diettelbach & Kerzler a jiné. 

 

Odběratelé - Zákazníci 

Společnost se snaží udržet dlouhodobou spolupráci s odběrateli a vede si jejich 

databázi. Nabízí tedy komplexní služby v oblasti pásové dopravy jako je prodej 

nakoupených dopravních pásů a jejich příslušenství, záruční a pozáruční servis, strojní 

údržbu a výrobu celých konstrukčních celků na klíč.  

Společnost VVV Most udržuje dobré vztahy se zákazníkem, zaměřuje se na 

vysledování jeho potřeb, realizace potřeb a dlouhodobou spolupráci 
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Pro své zákazníky drží sklad havarijních zásob. Běžné typy pásů a příslušenství jsou 

zde okamžitě k dispozici. Zákazník tak nemusí čekat a jeho poptávka je v krátké době 

vyřízena. Tento sklad havarijních zásob je především konkurenční výhodou, neboť 

všeobecným trendem, je snižování nákladů. Zásoby jsou nejhůře likvidní aktivum a 

společnosti by s nimi měli dobře hospodařit. 

Společnost vytváří na konkrétní poptávku konkrétní nabídku a sériovou výrobou se 

nezabývá. Výrobu provádí na základě požadavků nebo aktuálního stavu u zákazníka. 

Každá zakázka se řeší individuálně a komplexně. 

Mezi odběratelské firmy patří: 

- ČEZ a. s. – výroba, dodávka a montáž systému pro eliminaci klenbování 

- Mondi Štětí a. s. – dodávka a montáž dopravníků 

- Basalt s. r. o. – dodávka a montáž technologie třídírny stěrku 

- Lovochemie, Lovosice a. s. – dodávka a montáž dopravníku 

- Plzeňská teplárenská a. s. – instalace válcového drtiče mezi chladič a talířový 

dopravník ložového popela  

- ISOTHERM s.r.o. – dopravník autoklávu, systém pásových dopravníků na 

dopravu skleněných střepů plochého skla, včetně lamače střepů 

- INCO engineering s.r.o. – dodávka článkových dopravníků 

 

Konkurence 

Konkurenční prostředí společnosti VVV Most spol. s.r.o. je tvořeno společnostmi 

podnikajícími ve stejném oboru. Ne vždy se však jedná o konkurenci, jelikož v mnoha 

případech s nimi společnost spolupracuje a stávají se tedy dodavateli a odběrateli. Často 

nastane situace, kdy si navzájem dodávají služby nebo výrobky. 

Lze konstatovat, že společnost poskytuje nejen dodávky kompletních celků, ale i 

jejich komponentů a proto se často stává, že pokud společnost neuspěje ve výběrovém 

řízení s dodávkou komplexního celku, je jistým dodavatelem komponentů pro svou 

konkurenci. Například ve velkých výběrových řízeních dochází k časté spolupráci firem a 

pak se jedna nebo druhá stává subdodavatelem. 
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Každé realizaci kompletního celku předchází projekt. Projektant realizuje návrh 

kompletního celku, s kterým společnost souhlasí. Pokud souhlasí, provede nákup 

komponentů právě u konkurence, tak aby dodržela specifika projektu. 

Společnost udržuje dobré vztahy s konkurencí, jelikož se stává často jejím 

obchodním partnerem. 

 

Distributoři 

Na českém trhu má společnost obchodní zastoupení 15 -ti předních světových firem, 

které vyrábí náhradní díly a příslušenství pro pásové dopravníky. Společnost nevyužívá 

klasických obchodních zástupců, kteří nabízejí produkty a služby potencionálním 

zákazníkům.  

Touto činností se zabývají zaměstnanci společnosti na pozici vedoucích jednotlivých 

oddělení a hlavně vedoucí prodeje nebo obchodu. Vedoucí obchodu má k dispozici okruh 

dlouhodobých zákazníků, o které pečuje a je s nimi v kontaktu. Péče o zákazníka zahrnuje 

činnosti jako je plánovaní častých obchodních cest za zákazníkem, komunikace v rámci 

běžného obchodního styku, poskytování informací o nových produktech, službách a 

akčních nabídkách. Vedoucí prodeje má na starosti činnosti spojené s volbou a 

rozhodnutím zda se zakázka uskuteční nebo neuskuteční. K této činnosti využívá vnitřních 

informací společnosti, posuzuje kvalitu, cenu, termíny dodání a komplexnost zakázky. 

Skupina zákazníků společnosti se časem stabilizovala. V tomto specializovaném 

oboru se nevytváří nové distribuční sítě. Velké firmy provozující těžební provozy skupují 

provozy menší a nové vznikají jen zřídka. 

Velké firmy vypisují výběrové řízení pro realizace zakázek a spolupráce je postavena 

na celoročních smlouvách. Společnost VVV Most spol. s.r.o. je již zavedeným partnerem 

v této úzce specializované skupině firem. Účastní se výběrových řízení, uzavírá 

dlouhodobé smlouvy a zajištuje objednávky na dodávky celků a služeb. 
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4.1.3 Vnější prostředí - makroprostředí 

Vzhledem k podnikatelské náplni společnost musí splňovat některé ekologické 

limity, jelikož obchoduje a vyrábí látky chemického původu. Příkladem jsou lepidla na 

spojování pásů a výroba ostatních dílů z pryže. 

Zvyšování cen energií se také promítá v ceně konečného produktu. Prodražuje 

výrobu i náklady na skladování, jak materiálu, tak zboží. 

Makroekonomické faktory jako inflaci, stav zaměstnanosti a vývoj úrokových sazeb 

sleduje podnik průběžně a zohledňuje je ve svých rozhodnutích. 

Společnost sleduje i technologické faktory a trendy ve výzkumu a vývoji, jelikož 

vývojem a výzkumem se zabývá. Společnost je zaměřena na vývoj dopravníků pro 

nerostné suroviny, ale jejich těžbou se nezabývá. Přesto by změna legislativy v oblasti 

těžby nerostných surovin ovlivnila strategický plán společnosti. 

 

4.2 Cíle a strategie společnosti 

 

Společnost se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti výroby a 

údržby pásových dopravníků. Oblast, ve které provozuje svou podnikatelskou činnost, je 

úzce specializovaná. Společnost se nezaměřuje jen na zisk, ale především na komplexnost 

služeb, jejich kvalitu, rychlost realizace projektu a hlavně dlouhodobou spolupráci se 

zákazníkem. 

Většina klientů jsou společnosti, které podnikají v oboru těžby a úpravnictví 

nerostných surovin a řadí se k výhradním nebo stálým zákazníkům. Tyto společnosti jsou 

pak dlouhodobými odběrateli výrobků, ale i služeb a servisu. Dostává se jim komplexních 

služeb jako je údržba v rámci garance a záručních lhůt, ale i pozáruční servis jak 

preventivní, tak havarijní. Mezi preventivní servis patří například expertní činnosti, kde jde 

o poskytnutí analýzy životnosti zařízení, spolehlivosti a předcházení problémům 

technického rázu spojených s používáním zařízení. 
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Mezi další prvky patří vztahový management. Firma si uvědomuje potřebu udržovat 

dobré vztahy, jak se zákazníkem, tak v interním prostředí firmy. Soustředí se na týmovou 

spolupráci a bezproblémové firemní prostředí. 

Nemalou část svých prostředků investuje do rozvoje a výzkumu. Zaměřuje se na 

vytváření nových cest poskytování služeb a poradenskou činnost. 

 

4.2.1 Marketingová strategie společnosti 

Základní marketingová strategie vychází z počátečních písmen loga společnosti tedy 

výzkum, vývoj výroba. V tomto duchu realizuje společnost své plány, které staví na svých 

dlouholetých zkušenostech. 

Podnik se zaměřuje na úzce specializovaný tržní segment. Tento segment lze nazvat 

mezifiremním trhem nebo trhem B2B [5]. Společnost zde nabízí zboží a doprovodné 

služby, kvalitu a rychlost dodání.  

Cíleným marketingem se zaměřuje na zákazníky obchodující v těžebním průmyslu. 

Vytváří si tak úzce specializovanou skupinu odběratelů, kteří se stávají dlouholetými 

partnery a významnými zákazníky, nebo se na základě své spokojenosti vrací. Pro 

společnost není rozhodující uskutečnit prodej za každou cenu, ale vytvořit si portfolio 

spokojených zákazníků. 

Strategie diferenciace - Strategie, kterou společnost využívá je strategie 

zdokonalování služeb a jejich rozšiřování. Kvalita a rychlost služeb tak odlišuje společnost 

od konkurence a staví ji na přední příčky co do kvality a úspěšnosti firem. Komponenty, 

ze kterých společnost odborně kompletuje své technologické celky, jsou nejvyšší kvality. 

Strategie zaměření – Společnost se zaměřuje na úzký segment, zákazníci jsou 

tvořeny převážně firmami z oblasti těžebního průmyslu. 

Strategie snižování nákladů - Jako většina firem se i společnost VVV Most spol. 

s.r.o. snaží minimalizovat své náklady ve všech oblastech. Dlouholeté zkušenosti jsou pro 

podnik velkým přínosem, protože stabilizují celý marketingový proces. 
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Strategie inovace výrobků - Nemalou část svých prostředků investuje do rozvoje a 

výzkumu. Zaměřuje se na vytváření nových cest poskytování služeb a poradenskou 

činnost. 

Společnost obchoduje i na zahraničním trhu a je výhradním zástupcem pro 15 

předních světových firem. Pro tento zahraniční trh zákazníků si nechala vypracovat v roce 

2006 marketingovou strategii v písemné podobě. 

Při obchodování na území České republiky využívá v oblasti marketingu hlavně 

svých letitých zkušeností a nevypracovává přehled marketingových strategií v písemné 

podobě. 
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5 Analýza marketingového mixu společnosti VVV 
Most spol. s.r.o. 

Jedná se o soubor nástrojů, které by měly být sladěny s programem firmy, tak aby 

tento program byl co nejvíce přiblížen přáním a potřebám cílového trhu firmy. Volba 

strategie marketingového mixu závisí plně na firmě a neexistuje pro ni žádný jednotný 

návod. [1] 

 

5.1 Produkt – Výrobek 

Produkty, které má společnost v nabídce se dají klasifikovat jako průmyslové zboží, 

služby a výrobky. Jednotlivé produkty jsou spojeny s odděleními, které se jimi zabývají. 

Jsou to: odbor strojní výroby a údržby, výroba investičních dodávek, odbor dopravních 

pásů, odbor obchodu a jiné viz (Obrázek č. 3). 

Mezi hlavní produkty patří: 

 Dopravní pásy – různých profilů, materiály pro spojování a opravy 

dopravních pásů, nářadí pro spojování, poradenství a expertizy k dopravním 

pásům, vulkanizační jednotky 

 Většinu těchto produktů společnost nakupuje, upravuje nebo využívá 

ve službách údržby. 

 Výzkum vývoj a expertizy - přístroj pro měření dopravní pásů, jednoduchý 

trhací stroj Most v. 1.01, systém pro měření teploty, poradenství a expertizy 

 Většinu těchto produktů společnost vyrábí a zabývá se jejich 

výzkumem a vývojem. 

 Separace a indikace – magnety a separátory kovů RAOUL LENOIR, hnací 

magnetické bubny HBM, permanentní magnetické separační rampy PMSR, 

permanentní třídící magnet PTM 

 Většinu těchto produktů společnost nakupuje a kompletuje do 

pásových dopravníků 

 Pásové dopravníky – technologické celky, pásové dopravníky příhradové, 

pásové dopravníky technologické, hadicové a U dopravníky, Z  a L  
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dopravníky typu Flexowell, korečkové dopravníky, podavače, údržba a 

oprava těchto dopravníků 

 Společnost kompletuje pro zákazníka tyto pásové dopravníky a celé 

technologické celky na klíč. 

 Náhradní díly a příslušenství – náhradní díly a materiály pro údržbu, 

separátory a detektory kovů, převodové skříně STIEBEL, STM, TRAMEC, 

elektrobubny RULMECA, válečky pro dálkovou pásovou dopravu 

PRECISMECA, válečky pro technologickou pásovou dopravu TRANZA, 

bezpečnostní spínače pro dopravníky DUK, stěrače dopravních pásů 

HOSCH, membránový hlídač závalu HZM 2000-I 

 Většinu těchto produktů společnost nakupuje a využívá pro údržbu 

nebo ke kompletaci celků. 

 Bezprašné přesypy – dopadové lože, uklidňovací lože, samostavné regulační 

stolice, stěrače dopravních pásů HOSCH, pluhy a vnitřní stěrače pásů, 

protiprašné clony, vaky, těsnění, regulační válce HOSCH, těsnění pro pásové 

dopravníky Side BTV, Spillex 

 Většinu těchto produktů společnost nakupuje a využívá ke kompletaci 

Produkty jsou vyobrazeny v příloze č. 1. 

 

Komplexní produkt 

Pro koncepci komplexního produktu jsem si vybrala dodávku pásového dopravníku 

na klíč. V tomto produktu je zahrnuta převážná většina dílů, příslušenství a služeb, které 

společnost nabízí. 

 

 JÁDRO PRODUKTU – Jádrem produktu je uspokojení specifických 

požadavků zákazníka, vztahující se k prostředí, druhu dopravovaného 

materiálu, typu strojních součástí, velikosti a umístění celého 

technologického celku. 
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 VLASTNÍ PRODUKT  

 

 Kvalita - Vlastním produktem je pásový dopravník typu Flexowell, 

kompletovaný v požadované kvalitě, který splňuje specifické nároky 

zákazníka, tak aby byla zajištěna maximální životnost 

technologického celku v daných podmínkách. Vysoké nároky jsou 

také kladeny na bezpečnost provozu samotného dopravníku. 

Společnost se řídí systémem jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2009 a 

dále splňuje požadavky dle normy ČSN EN ISO 3834 – 2: 2006. 

Výrobková norma: EN 1090 – 2, EN 13480 – 4,5.  

 

 Vyhotovení – Pásový dopravník je technologický celek, který se 

skládá z mnoha dílů. Základem je kovová konstrukce, která je 

opatřena odolným nátěrem a je osazena strojními součástmi. Jako jsou 

podavače, dopadová lože, pluhy a vnitřní stěrače pásů, protiprašné 

clony a další. Důraz je kladen na typ použitého pásu, který může být 

následně upraven např. teplou nebo studenou vulkanizací bočních 

okrajů, vlnovců nebo příček pomocí stacionárního vulkanizačního 

lisu.  

 

 Konstrukce dopravníků – výroba pásového dopravníku probíhá ve 

spolupráci s týmem konstruktérů, kteří vytvoří návrh a projekci dle 

požadavku zákazníka. Samotná montáž je prováděna specializovaným 

týmem odborníků. Konstrukce dopravníků je navržena tak, aby při 

splnění všech požadavků byla nejen funkční, ale i ekonomicky 

výhodná. 

 

 Značka – společnost nabízí širokou škálu produktů od svých 

výhradních dodavatelů, mezi které se řadí značky CONTINENTAL 

MATADOR RUBBER, HOSCH, TRANZA, RULMECA, 

PRECISMECA, STIEBEL,  TRAMEC, RAOUL LENOIR 
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 Inovace – podnik se věnuje také inovacím v oblasti sortimentu 

produktů a investuje do výzkumu a vývoje inovací a měřících 

zařízení. Mezi které patří – přístroj pro měření dopravních pásů, 

jednoduchý trhací stroj Most v. 1.01, systém pro měření teploty 

 

 Obchodní značka – je patentově chráněna viz (Obrázek č. 4) 

 Zdroj - [2] 

Obrázek č. 4 – Logo společnosti 

 

 ROZŠÍŘENÝ PRODUKT – Společnost VVV MOST spol. s. r.o. provádí 

komplexní servisní činnost v oblasti údržby a spojování dopravních pásů. 

Společnost zajištuje 24 hodinový servis jak záruční tak pozáruční po celé ČR 

pro který využívá svůj vlastní havarijní sklad zásob. Smluvní celoroční 

preventivní a havarijní opravy a údržbu. Provádí diagnostiku dopravních 

pásů, expertizy životnosti dopravních pásů. Pro tyto expertizy vyvinula 

vlastní měřící zařízení a přístroje jako je přístroj na měření tloušťky nebo 

systém pro měření teploty na rotujících částech zařízení. Zajištuje 

odbornou instruktáž a poradenství v celé oblasti dopravníků. 

 

5.2 Prodejní cena 

Ve všech případech kdy společnost stanovuje cenu svého zboží, výrobků nebo služeb 

zohledňuje zákazníka a jeho historii nákupu. Společnost si cení dlouholetých zákazníků a 

zákazníků, kteří vytvářejí větší objem zakázek a ti pak mají možnost nakupovat se slevou. 

Často mají tyto procentuální slevy stanoveny ve smlouvách. Pokud se nejedná o stálého 

zákazníka, cena se vyjednává individuálně. Společnost nemá klasický e-shop. 
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Obchod – v této oblasti, kde společnost nakupuje a prodává, používá pro stanovení 

ceny metodu orientovanou na náklady, tedy přirážkovou metodu. Zde firma přičte ke 

skutečné pořizovací ceně (cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (dopravné, balné, 

clo)) požadovanou ziskovou marži. 

Výroba – zde je tvořena cena obdobně, po sečtení všech nákladů se přičte k ceně na 

jednici požadovaná zisková marže. 

Společnost má vypracované pouze základní ceníky, jelikož je cena proměnlivá. 

Společnost má nastavenou čtvrtletní výrobu a nákup a proto garantuje cenu pouze na 

čtvrtletí. 

Z cenových strategií především využívá strategii opakovaných nákupů, pro které 

uplatňuje slevy a procentuální zvýhodnění. Jelikož řadí své produkty do kategorie produktů 

vysoké kvality, využívá i strategii vysokých cen. 

 

5.3 Distribuce - Místo 

Vzhledem k dodávaným produktům a službám se společnost vyprofilovala také jako 

velkoobchod s dopravními pásy na průmyslových trzích nebo firemních trzích.     

Společnost využívá přímé distribuční cesty, kdy nakupuje materiálové součásti přímo 

od výrobce a využívá je ke kompletaci dopravníků. K distribuci dopravníků nevyužívá 

obchodních zástupců jako takových. Distribuční činností se zabývá vedoucí prodeje a 

odbor obchodu. Odbor obchodu má na starosti péči o stávající zákazníky.  

Doprovodnými doklady, které souvisejí také s distribucí, jako je faktura atd. se 

zabývá odbor ekonomických služeb, který řídí i výdej zásob ze skladu. Pro tento účel je 

používán vážený aritmetický průměr. Skladové zásoby jsou poměrně veliké a jde o sklad 

havarijních zásob. Zde jsou k dispozici náhradní díly, příslušenství pásových dopravníků a 

materiály pro údržbu v hodnotě 15 milionů Kč. Společnost tak může garantovat svým 

zákazníkům 24 hodinový servis.  Platební styk je prováděn většinou bezhotovostně. 

Společnost využívá jako kontaktní místo pro své klienty kancelářské prostory.  
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Fyzická distribuce jako přeprava produktu, je realizována postupně, vlastními vozy 

na místo určení, kde je kompletována do celého technologického celku.  

 Mezi odběratelem a společností je užší vztah. Společnost je zaměřena na menší 

počet dlouhodobých zákazníků, kteří vytvářejí větší objemy nákupů. Jedná se o menší 

počet větších odběratelů. Společnost udržuje dobré vztahy se zákazníkem, což jsou ve 

většině případů organizace z odvětví těžebního průmyslu.  

Lze říci, že trh, na kterém společnost působí, není klasický spotřební trh, ale jde o 

takzvaný B2B trh. Trh je nazýván trhem organizací nebo trhem mezifiremním. 

 

5.4 Komunikace 

Komunikační mix se skládá z jednotlivých nástrojů, které by měly podpořit prodej 

výrobků a služeb společnosti. Společnost působí na mezifiremních trzích nebo B2B trzích. 

Marketingová komunikace spadá pod odbor ředitele, který rozhoduje s členy týmu o 

realizaci konkrétního návrhu. 

 

5.4.1 Reklama 

Cílem reklamy je zde informovat veřejnost a potenciální firmy o činnostech 

společnosti Vzhledem k tomu, že společnost působí na mezifiremním trhu a je úzce 

specializovaná, nevyužívá rozsáhlou veřejnou reklamu a reklamou ve sdělovacích 

prostředcích typu TV se nezabývá vůbec.  

Forma reklamy, kterou využívá, jsou články v odborných časopisech, kde prezentuje 

svoji činnost. Inzeruje například v odborném časopise LOMY a TĚŽBA viz (Obrázek č. 5) 

nebo se prezentuje v časopise STAVEBNÍ TECHNIKA. Zde společnost inzeruje většinou 

u příležitosti připravovaných akcí a výstav. 

Účastní se akcí a výstav mezi, které patří například veletrh EXPO Mokrá, která se 

koná 1 krát za 2 roky, STROJNÍ VELETRH v Brně, mezinárodní výstava BAUMA 

v Německu, FOR INDUSTRY, RECYCLING, TCECHINVEST. 
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Společnost je publikována v HORNICKÉ ROČENCE, kterou vydává Český Báňský 

Úřad, tato ročenka je souhrnem všech vedoucích společností, které se pohybují v těžebním 

oboru. Pro své obchodní partnery vytváří katalogy a letáky produktů. 

 

 

Zdroj - [7]  

Obrázek č. 5 – Inzerát v časopise LOMY a TĚŽBA 

 

5.4.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje by měla podnítit zákazníka ke koupi produktu. Jak bylo zmíněno, 

společnost se účastní prodejních výstav, veletrhů a konferencí, udržuje stávající kontakty 

se zákazníkem a hledá potenciální zákazníky.  

Významným prvkem jsou zde cenové slevy poskytované dlouhodobým a 

významným zákazníkům a slevové akce. 

Další složkou podpory prodeje, kterou společnost využívá, jsou dárkové předměty. 

Jedná se o předměty, které se rozdávají stávajícím nebo potenciálním zákazníkům. Jsou to: 

kalendáře, igelitové tašky, propisovací tužky, trička, čepice, metry, které na sobě nesou 

logo nebo obchodní značku společnosti. 

Společnost VVV Most spol. s.r.o. organizuje také školení, vzdělává své 

spolupracovníky a pořádá specializované semináře v rámci firemního výročí. Letos firma 

oslaví 25 let svého působení na českém trhu. 
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5.4.3 Public relations – Vztahy s veřejností 

Publikované materiály – Jsou materiály, kterými společnost oslovuje veřejnost a 

vytváří s nimi vztah. Mezi ně patří výroční zprávy, články a brožury. 

Podpora vzdělávání – Společnost vytváří vzdělávací projekty pro školy a školská 

zařízení např. projekt „ PODNIKAVÝ ABSOLVENT “, cílem projektu bylo vzdělávání 

žáků SŠ zábavnou formou, konkrétně formou vytvořené počítačové hry.  

Cílem dalšího projektu „ SAMOSTATNÝ ABSOLVENT “ bylo vytvoření 

spolupráce, rozvoj schopností a dovedností žáků SŠ. 

Identita společnosti – Je souborem prvků, kterými je společnost rozeznatelná. 

Společnost využívá firemní logo, které je vyobrazené na většině předmětů, hlavičkový 

papír, firemní formuláře, dotazníky a vizitky viz (Obrázek č. 6). Budova, ve které má 

společnost kanceláře je označena obchodní značkou. Výrobní a skladový areál Bylany 

Most je označen reklamní tabulí viz (Obrázek č. 2). 

 

 

Zdroj – interní zdroj společnosti 

Obrázek č. 6 – Vizitka společnosti 

 

5.4.4 Osobní prodej  

Převážná většina zakázek je realizovaná formou osobního prodeje. Při získávání 

zakázek je u vedoucího prodeje kladen důraz na odbornost a znalosti problematiky 

těžebních společností. Jeho odbornost a znalosti umožňují efektivně reagovat na potřeby 

zákazníka. Společnost využívá prostřednictvím vedoucího prodeje nástroje osobního 

jednání jako jsou schůzky, telekonference, písemnou a telefonickou komunikaci. 
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5.4.5 Přímý marketing 

Společnost si jako přímý marketing zvolila osobní prodej a on-line marketing. Vede 

databázi svých významných zákazníků, které informuje o svých akcích např. e-mailem, 

poštou, telefonicky nebo i osobně a tím je stimuluje k navýšení objednávek.  

Forma přímého marketingu, kterou společnost využívá nejaktivněji je on-line 

marketing. Pomocí e-mailové pošty vyřizuje většinu svých zakázek. Výhodou je okamžitá 

reakce zákazníka na nabídku. 

Společnost má vytvořeny webové stránky [8], které jsou přehledné a obsahují 

informace o jednotlivých produktech. Jsou zde uvedeny povinné údaje, reference, projekty 

EU, a kontakty. Stránky jsou k dispozici ve třech jazycích češtině, angličtině, němčině. 

Součástí webových stránek je odkaz na technicko poradenský portál i-TES, který 

společnost vytvořila. Zde se prezentuje jak firma, tak jsou zde uvedeny profily 

jednotlivých dodavatelů a firem. Návštěvnost tohoto portálu vykazuje růst. 

Společnost si založila facebookový profil, jak v české, tak anglické podobě. 

Prostřednictvím tohoto profilu chce společnost upozornit na nové výrobky. Jednoduchým 

klikem je zákazník přesměrován na celý katalogový list produktu. 

Jako formu placené reklamy využívá společnost profil na vyhledavači Seznam.cz, 

kde má předplacenou reklamu po zadání klíčového slova. Zajištuje si tak umístění mezi 

třemi prvními odkazy. Dále jsou stránky optimalizovány pro internetové vyhledavače, tak 

aby se objevovali na prvních stránkách. 

 

5.4.6 Propagační náklady na reklamu 

Největší část objemu ročních nákladů na propagaci společnosti připadá na položku 

účast na výstavách a to 36 % viz (Graf č. 2). Právě výstavy mohou být zdrojem nápadů pro 

marketingové oddělení a zdrojem potenciálních odběratelů i dodavatelů. Velmi podobná 

část objemu nákladů připadá na propagační předměty a to 34 %. Lze konstatovat, že 

společnost má největší propagační náklady na podporu prodeje. 
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Zdroj – interní data společnosti + vlastní zpracování 

Graf č. 2 – Roční propagační náklady na reklamu 

  



Věra Gremlicová: Marketingový mix společnosti VVV Most spol. s.r.o. 

2015                                                                                                                            38 

 

6 Prezentace zjištěných skutečností, návrhy na 
optimalizaci marketingového mixu 

 

6.1 Prezentace pomocí SWOT hodnocení 

SWOT hodnocení je souhrnem silných a slabých stránek společnosti, příležitostí a 

hrozeb. Výsledek odráží souhrn zhodnocení podnikatelského prostředí a analýzu celého 

marketingového mixu. Intenzita jednotlivých zjištěných faktorů je uvedena v příloze č. 2., 

ve které je zhodnocen vliv těchto faktorů na podnikatelské prostředí a k tomu je použita 

číselná stupnice 1 – 5. 

 

SILNÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI 

- dlouholeté zkušenosti generálního ředitele v oboru úpravy dopravních pásů 

- dlouhodobé kontakty a věrnost zaměstnanců společnosti 

- kvalitní vztahy uvnitř společnosti 

- vzdělávací systém zaměstnanců 

- týmová spolupráce 

- výborná pověst společnosti v okruhu zákazníků 

- velké množství nabízených produktů a služeb 

- investice do vývoje a výzkumu 

- výborná komunikace se zákazníky 

- produkty vysoké kvality 

- produkty vyrobené z kvalitních materiálů 

- obchodování i na zahraničních trzích 

- přímá distribuce neprodražuje produkt 

- komplexnost dodávek na klíč 

- komplexnost doprovodných služeb, údržby a poradenství 

- rychlost a flexibilita 

- produkty pro měření s vlastní homologací a certifikáty 

- mnoho výhod pro zákazníky, množstevní slevy 
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- slevy stálým zákazníkům  

- dobrá pověst podniku 

- rychlost dodávky servisu a dílů z havarijního skladu zásob 

- velké zásoby základních materiálů – servis do 24 hod. 

 

SLABÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI 

- společnost nezpracovává marketingový plán písemně 

- neexistující obchodní zástupci – nahrazeni vedoucími jednotlivých oddělení 

- závislost na dominantních dodavatelích 

- závislost na dodavatelských cenách 

- menší počet zákazníků neumožnuje diverzifikovat zisky 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

- zachování si vysoké kvality vyhotovení a doprovodných služeb 

- zachování investic do vývoje a výzkumu 

- rozšíření zahraniční distribuční sítě 

- poskytnutí know how jiným firmám za účelem zisku 

- zaměření se i na jiné průmyslové sektory (zemědělství a další) 

 

HROZBY 

- zvyšování cen pohonných hmot prodražuje produkt 

- vstup silného konkurenta na trh 

- změna legislativy – snížení zájmu o nerostné suroviny 

- změna technologií 

- snížení kvality dodavatelů 

- útlum v oborech, které jsou navázány na zákazníky 

- úspory státních investic v návazných odvětvích 
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ 

Na základě všech zhodnocení mohu říci, že společnost VVV Most spol. s.r.o. je 

úspěšnou společností ve svém oboru. Z hodnocení SWOT je vidět převaha silných stránek 

nad stránkami slabými Její základní marketingová strategie je zaměřena na výzkum, vývoj 

a výrobu a v tomto duchu společnost realizuje své plány, které staví na svých dlouholetých 

zkušenostech.  

Přesto doporučuji zaměřit se na průzkum trhu a stanovení reálných marketingových 

strategií a vypracovávat tuto skutečnost v písemné podobě. 

 Společnost pokračuje ve vývojovém trendu, investuje do výzkumu a vývoje 

inovací a drží se tak poslání, které si stanovila. 

 Skutečnost je v souladu se strategickým cílem společnosti „Strategie 

inovací“. 

 

 Společnost si drží trend strategie zdokonalování služeb, rozšíření služeb, 

navyšování počtu doprovodných služeb kvalitu služeb, rychlost dodání, kvalitu 

dodaných produktů. 

 Společnost se drží cíle, který si stanovila a postupuje v souladu se 

strategickým cílem společnosti „Strategie diferenciace“. 

 

 Neexistence marketingového plánu v písemné podobě. 

 Společnost nevyužívá obchodních zástupců. 

 Tyto skutečnosti budou optimalizovány v závěrečné části 

 Nové návrhy a doporučení 

 

6.2 Návrhy na optimalizaci 

 Neexistence marketingového plánu v písemné podobě. 

Doporučuji společnosti, aby si vypracovala marketingový plán v písemné podobě. 

Přinese to společnosti jasnější přehled o marketingových investicích a nedojde 

k opomenutí dobrých nápadů v této oblasti.  
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 Společnost nevyužívá obchodních zástupců 

Doporučuji, aby společnost zvážila využití obchodních zástupců. Stávající odbor 

prodeje by se mohl věnovat problematice strategického plánování a obchodní zástupci by 

zajištovali získávání nových zákazníků. Je třeba kalkulovat s většími náklady na mzdy a 

vzdělávací systém, který bude časově náročnější vzhledem k odbornosti. 

 

6.2.1 Nové návrhy a opatření 

 

 Větší zaměření se na získávání nových zákazníků z důvodů diverzifikace zisků 

Doporučuji dále pokračovat v získávání většího počtu zákazníků, což umožní lépe 

diverzifikovat příjmy a ztráta jednoho nebo dvou zákazníků neohrozí firmu. Toto opatření 

koresponduje s potřebou využívat činnosti obchodních zástupců. 

 

 Zaměření se i na jiné průmyslové sektory  

Doporučuji se zaměřit i na jiné průmyslové sektory, jako je zemědělství, 

potravinářství nebo stavebnictví v oboru činnosti firmy. Využití dopravníkových pásů není 

striktně určeno pro přepravu nerostných surovin. Společnost by se dostala do povědomí 

širokému okolí firem z jiných průmyslových odvětví a snížila by tak rizika dopadu 

budoucích změny v české legislativě. 

 

 Poskytnutí  know-how na nových trzích 

Při pronikání společnosti na nové zahraniční trhy, nemusí firma zakládat vše od 

začátku. Měla by se zaměřit na výběr společnosti, s podobným zaměřením a poskytnout 

mu své know-how. Vývoj světové ekonomiky otevírá spíše trhy východní, trhy 

nenasycené, kde je rostoucí průmysl a nenasycená ekonomika. Společnost by mohla mít 

podíly z této spolupráce. Vytvořila by tak síť firem, která by generovala velké zisky. 
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7 Závěr 
Oblast marketingu na B2B trzích je odlišná od trhů spotřebitelských, přesto základy 

marketingu platí i pro tento trh, ve kterém největší roli hrají dobré vztahy se zákazníkem. 

Společnosti, které zde obchodují, kladou na tyto vztahy velký důraz, jelikož jsou nosným 

prvkem pro strategii tohoto trhu. 

Cílem této bakalářské práce byla analýza marketingového mixu společnosti VVV 

Most spol. s.r.o. Na základě této analýzy bylo provedeno srovnání, zda společnost naplňuje 

své strategické cíle. Dle zjištěných skutečností byla provedena jeho optimalizace. Cíl práce 

byl naplňován podle navržené metodiky v těchto krocích. 

V teoretické části byly vymezeny teoretická východiska pojmů „strategické řízení a 

marketingový mix podniku“ s charakteristikou jednotlivých nástrojů marketingového 

mixu. 

Na základě získaných teoretických poznatků a konzultací s vedením společnosti byla 

provedena v  praktické části charakteristika společnosti, zhodnocení vnitřního a vnějšího 

prostředí a zhodnocení marketingových strategií společnosti. V neposlední řadě byla 

provedena analýza stávajícího marketingového mixu společnosti a na základě analýz bylo 

určeno, zda společnost naplňuje své strategické cíle.  

V závěru teoretické části je pomocí SWOT hodnocení uvedena prezentace zjištěných 

skutečností a návrhy na jejich optimalizaci spolu s novými návrhy, které by mohly přivést 

společnosti nové zákazníky a celkově zvýšit efektivitu marketingových strategií, které již 

společnost využívá. 

Lze říci, že společnost naplňuje své strategické cíle, ale marketingové strategie 

využívá jen z části. Na základě zjištěných faktorů plynoucích ze SWOT hodnocení je 

nejsilnější stránkou společnosti VVV Most spol. s.r.o. technický rozvoj a inovace 

produktů. Velký důraz je kladen na kvalitu poskytovaných produktů a služeb spolu 

s vytvářením dobrého jména společnosti. Společnost dbá na spokojenost svých stávajících 

zákazníků, je s nimi v úzké spolupráci a vytváří tak pro sebe zpětnou vazbu. Na základě 

této zpětné vazby pak vytváří své strategické cíle. 

Informace pro tuto bakalářskou práci byly zpracovány na základě osobních 

rozhovorů s vedením společnosti, z interních materiálů společnosti, z literárních zdrojů a 
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vlastních poznatků získaných během studia. Navržená doporučení se mohou stát přínosem 

pro společnost. 
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Příloha č. 1 – Sortiment produktů 

 

 

 

  

DOPRAVNÍKY

Pásové dopravníky 

Hadicové dopravníky a U dopravníky Příhradové pásové dopravníky Technologické pásové dopravníky

Z a L dopravníky typu Flexowell Podavače

Speciální dopravníky

Korečkové dopravníky

DOPRAVNÍ PÁSY

Dopravní pásy hladké Dopravní pásy profilové Dopravní pásy s bočními vlnovci

Dopravní pásy PVC a PU

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY SEPARACE A INDIKACE

Dopadové lože Separátor neželezných kovů SNF

Kryty dopravníků Hnací magnetický buben HMB

Pohony a převodovky Magnetický bubnový separátor MBS

Stěrače dopravních pásů Permanentně magnetické separační rampy PMSR

Technologické a nouzové spínače Permanentní třídící magnet PTM

Těsnící systémy dopravníků SPILL-EX

Válečky, vál. pražce a bubny

VÝZKUM, VÝVOJ - MĚŘÍCÍ TECHNIKA PORADENSTVÍ A EXPERTÍZY

Přístroj pro měření tloušťky Poradenství a expertízy

Detektor uložení ocelových lan

Detektor vybočení ocelových desek

Radiofrekvenční systém měření teploty

TTM trhací stroj



 

 

Příloha č. 2 – Míra vlivu na postavení ve společnosti 

 

 

Dodavatelé Odběratelé - 

Zákazníci

Konkurence Distributoři

SILNÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI

          dlouholeté zkušenosti generálního ředitele v oboru úpravy dopravních pásů 3 4 4 3

          dlouhodobé kontakty se zákazníky 2 4 2 3

          kvalitní vztahy uvnitř společnosti a věrnost zaměstnanců společnosti x x x x

          vzdělávací systém zaměstnanců 1 2 3 3

          týmová spolupráce v rámci firmy x x x x

          výborná pověst společnosti v okruhu zákazníků 3 5 4 4

          velké množství nabízených produktů a služeb 3 5 4 5

          investice do vývoje a výzkumu 2 4 4 3

          výborná komunikace se zákazníky 1 5 1 5

          produkty vysoké kvality 2 5 3 4

          produkty vyrobené z kvalitních materiálů 2 4 3 4

          obchodování i na zahraničních trzích 4 3 2 4

          přímá distribuce neprodražuje produkt 3 4 4 2

          komplexnost dodávek na klíč 2 5 3 4

          komplexnost doprovodných služeb, údržby a poradenství 2 5 4 4

          rychlost a flexibilita 3 5 4 3

          produkty pro měření s vlastní homologací a certifikáty 2 3 4 3

          mnoho výhod pro zákazníky, množstevní slevy 2 5 3 3

          slevy stálým zákazníkům 1 4 2 2

          dobrá pověst podniku 4 5 3 4

          rychlost dodávky servisu a dílů z havarijního skladu zásob 3 5 4 3

          velké zásoby základních materiálů – servis do 24 hod. 2 5 3 3

SLABÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI

          společnost nezpracovává marketingový plán písemně 4 5 3 4

          neexistující obchodní zástupci – nahrazeni vedoucími jednotlivých oddělení 3 4 3 5

          závislost na dominantních dodavatelích 5 4 4 2

          závislost na dodavatelských cenách 4 4 3 3

          menší počet zákazníků neumožnuje diverzifikovat zisky 2 5 2 2

PŘÍLEŽITOSTI

          zachování si vysoké kvality vyhotovení a doprovodných služeb 2 5 3 4

          zachování investic do vývoje a výzkumu 2 4 3 3

          rozšíření zahraniční distribuční sítě 3 5 4 4

          poskytnutí know how  jiným firmám za účelem zisku 3 4 3 3

          zaměření se i na jiné průmyslové sektory 3 5 3 3

HROZBY

          zvyšování cen pohonných hmot prodražuje produkt 4 5 4 4

          vstup silného konkurenta na trh 3 4 5 3

          změna legislativy – snížení zájmu o nerostné suroviny 4 5 4 4

          změna technologií 4 4 4 4

          snížení kvality dodavatelů 3 4 4 4

          útlum v oborech, které jsou navázány na zákazníky 5 5 4 4

          úspory státních investic v návazných odvětvích 5 5 4 3

SWOT hodnocení

 Míra vlivu 1 - 5 (nejvíce) na mikroprostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


