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Anotace 

V předložené práci popisuji stručně marketingový mix. V první části se zaměřuji na 

stručný popis vybrané stavební firmy, kterou jsem si zvolil pro mou bakalářskou práci. 

Dále chci v této práci co nejlépe popsat problematiku marketingového mixu a to 

z obecného hlediska, které je v oblasti marketingu velmi dobře popsáno v některých 

literaturách. V následující části je vysvětlena oblast marketingového mixu u vybrané 

společnosti. Zde se snažím tuto problematiku popsat konkrétně pro zvolenou stavební 

firmu, kterou jsem si vybral. Poté chci co nejlépe popsat řešené problémy v této oblasti. 

Na závěr je zařazeno doporučení budoucích kroků, které by prostřednictvím 

marketingového mixu, napomohly k rozvoji stavební firmy Sisko. 

Klíčová slova: marketingový mix, stavebnictví, společenská smlouva, obchodní zákoník, 

Evropská unie, nezaměstnanost, segment, ekonomika, reklama, technologie, infrastruktura, 

design, komunikační mix, inženýrské sítě, investor, internet, zakázka, společnost, stát, 

služby 

Summary 

This thesis treats i working shortly marketing mix. In the first part i orientace on 

shortly description choice building company, which i choose for my bachelor bachelor 

work. Further in this work i want to describe preferably problem marketing mix of 

generally aspekt, which is in marketing area very good description in each literatures. In 

another part is cleared up part marketing mix for choice company. Here I try this problems 

describe concretely for choice building company, which I chose. After then I want to 

describe problems in this part to the nines. In the end of the thesis there is an 

recommendation of the future steps which assist by means of marketing mix development 

building company Sisko 

Keywords: marketing mix, civil engineering, articles of partnership, commercial code, the 

European Union, unemployment, segment, economy, advertisement, technology, 

infrastructure, design, communication mix, civil engineeriing works, investor, internet, 

commission, company, country, services, 

 



Seznam použitých zkratek 

a. s. – akciová společnost 

BMW – Bavorské motorové vozidlo 

ČEZ – České energetické závody  

DPH – daň z přidané hodnoty 

IČ – identifikační číslo  

ISO – dokumentovaný systém řízení jakosti  

JCB – zemní stroj – rýpadlo nakladač 

k. ú. – katastrální území  

p. č. – popisné číslo  

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

UNC – univerzální nakladač čelní 

USA – Spojené státy americké 

v. o. s. – veřejná obchodní společnost 

4P  – čtyři prvky marketingového mixu 
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1  Úvod, cíl práce 
Podle mého názoru je obecně marketing asi nejvíce založen v oblasti podnikání na 

vztazích se zákazníky. Vytváření hodnot pro zákazníka a uspokojování jeho potřeb a přání 

ukazuje moderní myšlení a praxi. Hodně lidí si myslí, že marketing představuje pouze 

prodej a reklamu. Určitě oprávněně, protože lidé jsou „masírováni“ neustále každý den 

různými marketingovými nástroji, které je ovlivňují například při nákupech. Novým 

pojmem myšlení v marketingu není pouze prodej, ale hlavně uspokojení potřeb zákazníků 

[1]. 

V první kapitole bakalářské práce charakterizuji vybranou firmu. Popisuji například 

založení firmy, ale i její právní formu, podle které je zapsána do obchodního rejstříku. 

Obchodní rejstřík dělí firmy dle výše základního kapitálu na (s.r.o., v.o.s, a.s, atd.). V této 

kapitole také zahrnuji sídlo a působnost firmy. Chci co nejlépe popsat vymezení pracovní 

činnosti firmy, a v jakých činnostech ve stavebnictví konkrétně působí. Důležitým 

hlediskem v charakteristice firmy je podle obchodního zákoníku velikost firmy. Podle 

zjištěných údajů, které se týkají počtu zaměstnanců ve firmě, zařazuji firmu dle 

obchodního zákoníku z hlediska velikosti, do kategorie malých a středních podniků [5]. 

V kapitole, která se nazývá obecný popis marketingového mixu, popisuji marketingový 

mix z hlediska teorie, kdy přesně specifikuji 4P. Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které 

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu [1]. Zmíněný mix 

se skládá ze všech aktivit, které firma vyvíjí proto, aby vzbudila výrobkovou poptávku. 

Aktivity lze utřídit do čtyř skupin proměnných, které jsou známy jako „čtyři P“ (4P). 

Jednotlivými prvky marketingového mixu jsou výrobek (product), cena (price), distribuce 

(place) a komunikační politika (promotion) [1]. Konkrétní popis této oblasti je rozvinut 

později. V následující kapitole popisuji konkrétně oblast marketingového mixu aplikovaný 

na zvolenou firmu. Na základě 4P vyhodnocuji dosavadní zjištěné informace o firmě a chci 

nalézt určitá doporučení pro budoucí rozvoj firmy. 

Cílem mé práce je, analyzovat firmu z hlediska marketingového mixu. Vyhodnotím 

všechny ukazatele, které se týkají této problematiky. Dále chci nalézt a doporučit nové 

myšlenky, které napomohou k rozvoji firmy. Cílem je, aby firma získala více zákazníků, 

více zefektivnila produkci a dosáhla co nejlepších hospodářských výsledků. Domnívám se, 
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že celá oblast marketingu do, které patří zmíněný marketingový mix, bude nadále 

předmětem budoucích inovací v tomto oboru a myslím si, že bude ovlivňovat naše životy 

více. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 
V následující kapitole je uvedena charakteristika firmy od jejího založení, a zejména 

oblast jejího působení. 

2.1 Založení firmy a právní forma 
Stavební společnost Sisko působí na trhu v České republice bezmála 20 let. 

Společnost byla založena dne 18. 9. 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. 

Firma vznikne dnem zápisu do obchodního rejstříku podle právních předpisů [5]. Název 

společnosti vhodně vystihuje převážnou část prací, kterými se společnost zabývá. Název 

Sisko znamená - stavby inženýrských sítí a komunikací. Protože firma vznikla 

v devadesátých letech, kdy po pádu komunizmu byla velká odhodlanost lidí podnikat, a trh 

byl nenasycen, domnívám se, že rok založení byl velice vhodný. V dnešní době je těžší 

rozjíždět firmu v jakémkoliv odvětví, protože tržní prostředí je více konkurenční. 

Nepříznivý vliv na nynější podnikání má samozřejmě klesající tendence českého 

hospodářství, zejména z důvodů snížení množství zakázek v ekonomice. Stavebnictví není 

výjimkou. Zmíněná společnost v roce vzniku měla slušný předpoklad, stát se na trhu 

úspěšnou. Je jasné, že počátky podnikání jsou vždy těžké v jakékoliv oblasti. Stavební 

činnost musí čelit různým nepříznivým faktorům, kterými jsou například počasí, objem 

zakázek, atd. Přes všechna rizika, která byla, firma díky dobré finanční a obchodní 

činnosti, dokázala překonat těžké začátky podnikání a získala silné postavení v regionu 

v silničním stavitelství. 

Společnost byla založena podle právní formy jako společnost s ručením omezením, 

což je taková společnost, která má výši základního kapitálu minimálně 200 000 korun 

českých. Společnost odpovídá za závazky veškerým svým majetkem [5]. Firma byla 

založena na základě společenské smlouvy dnem, který je zmíněn na začátku práce. 

Myslím, že zvolená právní forma společnosti je správná, i z hlediska velikosti firmy. 

Například forma akciových společností je jen u subjektů, které mají velký základní kapitál 

a samozřejmě jsou rozsáhlé z hlediska velikosti firmy [4]. 

2.2 Sídlo a působnost firmy 
Stavební společnost Sisko má své firemní sídlo v Přerově. Město Přerov se nachází 

v Olomouckém kraji. Konkrétní adresa sídla firmy je Velká Dlážka 8,750 02 Přerov. Dále 
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má firma svou provozovnu na adrese Novosady 189,750 00 Dřevohostice. V 

Dřevohosticích na zmíněné adrese, parkuje firma část svého technického vybavení, které 

například zahrnuje nákladní automobily, bagry a podobné stroje, které podrobněji popíši 

později. Společnost má ještě jedno místo, kde parkuje své technické vybavení na adrese - 

Svatopluka Čecha 1422,75131 Lipník nad Bečvou. Je jasně vidět, že firma, která vlastní 

například dvě tyto parkovací plochy, patří ve svém oboru spíše k větším firmám. Podle 

zmíněných adres je zjevné, že Sisko, provádí své práce v Olomouckém kraji převážně 

v okolí Přerovska. Samozřejmě, že firma může působit i v jiných krajích v naší zemi, ale 

pokud má dostatek zakázek, je výhodnější působit v kraji, kde sídlí. Tuto strategii si 

mohou dovolit velké stavební firmy. 

Působnost firmy: 

Předmětem činnosti společnosti jsou podle výpisu z obchodního rejstříku: 

 provádění staveb včetně jejich změn; 

 stavitel; 

 provádění inženýrských staveb včetně technického vybavení; 

 inženýrská činnost ve stavebnictví; 

 poradenská činnost v oblasti stavitelství; 

 silniční motorová doprava nákladní, bez omezení celkové hmotnosti; 

 podnikání v oblasti nakládání s odpady; 

 obchodní činnost-nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej [8]. 

 Firma působí nejvíce v oblasti provádění staveb včetně jejich změn a v provádění 

inženýrských staveb včetně technického vybavení. Je jasné, že záleží na společnosti, kterou 

oblast preferuje a také má rozhodující slovo tržní prostředí [4]. Tržní prostředí je například 

konkurence stavebních společností, které mohou konkurovat nižší cenou svých nabízených 

služeb, rychlejší výstavbou projektů a podobně. Velmi důležitá je nabídka ve formě počtu 

nabízených stavebních zakázek převážně od územních samosprávných celků, ale i od 

soukromých subjektů. Přetrvávající hospodářská recese má vliv na počet stavebních 

zakázek a na vzájemnou konkurenci jednotlivých firem. 
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2.3  Popis pracovní činnosti společnosti 
Činnost firmy je hlavně zaměřena na provádění stavební činnosti, která například 

zahrnuje výstavbu komunikací a mostů, chodníků, parkovišť a dalších prací. Další oblastí 

jsou zemní práce, do kterých spadají například výkopové práce a čištění vodních toků. 

Nezbytnou činností je také oblast autodopravy, kdy firma přepravuje nejrůznější materiály. 

Jak je vidět, činnost společnosti je podle mého názoru dostatečně rozsáhlá. Obecně lze říci, 

že každá stavební firma nabízí své služby. Služby v oblasti stavebnictví nebo v jakýchkoliv 

jiných oblastech podnikání jsou hnací silou každé ekonomiky. Je zjevné, že tyto činnosti, 

které společnost provádí, vyžadují nemalé množství stavební techniky a pracovního 

personálu. Odběratelé poskytovaných služeb společnosti vycházejí ze sektoru soukromého, 

ale hlavně z veřejného. Jak již zmiňuji v mé práci, zákazníci jsou z regionu střední 

Moravy. Je zjevné, že objem zakázek se odvíjí od situace na trhu. V dnešní přetrvávající 

finanční a hospodářské krizi je objem zakázek ve stavebnictví negativně ovlivněn touto 

situací. 

Jak jsem již zmínil hlavního uživatele služeb, kterými je veřejný sektor v tomto 

případě obce, města a kraje, kteří velkou měrou ovlivňují objem zakázek pro firmu Sisko. 

Podle mého názoru je objem zakázek, které obce a města nabízejí firmám, závislý na 

dobrém hospodaření a vedení těchto celků. Důležité je, jak jsou představitelé (starostové, 

primátoři) schopni sehnat peníze ze státního rozpočtu, nebo rozpočtu kraje, a samozřejmě 

využít peněžní prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Schopnost sehnat tyto 

prostředky na modernizaci měst, obcí, kraje závisí především na vedoucích představitelích 

těchto jednotek. Z dobrého vedení profitují obyvatelé, kteří žijí v těchto místech, protože se 

zlepší kvalita života a i podnikatelskému sektoru se povede lépe. Obecně lze říci, že 

všichni obyvatelé územně správních celků chtějí mít co nejlepší kvalitu života. 

2.4   Velikost firmy 
Jak jsem zmínil na začátku mé bakalářské práce, firma Sisko, byla založena na 

začátku devadesátých let. Je jasné, že pokud firma v našem případě stavební nebo 

jakákoliv jiná firma, která podniká v jiném oboru, čelí ze začátku určitým rizikům 

podnikání. Při zahájení podnikání většinou firma nedisponuje takovými finančními 

prostředky, jaké by chtěla mít. Myslím si, že vždy je velmi těžké pro firmu získat opravdu 

kvalitní pracovní sílu, i když například nezaměstnanost v regionu je vyšší. Celková míra 
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nezaměstnanosti k 31. 10. 2009 činí 8,5 %. Procentní míra nezaměstnanosti vyjadřuje 

počet lidí bez práce, která je v České republice 498 760. Nejvyšší míra nezaměstnanosti se 

tradičně vyskytuje v okresech Most (16,1 %), Karviná (14,1 %), Bruntál (14 %), Děčín 

(13,9 %), Hodonín (13,7 %) a Šumperk (13,6 %). Nejnižší nezaměstnanost je v okresech 

Praha-východ (3,3%), Praha (3,4 %) a Praha-západ (3,8 %). Nezaměstnanost, která je 

v Praze, se obecně nazývá jako: „zdravá nezaměstnanost“. To je takový počet lidí, kteří 

pracovat nechtějí [6]. Protože firma Sisko, působí v Olomouckém kraji, uvádím zde 

aktuální míru nezaměstnanosti, která činí 11,02 %. Z toho nejvyšší míra je v okresech 

Šumperk (13,6 %) a Jeseník (12,08 %). V okrese Přerov, kde firma sídlí, má své 

provozovny a kde má většinu svých zakázek, je míra nezaměstnanosti (11,26 %). 

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji dosahuje třetí nejvyšší úrovně v zemi. Vyšší úroveň 

nezaměstnanosti vykazuje pouze kraj Moravskoslezský a Ústecký. Aktuální míra 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji je (11,7 %). Jak lze vidět, Olomoucký kraj 

disponuje menší nezaměstnanosti oproti Moravskoslezskému, ale pouze nepatrně. V dnešní 

době, je těžší získat kvalitní zaměstnance, a to i v oblasti stavebnictví. Domnívám se, že po 

roce 1989, mnohem více rodin vede děti k tomu, aby měly alespoň maturitní vzdělání, což 

je určitě dobré, ale učební obory, které jsou pro ekonomiku nezbytné, naplněny příliš 

nejsou. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že pro firmy je těžší najít odborníky v dělnických 

profesích, což už jsem zmínil. Doufám, že učební obory nebudou zanikat, ale naopak, že se 

budou plnit budoucími odborníky v řemeslných oborech. Je jasné, že jak se firma Sisko, 

rozrůstala a budovala si pevnější postavení v regionu, tím samozřejmě potřebovala více 

pracovníků a investicemi narůstal i její majetek. 

Podle ukazatelů počtu pracovníku a velikosti majetku se firmy dělí na: 

 malé; 

 střední; 

 velké. 

Velké firmy, které u nás působí například ve zmíněné oblasti stavebnictví, jsou 

Skanska, Strabag, které mají poměrně velké počty pracovníků a velikost majetku. V dnešní 

době musí i tyto velké firmy propouštět kvůli nedostatku zakázek, které jsou ovlivněny 

hospodářskou krizí. Společnost Sisko, můžeme podle počtu zaměstnanců zařadit do 

skupiny firem středních. Počet zaměstnanců společnosti, k datu 29. 10. 2009, činí padesát 
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lidí. Domnívám se, že zmíněný počet zaměstnanců je velmi slušný z hlediska 

zaměstnanosti. Jak bylo zmíněno, společnost působí v regionu střední Moravy, kde je 

stabilně nezaměstnanost poměrně na vysoké úrovni. S vlivem hospodářské krize, je 

problém vzrůstající nezaměstnanosti pro obyvatele Olomouckého kraje stále větším 

rizikem. Sisko je významným zaměstnavatelem pracovní síly v regionu, kde působí. 
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3 Teoretické vymezení marketingového mixu 
V této kapitole popisuji marketingový mix z obecného hlediska 

3.1 Stručné popsání marketingového mixu 
Jakmile si firma zvolí celkovou marketingovou strategii, může začít s plánováním 

jednotlivých složek marketingového mixu, jednoho ze základních prvků moderního 

marketingu. Marketingový mix je významným nástrojem prodeje [2]. Marketingový mix je 

souborem taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a 

komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na 

cílovém trhu [1]. Obecně lze říci, že marketingový mix jsou všechny aktivity, které firma 

dělá proto, aby u zákazníků vzbudila poptávku po výrobku. Poptávka po výrobku nebo 

službě je pro firmu velmi důležitá a dává informaci o úspěšnosti výrobku, nebo služby na 

trhu. Marketingový mix se označuje jako tzv. 4P, což zahrnuje produkt, cenu, místo a 

propagaci. V marketingovém mixu pojem produkt zahrnuje například (sortiment, kvalitu, 

design nebo například značku). Další prvek je cena, do které patří (ceníky, slevy, náhrady, 

platební podmínky). Následující prvek marketingového mixu je místo, kde se zahrnují 

(distribuční cesty, dostupnost distribuční sítě nebo prodejní sortiment). Poslední prvek, 

který zastupuje 4P, je propagace, což zahrnuje (reklamu, osobní prodej, podporu prodeje a 

public relations). Z výše uvedených prvků, je podle mého názoru pro zákazníky 

nejdůležitější cena, která ovlivňuje většinu lidí při rozhodování, protože mají určité 

rozpočtové omezení. Myslím si, že určitá skupina lidí při nákupech preferuje oproti ceně 

například kvalitu, design, sortiment, značku nebo pověst firmy a tradici na trhu. 

Philip Kotler v knize, kterou používám v mé bakalářské práci, říká názor. 

„Marketingový mix může být úspěšný jen tehdy, pokud marketér se na něj dívá z pohledu 

kupujícího a ne z pohledu prodávajícího“. Marketingový mix 4P přechází na tzv. 4C a 

bude vypadat následovně: 

 z produktu bude zákaznická hodnota (Customer Value); 

 z ceny zákazníkova vydání (Cost to the Customer); 

 místo se změní na zákaznické pohodlí (Convenience); 

 z propagace bude komunikace se zákazníkem (Communication). 



Petr Bagar Analýza marketingového mixu stavební firmy  

2009/2010  9 
 

Pokud se budeme dívat na marketingový mix z pohledu kupujícího, zjistíme, že zákazník 

požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci. Výsledkem je skutečnost, že 

z prvků 4P se stanou prvky 4C. Vztah 4P a 4C při schematickém znázornění. 

Tabulka 1 Vztah 4P a 4C 

4P 4C 

Výrobek Řešení potřeb zákazníka (customer solution) 

Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (customer cost) 

Distribuce Dostupnost řešení (convenience) 

Komunikace Komunikace (communication) 
Zdroj dat [1] 

Marketingoví pracovníci by se měli orientovat více na stranu zákazníka než na 

stranu prodejce. U marketingového mixu by měla nejprve firma zjistit, kdo jsou její 

zákazníci. Důležité je zjistit, na co zákazníci firmy reagují a co je nejvíce osloví. Firma 

musí také řešit otázky, jak se dostane ke svým zákazníkům a jakým způsobem je schopna 

zákazníky zaujmout. Například stavební trh se značně liší od trhu klasických komerčních 

produktů. Zatímco komerční produkt je v podstatě vyráběn pro anonymního zákazníka a 

umisťován v určitém tržním segmentu nebo segmentech, jímž je anonymní zákazník 

reprezentován se svými vlastnostmi, požadavky a preferencemi, je drtivá většina 

stavebních zakázek vyráběna pro zákazníka konkrétního, tedy zákazníka, jehož požadavky, 

vlastnosti a preference jsou přesně známy [2]. Obecně lze říci, že marketing je dynamický 

a i marketingový mix by měl být inovativní a schopný reagovat na změny. 

V marketingovém mixu se můžeme setkat s prvky 5P a 7P služeb, přičemž prvek 5P 

zahrnuje lidi (people). V případě marketingového mixu služeb firmy navrhují pozměněný 

model. 

3.2 Popis místa jako jednoho z prvků marketingového mixu 
Pod pojmem místo rozumíme všechny aktivity směřující k tomu, aby se výrobek stal 

pro cílové zákazníky fyzicky dostupným. Důležité je, kde firma sídlí z hlediska 

obchodních účelů, pro styk s obchodními partnery apod. Pokud má firma například více 

provozoven, je to dobrý signál pro zákazníky nebo partnery, že společnost má pevné 

postavení na trhu. Důležité pro každou firmu je umístění provozoven nebo sídla na 

vhodném místě z hlediska dostupnosti. Nebylo by příliš vhodné umístit provozovny do 



Petr Bagar Analýza marketingového mixu stavební firmy  

2009/2010  10 
 

velké vzdálenosti od míst, kde většinou firma provádí své služby v oblasti stavebnictví, 

protože by pro firmu vznikaly časové ztráty a náklady. Aspekty, které hrají důležitou roli 

při volbě sídla podniku, jsou například analýza vazeb na dodavatele se zvážením možnosti 

jejich volby, zjištění obchodních podmínek a kvalita služeb. Správné umístění firmy má 

velký vliv na budoucí výkonnost společnosti. Podnik při rozhodování o umístění sídla 

většinou zvažuje okruh těchto otázek: 

 jaké jsou zdroje pracovních sil a náklady spojené se získáváním pracovní síly; 

 jaký je přístup k surovinovým zdrojům a dopravní náklady s nimi spojené; 

 jaké jsou nejbližší zdroje energie a možnosti dopravních spojení; 

 jaké jsou možnosti odbytu; 

 možnost daňových úlev v dané lokalitě; 

 oblast ekologie. 

Firmy jsou obklopeny stále se měnícím okolním prostředím. Faktory, které zde 

působí jako například dodavatelé, poskytovatelé služeb, zákazníci, konkurence, veřejnost 

apod. mohou firmu pozitivně i negativně ovlivnit. Do prostředí se zahrnují další významné 

vlivy demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické nebo také kulturní, 

které vytvářejí marketingové příležitosti, nebo rizika, která ovlivňují skutečnost, jak firma 

dokáže uspokojit potřeby zákazníků [1]. Výše zmíněné faktory, jako jsou například 

dodavatelé, zákazníci nebo konkurence, patří do mikroprostředí firmy. Vlivy ekonomické, 

politické, kulturní, patří do makroprostředí firmy. Do mikroprostředí patří faktory, které 

bezprostředně ovlivňují možnosti firem uspokojovat potřeby a přání zákazníků. Firemním 

prostředím se myslí struktura uvnitř firmy. Struktura firmy může zahrnovat například 

vrcholový management, finanční oddělení, výzkum a vývoj nebo marketingové oddělení. 

Například vrcholový management stanovuje cíle a strategii firmy. Je důležité, aby 

jednotlivé skupiny vzájemně spolupracovaly a směřovaly ke stanoveným cílům. Nesmírně 

důležité jsou dobré vztahy podniku s dodavateli a odběrateli. Poskytovatelé služeb firmy 

využívají například pro hledání nových zákazníků. Patří zde různé marketingové agentury, 

které se zabývají výzkumem trhu, reklamou apod. Mezi poskytovatele služeb lze zahrnout 

společnosti, které provádějí dopravu a skladování zboží. Konkurence patří mezi největší 

rizika při podnikání. Firmy chtějí získávat co největší počet zákazníků na úkor konkurence. 

Musí zákazníka zaujmout a přesvědčit, že daná firma je lepší než konkurence. Myslím si, 
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že pokud je firma kvalitní, nemá problém s existencí na trhu. Služby pro veřejnost 

poskytují finanční instituce, kam patří například banky, které poskytují domácnostem 

spotřebitelské úvěry. Dále můžeme zařadit média (noviny, časopisy), zaměstnance firmy 

(pracovníky, brigádníky, vedení) atd. 

Do makroprostředí jak jsem již zmínil, patří demografické prostředí, ekonomické 

prostředí, přírodní, technologické, politické a také kulturní prostředí. Makroprostředím 

značíme vnější prostředí, ve kterém se firma pohybuje. Jednotlivé faktory, které patří do 

makroprostředí, umožní firmě nabídnout nové příležitosti, ale i rizika [1]. Demografie 

významně ovlivňuje firmy například při rozhodování, který výrobek umístí na trh. Starší 

populace lidí nakupuje jiný sortiment než mladí lidé. Starší lidé více hledí na cenu výrobků 

a služeb, naopak mladí lidé více hledí na kvalitu. Trend je takový, že populace stárne, což 

znamená, že roste počet lidí v důchodovém věku. Tento prvek má vliv například pro 

stavební firmy, které staví byty a domy. Čím starší je populace, tím menší je poptávka po 

nových bytech a domech. Dalším faktorem je ekonomické prostředí. Je důležité, aby lidé 

měli zájem nakupovat a měli na to potřebné peněžní prostředky. Ekonomické prostředí se 

skládá z faktorů, které působí na kupní sílu a složení výdajů domácností. Ekonomika každé 

země je jiná. Jsou země, které mají hlavně agrární ekonomiku, která je zaměřena na 

produkci potravin, které následně spotřebovávají. Zmíněné země příliš nevyvážejí. Naopak 

země, které mají průmyslově vyspělé ekonomiky, jsou bohaté a vyvážejí velké množství 

své produkce. V těchto zemích je vyšší životní úroveň, což znamená větší potenciál pro 

firmy a předpoklad, že lidé chtějí utrácet peněžní prostředky. Pro podniky je velmi důležité 

zjistit, za co lidé nejvíce utrácejí. Převažují hlavně potraviny a bydlení. Z toho vyplývá, že 

ekonomické prostředí firmy výrazně ovlivňuje. 

Přírodní prostředí je dalším prvkem makroprostředí. Patří zde hlavně surovinové 

zdroje, které jsou významnými vstupy při výrobním procesu. Společnosti se musí zabývat 

tímto prvkem. Velký problém činí například i znečištění ovzduší. Firmy by měli šetrněji 

přistupovat k surovinovým zdrojům jako je voda, vzduch nebo neobnovitelné zdroje (ropa, 

zemní plyn, uhlí atd.). Zvyšující se poptávka například po ropě a zemním plynu, přináší 

vyšší cenu těchto vstupů, což se promítne do cen výrobků a služeb pro koncové zákazníky. 

Podle mého názoru je důležité, aby se odborníci zabývali otázkou, jak hledat nové zdroje 

energií. Asi nejdůležitějším prvkem v makroprostředí jsou technologie, které nejvíce 

ovlivňuje marketingové aktivity. Technologie se velmi rychle mění. Například od 19. 
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století, které je označováno stoletím páry a pokroku, technologie zaznamenala obrovský 

růst. Nové technologie přinášejí vznik nových trhů a příležitostí pro všechny. Firmy musejí 

investovat do nových technologií, aby zůstaly konkurenceschopní. Společnosti, které 

investují do technologií, mají největší potenciál na trhu a snadněji překonávají i stávající 

finanční a hospodářskou krizi. Myslím si, že státy by měly co nejvíce podporovat vědu, 

výzkum a inovace. Podle mého názoru, jsou v naší zemi velmi chytří a vzdělaní lidé, kteří 

často odchází do zahraničí, a vytvářejí nové myšlenky v cizině, což je škoda. Politické 

prostředí velmi ovlivňuje marketingová rozhodnutí. Politické prostředí zahrnuje 

legislativu, kterou vytváří stát, prostřednictvím orgánů státní správy. Legislativa ovlivňuje 

a omezuje podnikatelské aktivity. Firmy nejčastěji zajímá při rozhodování o umístění 

podniku například daňová politika státu, množství regulací v oblasti legislativy, náklady na 

pracovní sílu, infrastruktura, vzdělanost apod. Stovky firem z celého světa investují 

například v Číně, díky nízkým výrobním nákladům a potenciálu místního trhu. Při 

stanovení marketingové politiky firmy, hraje legislativa státu významnou roli. Myslím si, 

že velké množství regulací na trhu a daňové systémy, omezují podnikání firem. Určité 

množství regulací ze strany státu je zapotřebí, ale ne ve velké míře. 

3.2.1 Distribuční politika 

Distribuční politika je pro podnik velmi důležitá. Některé firmy věnují svým 

distribučním cestám malou pozornost, což může negativně ovlivnit jejich podnikání. 

Výrobci by měli využívat služeb prostředníků, k uplatnění výrobků na trzích. Výrobci se 

snaží vytvořit distribuční cestu. Distribuční cesta je množina nezávislých organizací, které 

se podílejí na procesu zajištění dostupnosti výrobku nebo služby pro zákazníka [1]. 

Prostředníci (distribuční firmy) nakupují od výrobců výrobky ve větším množství, které 

následně rozdělí a prodávají je zákazníkům například po kusech. Hlavní funkce distribuční 

cesty, je zajistit přesun zboží a služeb k zákazníkům. Distribuční cesty využívají například 

výrobci televizorů, kamer, nábytku nebo domácích spotřebičů, kteří prodávají své výrobky 

do velkých elektro prodejen, které poskytují sortiment zákazníkům. Výše zmíněný příklad, 

znázorňuje nepřímou distribuční cestu, která zahrnuje jednoho nebo více prostředníků. 

Přímá distribuční cesta nezahrnuje žádného prostředníka. To znamená, že firma prodává 

přímo konečným spotřebitelům. 
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3.3 Cena jako prvek marketingového mixu 
Cena je částka, za kterou jsou výrobek nebo služba nabízeny na trhu. Je vyjádřením 

hodnoty pro spotřebitele, tj. sumy, kterou spotřebitel vynakládá, výměnou za užitek, který 

získá díky zakoupení výrobku nebo služby. Cena zahrnuje i další složky jako například 

slevy, termíny a podmínky placení, ceníky apod. Každá firma se musí soustředit na otázku, 

která se týká určení ceny jejích výrobků a služeb. Ceny vznikaly individuálně na základě 

vyjednávání mezi prodávajícím a kupujícím. V dnešní době, kdy internet má velký význam 

v komunikaci a nabídce produktů nebo služeb, se využívá dynamický způsob cenové 

tvorby. Znamená to využívání rozdílných cen, které jsou přizpůsobovány podle situace na 

trhu a podle jednotlivých zákazníků [1]. Cena je jediným prvkem marketingového mixu, 

který přináší příjmy. Ostatní prvky reprezentují náklady. Cena se může velmi rychle měnit, 

což znamená, že je nejpružnějším prvkem. Největší chyby při stanovení cen jsou, že 

cenová politika je hlavně orientována na náklady, nikoliv na zákazníky. Další problém je, 

že ceny nejsou upravovány podle změn na trhu, nebo nehledí na jiné prvky 

marketingového mixu. Cenová politika firmy je ovlivněna faktory, které můžeme rozdělit 

na dvě hlavní skupiny (interní, externí). 

Tabulka 2 Faktory, které ovlivňují rozhodování o cenové politice 

interní faktory 

 marketingové cíle 

 marketingový mix 

 náklady 

 firemní politika 

 

 

 

Cenová politika 

externí faktory 

 povaha trhu a poptávky 

 náklady, ceny a nabídka 

konkurence 

 ostatní vnější faktory 

(ekonomické podmínky, 

obchodní mezičlánky, 

politika vlády, 

celospolečenské otázky 

Zdroj dat [1] 

V případě interních faktorů jde o to, jak budou značku nebo výrobek vnímat spotřebitelé. 

Před stanovením ceny by firma měla zvolit výrobkovou politiku. Což znamená, jestli 

společnost bude vyrábět například luxusní automobily pro nejbohatší lidi nebo zda bude 
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vyrábět cenově dostupné automobily. Firma musí sledovat i jiné cíle, jako například 

maximalizaci zisku, postavení na trhu, kvalitu služeb atd. U výrobků, kde je hodně článků 

distribučního řetězce, musí společnost počítat s vyšší marží. Jakmile se firma soustředí na 

produkci velmi kvalitních výrobků, musí podle této skutečnosti, určit ceny. U cenové 

strategie se používá technika primárního určení cílové ceny. Nejprve je navržen výrobek, 

stanoví se optimální cena a pak jsou od ceny odvozovány náklady. 

U otázky nákladů musí firma prodávat za cenu, která pokryje všechny náklady (na 

výrobu, distribuci, prodej). K těmto nákladům je přiřazen přiměřený zisk. Všechny firmy 

se snaží, aby náklady byly co nejnižší. To jim umožní prodávat za nižší cenu a konkurovat 

soupeřům na trhu. Firma musí sledovat vývoj nákladů. V každé firmě musí vedení 

rozhodnout, kdo bude ceny určovat. Externí faktory, kam patří například povaha trhu a 

poptávky, určují nejvyšší možnou cenovou mez. Povaha trhu se obecně rozděluje na případ 

dokonalé konkurence, která slouží pouze k teoretickému využití. Povaha trhu se také 

může dělit na případ nedokonalé konkurence, kterou můžeme registrovat v praxi. Další 

případ je například oligopol, kde působí malý počet prodávajících z důvodů bariér při 

vstupu na trhu. Poslední případ je monopol, kde působí na trhu jediný prodávající. 

Takovým případem v České republice je energetický gigant ČEZ. Důležitým faktorem je 

poptávka po výrobcích nebo službách. Obecně platí, čím nižší cena, tím vyšší poptávka. 

Taková úměra neplatí u drahého zboží, protože zákazníci vidí vysokou kvalitu, za kterou 

jsou ochotni platit. Některé firmy zlevnily své luxusní zboží a zjistili, že zboží se prodávalo 

méně. Poptávka reaguje na povahu trhu. Záleží, zda-li-, je na trhu monopol, konkurence 

apod. Je také důležité znát, jaká je elasticita poptávky. Vyjadřuje, jak je poptávka citlivá na 

změny. Pokud firma zvolí strategii vysokých cen svých výrobků, může tato volba přilákat 

více konkurenčních firem. V případě, že společnost zvolí strategii nízkých cen, může tímto 

krokem konkurenci omezit, nebo dosáhne skutečnosti, že soupeři opustí trh. Firma musí 

brát v úvahu i jiné externí faktory, jako jsou ekonomické podmínky (růst, recese), míra 

inflace, úrokové sazby. 

3.3.1 Metody tvorby cen 

Skutečná cena se bude pohybovat někde mezi úrovní, která je příliš nízká na to, aby 

vytvořila zisk, a úrovní, která je tak vysoká, že po zboží nebude žádná poptávka [1]. 

Hlavní faktory, které jsou brány při stanovení cen, jsou nízká a vysoká cena, náklady, 
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hodnota vnímaná spotřebiteli, ceny konkurence a další externí i interní faktory [1]. 

Společnost musí zvažovat ceny konkurence a další externí i interní faktory, aby našla 

nejlepší cenu někde mezi krajními hodnotami. Metody tvorby cen jsou nákladově 

orientovaná tvorba cen, hodnotově orientovaná tvorba cen a stanovení ceny podle 

konkurence. U kategorie nákladově orientovaných cen je nejjednodušší metodou tvorby 

cen stanovení ceny přirážkou. Ta spočívá v tom, že se k nákladům na jednotku výroby 

přičte zisková přirážka (marže). Tato metoda se používá například u maloobchodních 

prodejců nebo u výrobců. Tato metoda je populární, protože výrobce snadněji a přesněji 

zjistí své náklady. Když firma odvozuje ceny od nákladů, zjednoduší tím cenovou tvorbu, 

protože nemusí měnit cenu podle změny poptávky. Další metodou, spadající do kategorie 

nákladově orientována tvorba cen, je analýza bodu zvratu. Cena je stanovena tak, aby 

pokryla výrobní a marketingové náklady, popř. je stanovena na základě plánované výše 

zisku [1]. Hodnotově orientovaná tvorba cen je založena na vnímání hodnoty kupujícím 

a ne na nákladech prodejce. Firma stanoví cílovou cenu na základě skutečnosti, jak 

zákazník vnímá hodnotu výrobku. Společnosti, které využívají tuto metodu, musí zjistit, 

jakou hodnotu zákazníci spojují s různými konkurenčními nabídkami. Zákazníci jsou 

dotazováni, kolik peněz jsou ochotni za výrobek zaplatit. Firma také může provést 

experiment, ve kterém chce zjistit vnímanou hodnotu různých nabídek. Myslím si, že 

v období posledního desetiletí, se změnily postoje zákazníků ohledně ceny a kvality. Firmy 

reagují na změny ekonomických podmínek a vnímání cen zákazníka. Více podniků nyní 

využívá strategii stanovení ceny podle vnímané hodnoty. Cílem metody je nabídnout 

správnou kombinaci kvality služeb za přijatelnou cenu. Různé firmy například změní touto 

strategii provedení stávajících značek tak, aby poskytly lepší kvalitu za stejnou cenu nebo 

stejnou kvalitu za cenu nižší. Poslední kategorií je stanovení ceny podle konkurence. 

Spočívá v tom, že firmy se snaží určovat své ceny podle konkurence a přitom se méně 

věnují svým nákladům nebo poprávce. Podniky mohou stanovit cenu nižší, vyšší nebo 

stejnou jakou mají konkurenti. V odvětvích, kde působí malý počet firem na trhu a 

obchoduje se zde například s ocelí nebo hnojivy, podniky volí stejné ceny [1]. 

Stát má velký vliv na oblast firemní cenové politiky. Každý stát si tvoří vlastní 

legislativu v oblasti ochrany hospodářské soutěže. V České republice stát provádí tuto 

kontrolu prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zmíněný úřad dohlíží, 

zda určité firmy v některém odvětví neuzavírají smlouvy o určení cen nebo jestli nebrání 
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jiným firmám ve vstupu na trh. Zákazníky v oblasti cen zajímají také například různé 

slevové akce firem nebo náhrady a platební podmínky. 

3.4 Produkt 
Pod pojmem produkt myslíme vše, co tvoří nabídku na trhu. Jsou to hmotné i 

nehmotné statky, které mohou být nakupovány, používány, spotřebovávány a které mohou 

uspokojovat potřeby a přání. Do produktu můžeme zahrnout všechny výrobky, služby, ale 

také zkušenosti, osoby, místa, organizace, informace a myšlenky. Pokud produkty chceme 

podrobněji definovat tak jsou to fyzické předměty, služby, události, osoby, místa, 

organizace, myšlenky či různé kombinace těchto prvků. Velmi důležité ve světové 

ekonomice jsou služby, kdy jejich význam neustále roste. Služby jsou nehmotné statky ve 

formě různých aktivit či poskytování jiného užitku jedním subjektem druhému subjektu, u 

kterých při koupi nebo prodeji nedochází k převodu vlastnictví. Typickým příkladem 

služeb je například bankovnictví, hotelové služby, kadeřnictví, stavebnictví apod.[1]. 

Firmy nabízejí produkty, služby nebo jejich kombinaci. Společnosti, které vytvářejí 

produkty nebo služby se snaží co nejvíce odlišit od konkurence a chtějí vzbudit u 

zákazníků různé druhy zážitků. 

3.4.1 Klasifikace výrobků a služeb 

Výrobky se dělí do dvou základních kategorií podle druhu zákazníků, kteří je 

používají. Výrobky jsou spotřební a průmyslové. Do obchodovatelného zboží můžeme 

zařadit i další statky nehmotné povahy jako jsou zkušenosti, myšlenky, místa, zážitky atd. 

Spotřební výrobky si zákazníci pořizují pro svou vlastní spotřebu. V marketingu se 

spotřební výrobky dělí na rychloobrátkové zboží, zboží dlouhodobé spotřeby a speciální 

výrobky. Pod pojmem rychloobrátkové zboží si můžeme představit zboží denní potřeby, 

které spotřebitelé nakupují často a pravidelně. Patří zde například noviny, rychlé 

občerstvení, mýdlo atd. Cena je většinou nízká. U zboží dlouhodobé potřeby nakupující 

porovnávají kvalitu, design, styl, cenu nebo životnost. Do této skupiny patří nábytek, 

automobily, různé zařízení, přístroje atd. Speciální výrobky se vyznačují tím, že zákazník 

je ochoten při nákupu vynaložit velké úsilí. Patří zde značkové zboží nebo výrobky 

s mimořádnými parametry jako luxusní vozy (Ferrari, Lamborghini) nebo oblečení od 

známých návrhářů (Armani). Průmyslové výrobky jsou určeny k dalšímu zpracování 
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anebo k dalším podnikatelským aktivitám. Rozdíl mezi spotřebním a průmyslovým 

výrobkem je v tom, k jakému účelu je nakupován [1]. 

3.4.2 Užitné vlastnosti produktu 

Při vývoji nového produktu musíme definovat jeho užitné vlastnosti, které se 

promítají do jeho kvality, provedení-doplňků, stylu a designu. Pod pojmem kvalita 

výrobku rozumíme schopnost daného výrobku řádně plnit stanovené funkční parametry. 

Jde například o trvanlivost, spolehlivost, přesnost, snadnost použití či případné opravy. 

Firma musí při vývoji výrobku zvolit úroveň nebo výši kvality, která bude určovat pozici 

výrobku na trhu. Kromě úrovně kvality se sleduje také konzistentnost (všestrannost), což 

znamená například stupeň poruchovosti výrobku. Příklad může být hlavně 

v automobilovém průmyslu, kde například u Japonských vozů je poruchovost velmi nízká. 

S rozvojem národních hospodářství jsou lidé ochotni si připlatit za kvalitu. Provedení 

výrobků s doplňky udává skutečnost, že výrobek může být dodáván s různými doplňky. 

Základem je samotný model výrobku, který může být vylepšen řadou doplňků. Doplňky 

využívá firma k tomu, aby se odlišila od konkurence a přilákala co největší počet 

zákazníků. Pokud firma přijde s doplňkem jako první, má obrovskou konkurenční výhodu. 

Podnik musí analyzovat přínos doplňků, z hlediska hodnoty výrobku a výše nákladů. Styl 

výrobku a design je dalším způsobem, jak můžeme zvýšit hodnotu vytvářenou pro 

zákazníky. Styl vychází ze vzhledu výrobku, který vás hned upoutá nebo nikoli. Design má 

hlubší pojetí, které se vztahuje až k základní funkci výrobku. Dobrý styl a design výrobku 

znamená pro firmu konkurenční výhodu. Například design v automobilovém průmyslu je 

podle mého názoru nejlepší v Itálii. Známe designérské firmy jako Giuguaro nebo 

Pininfarina patří k tomu nejlepšímu, co světový design nabízí. Tyto firmy se specializují 

hlavně na design automobilů především luxusních značek jako Ferrari, BMW apod. Ale 

v poslední době velké množství výrobců určitých produktů si najímá služby těchto 

designérských firem, aby jím navrhli výrobek v lákavém designu. Společnosti poté mohou 

například v reklamě prezentovat skutečnost, že design jejích produktů navrhly známé 

designérské firmy. Považuji to za dobrý marketingový tah, který zaujme kupující [1]. 
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3.4.3 Služby 

Služby zákazníkům jsou součástí výrobkové politiky. Firma by měla navrhnout 

služby tak, aby uspokojila potřeby a přání cílových zákazníků a dosáhla zisku. V dnešní 

době, kdy existuje internet, a jiné moderní technologie mohou firmy poskytovat 

zákazníkům služby zákaznické podpory ve velkém rozsahu. Jedním z hlavních 

ekonomických trendů v dnešní době je růst významu a objemu služeb. Růst blahobytu, 

více volného času, větší požadavky obyvatelstva na zábavu zapříčinily, že se USA staly 

první světovou ekonomikou založenou na službách. Služby se nyní podílejí 25 % na 

celkovém mezinárodním obchodu [1]. Služby můžeme dělit podle poskytovatele. Státní 

orgány poskytují veřejné služby, jako jsou (zdravotnictví, armáda, policie, podpora 

zaměstnanosti, školství, pošta, podpora ekonomiky atd.). Další služby poskytují soukromé 

firmy jako (dopravní společnosti, banky, hotely, pojišťovny, advokátní kanceláře, realitní a 

reklamní agentury atd.). Služby z pohledu marketingu se vyznačují čtyřmi základními 

vlastnostmi. Nehmotná povaha, rozmanitost kvality, nedělitelnost a pomíjivost služeb. 

Nehmotná povaha u služeb znamená, že si je před nákupem nemůžeme prohlédnout, 

ochutnat, poslechnout, ohmatat nebo nelze je cítit. Příkladem zde uvádím případ, kdy 

zákazník chodí do kadeřnictví. Zákazníci chtějí nejistotu, která plyne z nehmotné povahy 

služeb omezit, a tak sledují kvality služeb, kde lidé sledují pověst firmy, vybavení 

pracoviště, chování personálu atd. 

3.5 Propagace 
Marketingový komunikační mix, který se také někdy nazývá propagační mix, se 

skládá z následujících prvků. Těmi jsou reklama, podpora prodeje, public relations (vztahy 

s veřejností), osobní prodej a nástroje přímého marketingu, které firma užívá k dosažení 

reklamních a marketingových cílů. Přímým marketingem rozumíme navázání přímých 

kontaktů s pečlivě vybranými zákazníky. Výhodou je možnost okamžité reakce na nabídku 

ze strany zákazníka a možnost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Používá se 

zde (telefon, pošta, fax, e-mail, internet) a další nástroje pro přímou komunikaci 

s individuálním zákazníkem [1]. 
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3.5.1 Podstata jednotlivých komunikačních nástrojů 

Každý komunikační nástroj (reklama, osobní prodej, podpora prodeje a vztahy 

s veřejností) má jedinečné vlastnosti a náklady na něj se liší. Tato znalost je podmínkou při 

rozhodování o vhodném komunikačním mixu. Reklama dokáže ovlivnit vysoký počet 

zákazníku na celém světě. Je to vhodný nástroj k informování a přesvědčování. Prodávající 

může podle potřeby sdělení opakovat. Reklama dává informace lidem o velikosti, 

popularitě a úspěšnosti firmy. Velké množství zákazníků reklama ovlivní a tím se dostává 

do podvědomí lidí. Reklama pro firmu je velmi nákladná. Nejdražší je reklama v televizi a 

to v hlavním vysílacím čase. Reklama může být dále v novinách, na billboardech, v rádiích 

apod. Reklamy v televizi bývají velmi pestré, co se týče barev, zvuků nebo uměleckou 

vizualizací. Například firma Coca-Cola se vyznačuje tím, že její reklamy jsou barevně 

pestré, dynamické a jsou v ní mladí lidé. Největší nevýhoda reklamy je cena, dále její 

neosobnost a to, že nedokáže přinutit k pozornosti a reakci. Osobní prodej je realizován 

hlavně v kamenném obchodě jako například (prodejna oblečení, prodejna rybářských 

potřeb apod.). Je to osobní vztah mezi dvěma nebo více lidmi (prodávající, kupující), kdy 

každý může sledovat vlastnosti a potřeby toho druhého. Velká výhoda osobního prodeje je, 

že prodávající může přesvědčit zákazníka o nákupu v jeho prodejně. Podpora prodeje 

zahrnuje velké množství nástrojů jako například (slevové kupony, soutěže, prémie, slevy 

atd.). Tyto nástroje silně přitahují pozornost zákazníků a zvyšují prodeje. Podpora prodeje 

má jen krátkodobý charakter. Asi nejvyužívanější nástroj jsou různé slevy. Například 

povánoční slevy se staly velmi oblíbené, kdy obchody potřebují vyprodat staré zásoby a 

naopak zákazníci mohou nakoupit věci levněji. Velmi využívané jsou v supermarketech 

(Lidl, Penny Market) různé akce, jako například dva plus jedna zdarma. Public relations 

(vztahy s veřejností), jsou snahy o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, 

vytváření dobré image a snaha o minimalizaci nepříznivých událostí, nebo pomluv, které 

se o firmě šíří [1]. Například zajímavé články a události se čtenářům zdají být věrohodnější 

než například reklama a mohou firmě přilákat nové zákazníky. V rámci vztahů s  

veřejností, dokážou společnosti oslovit velký počet potencionálních zákazníků, kteří 

nepreferují například reklamu. Vztahy s veřejností v kombinaci s ostatními prvky 

komunikačního mixu mohou být účinné a hospodárné. Všechny prvky komunikačního 

mixu směřují k tomu, aby se produkt nebo služba více prodávaly a dostaly se více do 

podvědomí zákazníků. 
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4 Analýza marketingového mixu vybrané stavební společnosti 
V následující kapitole, popisuji praktické využití marketingového mixu u stavební 

společnosti Sisko. 

4.1 Popis produktu u stavební firmy Sisko 
Základní informace o firmě Sisko, uvádím v první části mé bakalářské práce. Název 

společnosti Sisko je zkratka, která v sobě zahrnuje slova (stavby inženýrských sítí a 

komunikací). Na tyto činnosti se firma nejvíce specializuje. Společnost Sisko, se zaměřuje 

na stavební činnost, zemní práce, anebo na autodopravu. Práce prováděné firmou 

v rámci stavební činnosti, jsou následující a jsou vyjádřeny v procentech: 

 výstavba komunikací (15 %); 

 výstavba mostů (40 %); 

 realizace dlažeb chodníků a parkovišť (25 %); 

 výstavba inženýrských sítí (výstavba kanalizací, vodovodů) - 15 %; 

 rekonstrukce budov (2,5 %); 

 demolice (2,5 %). 

Ve výstavbě komunikací a mostů firma provádí také jejich opravy a rekonstrukce, 

včetně požadovaných a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Poskytuje také zpracování 

projektové dokumentace, poradenskou a inženýrskou pomoc. Výstavba chodníků a 

parkovišť, představuje pro podnik největší část zakázek. Na tyto práce firma využívá dobré 

schopnosti svých pracovních čet dlaždičů a zedníků. Pracovníci jsou schopni pokládat 

chodníky a parkoviště s různými povrchy. Povrchy těchto chodníků a parkovišť jsou 

klasické. U výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí, firma provádí výstavbu a 

rekonstrukci všech inženýrských sítí, kanalizace různých řádů a typů, přeložky 

vodovodů a plynovodů. V oblasti rekonstrukce budov společnost moc nepůsobí, protože se 

specializuje převážně na dopravní stavby, jako jsou chodníky, parkoviště, mosty. Dále 

převažují zemní práce, jako například výkopy, převozy atd. Firma provádí opravy budov 

jen tehdy, pokud zadavatel stavby o to žádá. Uvádím názorný příklad. Zadavatel projektu, 

kterým je například obec, chce postavit sportovní hřiště a opravit přilehlou budovu. 

V tomto případě Sisko, provede požadované zadání od investora. Protože firma se na 

opravy budov nespecializuje, najme jinou firmu na opravu přilehlé budovy. V dnešní době 
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je nejdůležitější kvalita produkce, a proto si společnost raději najme jinou firmu, která se 

na opravy budov specializuje. Pokud by firma neprovedla opravu budovy v dostatečné 

kvalitě, i když se na tento druh prací nespecializuje, v budoucnu by investor poskytl 

zakázku jiným firmám. Tímto krokem podnik poskytne jiným společnostem práci a může 

v budoucnu od firem získat zakázku touto formou. Demolice nepatří k hlavním pracím 

společnosti, ale dokáže je poskytovat svým zákazníkům. Demolice, které se týkají prací 

před zahájením stavby nebo v jejím průběhu, Sisko provádí neustále. Zakázkami, které se 

vztahují na čištění toků a rybníků, dokáže firma uspokojit potřeby svých zákazníků, ale 

nepatří tyto služby k hlavní poptávce investorů. 

Jak uvádím na začátku této kapitoly, firma Sisko se specializuje dále na zemní 

práce, které zde uvádím v procentním vyjádření. Zde patří výkopové práce, které jsou 

hlavní součástí všech zemních prací (50 %). Dále zde patří zemní práce dopravních a 

průmyslových staveb (30 %), práce na opravách (10 %), údržba a čištění vodních toků a 

rybníků (10 %). Výkopové práce realizuje společnost na svých stavbách prostřednictvím 

techniky, která je na tyto práce určena. Služby v oblasti výkopových prací, si může 

jakákoliv firma najímat od Siska, protože zmíněná firma má dostatečné množství potřebné 

techniky. Výkopové práce jsou nezbytnou součástí každé stavby, kterou firma realizuje. 

Poslední specializací, kde společnost působí, je oblast autodopravy. Zde patří tyto činnosti: 

 doprava sypkých materiálů; 

 doprava betonových materiálů. 

Doprava sypkých materiálů je zajišťována nákladními vozidly, které firma vlastní. Sypké 

materiály jsou například štěrky, písky, které společnost neustále potřebuje na svých 

stavbách. Vozidla, která materiály převážejí, jsou Tatry T815, Liazy, Škody Š706 a Avie. 

Dopravu sypkých materiálů od společnosti mohou využívat i jiné stavební firmy, které 

nemají například dostatečné technické vybavení, jako má zmíněná stavební firma. 

Skutečnost, že Sisko vlastní osm nákladních automobilů pro převoz sypkých materiálů, 

poskytuje důkaz o velikosti této firmy. Myslím si, že tato skutečnost, je i velkou 

konkurenční výhodou. Doprava betonových materiálů od výrobců na stavby a 

k zákazníkům, je realizována prostřednictvím nákladních vozidel s hydraulickými 

zvedacími zařízeními. Betonové materiály jsou například dlažby obyčejné, zámkové, 

obrubníky atd. Jak je zde zmíněno, společnost poskytuje služby, které se týkají dopravy 
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betonových výrobků pro běžné občany. Například majitel rodinného domu potřebuje 

dovézt zámkovou dlažbu na realizaci terasy. Zákazník, vyhledá firmu Sisko, a objedná si 

službu dovozu betonového výrobku, v tomto případě zámkové dlažby. Společnost nakoupí 

u dodavatele výrobek, který klientovi doveze a složí pomocí hydraulického zařízení. 

Zmíněná služba, je podle mého názoru výborným produktem firmy, který může využívat 

velká část zákazníků. 

Společnost Sisko, realizuje zakázky, které se nejčastěji pohybují okolo částky jeden 

milion korun. V procentním vyjádření se zmíněné zakázky pohybují okolo 60 %. Sisko 

také realizuje zakázky, které mají rozpočet mnohem vyšší okolo tří milionů korun. 

V procentním vyjádření se zakázky pohybují okolo 20 %. Firma, prováděla některé 

zakázky, které přesáhly částku deset milionů korun. V procentním vyjádření představují 

zmíněné zakázky 3 %. Mnoho staveb se pohybuje i kolem částky pět milionů korun. 

V procentním vyjádření činí zmíněné zakázky 17 % produkce firmy. Projekty, které 

převyšují hranici deset milionů korun, dostávají většinou větší firmy. Délka každé 

prováděné stavby se samozřejmě liší podle náročnosti, velikosti atd. Průměrná délka všech 

staveb, které společnost provádí, se pohybuje v rozmezí jednoho až dvou měsíců. 

Přetrvávající finanční a hospodářská krize má velký dopad na oblast stavebnictví. 

Nejúspěšnějším rokem pro společnost Sisko, byl rok 2008. V tomto roce firma realizovala 

šedesát zakázek od veřejných i soukromých investorů. V roce 2009, kdy se projevila 

finanční krize, společnost dosáhla obdobného výsledku. Počet realizovaných zakázek 

v roce 2009 činil padesát osm staveb. V roce 2007 společnost realizovala padesát pět 

zakázek. Finanční krize neměla na firmu vliv z hlediska objemu zakázek. Negativa krize 

pocítila firma v tom, že investoři plnili platební podmínky v opožděných termínech. V roce 

2009 zaplatili tři investoři v opožděných splátkách. Zadavatelé zakázek, kterými jsou 

územní samosprávné celky, nebo soukromí investoři, neměli peněžní prostředky ihned. 

Investoři, a společnost Sisko se dohodli na určitých splátkových kalendářích. Pokud by 

firma neměla peněžní rezervy, nebyla by schopna realizovat stavby. Je zjevné, že malé 

firmy mají větší problémy s opožděnými platbami za své služby, protože disponují nižšími 

peněžními prostředky. I když investoři plnili své závazky v roce 2009 opožděně, bylo pro 

firmu lepší zakázky realizovat, protože práce byla zajištěna. Sisko, preferuje zakázky od 

veřejných investorů, kterými jsou obce, města a kraje, protože má jistotu, že za své služby 

dostane zaplaceno, i když v opožděných termínech. Zakázky od soukromých investorů 
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mají velká rizika, z důvodu nezaplacení služeb. V lednu minulého roku, měla společnost 

zajištěnu zhruba polovinu zakázek na rok 2009. Nyní v lednu 2010, má společnost 

zajištěnu jen polovinu zakázek oproti minulému roku. Firma předpokládá, že v letošním 

roce, se naplno projeví hospodářská krize. Objem zakázek bude zřejmě menší, než minulý 

rok. Z tohoto důvodu firma zvažuje, že sníží počet zaměstnanců. 

4.1.1 Příprava stavby a značka 

  Pokud firma získá zakázku, následuje přípravná část. Na místech, kde se má stavba 

provádět, je například pod povrchem umístěno vedení inženýrských sítí. Pod povrchem se 

mohou nacházet i jiné překážky, které mohou bránit při stavbě. Pokud má firma realizovat 

zakázku, musí vědět, co se pod povrchem skrývá. Například u výkopových prací se může 

stát, že technika překopne vodovodní potrubí. Proto firma najímá služby specializovaných 

geodetických firem. Geodetické firmy vytyčí, kudy vedou například inženýrské sítě. 

Dalšími činnostmi geodetických firem je, že vytyčí průběhy nových tras inženýrských sítí, 

nebo provede výměry ploch. Všechny zmíněné přípravné práce se musí provést před 

zahájením stavby. Pokud jsou přípravné práce provedeny, může stavební firma zahájit 

práce na stavbě. Firma Sisko, využívá při realizaci svých staveb služby hlavního 

subdodavatele. Hlavní subdodavatel, zajišťuje pokládku živičných vrstev na povrchové 

vrstvy vozovek nebo na povrchové vrstvy parkovišť. Živičné vrstvy, které se používají na 

povrchy zmíněných staveb, jsou směsi asfaltobetonu. Materiál, jako je například beton, 

dlažba, obruby, firma nakupuje přímo od dodavatelů. Pro dopravu materiálů, firma Sisko 

využívá vlastní autodopravu. Společnost od dodavatelů nakupuje specializované vedení 

potrubí pro inženýrské sítě. Prostřednictvím dodavatelů nakupuje firma sypké materiály 

pro realizaci svých staveb, jako jsou například štěrky, nebo písky. Rozvoz těchto materiálů 

provádí firma vlastní technikou. Všechny činnosti kromě geodetických prací a pokládek 

živičných vrstev, firma Sisko provádí vlastními silami.  

Kvalita provedení staveb je velmi důležitá.  Kvalita prováděných prací je nutností a 

strategií v podnikání společnosti. Proto musí být závazky ze smluv plněny v dohodnutých 

termínech a jakosti očekávané zákazníkem. Vedení společnosti se rozhodlo přihlásit k 

dokumentovanému systému řízení jakosti a k získání certifikace systému jakosti dle 

požadavků řady norem ISO 9000 – 2000 [8]. V dnešní době je tento certifikát nezbytnou 

podmínkou při získávání zakázek. Společnost působí na trhu osmnáct let. Podle mého 
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názoru si firma vybudovala určitou pověst, kvalitu a značku. Podnik, který působí na trhu 

téměř dvě desetiletí, lze považovat za úspěšný. Kvalitou prováděných staveb, včasným 

plněním zakázek a vhodným jednáním vůči zákazníkům si firma vybudovala renomé. 

Investoři jako jsou například obce, města a kraje využívají při investičních projektech 

služeb společnosti opakovaně. Zhruba v 45 %. Tato skutečnost svědčí o tom, že název 

Sisko, vyjadřuje kvalitu značky.  

4.2 Popis ceny v praktickém využití 
Cena je pro investory staveb nejdůležitějším kritériem. Cenu stanovuje firma, která 

usiluje o získání zakázek. Investorem může být veřejný, ale i soukromý sektor. Veřejný 

investor je obec, kraj nebo město. Soukromý investor je například soukromý podnik, který 

chce, aby mu firma Sisko, opravila stávající parkoviště. Společnost získává zakázky 

převážně od veřejného sektoru a to od investorů prostřednictvím výběrových řízení. 

Existují tři způsoby, jakými se firma výběrového řízení účastní. První způsob spočívá 

v tom, že investor zašle jednotlivým firmám výzvu k podání nabídky na realizaci určité 

zakázky. Tato nabídka přichází poštou na adresu sídla společnosti. Výzva k podání 

nabídky musí splňovat náležitosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

pokud je zadavatelem veřejný sektor. V nabídce musí být například, co se má provést, za 

jakou dobu se má zakázka realizovat, kde budou probíhat práce atd. Nabídka, kterou firma 

obdrží, zahrnuje všechny práce, které se budou provádět. Názorný příklad uvádím později 

v této kapitole. Uchazeč o zakázku v tomto případě firma Sisko, zpracuje rozpočet za jaký 

je schopna realizovat zakázku. Společnost zpracuje jednotkovou cenu za každou 

provedenou práci a zpracuje celkovou cenu za zmíněnou práci. Ceny jsou stanoveny podle 

Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. Celkové ceny za 

provedené práce společnost sečte a udělá celkový rozpočet. V nabídce požaduje každý 

investor i jiné požadavky, kromě zpracování rozpočtu. Například podnik musí doložit 

doklad o oprávněnosti k podnikání, nebo zadavatel požaduje uvést reference a činnosti, 

které firma v posledních letech uskutečnila v tematické návaznosti na požadovanou 

zakázku atd. Společnost zašle zadavateli zpracovaný návrh rozpočtu spolu s jinými 

požadavky, které investor požaduje. Po určité době, zadavatel zakázky pošle zájemci 

vyrozumění, zda zakázku získal, či nikoli. Velká část zadavatelů zakázek podle mého 

názoru, znevýhodňuje menší firmy. Je výsostní právo každého investora, stanovit si 
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podmínky pro uchazeče, ale myslím, že některé požadavky nahrávají velkým stavebním 

firmám. 

Druhý způsob, jakým se Sisko, může zúčastnit výběrového řízení je následující. 

Vedení společnosti využívá internet, kde na internetových stránkách jednotlivých měst 

nebo obcí, vyhledává plánované investiční projekty v oblasti stavebnictví. Firma se sama 

hlásí zadavatelům investic, že má zájem o jejich zvažované stavby. Firma poté objíždí 

investory a konzultuje s nimi například možnosti obce na uskutečnění stavby. Myslím si, 

že osobní kontakt s investorem, je velkou výhodou oproti konkurenci. Tímto způsobem se 

společnost dostává do podvědomí investorů. Je samozřejmé, že společnost Sisko, se musí 

vždy zúčastnit výběrového řízení, pokud má o stavbu zájem. Myslím si, že zvolený 

způsob, který společnost využívá, je velmi vhodný a napomáhá dobrým vztahům mezi 

investorem a dodavatelem. Třetí způsob, jak se podnik může dostat k výběrovým řízením 

je následující. Společnost působí na trhu téměř dvacet let, a proto má určité renomé. 

Investoři vědí, že firma disponuje kvalifikovanou pracovní silou, kvalitní nabídkou služeb, 

dobrými referencemi, profesionálním jednáním atd. Protože má společnost vybudované 

kvalitní renomé, tak investoři firmu informují, že se může zúčastnit výběrového řízení na 

realizaci určitého projektu. V tabulce č. 3 uvádím možnosti získávání zakázek 

v procentním vyjádření. 

Tabulka 3 Procentní vyjádření získávání zakázek  

Možnosti získávání jednotlivých zakázek Procentní vyjádření 

První způsob 30 % 

Druhý způsob 25 % 

Třetí způsob 45 % 

Zdroj dat [interní informace podniku] 
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4.2.1 Výběr z realizovaných zakázek a slevy 

V tabulce č. 4 uvádím přehled některých realizovaných zakázek. 

Tabulka 4 Přehled některých realizovaných zakázek 
Realizovaná stavba a rok provedení Rozpočet stavby [Kč] 
Předlažba chodníku po povodni v obci Bochoř -  rok 2000 1 800 000 

Výstavba komunikací a ploch v areálu Kazeto Přerov – 2006 2 200 000 

Výstavba kanalizace a vodovodu – Dřevohostice - 2006 2 850 000 

Výstavba ploch parkoviště a chodníků v Hranicích - 2006 3 200 000 

Oprava venkovního oplocení areálu Precheza Přerov 3 500 000 

Výstavba kanalizací, vodovodů – obec Pavlovice - 2006 3 800 000 

Výstavba cyklostezky – Michalov v Přerově - 2006 4 500 000 

Opravy místních komunikací v obci Kokory 2001 - 2004 5 000 000 

Výstavba mostu přes Moravu a oprava ploch - 2005 5 400 000 

Výstavba městské komunikace pro město Přerov - 2005 5 700 000 

Rekonstrukce autobusové zastávky Dřevohostice - 2002 7 000 000 
Zdroj dat [9] 

Firma Sisko, neposkytuje slevy při realizaci zakázek. Cena, za kterou jsou stavby 

realizovány, je výsledkem konkurenčního boje jednotlivých firem. Zakázky získává 

převážně firma, která nabízí nejnižší cenu. V mnoha případech společnost Sisko, může 

snížit rozpočet zakázky, ale nemůže snižovat cenu na hranici nákladů. Záruky na stavby 

poskytuje společnost na období třiceti šesti až šedesáti měsíců. V případě reklamace, 

odstraní firma nedostatky stavby na vlastní náklady. 

4.2.2 Certifikát ISO 

Investoři při zadávání zakázek stanovují požadovaná kritéria pro firmy, které chtějí 

realizovat projekt. Pokud se chce firma účastnit výběrového řízení, musí mít 

dokumentovaný systém řízení jakosti. Dokumentovaný systém řízení jakosti dle ČSN 

9001, firma získala v září roku 1992 od certifikační firmy MOODY INTERNATIONAL. 

Dokumentovaný systém řízení jakosti pokrývá svým rozsahem veškeré činnosti v průběhu 

zakázky od převzetí poptávky a projektu, přes realizaci, až po předání hotového díla a 

zajištění prací v průběhu záruční doby. Tento certifikát společnost každoročně úspěšně 

obhajuje a lze s jistotou říci, že certifikát kvality je ve společnosti plně zaveden a 

dodržován. Každý rok společnost Sisko, musí doložit požadované dokumenty, které si 

vyžádá auditor. Pokud by auditor nalezl závažná pochybení, může společnosti pozastavit 
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dokumentovaný systém řízení jakosti. Pokud auditor nalezne malé nedostatky, vyzve 

firmu, aby později dodala potřebné podklady. V roce 2007 firma zavedla systém 

environmentální politiky ISO 14001:2004. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky 

na systém environmentálního managementu. Hlavním cílem normy je podporovat ochranu 

životního prostředí a prevenci znečišťování. Ochrana životního prostředí je pro společnost 

Sisko velmi důležitým cílem. Firma se maximálně snaží, aby veškeré činnosti byly 

nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby případné negativní dopady na životní prostředí, 

byly omezeny na nejnižší úroveň. 

Politika jakosti a EMS 2007-2012 obsahuje podmínky: 

 všechny zakázky realizovat v očekávané jakosti a podle přání zákazníka při 

dodržení nezbytné efektivity výroby umožňující další růst společnosti; 

 motivovat zaměstnance ke zvyšování odpovědnosti za kvalitu a ochranu životního 

prostředí, k minimalizaci neshod a environmentálních dopadů, havárií, trvale 

zajišťovat rozvoj jejich kvalifikace a dovedností, dbát o jejich spokojenost a zdraví; 

 umožnit přístup veřejnosti a zainteresovaných stran k příslušným informacím o 

politice společnosti, environmentálních aspektech, dopadech a profilu společnosti, 

podporovat výměnu informací a otevřený dialog, s dodavateli, zákazníky a 

spolupracovat s orgány státní správy, úřady a veřejností; 

 prostřednictvím preventivních opatření minimalizovat negativní dopady na životní 

prostředí a systematicky předcházet znečišťování životního prostředí; 

 plněním politiky a cílů společnosti, dodržováním právních a jiných požadavků, 

zajišťováním dostupnosti nezbytných zdrojů a provádění pravidelného 

přezkoumání systému, vytvořit podmínky k trvalému zlepšování systému 

integrovaného managementu [8] 
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Obrázek 1 Náhled certifikátů 

      
Zdroj dat [8] 

4.2.3 Příklad konkrétní nabídky investora 

Firma Sisko, se přihlásila k výběrovému řízení, které vyhlásilo město Hranice na Moravě, 
odbor životního prostředí. 

Výzva k podání nabídky 

Tabulka 5 Nabídka investora 

Zakázka „ Hranice – Rybáře – Protipovodňové opatření na p.č. 466/7 u Lávky“ 

Zadavatel Město Hranice, zastoupeno odborem životního prostředí, 

Způsob zadání Směrnice QS  74-01 

1. Název a sídlo zadavatele: 
Město Hranice, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice, IČ 00301311, 

zastoupené odborem životního prostředí, Městského úřadu Hranice. 
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2. Vymezení předmětu zakázky: 
Jedná se o realizaci akce: Hranice – Rybáře- Protipovodňové opatření na p. č. 466/7 u 

Lávky, stavebního objektu SO 02 – úprava odvodnění, stoky 1 a 3, na pozemku 

parcel.č. 2821/1, 467/11, 466/7 a 455/2, v k. ú . Drahotuše, místní části Hranice V – 

Rybáře, podle projektové a realizační dokumentace stavby, kterou vypracovala firma 

Projektil spol. s r.o. Hranice pod zakázkovým číslem 12/1343. Zadavatel rozčlenil 

stavbu a realizaci stoky 2 odložil, v závislosti na finančních prostředcích, na pozdější 

dobu. 

3. Doba plnění: 

Říjen – Listopad 2009. 

4. Místo plnění 

Město Hranice – místní část Hranice V – Rybáře. 

5. Požadavek na jednotný způsob zpracování ceny: 

Nabídková cena na realizaci výše uvedené zakázky, stavebního objektu SO 02 – úprava 

odvodnění, stoka 1 a 3, bude navržena v Kč, včetně DPH, a to naceněním prací, 

spojených s realizací akce. Tato cena bude pevná, maximální a platná do 31. 12. 2009. 

Nabídková cena bude zpracována podle předložených podkladů formou položkového 

rozpočtu, který musí být součástí nabídky, včetně rekapitulace. Dále je uchazeč 

povinen ocenit a do celkové nabídnuté ceny zahrnout i práce, které podle názoru 

uchazeče v soupisu prací chybí, nebo jsou uvedeny nepřesně s doplněním samostatného 

popisu případných zjištěných nedostatků, nebo chyb. Nabídnutá cena musí být 

definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat všechny náklady na řádné 

provedení, včetně podnikatelského rizika. Pro navrženou cenu platí, že musí obsahovat 

mimo ceny vlastního provedení díla zejména náklady na: 

 bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečištování okolí stavby; 

 dokumentaci skutečného stavu; 

 všechny úkoly, práce a služby, nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla. 

6. Zadávací lhůta: 

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni 60 kalendářních dnů. 

7. Místo pro podání nabídek: 

Nabídky lze podat poštou, nebo osobně na podatelně zadavatele v dané lhůtě pro 

podání nabídek. 
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8. Další požadavky stanovené zadavatelem: 

 zadavatel požaduje doložit doklad o oprávněnosti k podnikání v předmětné 

činnosti, přičemž postačí ověřená fotokopie tohoto dokladu; 

 v nabídce, kterou nám zašlete, požadujeme uvést reference a činnosti, které jste 

v posledních letech uskutečnili v tematické návaznosti na námi požadovanou 

zakázku; 

 zadavatel požaduje předložit návrh smlouvy o dílo. 

9. Kritéria, podle kterých budou hodnoceny předložené nabídky: 

 výše nabídnuté ceny; 

 kompletnost a kvalita nabídky z hlediska požadavků zadavatele; 

 reference. 

10. Lhůta pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání výzvy a končí dnem 29. 9. 2009 

ve 12 hodin. Nabídky zasílejte v písemné podobě v uzavřených obálkách s výrazným 

označením Zakázka – „ Hranice – Rybáře – Protipovodňové opatření na p. č. 

466/7 u Lávky“. 

11. Zadavatel si vyhrazuje právo  

 neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem; 

 zadání zakázky kdykoliv zrušit; 

 změnit nebo doplnit podmínky zadání; 

 úprav předmětu plnění; 

 odmítnout veškeré předložené nabídky. 

Vyrozumění o nabídce firmy Sisko 

Věc:  Oznámení o výsledku výběrového řízení 

Oznamujeme vám, že vaše nabídka pro realizaci stavby : „ Hranice – Rybáře- 

Protipovodňové opatření na p. č. 466/7 u Lávky“, nebyla vybrána jako nejvýhodnější. 

Děkujeme vám za zájem o uvedenou zakázku. S pozdravem město Hranice, odbor 

životního prostředí. Společnost Sisko nevyužívá možnosti získávání úvěrů od bank, 

protože je zde velké riziko při splácení úvěrů. Firma vždy disponuje peněžními rezervami, 

kterými hradí projekty. Externí zdroje financování používá společnost výhradně ve formě 

leasingu. Leasing využívá firma k nákupu požadované techniky. 
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4.3 Propagace společnosti 
Jako jeden z nástrojů propagace, využívá firma svých internetových stránek. 

Internetové stránky dnes patří neodmyslitelně k propagaci všech firem, které chtějí být 

úspěšné. Společnost Sisko v této oblasti, není výjimkou. Způsob propagace formou 

internetových stránek, je velmi vhodný, protože internet v dnešní době využívá převážná 

část obyvatelstva. Investoři mohou při uvažovaných projektech surfovat na internetu a 

hledat vhodnou firmu na realizaci zakázky. Podle mého názoru, se investor rozhoduje také 

podle toho, jak má firma internetové stránky zpracovány. Důležité je, aby stránky byly 

přehledné a esteticky kvalitně zpracované. Další nástroj propagace, který společnost 

používá je následující. Jednatelé firmy Sisko, objíždí starosty obcí, nebo měst. Jednatelé 

při schůzkách se starosty proberou situaci obce a plánované investiční projekty. Společnost 

nabídne možnosti, jak je schopna plánovanou investici realizovat. Jednatelé firmy, 

prezentují společnost při obchodních setkáních s investory. Při příležitostech, jako jsou 

například schůzky s investory, firma daruje různé upomínkové předměty. Upomínkové 

předměty jsou například tužky, pera, deštníky, kalendáře, nákupní tašky nebo láhev vína. 

Na všech těchto předmětech, je umístěno logo společnosti, nabídky služeb společnosti, 

jako jsou stavební činnosti, služby, autodoprava, adresa sídla společnosti, e-mail, a kontakt 

na firmu. Myslím si, že výše zmíněný způsob propagace firmy je velmi vhodný. Zvolený 

způsob propagace podniku není příliš nákladný a velká výhoda spočívá v tom, že jednatelé 

společnosti jsou přímo v osobním kontaktu s investory. Náklady společnosti na reklamní 

předměty se každoročně pohybují okolo částky 250 tisíc Kč. 

Třetí způsob propagace firmy je následující. Každý rok, obce nebo města, pořádají 

například reprezentační plesy. Společnost Sisko, využívá reprezentačních plesů obcí a měst 

k prezentacím podniku. Firma organizátorům vybraných plesů poskytuje určité peněžní 

prostředky formou sponzorských darů, které jsou použity pro nákup hodnotných cen. 

Poslední způsob, jak se firma prezentuje, je takový, že podnik poskytuje například obcím 

různý materiál. Letošní zimní počasí přináší obcím velké finanční problémy v oblasti 

udržování chodníků a komunikací. Například sůl, která se používá na údržbu komunikací, 

není levnou záležitostí. Společnost Sisko, pomáhá obcím tak, že například poskytuje určité 

množství soli nebo jemného stěrku na údržbu. Firma také poskytuje obcím ruční nářadí, 

jako jsou například hrábě, lopaty, smetáky apod. Myslím si, že pro obce je to velmi vítaná 

pomoc a vědí, že firmě Sisko, nejsou lhostejné problémy obcí. Pomoc obcím, je pro firmu 
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Sisko výbornou prezentací. Společnost nevyužívá nástroje reklamy, jako například 

reklamní titulky ve sdělovacích prostředcích nebo na billboardech. Reklama ve 

sdělovacích prostředcích je pro firmu finančně velmi náročná, a proto ji nevyužívá. Větší 

přínos a nižší náklady pro firmu přinášejí předcházející nástroje pro propagaci. 

4.4 Popis místa v praktickém využití 
V následující kapitole popisuji místo, jako jeden z prvků marketingového mixu 

v praktickém využití 

4.4.1 Sídlo společnosti a provozovna 

Adresu sídla společnosti a provozovny popisuji v kapitole 2.2. Sídlo společnosti, 

kde firma sídlí od svého vzniku, zahrnuje 2 kanceláře, kde sídlí dva jednatelé a tři technici 

podniku. Budova, ve které firma sídlí, slouží i jiným společnostem. Kanceláře, které firma 

využívá má pronajaté. Společnost zvažovala, přesunout sídlo firmy do jednoho místa 

společně s provozovnou v obci Dřevohostice. Další uvažovaná možnost byla, že společnost 

někde koupí pozemek, na kterém postaví sídlo firmy a přesune provozovnu a parkovací 

místa na jednu adresu. Z důvodů vzniklé finanční a hospodářské krize, se tento projekt 

v nejbližší době realizovat nebude. Podle mého názoru je pro firmu dobré, že sídlo firmy je 

v Přerově. Zde má podnik téměř dvacet let sídlo a myslím si, že měnit sídlo v dnešní době 

by nebylo dobré. Provozovna společnosti je na adrese, kterou zmiňuji v kapitole 2. 2. 

Provozovna v Dřevohosticích je majetkem firmy Sisko. Provozovna zahrnuje budovu, kde 

jsou umístěny šatny pro zaměstnance. Provozovna také slouží k parkování techniky, a dále 

je zde sklad zbytkových materiálů, jako jsou například (dlažby, obrubníky, atd.). Zde si 

můžou zákazníci kupovat zbytkový materiál. V Lipníku nad Bečvou má firma pronajatý 

pozemek, jehož adresu zmiňuji v kapitole 2. 2. Zde, společnost parkuje část svého 

technického vybavení na realizaci staveb, ale převážná část techniky, je parkována ve výše 

zmíněné provozovně. Podnik vlastní i osobní automobily, které slouží k rozvážení 

pracovníků po stavbách. Výhoda pro zaměstnance je v tom, že rozvoz na stavby jde na 

náklady podniku. Osobní automobily, které slouží pro účely dopravy pracovníků, firma 

parkuje na třech místech. Místa, kde jsou osobní automobily parkovány, se nacházejí (v 

Lipníku nad Bečvou, kde parkuje i stavební technika, dále v Dřevohosticích, kde je místo 

provozovny, a v Přerově). Svou činnost podnik realizuje v oblasti střední Moravy, ale je 
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schopný realizovat své služby i v jiných oblastech republiky. Oblast střední Moravy, kde 

společnost působí, zahrnuje regiony kolem měst (Kroměříž, Přerov, Olomouc, Prostějov a 

Hranice na Moravě). Podnik by mohl například působit i v jiných částech Moravy, ale na 

střední Moravě společnost podniká od svého vzniku a má zde vybudovanou dobrou pověst. 

Firma v této části Moravy má dostatek zakázek, a proto není důvod zaměřit se na jiné části 

republiky. Podle mého názoru, je pro podnik lepší, že působí v této oblasti, protože pokud 

by region opustila, umožní konkurenci působit na tomto trhu. V budoucnu firma 

nevylučuje působení i v jiných částech Moravy, pokud by měla malé množství zakázek 

v tomto regionu. 

4.4.2 Počet zaměstnanců a struktura firmy 

V roce 2009 měla společnost padesát zaměstnanců. Počet padesáti zaměstnanců 

zahrnuje i jednatele firmy, kteří společnost založili a jsou jejími majiteli. Podnik 

zaměstnává tři techniky, kteří jsou označováni jako stavbyvedoucí. Tito pracovníci 

odpovídají za prováděné stavby. Ve společnosti působí i jedna hospodářka, která provádí 

kancelářské práce, sleduje evidenci „puťovek“, počítá mzdy a provádí přípravné 

ekonomické práce. Přípravné ekonomické práce jsou například shromaždování všech 

přijatých a odeslaných faktur. Účetnictví společnosti provádí externí účetní firma. Ostatní 

zaměstnanci společnosti jsou řidiči, strojníci, kteří obsluhují velkou mechanizaci jako 

například bagry, nebo zemní stroje UNC. Dále ve firmě působí dlaždiči, zedníci a pomocní 

pracovníci pro zednické práce. V případě velkého počtu zakázek, může společnost najímat 

pracovníky na pozici dlaždičů, od externích zaměstnavatelských agentur. Společnost si 

vybrala z řad svých zaměstnanců dva dělníky, kteří mají výuční list. Tito zaměstnanci 

studují dálkově při práci střední průmyslovou školu stavební, a po jejím dokončení, budou 

působit na pozici techniků. Podnik hradí zaměstnancům 50 % nákladů na studium. Tímto 

způsobem si firma vychovává své techniky. Myslím si, že zvolený způsob růstu kvalifikace 

pracovníků, je velmi vhodný. Velká výhoda spočívá v tom, že pracovníci znají dokonale 

prostředí firmy, a firma zná pracovníky. Pokud firma zaměstná techniky zvenčí, trvá 

pracovníkovi dlouhou dobu, než pozná prostředí firmy. Firemní struktura spočívá v tom, že 

každý technik má středisko, které má přiděleno určité množství malé mechanizace a určitý 

počet zaměstnanců. Každé středisko má okolo deseti zaměstnanců. Velká mechanizace se 

střediskům přiděluje na velkých poradách, které probíhají denně. Velké porady jsou proto, 
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že například jeden technik v určitou dobu nepotřebuje nákladní automobil. Na jiné stavbě, 

technik v určitou dobu nákladní auto potřebuje, a proto se nepotřebné auto z jedné stavby, 

pošle na stavbu, kde je potřebné. Jednotlivá střediska spolu musí spolupracovat, aby se 

plně využila technika společnosti. Není možné, aby některá mechanizace nebyla využita. 

V případě velkého množství zakázek a je – li, mechanizace firmy plně využita, si Sisko, 

může půjčit mechanizaci od jiných stavebních firem. Podnik také může využít služeb 

firem, které se specializují na půjčování stavební techniky. Velké porady jsou realizovány 

mezi jednateli společnosti a techniky. Cílem porady, je upřesnění techniky a prostředků. 

Porady mezi vedením firmy a dělníky jsou uskutečňovány jednou až dvakrát za měsíc. 

Porada mezi jednateli podniku je prováděna jednou za měsíc. Jednatelé firmy především 

obstarávají zakázky pro společnost. Každý zaměstnanec na pozici řidiče nebo strojníka 

vede „puťovky“. Puťovka, je denní výkaz, kde zaměstnanec zapisuje spotřebu pohonných 

hmot. Zaměstnanec zde musí také zapisovat, jakou práci vykonával. Například (převoz 

kameniva, písků, výkopové práce atd.). Evidenci puťovek, sleduje pracovnice na pozici 

hospodářky. Spotřeba nafty u řidičů a strojníků se sleduje čtvrtletně, nebo pololetně, ale 

například u řidičů nelze sledovat spotřebu pořád, protože každý den jsou na jiném místě. 

Společnost Sisko, je sezonní firma, která pracuje od března do prosince. Stavebnictví patří 

mezi sezonní práce. Každý rok při nástupu do pracovního poměru, musí být zaměstnanci 

proškoleni v oblasti bezpečnosti práce. Brigádníci, kteří v letních měsících pracují ve 

firmě, musí být také proškoleni. Školení pracovníků společnosti provádějí externí 

bezpečnostní firmy. V roce 2008 společnost zaměstnávala padesát zaměstnanců, a v roce 

2007 měla společnost 45 zaměstnanců. 

4.4.3 Technické vybavení firmy 

Technické vybavení firmy se dělí na velkou stavební mechanizaci a malou stavební 

mechanizaci. Do velké stavební mechanizace společnosti patří: 

 2x TATRA T815 S3; 

 2x ŠKODA 706 MTSP sklápěč;         

 LIAZ 111 s HR; 

 3x AVIA A30 sklápěč; 

 bagr LIEBHERR A312; 

 bagr LIEBHERR A314; 
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 3x zemní stroj JCB; 

 2xC zemní stroj UNC 060; 

 2x silniční vibrační válec 10t; 

 autograder SHM4; 

Malá stavební mechanizace firmy zahrnuje kompresor, silniční válec VIBROMAX, 

vibrační pěchy a desky, řezačky asfaltu, řezačky betonové dlažby apod. [10]. Veškerá 

stavební mechanizace je nakupována ve formě leasingu, což je pro společnost nejlepší. 

Firma Sisko, se snaží obnovovat a modernizovat veškerou stavební mechanizaci. Podnik 

vlastní certifikát, který se vztahuje na životní prostředí, a proto by nebylo vhodné vlastnit 

mechanizaci, která může poškodit životní prostředí. Nevyhovující mechanizaci mění firma 

za novou techniku. Všechna hydraulická a zvedací zařízení na stavební technice, musí 

každý rok projít revizemi. Tyto revize poskytují externí revizní technici. 
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5 Návrhy a doporučení 
V závěrečné kapitole, popisuji návrhy řešení a závěr, ke kterým jsem dospěl v mé 

bakalářské práci. 

5.1 Internetové stránky 
Zde, uvádím náhled, na internetové stránky společnosti Sisko. Myslím si, že 

internetové stránky jsou kvalitně zpracovány, ale i přesto vidím určité nedostatky (obr. 2) 

Obrázek 2 Náhled na internetové stránky podniku 

 
Zdroj dat [4] 

Z estetického hlediska chci společnosti doporučit, aby zvolila jiný typ písma. U 

jednotlivých sekcí například home, o společnosti, nabídky služeb, navrhuji firmě větší 

formát a barvu písma. Podle mého názoru, každý uživatel internetu, který navštíví 

jakékoliv internetové stránky, preferuje grafické provedení na prvním místě oproti 

informacím, které chce nalézt. Barevné zpracování a uspořádání jednotlivých sekcí 
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považuji za kvalitní. Jako velký nedostatek považuji skutečnost, že v sekcích technické 

vybavení a reference, se obrázky staveb a strojů lehce překrývají. Tato skutečnost nepůsobí 

z hlediska estetiky příliš dobře. Sekce, která se nazývá reference, slouží investorům 

k náhledu na výběr z realizovaných projektů, které společnost Sisko, provedla. Navrhuji 

firmě, aby v této sekci umístila výběr z realizovaných zakázek v letech 2007-2009. Můj 

poslední návrh, který se týká internetových stránek, spočívá v tom, aby společnost zavedla 

sekci fotogalerie, kde bude zobrazovat fotky z vybraných realizovaných staveb. Domnívám 

se, že je lepší umístit fotky staveb do této sekce, protože se zde může umístit více fotografií 

a zvýší se přehlednost internetových stránek. Posledním nedostatkem u internetových 

stránek společnosti, je podle mého názoru skutečnost, že celý pás informací o firmě má 

velké okraje a tudíž mnoho nevyužitého prostoru. 

5.2 Zlepšení propagace firmy 
V kapitole 4.3, popisuji různé formy propagace, které společnost Sisko, využívá. 

Výše zmíněné nástroje pro propagaci firmy považuji za velmi vhodné, ale i přesto navrhuji 

společnosti jiné myšlenky, které mohou napomoci jejímu dalšímu rozvoji. Firma přispívá 

na různé plesy sponzorskými dary. Velký prostor pro propagaci firmy vidím v oblasti 

sportu. Společnost může přispívat na různé sportovní akce, jako jsou například tenisové 

turnaje, basketbalové turnaje, atd. Je zřejmé, že pokud firma sponzoruje sportovní akce, 

vyžaduje, aby její reklama byla co nejvíce vidět. Například při konání basketbalových 

turnajů doporučuji firmě, aby její reklamní nástěnka byla na viditelném místě v přerovské 

sportovní hale. Sport je v naší republice hodně rozšířen, navštěvuje ho velké množství lidí, 

a proto zde vidím velký potenciál pro propagaci firmy. 

Společnost Sisko, nevyužívá reklamu pro propagaci firmy. Velká nevýhoda 

reklamy je její cena, ale i přesto doporučuji firmě určitou formu reklamy. V regionu střední 

Moravy, kde firma působí, existují regionální novinové týdeníky. Podle mého názoru by 

bylo vhodné, kdyby společnost Sisko, měla alespoň v jednom týdeníku svou reklamu. 

Týdeník Nové Přerovsko prezentuje každý týden zprávy z regionu Přerovska a stejně jako 

jiné noviny, obsahuje sekci reklam a inzerátů. Vhodnou dobou trvání reklamy v týdeníku 

považují období jednoho měsíce a to konkrétně měsíce ledna. Finanční nároky by 

společnost příliš nezatížily a jsem přesvědčen, že tato forma reklamy, by společnosti 

přinesla nové zakázky. 



Petr Bagar Analýza marketingového mixu stavební firmy  

2009/2010  38 
 

6 Závěr 
Pokud chce být firma na trhu úspěšná, nemůže otázku marketingového mixu 

podcenit. Myslím si, že společnosti, které se dostatečně touto problematikou nezabývaly, 

měly velké problémy s dalším působením na trhu. Marketing v dnešní době ovlivňuje 

velké množství lidí. Firmy musí například investovat peněžní prostředky do propagace 

firmy, protože potřeby lidí jsou neomezené, a společnosti pokud chtějí být úspěšné, musí 

nalákat co největší počet zákazníků. Marketingový mix je nedílnou součástí marketingové 

strategie všech úspěšných firem, působících na trhu. Podle mého názoru, jsou v dnešní 

době potřeby lidí dostatečně uspokojeny, a proto firma, která bude mít inovativní nápady 

v oblasti marketingového mixu, bude v budoucnu úspěšnější než konkurence. Budoucností 

myslím horizont deseti až dvaceti let. V průběhu psaní mé bakalářské práce, jsem poznal 

problematiku marketingového mixu u výše zmíněné stavební firmy Sisko. Oblast 

stavebnictví je velmi důležitým odvětvím národních hospodářství. Společnost Sisko, která 

působí na trhu téměř 20 let, má podle mého názoru velmi dobře propracovanou 

problematiku marketingového mixu. Věci, které doporučuji firmě zlepšit, uvádím v této 

kapitole s názvem Návrhy řešení. Samozřejmě, že marketingová strategie jakékoliv firmy 

nemůže být dokonalá, a proto doporučuji společnosti návrhy, které mohou napomoci 

zlepšení marketingového mixu. Největší rizika, která ovlivňují podnikání firmy Sisko, jsou 

následující. První riziko, které vidím, je v oblasti stavebních zakázek. Myslím si, že velké 

firmy jsou více upřednostňovány oproti firmám menším. Určité požadavky, které investoři 

požadují v nabídce zakázky, více vyhovují velkým firmám. Mám tím na mysli například 

(dobu splatnosti zakázky, čas na realizaci zakázky atd.). Je jasné, že menší firma 

nedisponuje takovou výší peněz, jako například velká firma. Delší doby splatnosti zakázek 

více ohrožují menší firmy. Další riziko spočívá v tom, že investoři jako jsou například obce 

nebo města, platí firmě opožděně z důvodu podmínek čerpání dotací z Evropské Unie. 

Investor obdrží přislíbené peníze z dotačních fondů až po realizaci stavby. Zmíněná 

skutečnost nutí investory, platit své závazky v opožděných termínech. Myslím si, že tato 

podmínka při čerpání dotací není příliš dobrá. Posledním rizikem je skutečnost, že na firmu 

působí negativně finanční a hospodářská krize. Společnost očekává, že v letošním roce 

poklesne počet zakázek oproti roku předcházejícímu zhruba o 10 %. 

Myslím si, že marketingový mix se v budoucnu příliš měnit nebude, protože 

převratné novinky se neočekávají. Podniky, kterým se podaří marketingový mix 
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zefektivnit, budou patřit k těm nejlepším na trhu. Věřím, že stavební společnost Sisko, se 

díky svému marketingovému mixu, bude neustále rozvíjet. 
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