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Abstrakt 

 

Předmětem diplomové práce „Analýza konkurenčního prostředí firmy ELIT CZ, spol. s r.o. je 

analyzovat konkurenci na trhu aftermarketových dodavatelů náhradních dílů pro automobily a 

servisního vybavení v České republice.  První část práce je zaměřena na charakteristiku 

základních pojmů související s analýzou konkurence a konkurenčním prostředím. Druhá část 

je věnována analyzování situace na trhu z pohledu statistiky počtu servisů vůči distributorům. 

V poslední části práce jsou rozebrány metody analýzy konkurence. 

 

Klíčová slova 

 

Analýza konkurence; Porterův model pět sil; Kotler; SWOT analýza; distributor 

 

Abstract 

 

The diploma thesis "Analysis of the competitive environment of the company ELIT CZ, spol 

s ro is to analyze the competitive market of suppliers of aftermarket car parts and service 

facilities in the Czech Republic. The first part is focused on the characteristics of the basic 

concepts associated with analysis of competitors and competitive environment. The second 

part is devoted to analyzing the market situation in terms of statistics the number of service 

stations to distributors. In the last part of the work are discussed methods of competition 

analysis. 
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Úvod 
 

Podíl neautorizovaných servisů na opravárenském trhu automobilů v České republice se do 

příštího roku proti autorizovaným servisům zvýší.  Podle údajů společnosti Bosch, která je 

jednou z nejvýznamnějších značek na aftermarketovém trhu, to znamená nárůst proti roku 

2005 o 12 procent. Bloková výjimka EU umožňuje neautorizovaným servisům přístup k 

servisním datům automobilek a provádět i záruční opravy automobilů. Musí ale dodržet 

postup doporučený automobilkou, schválené díly a vyplnit servisní knížku v papírové nebo 

elektronické podobě. Tyto skutečnosti nahrávají neznačkovým distributorům náhradních dílů 

při zvyšováním jejich tržeb a expanzi servisních konceptů určitých značek. Pro 

neautorizované servisy hovoří především nižší cena, přitom mají stejné vybavení a data jako 

autorizované servisy jednotlivých automobilek.  

 

Dostatek kvalitních informací umožňuje firmám správně vyhodnotit současnou situaci na trhu 

a odhadnout jeho další vývoj. Tyto znalosti pak slouží k volbě správné podnikové strategie a 

učinění vhodných kroků v boji s konkurencí. 

 

Cílem této diplomové práce je analyzovat trh distributorů a konkurenční prostředí vybrané 

společnosti, ve které zároveň pracuji na pozici prodejního poradce pro oblasti Karviná, 

Havířov, Hlučín a okolí. Ve firmě jsem zaměstnán již 10 let a prošel jsem si třemi pozicemi, 

což je pro práci prodejního poradce zásadní, jakým způsobem firma funguje a kdo má jakou 

náplň práce. 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřím na základní pojmy spojené 

s analýzou trhu, jednotlivých společností a na postupy měření. Jsou zde vysvětleny pojmy 

SWOT analýza, PEST analýza a jaké mají tyto analýzy  přínos pro danou společnost. 

 

V praktické části využiji načerpané znalosti z teoretické části. Budu analyzovat konkurenční 

prostředí pomoci SWOT analýzy, PEST analýzy a marketingového mixu. Ve SWOT analýze 

vypracuji plus – mínus matici, tím zjistím nejsilnější a nejslabší stránky firmy. Zásadním 

krokem pro efektivní vyhodnocení dostupných informací bude však především jejich 

důkladná analýza, filtrace a sestavení do vzájemných souvislostí.  
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V praktické části budu vycházet z údajů ze statistik, které mi poskytla nezávislá společnost 

Motofocus. Chtěl bych jí tímto poděkovat za dobrou práci. 

 

V doporučení budou návrhy, které vyšly z jednotlivých analýz. 

 

V závěru se budu věnovat shrnutí celé problematiky, vymezení potencionálních rizik, které 

mohou být spojená s chodem společnosti. Dále navrhnu řešení, jakým směrem by se měla 

firma ubírat. 
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1 Charakteristika marketingu 
 

Co vlastně znamená výraz marketing? Mnoho lidi si pod tímto pojmem představuje pouze 

prodej a reklamu. A není divu, když nás každý den bombarduje televizní reklama, novinové 

inzeráty a reklamní letáky, internetové prezentace či kampaně na podporu prodeje. Ačkoli 

jsou tedy prodej a reklama důležité, představuji jen dvě marketingové funkce a často ani ne ty 

nejdůležitější. [2] 

Dnešní marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat - 

„přesvědčit a prodat“ - ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji 

dochází až poté, co je produkt vyroben. Naopak marketing začíná dávno předtím, než má 

společnost produkt k prodeji. Marketing představuje domácí úkol, který vypracují manažeři, 

aby zjistili, jaké jsou potřeby, určili jejich rozsah a intenzitu, a rozhodli, zda se naskýtá 

zisková příležitost. Marketing pokračuje po celou dobu životnosti produktu, snaží se přilákat 

nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že vylepší vzhled a výkon produktu, učí se 

z výsledků prodeje a snaží se úspěch zopakovat. [2] 

 

Jaké má cíle marketing? 

Naplňovat potřeby a přání implementující firmy. Ty mohou představovat cokoli. Může jít o 

maximalizaci zisku, ačkoli cílem komerčních marketingových specialistů obvykle bývá 

dosažení prodejních cílů nebo tržního podílu. Obecněji může být cílem ziskové, nebo 

neziskové organizace například změna potřeb a přání ostatních jednotlivců nebo skupin. [2] 

 

Jak marketing dosahuje cílů? 

Pomoci společenského procesu, jehož prostřednictvím uspokojují další jednotlivci a skupiny 

své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. To omezuje chování firmy, 

která musí pochopit přání a potřeby ostatních jednotlivců a skupin a změnit se tak, aby byla 

schopna vytvářet produkty a hodnoty, jež může směnit. [2] 

 

1.1 Analýza konkurence dle Kotlera 

 

Kotler analyzuje konkurenci pomocí několika dílčích kroků, které jsou identifikování 

konkurence, poté samotné analyzování konkurentů a to jejích cílů, strategií, silných a slabých 

stránek a předpověď jejích budoucí reakce. Dále zmiňuje důležitou složku pro analýzu 
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konkurentů, a to budování zpravodajského systému o konkurenci, který je podstatnou složkou 

pro budoucí výběr konkurenční strategie. [4]   

 

1.1.1 Identifikovaní konkurence 

 

Konkurencí se rozumějí všechny subjekty na straně nabídky, které mají shodný zájem získat 

přízeň určité skupiny zákazníků, o niž usiluje i podnik v rámci určitého oboru podnikání, a 

prodat jim své produkty. [4]   

Dle Kotlera lze rozlišit čtyři úrovně konkurence, založené na rozšiřování koncepce substituce 

výrobku: 

1. Konkurence formy výrobku neboli konkurence značky – znamená, že podnik může své 

konkurenty vidět v jiných podnicích, které nabízejí podobný produkt z hlediska jeho 

fyzických vlastností téže skupině zákazníků za podobné ceny. 

2. Konkurence v rámci odvětví – kdy podnik může své konkurenty vidět jako všechny 

podniky vyrábějící výrobky určité kategorie, tj. výrobky s podobnými vlastnostmi, které 

umožňují určitý způsob uspokojování dané potřeby zákazníků. 

3. Konkurence různých způsobů uspokojování potřeby – podnik může vnímat své 

konkurenty jako všechny podniky, které vyrábějí výrobky poskytující tutéž službu, tj. 

uspokojující tutéž potřebu zákazníků. Ve středu pozornosti jsou různé způsoby uspokojování 

určité potřeby rozmanitými kategoriemi výrobků. 

4. Konkurence v rámci rozpočtu – jedná se nejobecnější úroveň konkurence, která může být 

brána v úvahu, jsou to všechny podniky konkurující si při boji o tytéž peníze zákazníků.[4]   

 

1.1.3 Potřeby, přání a poptávka  

 

Základní koncepci, na níž je marketing založen, jsou lidské potřeby. Lidské potřeby 

definujeme jako pociťovaný nedostatek. To zahrnuje i základní tělesné potřeby, jako je 

potrava, ošaceni, teplo a bezpečí. Dále sociální potřeby sounáležitosti a citů; a potřeby 

jednotlivce zahrnující touhu po poznání a seberealizaci. Tyto potřeby neobjevili marketingový 

specialisté, jsou nedílnou součástí lidských bytosti. Pokud není potřeba uspokojena, člověk 

zvolí jednu ze dvou následujících možností: 

1. vyhledá předmět, který potřebu uspokojí 

2. pokusí se potřebu omezit 
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Lidé v průmyslové společnosti se mohou pokusit nalézt předměty, které jejich touhu uspokojí. 

Lidé v méně rozvinutých společnostech se mohou pokusit potřebu omezit a uspokojit ji tím, 

co je dostupné. Přání představují lidské potřeby utvářené vnější kulturou a osobností jedince. 

Hladový člověk na Mauritiu bude chtít mango, ryži, čočku a fazole. Hladový člověk 

v Eindhovenu bude chtít sendvič se sýrem a šunkou a pivo. Hladový člověk v Hongkongu 

zatouží po misce nudlí, vepřovém char-siu a jasmínovém čaji. Britský pijan bude po odchodu 

z hospody chtít indické kari. Přání jsou utvářena společností a popisovaná pomoci předmětů, 

které potřeby uspokojí. Jak se společnost vyvíjí, rozrůstají se i přání jejich členů. Lidé jsou 

vystavováni stále většímu počtu předmětů, které vzbuzují jejich zájem a touhu, a výrobci se 

jim snaží poskytovat stále více výrobků a služeb uspokojujících jejich potřeby. Lidé mají 

omezené základní potřeby (např. potravu nebo střechu nad hlavou), avšak jejich přáni jsou 

neomezena. Zdroje k jejich splnění jsou však omezené. Proto se snaží volit takové produkty, 

které za vydané peníze přinesou největší uspokojeni.  

Pokud jsou tato přání podložena schopnosti zaplatit - tedy kupní silou - přání se změní v 

poptávku. Spotřebitelé vidí produkty jako souhrn výhod a vybírají si to nejlepší, co za své 

peníze dostanou. Proto Toyota Yaris nabízí základní bezpečnou a spolehlivou dopravu za 

nízkou cenu a s nízkou spotřebou. Jaguar nabízí okázalost, pohodlí, luxus a společenské 

postavení. Podle svých přání a prostředků požadují lidé produkty, které jim celkově nabídnou 

největší uspokojení. 

Nejlepší marketingové společnosti si dávají zaležet, aby rozpoznaly potřeby svých zákazníků 

a porozuměly jim. Provádějí spotřebitelské výzkumy, aby zjistily, co spotřebitelé mají a 

nemají rádi. Analyzují jejich stížnosti, požadavky, údaje o zárukách a servisu. Sledují, jak 

zákazníci používají jejích vlastní i konkurenční výrobky, a školí své prodejce, aby zjišťovali 

neuspokojené potřeby zákazníků. Podrobné pochopení potřeb, přání a poptávky zákazníka 

představuje důležitý vstup pro vytváření marketingových strategii. [2] 

 

1.2 Analýza strategických skupin 

 

Analýza strategických skupin patří mezi nástroje, které umožňují systematické sledování a 

analýzu chování konkurence. Strategické skupiny zahrnují podniky jednoho odvětví, které 

jsou srovnatelné z hlediska způsobů strategického chování. Srovnatelnost se projevuje 

v klíčových charakteristikách, jako jsou například stupeň vertikální integrace, rozsah palety 
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produktů, nabídka obdobných služeb, využití podobné technologie, pokrytí stejné geografické 

oblasti trhu, využití podobných typů distribučních cest atd. 

 

V podstatě existují dvě extrémní situace vytváření strategických skupin z podniků ve stejném 

odvětví: 

1. Odvětví může představovat unifikovanou strategickou skupinu, v níž všechny podniky 

z hlediska klíčových strategických dimenzí vykazují podobné znaky. V tomto případě se 

analýza strategických skupin shoduje s všeobecnou analýzou odvětví 

2. Odvětví má různé (separátní) strategické skupiny. Každý podnik tím, že uplatňuje rozdílné 

strategie, představuje oddělenou (separátní) strategickou skupinu. Analýza těchto separátních 

strategických skupin odpovídá tradiční analýze konkurence. 

Strategickou skupinu představují nabízející. Analýza strategických skupin podstatně přispívá 

k popisu a osvětlení specifické konkurenční situace v odvětví a může být použita jako nástroj 

prognózy reakcí konkurence, protože většinou reagují konkurenti podobně na změny 

prostředí. 

Nebezpečí této analýzy spočívá o tom, že podniky zaměří pouze na své strategické skupiny a 

nezabývají se vývojem, který se odehrává mimo skupinu. [5]  

 

1.3 Analýza trhu 

 

Výzkum trhu zprostředkovává zjištění o tom, co lidé chtějí, jak a co nakupují, jak uskutečňují 

své nákupy a rozhodování, jak vnímají cenu, jak jsou na její změnu citlivý apod. Skrze bližší 

určení poznatků podnik zavádí a propaguje svůj produkt na trhu. [22] 

 

1.3.1 Trhy 

 

K úspěchu na dnešním konkurenčním trhu potřebují firmy orientaci na zákazníka – získat 

zákazníka od konkurence tím, že mu poskytnou větší hodnotu. Předtím, než je možné 

zákazníka uspokojit, je však nutné pochopit jeho přání a potřeby. Správný marketing 

potřebuje analýzu a porozumění zákazníkovým potřebám a přáním. [2]  

 

 

 



 

7 

1.3.2 Spotřebitelské trhy 

 

Veškerý marketing končí u zákazníka. Obchodní firmy přežijí pouze tehdy, pokud dostatečné 

množství lidí smění dostatečným množstvím svého majetku za jejich produkt nebo službu. 

Tímto majetkem jsou často peníze, ale může to být také dluh uvěrové společnosti, nebo 

směněné produkty. Taková transakce poskytuje dodavatelům příjem, který potřebují k přežití. 

Bez této transakce by marketing selhal, avšak marketingoví specialisté se zabývají vznikem 

rozhodnutí, aktivit a chováním před i po provedení transakce. [2] 

 

1.4 Marketingový mix  

 

Jakmile si firma zvolí celkovou marketingovou strategii, může začít s plánováním 

jednotlivých složek marketingového mixu, jednoho ze základních prvků moderního 

marketingu. Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů – 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku 

podle přání zákazníků na cílovém trhu. 

Marketingový mix se skládá ze všech aktivit, které firma vyvíjí, aby vzbudila po výrobku 

poptávku. Lze jej utřídit do čtyř skupin proměnných, které jsou známy jako „ čtyři P“ (4P): 

Výrobek (product), cena (price), distribuce (place), komunikační politika (promotion), která 

znázorňuje specifické marketingové nástroje používané pod jednotlivými symboly P. [1]   

 

1.4.1 Produkt  

 

Pod pojmem produkt rozumíme výrobky i navázaní služby, které firma nabízí zákazníkům na 

cílovém trhu. Marketingová strategie se převádí do takových činností, jako jsou změny 

z hlediska variant nebo formátu nebo nahrazení dosavadního výrobku jiným. Marketingovým 

cílem zde může být: přilákat nové uživatele, znovu získat bývalé uživatele, stimulovat důvěru 

ve značku.  

Produkt definujeme jako cokoli, co lze nabídnout k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití 

nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby zákazníka. Produkty zahrnují 

více než jen hmotné zboží.  

V širším smyslu sem patří fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace, myšlenky i 

jejich kombinace. [1] 
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Hodnota, uspokojeni a kvalita 

Zákazníci se obvykle setkávají se širokou nabídkou výrobků a služeb, které mohou určitou 

potřebu uspokojit. Podle čeho si tedy mezi těmito produkty vybírají? Zákazníci činí nákupní 

rozhodnutí podle toho, jak vnímají hodnotu poskytovanou jednotlivými výrobky a službami. 

Základní koncepci je hodnota pro zákazníka. To je rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník 

získá z vlastnictví a používáni produktu, a náklady na jeho získáni.  

Například zákazníci společnosti Mercedes-Benz získají řadu výhod. První z nich je spolehlivý 

a kvalitní vůz. Kromě toho však získávají také určitý status a hodnoty spojené s image. Díky 

vlastnictví - při jízdě ve voze Mercedes-Benz se cítí důležitější. Když se tedy zákazník 

rozhoduje o koupi vytouženého modelu, bude zvažovat tyto i další hodnoty proti nákladům na 

koupi vozu. Navíc bude srovnávat hodnotu, kterou získá vlastnictvím Mercedesu, s hodnotou 

srovnatelných modelů jiných výrobců - Lexus, Jaguar, BMW - a zvolí si ten, který mu 

poskytuje nejvyšší hodnotu. 

Zákazníci často neposuzují hodnotu a náklady produktu přesně nebo objektivně. Jednají na 

základě pociťované hodnoty. Maji pocit, že Mercedes-Benz jim poskytne víc, a proto jsou 

připraveni zaplatit vyšší cenu, kterou společnost požaduje. Uspokojení zákazníka závisí na 

tom, jak daleko je naplněno jeho očekávání ohledně produktu. Pokud produkt očekávání 

nesplní, je kupující nespokojen. Pokud očekávání splní, je kupující spokojen. Pokud produkt 

očekávání dokonce předčí, je kupující nadšen. Skvělé marketingové společnosti jsou ochotné 

udělat pro spokojenost svých zákazníků vše. Vědí, že spokojení zákazníci u nich nakoupí 

znovu a řeknou o svých dobrých zkušenostech s produktem ostatním. Klíčem je přizpůsobit 

výkon společnosti očekávání zákazníka. Chytré společnosti se snaží zákazníka nadchnout tím, 

že slibují jen to, co skutečně mohou splnit, a potom splní víc, než slíbily. [2] 

 

1.4.2 Cena 

 

Pojem „ cena“ představuje sumu peněz, kterou musí zákazník vynaložit, aby výrobek získal. 

Cena je jedním z nejvýznamnějších marketingových nástrojů, obsažených v marketingovém 

mixu. Jako jediný totiž přímo vytváří finanční prostředky. Závisí například na platebních 

podmínkách, struktuře trhu, životním cyklu produktu resp. úvěrových podmínkách. 

V nejužším slova smyslu je cena peněžní částka účtovaná za výrobek, nebo službu.  

V širším smyslu je cena souhrnem všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek 

z vlastnictví nebo užívání výrobku a služby.  



 

9 

V minulosti představovala cena hlavní faktor, který ovlivňoval nákupní rozhodnutí. Stále to 

platí v chudších zemích, mezi méně bohatými skupinami a u komodit. Přesto v posledních 

desetiletích získávají při nákupním rozhodování stále větší důležitost necenové faktory. 

Historicky byly ceny stanovovány vyjednáváním mezi kupujícím a prodávajícím. 

Smlouváním došli k přijatelné ceně. Jednotliví kupující platili rozdílné ceny za stejné zboží 

v závislosti na svých potřebách a vyjednávacích schopnostech.  

Oproti tomu je politika pevných cen - jedna cena pro všechny kupující - poměrně moderní 

koncept, který se vyvinul až s rozvojem velkoobchodu na konci devatenáctého století.  

F. W. Woolworth a další obchodníci propagovali „přísnou politiku jediné ceny“, protože 

prodávali mnoho výrobků a měli řadu zaměstnanců. 

Cena je jediný prvek marketingového mixu, který přináší výnos. Všechny ostatní prvky 

představují náklady. Cena je také velmi flexibilní prvek marketingového mixu. Na rozdíl od 

produktu a distribučních závazků lze cenu rychle změnit. Zároveň je tvorba cen a cenová 

konkurence pro mnoho firem předním problémem. Mnoho firem nedokáže svoji cenotvorbu 

dobře řešit. Jedním z častých problémů je, že firmy snižují ceny příliš rychle, aby získaly 

vyšší objem prodeje, místo aby přesvědčily zákazníky, že jejich služby stojí i za vyšší cenu.  

 

Mezi další běžné chyby patři: 

- cenotvorba, která je příliš orientována na náklady místo na hodnotu pro zákazníka 

- ceny, které dostatečně rychle neodrážejí tržní změny 

- ceny, které neberou v úvahu ostatní prvky marketingového mixu  

- ceny, které nejsou dostatečně rozdílné pro různé produkty, segmenty trhu a nákupní 

příležitosti [1] 

 

Faktory ovlivňující cenu jsou: 

1. Vnější - ekonomičtí činitelé (kupní síla spotřebitele, inflace, konkurence), právní faktory 

(platná legislativa, postihy při nedodržení pravidel), společenské (sociální struktura obyvatel) 

2. Vnitřní - marketingové cíle, náklady na výrobek, začlenění ceny do organizace podniku. 

[1]   
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Transakce 

Transakce je obchodní vztah mezi smluvními partnery, ve kterém jsou stanoveny podmínky, 

zejména předmět transakce, čas a místo předání, cena atd.  Jde o výměnu hodnot mezi dvěma 

stranami. Jedna strana poskytuje druhé straně produkt X a naopak získává od druhé strany 

produkt Y.  Například v obchodním domě Sears zaplatíte 350 dolarů za televizní přijímač. 

V širším slova smyslu se marketingový specialista vždy snaží získat nějakou reakci na svou 

nabídku. Marketing se sestává z činností vyvolávajících požadovanou reakci cílové skupiny 

na nabídku nějakého výrobku, služby, myšlenky nebo jiného statku. [1] 

 

1.4.3 Distribuce 

 

Zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se výrobek stal pro cílové zákazníky fyzicky 

dostupným cílem. Distribuce je přemístit výrobek do místa, kde si jej zákazník koupí. 

Subjekty, které tento pohyb zabezpečují, vytváří prodejní cesty.  Prodejní cesta je souhrn 

prostředků a zprostředkovatelských článků, jejichž prostřednictvím přechází zboží od výrobce 

ke kupujícímu. Výroba výrobku nebo služby a jejich poskytování zákazníkům vyžaduje 

vytvoření vztahů nejen se zákazníky, ale také s klíčovými dodavateli a distributory v 

dodavatelském řetězci firmy. Tento dodavatelský řetězec zahrnuje partnery na obou stranách 

řetězce - dodavatele, zprostředkovatele a dokonce i jejich zákazníky. Na jedné straně 

dodavatelského řetězce jsou firmy, které dodávají suroviny pro výrobu, součástky, informace, 

finanční a odborné služby, jež jsou nezbytné pro vytvoření výrobku, nebo služby.  Marketéři 

se však tradičně zaměřuji spíše na druhé rameno řetězce - na marketingové nebo distribuční 

cesty, které směřuji k zákazníkovi. Partneři v marketingovém řetězci, například 

maloobchodníci a velkoobchodníci, tvoří nezbytné propojení mezi firmou a jejími cílovými 

zákazníky. Partneři v obou částech řetězce mohou být také součástí dodavatelského řetězce 

jiných firem. Ale právě jedinečnost každého dodavatelského řetězce firmy je tím, co 

umožňuje poskytovat zákazníkům špičkovou hodnotu. Úspěch samotné firmy nezávisí na 

tom, jak dobře dělá svou práci, ale na tom, jak dobře dokáže celý dodavatelský řetězec a 

marketingové cesty konkurovat ostatním firmám. [1]   
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Funkce prodejních cest: 

Obchodní – zahrnují aktivity ovlivňující transakce mezi výrobci, mezičlánky a zákazníky 

Logistická – zahrnuje činnosti potřebné k distribuci výrobků, tzn. dopravu, skladování, třídění 

zboží 

Podpůrná – pomáhá zjednodušit a usnadnit pohyb zboží. [1]   

 

1.4.4 Marketingová komunikace (Komunikační politika) 

 

Zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, aby se zákazník seznámil s výrobkem a aby si jej 

zákazník zakoupil. Cílem komunikační politiky je, aby zákazníci získali, co nejvíce informací 

jak o firmě samotné, tak o mnoha výrobcích, které vyrábí.  

Marketingová komunikace tedy není pouze reklama. Do tohoto oboru řadíme komunikační 

aktivity jako public relations, sponzoring, event marketing, direct marketing, veletrhy a 

výstavy, internetovou komunikaci, venkovní reklamu, ale také reklamní produkci, zajištění 

propagačních materiálů, výzdobu interiérů a mnoho dalšího. [1]  

 

Podobu dnešní marketingové komunikace mění dva hlavni faktory.  

Prvním je skutečnost, že se marketéři v návaznosti na fragmentaci hromadných trhů odklánějí 

od hromadného marketingu. Stále více připravují úzce zaměřené marketingové programy 

určené k budování těsnějších vztahů se zákazníky na úžeji definovaných mikrotrzích.  

Druhým faktorem je fakt, že obrovské pokroky v oblasti informačních technologií urychlují 

přechod k segmentovanému marketingu. Dnešní informační technologie pomáhají 

marketerům pozorně sledovat potřeby zákazníků - mají k dispozici více informací o 

zákaznících než dříve, a to na úrovni jednotlivců i domácností. Nové technologie nabízejí také 

nové způsoby komunikace pro dosažení menších zákaznických segmentů pomocí lépe 

uzpůsobených sdělení. Přechod od hromadného k segmentovanému marketingu měl na 

marketingovou komunikaci dramatický dopad. 

S ohledem na toto nové komunikační prostředí musí marketéři přehodnotit úlohu různých 

médií a nástrojů komunikačního mixu. Komunikačním mixům firem zaměřených na spotřební 

produkty dlouho dominovala reklama v masmédiích.  

Například v roce 2003 představovala reklama v mediích 40,5 % globálních marketingových 

výdajů, po ni následovala podpora prodeje (20,5 %), PR a sponzorství (15,4 %), přímý 

poštovní marketing (14,0 %) a interaktivní marketing (7,7 %). Ačkoli však televize, časopisy 
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a další hromadná média zůstávají velmi důležitá, jejich převaha postupně klesá. Firmy se 

reklamy v masmédiích nevzdávají, hledají však způsoby, jak za své peníze získat vyšší 

hodnotu. [1] 

 

1.4.4.1 B2B trh (trh organizací, firemní trh) 

 

B2B se skládá ze všech společností, které nabývají zboží a služby využívané k tvorbě jiných 

výrobků nebo služeb, jež jsou prodávány, pronajímány nebo dodávány jiným. Hlavními 

odvětvími, která vytvářejí firemní (B2B) trh, jsou zemědělství, lesnictví, rybářství, těžební 

průmysl, stavebnictví, doprava, komunikace, veřejné služby, bankovnictví, finance a 

pojišťovnictví distribuce a služby. Při prodeji zákazníkům z řad firem se jedná o větší 

množství dolarů a více položek než při prodeji spotřebitelům. Představte si proces výroby a 

prodeje obyčejného páru bot. Dodavatelé kůží musí prodat kůže koželuhům, ti je po 

zpracování prodají na obuv výrobcům, ti prodají boty velkoobchodům, velkoobchody dodají 

boty maloobchodům, které je konečně prodají spotřebitelům. Každý článek logistického 

řetězce musí sám nakoupit mnoho dalšího zboží a služeb. B2B trhy mají několik 

charakteristických rysů, které jsou v ostrém kontrastu se spotřebními trhy. [6] 

Marketér na B2B trhu obvykle jedná s daleko méně zákazníky, za to však s mnohem většími, 

než spotřební marketér. Osud výrobce pneumatik společností Goodyear Tire Company a 

ostatních dodavatelů automobilovému průmyslu, závisí na tom, že seženou kontakty od 

několika málo předních výrobců automobilů. Malé množství velkých zákazníků provádí 

většinu nákupů v odvětvích, jako jsou letecké motory nebo obranné systémy. 

Přestože zpomalující se ekonomika omezuje činnost nákupních oddělení velkých společností, 

nabízí malý a střední obchodní trh dodavatelům nové příležitosti. [6] 
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Komunikační politika 

(promotion) 

 

Reklama, osobní prodej, 

podpora prodeje, PR 

 

Distribuční politika 

(place)Ceníky, slevy 

Náhrady, platební 

podmínky 

dostupnost distribuční sítě, 

prodejní sortiment 

Výrobková politika 

(product) 

 

Sortiment, kvalita 

Design, značka 

 

Cenová politika 

( price)Ceníky, slevy 

Náhrady, platební 

podmínky 

 

Cíloví zákazníci 

positioning 

Obrázek č. 1 – Marketingový mix 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing 

 

Na obrázku č. 1 je vidět, jak jsou jednotlivé nástroje marketingového mixu navzájem 

propojené a směřují k jedinému cíli, uspokojit potřebu zákazníka.  
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2 Marketingové prostředí 
 

Marketingové prostředí zahrnuje mikroprostředí a makroprostředí. Mikroprostředí se skládá 

ze sil blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům - společnost, 

distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurence a veřejnost. Makroprostředí zahrnuje širší 

společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí - demografické, ekonomické, přírodní, 

technologické, politické a kulturní faktory. 

 

2.1 Marketingové makroprostředí firmy 

 

Tvoří širší okolí podniku, tedy takové společenské vlivy, které působí na podnik jako celek. 

Mohou to být např. vlivy demografické, ekonomické, přírodní, technické, politicko-právní a 

kulturně-společenské. Faktorům spadajícím do makroprostředí se musí podnik přizpůsobit, 

nijak je neovlivní. Jedná se například o devizové kurzy, inflaci, HDP, demografické údaje, 

legislativu, kulturu aj. [2] 

 

2.2 STEP analýza 

 

PEST analýza (někdy také zvaná STEP analýza) se používá pro zkoumání a analýzu 

makroprostředí. K tomuto se vžilo jeho třídění: 

 

P – politické a právní prostředí 

E – ekonomické prostředí 

S – sociální prostředí 

T – technické a technologické prostředí 

 

Politické a právní prostředí - je tvořeno mnoha faktory, které vytyčují směry rozvoje 

společnosti, vytvářejí politický a právní rámec pro její vývoj. Rozhodují o tom, zda ve 

společnosti bude spíše příkazová či tržní nebo smíšená ekonomika. Politické a právní 

prostředí vytváří především vláda, která vymezuje pravidla hry (pravidla hospodářské 

soutěže, mezinárodní spolupráce a zahraničního obchodu, ochrany trhu a spotřebitelů aj.), 

navrhuje zákony a vynucuje jejich dodržování.  
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Politické a právní prostředí klade na manažery vysoké nároky z hlediska požadavků na 

znalost vyhlášek, směrnic a zákonů, na jejich používání v řízení organizací, v organizaci práce 

aj. Při jejich nerespektování a porušování jsou postihování manažeři i organizace. [3] 

 

Ekonomické prostředí - je tvořeno mnoha faktory, které vzájemně propojují 

makroekonomické prostředí s mikroekonomickým. Působí na vývoj a ovlivňují strukturu 

národního hospodářství. Na rozhodování manažerů a organizací působí prostřednictvím 

monetární a fiskální politiky. Významnou roli, jako faktor ekonomického prostředí mají 

hrubý domácí produkt (dále „HDP“), kupní síla koruny, platební devizová bilance, inflace, 

státní rozpočet, zahraniční obchod, úroveň a diferenciace mezd, rentabilita odvětví aj. [3] 

 

Sociální prostředí - toto prostředí zahrnuje sociální, demografické a kulturní faktory, které 

jsou v úzkém vztahu k životní úrovni společnosti. Na manažerské rozhodování a na 

organizace působí zejména počet a věková, vzdělanostní a sociální struktura obyvatelstva, 

rozmístění a migrace pracovních sil, spotřeba, příjmy, výdaje, zvyklosti a preference různých 

kategorií obyvatelstva aj. Tyto faktory výrazně ovlivňují organizace při rozhodování co pro 

koho vyrábět. [3] 

 

Technické a technologické prostředí - zahrnuje faktory, které nejvýrazněji mění život lidí a 

organizací. Rozvoj techniky a technologie vyžaduje, aby manažeři a vlastníci organizací 

neustále tento rozvoj sledovali, modernizovali výrobu a služby, a tak vytvářeli předpoklady 

pro dlouhodobou životnost a existenci organizace. Technický a technologický rozvoj úzce 

souvisí s produktivitou práce, s náklady a kvalitou výrobků a služeb. Technický rozvoj 

zkracuje v mnoha případech čas výrobního procesu, čas vyřízení objednávky a splnění 

požadavku zákazníka. Faktor času se stává rozhodujícím faktorem konkurence. Organizace 

jsou nuceny investovat stále větší objemy finančních prostředků do výzkumu a vývoje, do 

výrobních a informačních technologií, zlepšovat tak podmínky pro lepší využívání schopností 

a znalostí svých zaměstnanců. [3] 
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2.3 Marketingové mikroprostředí firmy 

 

Úkolem marketing managementu je vytvářet a udržovat vztah se zákazníky vytvářením 

hodnoty a uspokojení pro zákazníka. Marketingoví manažeři to však nedokáži sami. Jejich 

úspěch závisí na dalších činitelích mikroprostředí společnosti - ostatních odděleních, 

dodavatelích, marketingových zprostředkovatelích, zákaznících, konkurenci a nejrůznějších 

částech veřejnosti, které dohromady tvoří firemní systém poskytování hodnoty. [2] 

 

2.3.1 Podnik 

 

Při vytváření marketingových plánů by měl marketing management uvažovat i o ostatních 

součástech firmy - o top managementu, finančním oddělení, výzkumu a vývoji, oddělení 

nákupů, výrobě a účetnictví. Tyto navzájem provázané skupiny vytvářejí vnitřní prostředí. 

Top management stanoví poslání společnosti, její cíle a širší strategie a politiky. Marketingoví 

manažeři se potom rozhodují v rámci plánů stanovených top managementem. Marketingoví 

manažeři musí také úzce spolupracovat s ostatními odděleními ve firmě. Finanční odděleni se 

zabývá hledáním a využíváním fondů pro realizaci marketingových plánů. Oddělení výzkumu 

a vývoje se soustředí na vytváření bezpečných a přitažlivých produktů. Oddělení nákupu se 

stará o dostatečné zásoby a materiál a výrobní oddělení odpovídá za vytvoření požadovaného 

množství a kvality výrobků. Účetní oddělení musí zjistit příjmy a náklady, aby 

marketingovému oddělení umožnilo kontrolovat, jak uspokojivě jsou cíle plněny. Všechna 

tato oddělení společně ovlivňují plány a jednání marketingového oddělení. [2] 

 

2.3.2 Konkurence 

 

Marketingová koncepce tvrdí, že k dosažení úspěchu musí společnost poskytnout vyšší 

hodnotu a uspokojení pro zákazníka než konkurence. Proto musí marketingoví specialisté 

dělat něco vice, než jen přizpůsobit se potřebám cílových zákazníků. Musí také získat 

strategickou výhodu tím, že svou nabídku pevně umístí v myslích zákazníků v porovnání s 

nabídkou konkurence. Neexistuje jediná konkurenční marketingová strategie, která by byla 

pro všechny firmy nejlepší. Každá společnost by si měla uvědomit svou velikost a pozici v 

odvětví ve srovnání s velikostí a postavením konkurence. Velké firmy s dominantním 

postavením v odvětví mohou použít strategie, které si menši firmy nemohou dovolit. Ale 
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velikost není všechno. Existují vítězné strategie pro velké firmy, ale také strategie ztrátové. A 

malá firma může vyvinout strategie, které ji poskytnou lepší návratnost, než jakou mají velké 

firmy. [2] 

 

2.3.3 Zákazníci 

 

Společnost musí podrobně sledovat trhy svých zákazníků.  

Spotřebitelské trhy se skládají z jednotlivců a domácnosti kupujících zboží a služby pro 

osobni spotřebu.  

Průmyslový trh kupuje zboží a služby pro další zpracování, nebo pro použití ve vlastním 

výrobním procesu, zatímco trh obchodních mezičlánků kupuje zboží a služby, aby je se 

ziskem prodal.  

Institucionální trh je tvořen školami, nemocnicemi, pečovatelskými domy, vězeními a 

dalšími institucemi, které poskytuji zboží a služby lidem v jejich péči.  

Trh státních zakázek je tvořen vládními institucemi, které kupují zboží a služby s cílem 

vyprodukovat veřejnou službu, nebo přesunout zboží a služby k potřebným lidem. 

Mezinárodní trh, který se skládá z kupujících v jiných zemích, což zahrnuje spotřebitelé, 

průmyslové výrobce, mezičlánky a vlády. [2] 

 

2.3.4 Dodavatelé 

 

Dodavatelé představují v celkovém systému poskytování hodnoty společnosti důležitou 

vazbu. Poskytují zdroje, které společnost potřebuje pro výrobu zboží a služeb. Rozvoj 

dodavatelů může významně ovlivnit marketing. Marketingoví manažeři musí sledovat 

dostupnost dodávek - jejich nedostatek, nebo zpožděni, stávky zaměstnanců a jiné události, 

které mohou v krátkém období snížit tržby a v dlouhém období poškodit spokojenost 

zákazníka. Marketingoví manažeři také sledují cenové trendy klíčových vstupů. Zvýšené 

náklady vstupů mohou vést ke zvyšování cen, které poškozují objem tržeb společnosti. Stále 

více marketingových specialistů dnes považuje dodavatele za partnery při vytváření a 

poskytování hodnoty pro zákazníka. [2] 
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3 SWOT Analýza 
 

SWOT analýza, neboli analýza silných a slabých stránek podniku je klasickou metodou 

managementu. Základem metody je ohodnocení čtyř základních faktorů působících na 

analyzovaný objekt z vnitřního a vnějšího okolí. Z vnitřního okolí jsou to silné a slabé 

stránky, zatímco z vnějšího okolí jsou to příležitosti a hrozby. Vzájemná interakce 

převládajících silných nebo slabých stránek vůči příležitostem nebo hrozbám pak pomáhá 

určit vhodnou strategii podniku. [10] 

Je to základní analýza prostředí, ve kterém se podnik nachází. Podniky ji většinou umisťují na 

její závěr, jelikož sumarizuje klíčové silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Může být 

samozřejmě prováděna i jako samostatný krok v rámci marketingového procesu. [10] 

 

Zkratka SWOT vznikla z počátečních písmen příslušných anglických termínů: 

 

STRENGTHS – silné stránky – neboli přednosti podniku (schopnosti, dovednosti), které 

významně ovlivňují postavení podniku na trhu. Jsou to odlišné způsobilosti (schopnosti, 

dovednosti, zdroje) zvýhodňující podnik vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími 

silnými stránkami jsou takové, které je těžko okopírovat, a kde je předpoklad, že budou po 

dlouhou dobu přinášet zisk, čili znamenají konkurenční výhodu. 

 

WEAKNESSES  - slabé stránky – znamenají určitá omezení nebo nedostatky a brání plnému 

efektivnímu výkonu. 

 

OPPORTUNITIES – příležitosti – představující takové další možností podniku, s jejichž 

realizací stoupají vyhlídky na lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění 

vytyčených cílů. Je to velmi příznivá situaci v podnikovém prostředí, která podnik 

zvýhodňuje vzhledem ke konkurenci. Aby mohl podnik příležitosti využít, musí je nejprve 

identifikovat. 

 

THREATS – ohrožení -  je to výrazně nepříznivá situace v podnikovém okolí, znamenající 

překážky pro jeho činnost a dobré postavení. 

Jednotlivé silné a slabé stánky nemají pro podnik stejnou důležitost a váhu a tedy ani stejnou 

schopnost ovlivňovat jeho činnost. Silná stránka jednoho podniku může být posuzovaná 

v další organizaci jako slabá. Automaticky nelze předpokládat, že každá silná stránka 
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znamená konkurenční výhodu. Domněnka, že existující silná stránka je nejvyšším možným 

maximem dosažitelnosti bez možnosti dalšího zdokonalení, nemusí být rovněž pravdivá. 

V řadě případů lze zlepšit i to, co podnik dělá dobře.  [10] 

 

3.1 SWOT matice 

 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny 

do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých 

stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové 

kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. [20] 

Obrázek č. 2 znázorňuje SWOT analýzu. 

 

Obrázek č. 2 – Swot analýza 

 

Zdroj: Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing 

 

3.2 Postup při SWOT analýze 

 

Protože je na přípravě analýzy závislý její celý průběh a tím i výsledek, není radno přípravu 

podcenit, takový přístup by mohl být velmi špatným předpokladem a mohl by generovat 

nepoužitelnou analýzu. Jak již bylo řečeno, základem SWOT analýzy je identifikace vnitřních 

a vnějších faktorů organizace, avšak ,aby určování těchto faktorů bylo smysluplné, nutným 
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předpokladem pro vytvoření SWOT analýzy je určení jejích cílů. Určení cílů je vhodné 

provést na začátku – před samotnou SWOT analýzou, jelikož při analýze je třeba dodržet 

daný postup. Cílem SWOT analýzy totiž není, jak si mnozí myslí, jen získání holých 

informací a podkladů, ale určení strategické koncepce vlastního rozvoje, získání podkladů pro 

změnu práce a vlastní rozvoj. [21] 

 

3.3 Matice plus-minus 

 

Tento často využívaný způsob výsledků SWOT analýzy jako základu pro volbu vhodné 

marketingové strategie má své přednosti v tom, že umožňuje identifikovat priority 

strategických postupů organizace vytvořením pořadí identifikovaných silných(slabých) 

stránek a příležitostí(ohrožení) firem.  
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4 Řízení vztahů se zákazníky CRM 
 

CRM – Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky představuje 

komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových procesů a 

personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a 

to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických 

služeb.  

Hlavním úkolem CRM je podpora obchodních procesů, a v tomto smyslu vytváření 

dlouhodobých a úspěšných vztahů se zákazníky, zvyšování tzv. loajality.  

 

4.1 Hlavní funkce CRM 

 

průběžné sledování zákaznických požadavků a chování, evidence a hodnocení současných 

obchodních kontaktů 

vytváření nových obchodních příležitostí s využitím zmíněných zákaznických informací 

aktivity vedoucí k vytváření dlouhodobých a ekonomicky hodnotných vztahů se zákazníky 

náročné analýzy zákazníků podle nejrůznějších hledisek 

řízení marketingových kampaní s využitím výsledků zákaznických analýz a jejich požadavků. 

[7] 

 

4.2 Operační CRM  

 

Operační CRM je především podporou business procesů pro "front office", zahrnující prodej, 

marketing a služby. Všechna komunikace se zákazníkem je sledována a uchována v databázi 

a v případě potřeby je efektivně poskytnuta uživatelům. Jedním z hlavních přínosů pro 

zákazníka i pro společnost je díky sledování historie možnost komunikace s rozdílnými 

osobami a pomocí různých kontaktních kanálů. 

 

Operační CRM se využívá především v následujících obchodních procesech: 

- tvorba marketingových kampaní a jejích sledování 

- automatizace prodejního procesu a jeho sledování [7] 
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4.3 Analytické CRM 

 

Analytické CRM analyzuje zákaznická data k dosažení rozdílných cílů: 

- optimalizace efektivnosti marketingových kampaní a jejích vyhodnocování 

- hledání potenciálních prodejních kanálů, cross-selling, up-selling, udržení zákazníka 

atd. 

- analýza chování zákazníků – tvorba cen, vývoj nových výrobků 

- podpora pro rozhodování – předpovídání a analyzování zákaznické rentability atd [7] 

 

4.4 Kooperační CRM 

 

Kooperační CRM představuje optimalizace interakcí se zákazníkem a řešení vícekanálové 

komunikace - koordinace a řízení všech způsobů kontaktů se zákazníky pomocí kontaktních 

center. [7] 

 

4.5 Implementace CRM  

       

Implementace CRM je celostní projekt. Nejdůležitější je integrace nástrojů CRM do IT 

systému a rozdělení projektu na menší dílčí části, které budou moci plnit jednotlivé oblasti 

formy souběžně.  

CRM by mělo operátorům usnadnit práci, ovládání by mělo být přizpůsobeno online - 

provozu – zbytečné zdlouhavé proklikávání systémem stojí čas zákazníka a peníze 

společnosti. [8] 

 

4.5.1 CRM a identifikace zákazníků 

 

Pomáhá zpracovat velké množství obchodních informací v oblasti obchodu a marketingu. 

Používá se zejména u malých a středních společností. 

CRM je nástroj pro evidenci vztahů se zákazníky a také nástroj, který pomáhá se zákazníky 

komunikovat. V první řadě se zákazníci evidují a třídí do jednotlivých segmentů podle 

stanovených kritérií. Na druhou stranu je tato evidence a identifikace zákazníků vnímána 

často i negativně, protože zákazníci se obávají zneužití jejich kontaktních údajů.  
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Třetí rovina umožňuje širší pohled na výběr klientů. Pomáhá, abychom se těmto negativním 

pohledům vyhnuli a i přes to se zákazníky komunikovali a obchody uzavřeli. Musíme mít 

dostatek informací, abychom věděli, kdy a jak zákazníka oslovit. CRM obsahuje moduly 

(HelpDesk, Servisní modul), které umožňují odhadnout, kdo bude v nejbližší době výrobek 

potřebovat. 

Ve vyspělém CRM systému je možno zjistit i nákupní zvyklosti, například v jakém období 

firmy nakupují ten daný výrobek. [8] 
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5 Charakteristika společnosti 
 

Pro vypracování diplomové práce jsem si vybral nadnárodní firmu zabývající se distribucí, 

servisem a prodejem náhradních dílů v České republice, ve které pracuji již 10 rokem. 

 

5.1 Představení společnosti ELIT CZ, spol. s r.o. 

 

Společnost ELIT, člen skupiny ELIT Group a Rhiag zastává prioritní pozici v distribuci 

originálních i neoriginálních náhradních dílů na vozy všech značek. Díky své propracované 

logistice a síti poboček po celé České republice, si mohou zákazníci z pohodlí svého servisu, 

prodejny, objednat zboží pomocí internetu, nebo telefonicky a zboží jim bude do druhého dne, 

nebo ještě tentýž den dopraveno. Toto se týká produktu, který je skladem na centrálním 

skladě, nebo na pobočkách společnosti. [12] 

 

Historie společnosti 

Firma ELIT CZ, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 31.12.1991 dvěma 

společníky, panem Fredem Ammanem a Danielem M.Eppem. Oba zmiňovaní měli v době 

vzniku trvalé bydliště na území Švýcarské konfederace. Hlavním předmětem podnikání byl 

obchod, odbyt, vývoz a dovoz automobilových a technických dílů všeho druhu. Dalšími 

předměty podnikání bylo :  zřizování a provoz poboček stejně jako pracovišť v ČSFR i 

v zahraničí a přebírání příslušných obchodních zastoupení.  V letech 1992 – 1997 bylo 

otevřeno 11 poboček ve velkých městech Čech a Moravy. V roce 2006 byla otevřena pobočka 

v Karlových Varech a provozovna v Mostě. Od roku 2006 byly postupně otevřeny pobočky 

v Kolíně, Frýdku–Místku, Pardubicích a Táboře. Nyní také od března 2010 v Opavě. 

K dnešnímu dni má firma 31 poboček po celé ČR a 1 centrální sklad v Praze. [12] 

 

Skupina ELIT Group Ltd. v zahraničí 

V roce 1994 vznikla na  Slovensku společnost ELIT Slovakia s.r.o., kterou vytvořil taktéž pan 

Epp. Později přešla pod finanční skupinu SCAMPERDALE INDUSTRIE - 

BETEILIGUNGEN AG, budoucí ELIT Group LTD, se sídlem ve Švýcarsku.  

Díky expanzi skupiny do zahraničí se podařilo založit společnosti: 

ELIT Ukraine,  se sídlem v Kievě 

1999 - ELIT Romania , se sídlem v Bukurešti  
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2000 – ELIT Poland, se sídlem ve Varšavě 

 

V roce 2008 se stala většinovým vlastníkem společnosti ELIT Group Ltd.  společnost Rhiag 

Group Ltd., sídlící v Miláně. Tudíž ovládla i společnost ELIT CZ, spol s r.o. Rhiag Group 

Ltd. vznikla v roce 1962, a je vedoucí firmou v distribuci náhradních dílu pro automobily, 

LKW a traktory v Itálii. Má přes 85 000 referencí a 80 produktových řad. 

 

Předmět podnikání 

- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 

- poskytování software 

- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního 

nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden 

kus balení – velkoobchod 

- dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, 

oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, nebezpečné pro životní 

prostředí a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické  

- zprostředkování obchodu 

- zprostředkování služeb 

 

Společnost obchoduje především s náhradními díly pro automobily. Za tím účelem je 

oprávněna zřizovat pobočky či obchodní zastoupení a podílet se na činnosti jiných společností 

 

Charakteristika společnosti 

Hlavní činností společnosti je prodej a distribuce náhradních dílů na motocykly, automobily, 

LKW. Firma se zabývá prodejem již 18 rokem a je předním distributorem světových značek, 

jako je BREMBO, TEXTAR, SACHS, LEMFÖRDER, HELLA, BOSCH, SWF, KLARIUS, 

UFI, NGK, THULE, ATERA, ŠKODA originální náhradní díly, VALEO, AVA  a mnoho 

dalších. Firma je spíše orientovaná na velkoobchod, ovšem maloobchodní zákazníci zde mají 

také možnost nakoupit, ale za maloobchodní ceny. Velkoobchodní zákazníci jsou rozděleni do 

různých rabatových skupin. Největším rozdělením v identifikaci podle tržního segmentu je 

považován za cílový trh: 

Prodejny  náhradních dílů  - pokud zákazník splní předem určené požadavky v bonusových 

smlouvách, které navyšují startovní rabaty, ale  také obraty, může se stát v případě prodejny  – 
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distributorem náhradních dílů, který se dělí na dva koncepty: Regionální zastoupení ELIT, 

nebo DISTRIBUTOR ELIT. 

Autoservisy  - v případě servisu je možné se, po splnění podmínek dané smlouvou, zapojit do 

konceptu PARTNER ELIT, PARTNER ELIT, PARTNER ELIT Autoservis PLUS, 

ORIGINAL SACHS SERVIS a CAR FLEET SERVIS. [13] 
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6 Praktická část 
 

V této části se budu zabývat marketingovým mixem společnosti Elit CZ, analyzuji zde i 

marketingové prostředí firmy, SWOT analýzou a PEST analýzou. Ve SWOT analýze 

vypracuji plus – mínus matici, tím zjistím nejsilnější a nejslabší stránky firmy.  Budu zde 

vycházet z údajů ze statistik, které mi poskytla nezávislá společnost Motofocus. 

 

6.1 Marketingový mix 

 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které firma dělá, aby vzbudila 

poptávku po produktu. Jednotlivé kroky marketingových nástrojů jsou rozebrány níže. 

 

6.1.1 Produkt 

 

Nabídka produktu sledovaných firem je podobná. Firma Autokelly nabízí nejen autodíly, ale i 

různé autodoplňky a elektrická kola. Segmentace produktu této firmy je tedy nejvyšší. 

Všichni dodavatelé již nabízí i garážovou techniku, servisní vybavení a reklamní předměty za 

odběry i na prodej. V současné době je možné u sledované firmy ELIT CZ nalézt v nabídce i 

program E-CARIS, který umožňuje implementovat dodací listy již při zaúčtování na pobočce 

a přesně vyselektovat objednaný produkt k zakázce, což urychluje práci nákupčím.  

 

6.1.2 Cena 

 

Sledované firmy obvykle přizpůsobují své základní maloobchodní ceny podle jednotlivých 

zákazníků a měnící se situace.  
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Tabulka č. 1 – porovnání cen konkurence 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výběr na porovnání maloobchodní ceny produktu byl čistě náhodný. V tabulce č. 1 jsou 

uvedeni všichni přímí konkurenti analyzované firmy. V tomto případě jsou ceny srovnány 

podobně.  

Nejlépe ovšem lze spojkovou sadu koupit ve firmě InterCars. Naopak nejdražší nákup 

bychom provedli u firmy  ELIT. V zásadě ovšem platí, že v dnešní době nelze operovat 

s maloobchodními cenami, díky internetu, kde je cena ve srovnávačích nižší  a cenu 

v autoservisech dostane koncový zákazník v podstatě lepší. 

 

6.1.3 Distribuce 

 

Všechny analyzované firmy mají moderní centrální sklady, které jsou umístěné strategicky v 

Praze. Ty nejnovější jsou umístěny u dálnice D1, kde je možné zboží rychle redistribuovat na 

pobočky po celé ČR. Firma APM, Autocora a Autobenex distribuuje zboží z Německa, pokud 

není zboží v ČR a následující den je v servisu u zákazníka. V tomto případě bych chtěl 

vyzdvihnout rychlost dodávky dílů z firmy Stahlgruber GmbH. 

 

 

 

 

 

produkt číslo produktu/ výrobce dodavatel MOC pořadí 

spojková sada Peugeot 206, r.v. 

2003, 2,0 HDI, 66kW 623 3043 00/LUK ELIT CZ 5194 5. 

spojková sada Peugeot 206, r.v. 

2003, 2,0 HDI, 66kW 623 3043 00/LUK APM Automotive 5 144 4. 

spojková sada Peugeot 206, r.v. 

2003, 2,0 HDI, 66kW 623 3043 00/LUK Autokelly 5144 4. 

spojková sada Peugeot 206, r.v. 

2003, 2,0 HDI, 66kW 623 3043 00/LUK Autocora 5 120 2. 

spojková sada Peugeot 206, r.v. 

2003, 2,0 HDI, 66kW 623 3043 00/LUK Autobenex 5124 3. 

spojková sada Peugeot 206, r.v. 

2003, 2,0 HDI, 66kW 623 3043 00/LUK InterCars 5 099 1. 
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6.1.4 Marketingová komunikace 

 

Z marketingové komunikace využívá podnik práci obchodních poradců, kteří patří mezi 

nejdůležitější článek ve spojení firmy se zákazníkem.  

 

Velmi důležitým komunikačním kanálem jsou také webové stránky, prostřednictvím kterých 

probíhá ve velké míře objednávaní zboží zákazníkem. Webové stránky by měly upoutat 

uživatele moderním designem, intuitivním ovládáním a upozorněním na právě probíhající a 

končící akce.  

Níže uvádím porovnání webových stránek firmy Elit CZ a jejich konkurentů. 

 

ELIT CZ,  www.elit.cz 

 

 

Autokelly, www.autokelly.cz 

 

 

 

 

 

 

 

- uživatel se musí proklikat 

 do e- catu 

-  málo zvýrazněné 

 probíhající akce 

+ během měsíce bude nový 

 design 

       +   intuitivní ovládání 

 -  nepřehledná úvodní                     

stránka 

+   rozdělení zóny pro B2B, 

 B2C 

+   jednoduché ovládání 
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APM Automotive, www.apm.cz 

 

 

Autobenex, www.autobenex.cz 

 

 

Autocora, www.autocora.cz 

 

 

InterCars, www.intercars.cz 

 

 

 -     špatné grafické prostředí 

 -   nepřehledný seznam, vstup  

    do katalogu 

 +  zvýrazněné probíhající 

 akce 

     

- pomalý web 

- nepřehledný katalog 

- nepřehledná úvodní stránka 

 

- zastaralý design 

- nepřehledná orientace 

- nepřehledný katalog 

+       čistý design 

+     přehledný web 

+ přehledný katalog 
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Nejlépe hodnoceným, dle vlastního dojmu, je web společnosti InterCars, který svými barvami 

působí dravě a je velmi přehledný. Web firmy Autokelly především zaujme běžného uživatele 

svým nápadem i sekce pro běžného motoristu. Jediná tato firma má přímé vyhledávání 

s úvodní stránky, ostatní používají odkaz na elektronické katalogy. Firma ELIT sází na 

centrální sklad a barvy ve svém logu, je to velmi nápadité. 

 

6.2 Marketingové prostředí firmy 

 

V této podkapitole se budu zabývat STEP analýzou a konkurencí firmy, která je v rámci 

automobilového průmyslu v České republice na vysoké úrovni. 

 

6.2.1 STEP analýza 

 

Smyslem STEP analýzy je formulovat odpovědi na tyto otázky :  

Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik?   

Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?  

Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější?  

 

Společenský: 

Největší domácí specializovaná anketa zaměřená na správu vozových parků a firemní 

automobily byla vyhlášena 2. Října 2012 v  Praze. V kategorii Servis vozového parku zvítězil 

ELIT CZ. Firma je tak čerstvým nositelem ocenění za nejlepší program servisu vozového 

parku. Cena ALD Automotive Fleet Award patří ELITu za program CAR FLEET 

SERVICE[11] 

 

Technologický: 

Systém Microsoft Dynamics NAV. 

Partnerem pro implementaci byla zvolena společnost Allium. Realizační tým sdílel hlavní 

společný cíl: zavedení nového systému, který bude spolehlivě podporovat činnost společnosti 

ELIT a její dynamický rozvoj s důrazem na rychlost odezvy a stabilitu. Aby bylo možno 

maximálně vytěžit ze vzájemného průniku existujících procesů a standardní funkcionality 

systému, byl ve fázi analýzy a návrhu řešení použit postup detekce hlavních zdrojů potenciálu 

zlepšení – metodika 4×2. Ta položila dobrý základ pro optimalizaci procesů. Významná část 
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projektu ve fázi přípravy řešení byla věnována optimalizaci výkonu systému a důkladnému 

testování. Závěrečná fáze testování složená z více než dvaceti zátěžových testů, na kterých se 

v některých okamžicích podílelo až 200 budoucích uživatelů současně, ukázala potřebu 

provedení náročných úprav pro zvýšení propustnosti systému při plné integraci WMS operací 

s prodejními. Implementované technologické a funkční úpravy systému byly implementačním 

partnerem standardizovány do rozšíření systému s názvem „Dynamic Logistics & 

Distribution.[12] 

Informace o zboží s možností objednání jsou nepřetržitě dostupné také v internetovém B2B 

obchodu, přes který ELIT realizuje více než 50% obratu. Srdcem husté distribuční sítě je 

centrální sklad v Praze s více než 110 000 naskladněnými položkami v celkovém počtu přes 

1,5 milionu kusů náhradních dílů, odkud zboží neustále proudí v přesných intervalech pečlivě 

navrženými závozovými trasami do všech regionů tak, aby každá z poboček mohla 

zákazníkům co nejrychleji dodat požadované zboží 

 

Ekonomický: 

Firmě se v posledním roce daří velmi dobře, se vzrůstajícími obraty ovšem rostou přímo 

úměrou i náklady spojené s distribucí produktů, podporou nových technologií jak do B2B, 

projektů e-Caris a samozřejmě i s vymáháním pohledávek. 

 

Politický: 

Nestabilita dnešní vlády, se může projevit negativně ve vývoji České koruny vůči EURU, což 

se projeví vyššími cenami nákupu v daném segmentu. Co se týče zahraničního obchodu, firma 

expanduje na východních trzích, zvláště na Ukrajině, kde od 1. Června 2012 je účinný nový 

Celní kodex, který zavedl nové významné změny. Taktéž se daří prorazit na polské trhy, díky 

nižším nákladům, neexistujícímu zázemí a tudíž možnosti snížení marže na  minimu. 

 

6.2.2 Konkurence 

 

Konkurence v automobilové průmyslu a oblasti náhradních dílů je veliká. Dala by se rozdělit 

na dvě části, a to na distributory s originálními náhradními díly a neoriginálními náhradními 

díly. Budu se ovšem zabývat jen přímou konkurencí, která ohrožuje analyzovanou společnost, 

což jsou neoriginální distributoři. 
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Autokelly, a.s. 

Společnost Auto Kelly působí na českém trhu od roku 1994. Na aftermarketový trh 

s náhradními díly vstoupila jako specialista na karosářský sortiment a brzy se stala nejrychleji 

se rozvíjejícím importérem a distributorem náhradních dílů na osobní a lehké užitkové vozy. 

V roce 2001 společnost otevřela nový centrální sklad v Praze 9 a v současné době má silnou 

prodejní síť  66 vlastních prodejen v ČR, na nichž poskytuje své služby jak velkoobchodním, 

tak i maloobchodním zákazníkům. Kromě dodávek autodílů a garážového vybavení do všech 

autoservisů nabízí ve svých prodejnách širokou škálu autopotřeb, autodoplňků, elektrokol a 

skútrů. V jejím portfoliu naleznete náhradní díly a autopříslušenství na vozy všech světových 

značek, včetně dílů na vozy značky Škoda. Pro cenově orientované zákazníky byla na trh 

uvedena privátní značku Starline, která v současné době zahrnuje již 39 sortimentních skupin.  

Z pohledu motoristů bylo významné vytvoření sítě více než 180 smluvních servisů – Auto 

Kelly Autoservis, ve kterých se provádí opravy vozidel na profesionální úrovni za použití 

nejmodernějších diagnostických přístrojů a technologií. V porovnání s autorizovanými servisy 

ve srovnatelné kvalitě, ale za mnohem výhodnějších finančních podmínek. V roce 1997 byla 

otevřena první pobočka na Slovensku a v roce 2008 bylo působiště rozšířeno i na Maďarsko. 

Současně má Auto Kelly více než 20 prodejních míst na dalších východoevropských trzích.  

V srpnu 2010 se stala společnost Auto Kelly, a.s. a její dceřiná společnost AUTO KELLY 

SLOVAKIA, s.r.o součástí mezinárodní skupiny Rhiag Group, předního distributora 

náhradních dílů a příslušenství, který působí v celé řadě zemí střední a východní Evropy. 

  

Základní údaje o společnosti: 

- největší distributor náhradních dílů v ČR 

- vlastní 66 prodejen v ČR 

- komplexní sortiment pro maloobchodní i velkoobchodní zákazníky 

- více než 170 Auto Kelly Autoservisů, po celé republice sdílí mezinárodní know-how díky 

členství v Rhiag Group  

- v součastné době je zaměstnáno více než 800 zaměstnanců  

 

Autobenex, spol. s r.o  

Společnost Autobenex, spol. s r.o. poskytuje komplexní služby pro autoservisy, firma je 

úspěšný dodavatel specializující se na značkové autodíly. Nabídka Autobenex, spol. s r. o. je 

komplexní a konkurenceschopná. Prodáváme náhradní díly na všechny běžné osobní a lehké 

užitkové automobily. Společnost Autobenex, spol. s r.o. byla založena v roce 1994 jako ryze 
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česká firma na náhradní díly pro automobily. 1.1.2012 vstoupila do firmy Autobenex, spol. s 

r.o. německá společnost Stahlgruber GmbH. Touto fůzí Autobenex získal stabilního partnera 

pro další rozvoj na českém a slovenském trhu. Autobenex bude za partnerské podpory své 

nové mateřské společnosti nadále rozvíjet síť poboček pro velkoobchod v České republice a 

na Slovensku a posilovat tak svoji pozici dodavatele náhradních dílů na trhu. 

 

Základní údaje o společnosti: 

- hlavními zákazníky jsou autoservisy a prodejci autodílů 

- cílem společnosti je nabízet takové služby, na které se zákazníci budou moci zcela 

spolehnout.  

- Autobenex staví na osobním vztahu se zákazníky, na setkáních a individuálním přístupu 

- v současné době má společnost 190 zaměstnanců, centrální sklad na náhradní díly v 

Hostivici u Prahy, 19 poboček v České republice, 4 pobočky na Slovensku a několik 

smluvních regionálních dealerů  

 

APM, spol. s r.o. 

Autoprogress – Markmiller APM – Automotive s.r.o. (od 2. ledna 2008 APM Automotive 

s.r.o.) dodává od roku 1994 na český a slovenský trh široký sortiment náhradních dílů pro 

osobní, užitková i nákladní vozidla. 

Zakladatelem společnosti je firma Markmiller GmbH Deggendorf. V období bouřlivého 

rozvoje i rychlých změn ve struktuře vozového parku na českém i slovenském trhu v 

uplynulých letech si společnost získala stabilní postavení a patří na tomto trhu mezi 

nejvýznamnější přímé dovozce náhradních dílů. V sortimentu jsou zastoupeny výrobky řady 

významných světových výrobců automobilových dílů a příslušenství. Mezi nejvýznamnější 

sortimenty patří výrobky značek ATE (ContinetalTeves), GKN, Optimal, ALKO, Febi, 

Optibelt, Bilstein, Valeo, Behr, AISIN, Bosal, NK, Cifam (Metteli), Breco (Brembo) a 

mnoho, mnoho dalších.  

 

Základní údaje o společnosti: 

- hlavními zákazníky jsou autoservisy a prodejci autodílů 

- v České republice je celkem 25 poboček a 1 centrální sklad 

- v zahraničí nemá zastoupení 
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Autocora, spol. s r.o. 

Společnost Autocora obchodní společnost s.r.o. byla založena v roce 1991 jako společnost 

s ručením omezeným. Od roku 1992 se zabývá dovozem automobilových náhradních dílů, 

servisní a garážové techniky od výrobců z celého světa a jejich distribucí v České republice. 

Zkušenosti v oboru získané během více než 18-leté činnosti na tuzemském trhu se v roce 2007 

dále rozšířily vstupem německého partnera, firmy Stahlgruber GmbH, čímž společnost získala 

strategického partnera pro další rozvoj v následujících období. V roce 2009 se společnost 

stává 100% dceřinou společností firmy Stahlgruber.  Ve svém oboru se řadí mezi největší 

firmy působící na českém trhu. V roce 2008 byla založena dceřina společnost na Slovensku 

Autocora SK spol. s .r.o. 

 

Základní údaje o společnosti: 

- hlavními zákazníky jsou autoservisy a prodejci autodílů 

- člen skupiny STAHLGRUBER 

- více než 145 000 druhů nejrůznějších artiklů (STAHLGRUBER) 

- denní vychystávání za pomoci pásového dopravníku o délce 3,5 km z 66 000 pozic 

(STAHLGRUBER) 

- 225 000 skladových míst, 50 000 paletových míst a 18 regálových zakladačů 

(STAHLGRUBER) 

 

Inter Cars, spol. s r.o. 

Inter Cars Česká republika s.r.o. je dodavatel náhradních dílů pro osobní i nákladní 

automobily, motocykly a dílenské vybavení. Inter Cars je moderní a rychle se rozvíjející 

společnost, jejímž hlavním cílem je získání standardů zaručujících maximální spokojenost 

zákazníků. Na pobočky jsou kladeny nároky z hlediska velikosti objektů, skladové hodnoty a 

profesionality týmu, aby umožňovaly poskytování kvalitního servisu, včetně distribuce zboží 

směrem k našim partnerům po celém regionu. Stávající síť v současné době čítá 16 poboček a 

v dohledné bude dále rozšiřována. 

 

Základní údaje o společnosti: 

- hlavními zákazníky jsou autoservisy a prodejci autodílů 

- patří mezi největší distributory náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily v 

Evropě  
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- má vybudované pobočky v 9 zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, 

zastoupení v Itálii a Belgii. Inter Cars Group  

- zaměstnává 5 000 zaměstnanců, přes 150 poboček a je územně největším distributorem 

náhradních dílů v evropském měřítku 

- fúze se společností JC Auto, ke které došlo v roce 2007. Tato fúze umožnila nejen 

výrazné rozšíření distribuční sítě, ale také ke spojení nejširšího sortimentu na osobní vozy 

evropské i asijské produkce - více než 1 000 000 položek od více než 250 největších 

světových výrobců, z nichž mnozí patří mezi významné dodavatele přímo do prvovýroby 

- moderní logistické centrum, které se nachází nedaleko Varšavy. Jeho celková plocha je 

17 000 m2 a patří mezi největší a nejmodernější sklady automobilových dílů v Evropě 

- historie společnosti se datuje od roku 1990 a  Inter Cars je členem mnoha  

- mezinárodních organizací, např. ATR International AG, APRA či PROREP  

 

6.2.3 Srovnání konkurence 

 

Přímí konkurenti – celostátní 

v posledních letech je trend fúze firem. Tento způsob odstartovala firma Rhiag, která jak jsem 

již zmínil, nejdříve koupila sledovanou firmu a později v roce 2010 koupila největšího 

dodavatele autodílů do ČR firmu AUTOKELLY a.s., obrat firmy 2 miliardy korun (rok 

2011), čímž se tyto dvě firmy staly největšími dodavateli do aftermarketu. Dohromady firma 

ELIT CZ spol. s r.o. a Autokelly a.s. měla v roce 2011 podle jejich výročních zpráv obrat 4,3 

miliardy korun.  

V roce 2007  stejně zareagoval největší německý gigant firma Stahlgruber GmbH. Koupila 

firmu Autocora s.r.o., která zaujímá svým obratem cca 500 milionů korun (rok 2011) zhruba 5 

příčku na pomyslné stupnici obratu. V roce 2012 Stahlgruber GmbH koupil další ryze českou 

firmu Autobenex s.r.o.. Firma měla v roce 2011 obrat 630 milionů korun. Podle posledních 

informací, která jsou ovšem ověřená, firma Stahlgruber GmbH koupila firmu APM, s.r.o.. 

Obratově měla tato společnost v roce 2011, 900 milionu korun. Obratově tyto tři firmy 

představují částku cca 2 miliard korun.  

Firma TROST spol. s r.o., která má taktéž zázemí v Německu. Patří pod TROST AUTO 

SERVICE TECHNIK SE,  prozatím na českém trhu neprorazila. V roce 2011 měla obrat 

v ČR cca 110 milionů korun.  
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Jako posledním z přímých konkurentů zmíním firmu InterCars spol. s r.o.. Jde o polskou 

firmu, která vytvořila pobočky v ČR v roce 2004. V České republice se jí taktéž nedaří, jak na 

polském trhu, kde je považovaná za jedničku na trhu. Obrat se zhruba pohybuje kolem 400 

milionů korun v roce 2011. 

Vývoj v ČR se bude ubírat cestou neautorizovaných servisů. Je to zlatá střední cesta, protože 

díky blokové výjimce má právo zákazník za určitých okolností a dodržení pravidel na opravu 

vozidla i v záruční době. Pokud tedy zákazník půl roku staré Škody Octavie se rozhodne jít na 

garanční prohlídku do sítě partnerských servisů někoho z distributorů náhradních dílů, zde jim 

automechanik objedná díl, který má protokol o shodě. Výměna proběhne u něj v servisu a 

není možné, aby zákazník ztratil záruku na vozidlo. 

 

Nepřímí konkurenti – lokální 

Jde o lokální konkurenci od místních distributorů, nebo dodavatelů ze zahraničí 

v pohraničních oblastech. Jelikož situačně pracuji v Moravskoslezském kraji, největší hrozbu 

zde přestavují dodavatelé z nedalekého Polska. Jde například o firmu Rall, spol. s r.o. Ta 

spolupracuje s polskou firmou Motoprofil. Dále zde působí distributoři polské firmy Hart, 

MotoGama atd. 

 

Zhodnocení konkurence 

V porovnání velikosti je firma Inter Cars největší. V České republice se prozatím ve větší 

míře neprojevila. Firma Autokelly společně s firmou ELIT sází na privátní značku 

STARLINE, která je už  v podvědomí motoristů svou medializací a je také maržově zajímavá. 
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6.2.4 Zákazníci 

 

Zákazníky firmy ELIT CZ jsou v první řadě nezávislé autoservisy. V malém množství se 

vyskytují i přímí spotřebitelé a maloobchodní prodejny. 

 

Tabulka č. 2 - Počet nezávislých autoservisů v konceptu 

Název konceptu Počet 

Auto PROFITEAM 583 

Ford Service club 549 

Partner Elit 457 

BestDrive 169 

Auto Kelly Autoservis 150 

ATE Brzdové centrum 128 

Auto Clim Specialista 127 

Bosch Car Service 81 

Auto France Specialista 79 

Podvozkové centrum APM Bilstein 74 

AUTO FIT 71 

CLIMATIC centrum 63 

FERODO BRZDY SPECIALISTA 60 

Original Sachs Service 59 

Brzdové centrum APM 55 

PREMIO 52 

FIRST STOP 45 

Auto Diesel Specialista 44 

Temposervis 40 

point S 34 

acc autocora concept 32 

Q-Service 29 

Vianor 24 

Auto Auto 24 

DELPHI Diesel ČR 21 

Bosch Diesel Service 17 

AUTO Go! 17 

DENSO DIESEL SERVICE 15 

auto netto 12 

DRS CONTINENTAL VDO 10 

AutoCrew 9 

A.T.U 6 

TRW Auto Service 5 

FASTBOX 4 

CELKEM  3145 

Zdroj: materiály z firmy Motofocus 
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V tabulce č. 2 je uveden počet nezávislých servisů v automobilovém průmyslu v České 

republice, které jsou zařazeny v konceptu distributorů. Zde je vidět, že potenciální zákazníci 

firmy Elit CZ jsou na automobilovém trhu v dost velké míře. Je důležité jak se k tomu firma 

postaví a získá si zákazníky na svou stranu. 

 

6.2.5 Dodavatelé 

 

Pro všechny zde zmiňované konkurenční firmy jsou hlavními dodavateli výrobci náhradních 

dílů. Jen v malém procentu se výrobky objednávají od subdodavatelů, jako je například 

značka THULE, moto díly. Novým trendem se stávají privátní značky distributorů. 
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6.3 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jedním z možných postupů systematického a přehledného zachycení 

poznatků o objektu analýzy, mnohokrát úspěšně prověřeného praxí. Proti obvyklým 

analytickým metodám prezentuje vyváženě pohled na minulost a současnost a pohled na 

budoucnost analyzovaného objektu, tedy jednotlivých zkoumaných oblastí. 

 

Tabulka č. 3 - zpracování SWOT analýzy 

SWOT ANALYZA 

 

  

      

S - sílné stránky know-how nadnárodní společnosti - člen skupiny Rhiag S1 

  

podpora servisu v komplexním řešení informačního systému - 

e-client  S2 

  

distribuce zboží z centrálního skladu do 24 hodin přímo do 

servisu, k distributorům S3 

  vyškolený prodejní tým prodejních poradců S4 

  obratové, produktové akce konané marketingovým oddělením S5 

      

W - slabé stránky 

vysoké náklady spojené s chodem firmy snižují 

konkurenceschopnost v prodejních cenách produktu W1 

  

operativnost nákupního oddělení při nulových zásobách na 

skladě W2 

  marketingové průzkumy spokojenosti zákazníků W3 

  navyšování obratových hranic při akvizičních akcích W4 

      

O – příležitosti akvizice zákazníků O1 

  segmentace trhu - nové značky, komponenty O2 

  rozvoj na mezinárodních trzích O3 

      

T – hrozby 

zrušení zvýhodnění objednání dílů přes B2B, ve výši 1 

procenta z nákupní ceny T1 

  

noví, menší, méněnákladoví konkurenti, kteří existují na bázi 

překupu zboží T2 

  vznikající a zanikající internetové obchody T3 

  polští dodavatelé náhradních dílů T4 

  obratové a akviziční akce od konkurence T5 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce č. 3 jsem popsal jednotlivé faktory SWOT analýzy. Jednotlivé stránky analýzy jsou 

vyvážené. Firma patří mezi největší dodavatele autodílů, proto bych doporučil jít cestou 

strategie S-O, která patří mezi nejatraktivnější varianty strategie. Tuto variantu si může zvolit 

podnik, ve kterém převažují síly nad slabostmi a příležitosti nad hrozbami. Doporučuji 

ofenzivní strategii z pozice síly.  

 

6.3.1 SWOT plus minus matice 

 

Matice plus – mínus výsledek: 

 

S - silné stránky 

1. místo – vyškolený prodejní tým prodejních poradců 

2. místo – obratové a produktové akce 

3. místo - podpora servisu v komplexním řešení informačního systému 

4. místo - distribuce zboží z centrálního skladu 

5. místo – know-how nadnárodní společnosti  

 

W -  slabé stránky 

1. místo – navyšování obratových hranic při akvizičních akcích 

2. místo – vysoké náklady spojené s chodem firmy 

3. místo – operativnost nákupního oddělení 

4. místo – marketingové průzkumy 

 

O – příležitosti 

1. místo – akvizice zákazníků 

2. místo – segmentace trhu, nové značky 

3. místo – rozvoj na mezinárodních trzích 

 

T – hrozby 

1. místo – vznikající a zanikající internetové obchody 

2. místo – zrušení zvýhodnění objednání dílů přes B2B 

3. místo – nový menší méně nákladoví konkurenti  

4. místo - polští dodavatelé náhradních dílů 



 

42 

5. místo – obratové akce od konkurence 

 

Tabulka č. 4 – zpracování SWOT plus-minus matice 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zhodnocení analýzy 

Z analýzy vyplývá, že firma profituje v silných stránkách z vyškoleného personálu prodejních 

poradců. Je to obvyklé, protože nejdůležitější ve firmě jsou lidské zdroje. Taktéž jsou důležité 

obratové akce k podpoře prodeje. Mezi hrozbami se na prvním místě umístil internetový 

obchod. Koncový zákazník často operuje u servisního technika cenou, která je uvedena na 

internetu. Internetové obchody nakupují od dodavatelů náhradních dílů buď v ČR, nebo 

v Polsku. Tím, že jejich náklady jsou nulové a měsíční obrat je pro dodavatele náhradních dílů 

zajímavý, mají tím nastavené zajímavé rabatové podmínky. Dokážou tím pádem pracovat i 

s 15 procentní marží, která jim pokryje veškeré náklady. Spousta jich má nastaveny obchody 

na skladové zásoby v e-shopech, které nejsou korektní.  

 

 

 

 

 

 

 

SWOT ANALÝZA: MATICE PLUS-MÍNUS 

    

 

  

 

  

SWOT O1 O2 O3 T1 T2 T3 T4 T5 výsledek pořadí 

S1 0 0  ++ 0 0  -- 0 0 0 4. místo 

S2  ++ 0  ++  -  ++ 0  +  ++ 9 3.místo 

S3  ++  0  ++ 0  ++ 0  +  ++ 9 3.místo 

S4  ++  ++  ++  +  ++ 0  ++  ++ 13 1. místo  

S5  ++  0  ++  +  ++ 0  ++  ++ 11 2. místo 

W1  - 0 0  --   -- 0  -- 0 -7 2. místo 

W2 0 0 0 0  --  --  -- 0 -6 3.místo 

W3  --  ++  ++ 0  -- 0  -- 0 -2 4. místo 

W4  --  -   ++  --  -- 0  --  -- -9 1. místo  

výsledek 3 3 14 -3 0 -4 -2 6     

Pořadí 2. místo 2. místo 1. místo  2. místo 4. místo 1. místo  3.místo 5. místo     
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6.4 Řízení vztahů se zákazníky CRM  

 

Databázi zavedla firma ELIT CZ zhruba před třemi lety. Hlavním cílem je zdokonalování 

komunikace se zákazníky pomocí aplikace CRM do firmy a rozšíření pole působnosti svého 

webu a sběr informací o zákaznících. Jde o přehledné informace o zákaznickém portfoliu, 

počtu spolupracujících zákazníků, přehledu pohledávek, investic, kampaní, reportu návštěv, 

instalovaných softwarech, cílech, strukturách prodejů a informaci o marži. Každý 

z obchodního oddělení má přístup do CRM, kde může vkládat informace o zákazníkovi, navíc 

prodejní poradci mají za úkol zapisovat kalendář návštěv, zadaných úkolech a jejich řešení. 

Nikdo z přímých konkurenčních firem v České republice nemá tak propracovanou databázi o 

zákaznících. 

 

 

Obrázek č. 3 – CRM ELIT CZ 

 

   Zdroj: www.elit.cz 

 

Na obrázku č. 3 je zobrazen příklad Dashboard prodejního poradce, kde má přehledně 

zobrazeno plnění měsíčního rozpočtu, procentuelního přehledu kupujících zákazníků, 

pohledávky a poznámky k řešení úkolů. 
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Obrázek č. 4  - CRM ELIT CZ 

 

Zdroj: www.elit.cz 

 

Obrázek č. 4 zobrazuje přehled zákazníků, jejich plnění a porovnání rok s rokem, pohledávky, 

příznaky, skupinu zákazníka, segmentaci a zákaznické číslo. 

 

Zhodnocení 

Jak jsem již uvedl, žádná z konkurenčních firem nemá propracované CRM na takové úrovni 

z hlediska role zaměstnance. Tato databáze se nadále rozšiřuje a v přípravě je i možnost 

zobrazení měsíční provize pro prodejní poradce. 
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7 Doporučení a návrhy 
 

Doporučení č. 1 – z výsledků SWOT analýzy je patrné, že by měla firma klást větší důraz na 

úlohu prodejních poradců. Což znamená, že by měla být zvýšena jejich motivace, systém 

školení o prodejních dovednostech, technická školení konané výrobci autodílů. Školení by 

mělo probíhat i na úrovni prodejního týmu na pobočkách, kde zákazník telefonuje, nebo 

navštěvuje při odběru objednaného zboží. 

 

Doporučení č. 2 – zaměřit se na skladové zásoby, rychloobrátkové zboží na nejběžnější typy 

vozidel, které by mělo být skladem ihned k odběru na pobočce. Často se stává, že zboží na 

běžný typ vozidla není skladem na pobočce a zákazník tím pádem musí čekat přinejlepším do 

druhého dne. V horší variantě navštíví konkurenci.  

 

Doporučení č. 3 – pokud produkt není dlouhodobě skladem, je potřeba naskladnit alternativa 

ve srovnatelné kvalitě, za srovnatelnou cenu, aniž by to zákazník nijak pocítil. V tomto by 

měli být pružnější nákupčí firmy. 

 

Doporučení č. 4 – obratové akce. Firma Autokelly a.s. , což je sesterská společnost firmy 

ELIT CZ, pochopila, že systém navyšování obratových hranic loajálním zákazníkům nic 

nepřináší. Často v průběhu, nebo na začátku akce přejdou ke konkurenci, proto zavedla nová 

pravidla. Princip spočívá, že za určitý objem obratu dostanou určitou odměnu. Tyto akce jsou 

plošné pro všechny zákazníky.  

 

Doporučení č. 5 – firemní identita a propagace probíhajících akcí. Tu bych taktéž vyzdvihnul 

sesterskou společnost, jakým způsobem medializuje obratové akce. Přímo na pobočce jsou 

vystaveny ceny, prodejní tým má oděv s potiskem akce. 

 

Doporučení č. 6 – srovnání cen s konkurencí. Cena u nejbližších přímých konkurentů by 

měla být nastavená stejně, jak ve firmě ELIT CZ, aby nedocházelo k útěkům ke konkurenci. 

   

Doporučení č. 7 – neustálé rozšiřování o nové prvky v CRM a následná implementace do 

ostré verze. 
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Závěr 
 

Vypracováním této problematiky jsem splnil cíl diplomové práce, který jsem si stanovil 

v úvodu. Cílem byla analýza konkurečního prostředí firmy ELIT CZ, spol. s.r.o. Při analýze 

jsem získával teoretické poznatky z odborné literatury, které jsem posléze implementoval do 

praktické části práce. Velký podíl v praktické části práce vyšel z vlastních zkušeností a praxe, 

protože,  jak jsem již zmínil, v analyzované firmě pracuji.  

 

Z hodnocení analýzy vyplývá, že si firma vybrala cestu vysoce kvalifikované podpory 

neautorizovaným servisům, například díky paketu programů E-caris. 

 

SWOT analýzou jsem navrhnul strategii S-O, která je pro danou firmu neschůdnějším 

řešením. Využití potenciálu lidských zdrojů a informačního systému firmy, může pomoci 

k udržení společného prvního místa se sesterskou společností Autokelly a.s. a dále také 

ukrajovat konkurenci z obratu. 

 

Ve svém oboru je firma ELIT CZ  silným hráčem a má potenciál k úspěšnému působení na 

trhu. Je však podstatné využít všech příležitostí a odolat hrozbám. Na trhu probíhá velmi 

tvrdý boj stávající konkurence a silný tlak vyvíjí i odběratelé, kteří tlačí především na cenu, 

proto je potřeba se zaměřit na komunikaci s výrobci náhradních dílů. 

 

Díky této práci jsem se seznámil s problematikou analýzy konkurenčního prostředí firmy a se 

specifikacemi, které sebou přináší metody výzkumu v oblasti marketingu. 
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Seznam zkratek 
 

HDP - hrubý domácí produkt 

CRM - systém řízení vztahů se zákazníky 

B2B – obchodní vztahy mezi obchodujícími společnostmi 

PR – vztahy s veřejností 

IT – informační technologie 

Ltd – typ společnosti s ručením omezeným 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 Automobilový průmysl v roce 2012 

 

Souhrnné tržby členských firem AutoSAP v roce 2012 dosáhly hodnoty 720,9 miliardy Kč. 

Překonaly tak opět historický rekord. V porovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu o 6,4 %. 

AutoSAP zároveň posílil své postavení v rámci ekonomiky České republiky, neboť jeho podíl 

na tržbách z průmyslové výroby ČR vzrostl z 18,9 % v roce 2011 na 19,8 % v roce 2012. 

Připočteme-li i tržby firem, které nejsou členy AutoSAP, pak souhrnná produkce českého 

automobilového průmyslu v roce 2012 dosáhla téměř 840 miliard Kč. Tuzemský 

automobilový průmysl se tak podílel na tržbách z průmyslové činnosti 23 % a přibližně 8 % 

na HDP České republiky. [11] 

 

Klíčový je pro český automobilový průmysl export. Vyváží přes 80 % své produkce. V roce 

2012 význam exportu ještě vzrostl. Jeho růstová dynamika byla vyšší než u tržeb z vlastní 

výroby. V porovnání s rokem předešlým se zvýšil o 8,5 % a dosáhl rovněž historického 

maxima ve výši 595,0 miliard Kč. Podíl firem AutoSAP na souhrnném exportu České 

republiky v loňském roce vzrostl na 19,4 %. Včetně vývozu firem nezapojených do AutoSAP, 

se na českém exportu podílely více než 22 %. [11] 

 

Daří se diverzifikovat export do zemí mimo Evropskou unii. Evropa sice zůstává naším 

nejdůležitějším zákazníkem, ale více než 35% nárůst vývozu do mimoevropských zemí je 

vynikající. Trhy v těchto zemích na rozdíl od Evropy rostou a toho musíme využít. 

Příspěvek AutoSAP zahraničně obchodní bilanci ČR ve výši 354,5 miliardy Kč je dalším 

historickým rekordem roku 2012. Již osm let automobilový průmysl udržuje saldo zahraničně 

obchodní bilance České republiky v kladných číslech. V loňském roce saldo ČR dosáhlo 

hodnoty +310,1 miliardy Kč, avšak při absenci autoprůmyslu by činilo -44,4 miliardy Kč. 

Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP se v letech 2011 a 2012 stabilizoval na úrovni 110 

000 osob. Včetně nečlenských firem AutoSAP český autoprůmysl přímo zaměstnává 155 000 

osob. V roce 2012 tak podíl autoprůmyslu na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech 

činil 11,3 %, ale vytvořil 23,0 % objemu průmyslové produkce. 

Rok 2012: druhá nejvyšší výroba vozidel v historii . 

Rok 2012 zaznamenal druhou nejvyšší výrobu silničních vozidel v dějinách českých zemí, 

celkem se jich v ČR vyrobilo více než 1,2 milionu kusů. 
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Jen vliv očekávané stagnace evropských trhů v posledních měsících roku zabránil překonání 

dalšího historického rekordu. Vzhledem k situaci v Evropě můžeme pokles výroby vozidel o 

pouhých 1,6 % proti rekordnímu roku 2011 považovat za úspěch. Tradičně dominuje výroba 

osobních automobilů. Společně s odvozenými lehkými užitkovými vozy se jich vyrobilo více 

než 1,17 milionu. Na této produkci se společnost Škoda Auto podílela 656 306 vozy, 

nošovický Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 303 035 vozy, TPCA Czech 214 

915 vozy a malovýrobce sportovních vozů Kaipan 11 vozy. 

Meziročně (2012/2011) se zvýšila výroba nákladních vozů, jednostopých a přípojných 

vozidel: 

Osobní automobily M1: 1 171 774 kusů, pokles 1,7 % 

Lehké užitkové vozy N1: 2493 kusů, pokles 7,3 % 

Nákladní vozy N2 a N3: 1499 kusů, nárůst 15,1 % 

Autobusy M2 a M3: 3229 kusů, pokles 9,4 % 

Motocykly a mopedy L: 2319 kusů, nárůst 100,8 % 

Přípojná vozidla O3 a O4: 1505 kusů, nárůst 39,4 % 

Přípojná vozidla O1 a O2: 17 971 kusů, pokles 3,9 % [11] 

 


