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Anotace 

V této práci je provedena analýza trhu, navržena marketingová strategie                   

a marketingový mix pro účely zpracování studie proveditelnosti projektu „Přestavby 

lokální telekomunikační sítě“.  

První část práce se zabývá charakteristikou společnosti PODA a.s. a plánovaného 

projektu přestavby lokální telekomunikační sítě, je zde porovnána stávající technologie            

a technologie optické sítě. V další části práce je provedena analýza trhu, analýza vnitřního       

a vnějšího prostředí firmy včetně SWOT analýzy a analýza kupního prostředí. Dále je 

navržena marketingová strategie a marketingový mix. V závěru práce je provedeno shrnutí 

výsledků a navržen marketingový postup společnosti PODA a.s. při realizaci přestavby 

telekomunikační sítě. 

Klí čová slova : analýza, marketing, strategie, SWOT 

Summary 

At this work is carried out market analysis, suggested  marketing strategy and 

marketing mix for purposes of processing feasibility study into the project „Reconstruction 

of local telecommunication network“. 

The first part of the work deal with characteristics of PODA Inc. and planned 

project of reconstruction of local telecommunication network, is here compared existing 

technology and optical network technology. In next part of the work is carried out market 

analysis, analysis of internal and external company enviroment, including SWOT analysis, 

and of purchasing enviroment. It is proposed marketing strategy and marketing mix.         

In conclusion, this work is carried out summary of the results and designed marketing 

procedure to PODA Inc. in the implementation of reconstruction of local 

telecommunication network. 

Keywords : analysis, marketing, strategy, SWOT 
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1. Úvod 

Česká republika patří mezí státy bývalého východního bloku. Za posledních dvacet 

let se jí podařilo vrátit se k demokratickým tradicím a tržnímu hospodářství. V roce 2004            

se Česká republika stala členem Evropské unie, v roce 2008 se stala součástí 

schengenského prostoru. Stejně jako v ostatních vyspělých státech vzrůstá v České 

republice význam komunikačních služeb, zejména Internetu. Ten se stal nezbytnou součástí 

práce ve firmách, stává se čím dál více využívaným prostředkem pro komunikaci s úřady, 

bankami, roste počet internetových obchodů a je značně rozšířený i v mezilidské 

komunikaci. Jedná se o rychlý prostředek získávání informací a poskytuje možnost pružné 

komunikace. V dnešní době je Internet nezbytným prostředkem pro množství pracovních    

i osobních činností. 

 Na základě růstu poptávky po internetových službách vzniklo během posledních 

deseti letech značné množství menších i větších společností, které začaly nabízet připojení                

k Internetu. Připojení k Internetu je poskytováno převážně pomocí bezdrátové technologie, 

která umožňuje realizaci připojení bez velkých finančních nároků. Jde však o technologii        

s omezeným množstvím přenášených dat, která neumožňuje poskytovat vysokou rychlost 

připojení a poskytování dalších datových služeb. Navíc se jedná o technologii 

ovlivňovanou klimatickými podmínkami, zejména je citlivá na bouřkové vlivy. Nároky 

uživatelů se přitom neustále zvyšují. Společnosti poskytující datové služby prostřednictvím 

bezdrátové technologie nebudou schopny na rostoucí požadavky uživatelů reagovat, ani 

nabízet další komunikační služby. Lze předpokládat, že tyto společnosti budou z trhu 

postupně vytlačovány. Výhodu pak budou mít ty společnosti, které včas odhadly budoucí 

vývoj a začaly budovat technicky vyspělejší sítě. V současné době je nejmodernějším         

a technicky nejvyspělejším řešením poskytování datových služeb technologií optické sítě. 

Hlavní výhodou optických sítí je jejich téměř nevyčerpatelná kapacita množství 

přenášených dat, jejich vysoká spolehlivost a dlouhodobá životnost. Kvalita dat 

přenášených po optické síti není ovlivňována klimatickými podmínkami. 

 Společnost PODA s.r.o. vznikla v roce 1998 jako společnost s ručením omezeným. 

V roce 2008 změnila svou právní formu na akciovou společnost. Podobně jako ostatní 

firmy zaměřené na poskytování komunikačních služeb začala tyto služby poskytovat 
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prostřednictvím bezdrátové sítě. Z důvodu snahy o udržení na trhu a získání většího tržního 

podílu bylo rozhodnuto o realizaci „Projektu přestavby lokální telekomunikační sítě“. 

Jedná  se o vybudování  rozsáhlé optické sítě a následné zrušení stávající bezdrátové sítě. 

Bude vybudováno cca 250 km zemní optické trasy, z toho v Ostravě 125 km, v Bohumíně 

70 km a Havířově 55 km. Na bezdrátových sítí budou komunikační služby poskytovány 

pouze v okrajových lokalitách s malým počtem klientů a klientům bydlících v rodinných 

domech. Projekt „Přestavby lokální telekomunikační sítě“ je značně náročný jak finančně, 

tak časově a organizačně. PODA a.s. sice disponuje vlastními peněžními prostředky, aby 

však byla schopna spolufinancovat tento projekt, je nutné pro jeho celkovou realizaci  

využít bankovní úvěr. Odhadované náklady na celý projekt jsou ve výši 55,640 tis. Kč,        

z toho vlastní zdroje má PODA a.s. ve výši 25,640 tis. Kč. Bankovní úvěr je počítán ve 

výši 30 mil. Kč. Pro možnost poskytnutí bankovního úvěru je zapotřebí zpracovat 

podnikatelský plán projektu „Přestavby lokální telekomunikační sítě“.  

Tato práce bude hlavním podkladem pro zpracování podnikatelského plánu. Cílem 

mé práce je provést analýzu trhu, navrhnout vhodnou marketingovou strategii                     

a marketingový mix. Výsledky této práce budou navíc, kromě získání podkladů pro 

zpracování podnikatelského plánu, přímo použity v praxi. Předpokládá se jejich skutečné 

využití úsekem obchodu a marketingu. Téma práce jsem si vybrala právě s ohledem na 

možnosti jejího širokého praktického uplatnění.  
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2. Charakteristika projektu 

2.1 Základní charakteristika  

Předmětem projektu je přebudování stávající bezdrátové technologie na, 

v současnosti dostupnou nejmodernější technologii, a to optickou datovou síť. Cílem 

projektu je přestavba stávající telekomunikační sítě společnosti PODA a.s. na kvalitativně   

a ekonomicky přijatelnější technologické řešení. Uvedené řešení spočívá ve výměně 

připojovací technologie datové sítě společnosti. Jde o výměnu technologicky zastaralé 

technologie bezdrátového přenosu dat za technologii optických kabelů, která je z pohledu 

technického vývoje nejpokročilejší. 

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivnosti, spolehlivosti a zvýšení kapacity 

poskytovaných telekomunikačních služeb společnosti. Realizací projektu dojde ke zvýšení 

výkonů společnosti, dojde ke zvýšení technických a užitných parametrů, což nepochybně 

povede ke zvýšení konkurenceschopnosti poskytovaných služeb a společnosti na 

relevantním trhu. Uvedená technologie umožní společnosti nabízet svým klientům nové 

služby, jako např. IPTV. 

2.2 Specifikace parametr ů optické sít ě  

2.2.1 Stávající technologie 

  Do poloviny roku 2006 byla datová síť tvořena výhradně soustavou bezdrátových 

spojů pracujících na různých frekvenčních hladinách 2.4, 5.4, 5.8, 10.5 a 18 Ghz. Výhodou 

bezdrátových spojů je jejich nízká pořizovací cena a snadná instalace bez nutnosti 

zpracování projektové dokumentace a následně územního a stavebního řízení. Limitující 

faktor pro jejich další použití je zejména nízká životnost v délce 2 – 4 roky. Servis rádiové 

sítě je také nákladný, což je dáno především nízkou životností, ale také opotřebováním 

bezdrátových spojů klimatickými vlivy jako jsou bouřky, déšť, vítr, sníh. V neposlední řadě 

je nevýhodou skutečnost, že výzkum a vývoj v oblasti bezdrátového přenosu dat je 

pomalejší než posun v požadavcích na připojovací rychlosti ze strany klientů. 
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2.2.2 Pořizovaná technologie 

Bezdrátová technologie bude zaměněna za technologii optických kabelů. Jedná          

se o nepokročilejší technologii v oblasti přenosu dat. Probíhá sice stále vývoj v aktivních 

prvcích optických sítí, ale základ technologie tj. optická vlákna v kabelech se nemění. 

Životnost optického kabelu je dána životností ochranné trubky, ve které je uložen. Ta je 

výrobci deklarována na 60 let. Hlavními přednostmi optických sítí je jejich téměř 

nevyčerpatelná kapacita – nevyčerpatelná rychlost v přenosu dat a jejich spolehlivost. 

Investice do budování optických sítí jsou sice vyšší než do bezdrátových, ale obě uvedené 

vlastnosti zaručují návratnost těchto investic. Optická síť bude budována s počáteční 

kapacitou 1 Gbps do každého připojeného místa, čímž se stane pravděpodobně  

nejmodernější datovou sítí v celé České republice. 
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3. Charakteristika spole čnosti PODA 

3.1 Základní charakteristika  

Společnost PODA a.s. je telekomunikační  společnost založená v roce 1998.         

Od svého založení se zaměřuje na poskytování přístupu k Internetu a poskytování 

hlasových služeb. V první letech svého podnikání se zaměřila především na firemní 

klientelu a od roku 2002 také na domácí zákazníky.  

V tabulce č.1 je uveden vývoj obratu od roku 2001 do roku 2008  a meziroční 

nárůst obratu společnosti PODA a.s. 

Vývoj obratu 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

9 979 14 384 21 639 32 374 42 141 62 359 81 005 91 375 

 44% 50% 49% 31% 48% 30% 13% 

                                 Tabulka č.1 : Vývoj obratu 

Takto výrazný nárůst obratu a klientů je možný jen při masivních investicích              

do připojení nových klientů, kdy každý nový zákazník vyvolá investice, které jsou umořeny        

až v čase, a také do rozvoje páteřní sítě. To je důvod, proč PODA a.s. byla v minulých 

letech ve ztrátě nebo v malém zisku. 

3.2. Systém rozvoje lidských zdroj ů a mzdový systém  

3.2.1 Systém rozvoje lidských zdrojů 

Základním rysem personální práce ve společnosti PODA a.s. je důslednost při 

výběru nových pracovníků. Při rozvoji lidských zdrojů je ve firmě kladen důraz na aktivní 

přístup jednotlivců k samostudiu. Vedení společnosti klade velký důraz na osobní 

sebevzdělávání téměř všech pracovníků. Tento princip je průběžně a trvale připomínán 

v kontaktu s podřízenými. Vedení společnosti také trvale zjišťuje a kontroluje, zda 

pracovníci mají potřebné znalosti – o nových technologiích v oboru, o situaci na trhu,         

o konkurenci, o řešení nových typů požadavků zákazníků.  
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Samostudium a aktivní snaha „držet krok“ s vývojem v oboru je pracovní povinnost 

a zaměstnanci ji přijali. Vedení společnosti také podporuje zvyšování kvalifikace ve 

formálním studiu. V současné době studují 4 zaměstnanci vysokou školu. Podpora studia je 

jak v přizpůsobení pracovní doby zaměstnanci, tak i osobně poradenská, případně                

i zprostředkování odborné praxe u spolupracujících organizací. Nepravidelně podle potřeby 

firma pořádá školení pro vybranou skupinu zaměstnanců, např. pro obchodní tým na téma 

asertivita v jednání, pro techniky použití nejnovějších optických technologií. Firma pořádá 

pravidelně nezbytná školení – bezpečnost práce, kvalifikace elektro, práce ve výškách. 

V roce 2008 umožnila zaměstnancům výuku cizích jazyků přímo na pracovišti – angličtina, 

španělština, polština. Vybraným zaměstnancům je společností placena celá výuka, ostatním 

je poskytován příspěvek ve výši 50% nákladů. 

3.2.2 Mzdový systém 

Ve firmě je jednoduchý mzdový systém. Mzda je rozdělena na hodinovou mzdu     

ve výši cca 13 tis. hrubé mzdy a na osobní ohodnocení. Osobní ohodnocení stanovuje 

přímý nadřízený – 4 členové vedení firmy, je stanoveno na delší období. Ke krácení 

osobního ohodnocení dochází ve výjimečných případech. V roce 2006 bylo osobní 

ohodnocení zkráceno u 3 zaměstnanců kumulativně na 5 měsíců. Osobní ohodnocení není 

nárokovou složkou mzdy, ale tvoří cca 30% objemu hrubých mezd. Kromě osobního 

ohodnocení má přímý nadřízený možnost stanovit každý měsíc menší odměny v řádu 

několika set korun a 2x ročně odměnu za pracovní iniciativu v předchozím pololetí. 

Mzdový systém ve společnosti je také odvislý od dosažených hospodářských výsledků 

společnosti. Motivačním prvkem je vyplácení ročních odměn ve výši až 2 měsíčních platů 

s přihlédnutím k odpracované době ve společnosti. 

3.2.3 Organizační struktura 

Ve společnosti je uplatňován tzv. „pyramidový model řízení“. Veškerá činnost 

funguje pod přímým řízením předsedy představenstva, který je rovněž ve funkci ředitele 

společnosti. Řídícím/statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, 

kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. Společnost se vnitřně organizačně člení na 

úseky a samostatné referáty. Úseky jsou řízeny jednotlivými vedoucími pracovníky. Ředitel 
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společnosti PODA a.s. odpovídá za chod celé společnosti a přímo řídí vedoucího úseku 

Obchodu a marketingu, vedoucího úseku Projekce, vedoucího úseku Realizace, vedoucího 

úseku Správy sítě, vedoucího úseku Ekonomiky. 

3.3. Projekty spole čnosti 

3.3.1 Realizované projekty 

Nejvýznamnějším projektem za dobu fungování společnosti byla akvizice 

společnosti  TELTECH COM a.s., sídlo Praha, Na okraji 335/42, IČO 264 21 721. Uvedená 

společnost měla k datu akvizice 25 zaměstnanců, přičemž obrat za rok 2005                          

z telekomunikací činil 19 mil. CZK. Akviziční proces trval od května 2006 do dubna 2007. 

Společnost TELTECH COM a.s. poskytovala telekomunikační služby pod značkou 

„Netopýr" od konce roku 2000, orientovala se převážně na domácí zákazníky v oblasti 

Ostravy a okolí. Síť Netopýr byla technologicky tvořená převážně z bezdrátových spojů      

a páteřní síť byla zčásti realizovaná na optických vláknech. Společnost měla ve vlastnictví 

budovu, v níž sídlila, a rozsáhlou zemní optickou síť v Ostravě. 

Akvizice započala koncem května 2006 podpisem smlouvy o koupi akcií                 

a jmenováním nového představenstva. Kupní cena byla 25 mil. CZK. V první fázi se 

společnost soustředila na provozní konsolidaci akvizované firmy. Pracovníci TELTECH 

COM a.s. se velmi rychle adaptovali na nový systém řízení. Z původních 25 pracovníků je 

dnes zaměstnáno 17 lidí, z nichž nikdo nebyl členem vedení firmy. Dnes jsou řídící procesy 

plně stabilizované. Všichni pracovníci se soustředili do jedné budovy a spojený kolektiv 

nemá žádné personální problémy. Investice do rekonstrukce budovy přesáhly 1 mil. CZK. 

Dalším krokem k provozní konsolidaci bylo sloučení datových sítí. Jednalo se o včlenění 

cca 350 aktivních bodů datové sítě Netopýr do sítě PODA. Tento proces náročný              

na pracnost skončil  v říjnu 2006. 

Ekonomická stabilizace akvizované části si vyžádala zásadní zásahy do smluvních 

vztahů – byla vypovězena řada smluv, zejména na poradenské, právní, účetní apod. služby. 

TELTECH COM a.s. byla za prvních 5 měsíců roku 2006 v provozní ztrátě přesahující           

1 mil. Kč. Od srpna 2006 tj. 3 měsíce po akvizici byla akvizovaná část firmy v provozním 



Zuzana Kateřina Tomášková : Analýza trhu, návrh marketingové strategie a marketingový mix 
 

         2009                                                                                                                                     8 
 

zisku cca 200 tis. CZK měsíčně. Cash flow TELTECH COM a.s. bylo posíleno o zhruba 2 mil. 

CZK, aby společnost byla schopna plnit své závazky včas. Celkově si provozní a ekonomická 

konsolidace akvizované TELTECH COM a.s. do PODA s.r.o. vyžádala výdaje ve výši téměř 5 mil. 

CZK v průběhu 6 měsíců od započetí akvizice, kdy celou tuto zátěž nesla PODA s.r.o. ze svých 

zdrojů. Celý proces ekonomické stabilizace byl završen 1. 12. 2006 převodem zákazníků sítě 

Netopýr na jednotný ceník spol. PODA s.r.o., což vedlo ke zdražení služeb. Dopad tohoto kroku je 

posílení výnosů a čistého cash flow spol. PODA o 178 tis. CZK měsíčně bez DPH. Přínosem 

akvizice jsou úspory v nákladech plynoucí z „ velikosti " – snížení provozních nákladů, zvýšení 

produktivity, snížení cen od dodavatelů, efektivnější vytížení páteřních sítí a tím nižší investice.  

Po provozní i ekonomické stránce je akvizice ukončena. Právně byl celý proces 

završen 12. 4. 2007 zapsáním fúze společností PODA s.r.o., PODA TELTECH a.s., dříve 

TELTECH COM a.s. a 3K CZ, s.r.o. do obchodního rejstříku. Nástupnickým subjektem se 

stala PODA s.r.o., zbylé dvě společnosti zanikly. Spojením aktivit PODA s.r.o. a TELTECH 

COM a.s vznikl nejsilnější lokální telekomunikační operátor v regionu Ostrava a okolí s vlastní 

optickou páteřní sítí. Odstup od dalších regionálních firem je nejméně 20 mil. CZK ročního 

obratu. Pozice jedničky na regionálním trhu samozřejmě bude přinášet efekty v obchodní 

činnosti. PODA a.s. měla k 31.12.2008 aktivních 11.841 domácích zákazníků a 834 zákazníků    

z řad firem a organizací.  

Dalším významným realizovaným projektem společnosti PODA a.s. je její přeměna    

ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, která proběhla v roce 2008.        

V tomto roce také společnost získala certifikát řízení jakosti ISO 9001:2001                        

a ISO 14001:2005.  

3.3.2 Plánované projekty  

Plánované projekty je možno z pohledu času rozdělit na krátkodobé a střednědobé. 

Krátkodobé záměry jsou k realizaci v horizontu jednoho roku. Zejména se jedná o akvizici 

jednoho menšího lokálního konkurenta. Společnost PODA a.s. v této věci jedná                

se společností o velikosti cca 4000 zákazníků, místem působení je Ostrava. Na 1.čtvrtletí 

2009 je připravovaná marketingová akce zaměřená na získání zákazníků v místech, kde již 

má PODA a.s. svou infrastrukturu. V oblasti rozvoje služeb se společnost zaměří                

v nejbližším období na rozvoj služby IPTV. Půjde jednak o rozšíření programové nabídky  
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o další TV kanály, ale také o doplnění služby o zcela nové funkce, např. digitální 

videopůjčovna. V oblasti výstavby sítí jsou krátkodobé plány dány projektem vybudování 

optické datové sítě, která je podmínkou pro možnost poskytování služby IPTV.  

Ve střednědobém horizontu do roku 2011, je záměrem společnosti udržet podíl      

na těch lokálních trzích, kde je pozice PODA a.s. nyní silná – Ostrava, Havířov, Bohumín  

a posílit v těch městech, kde nyní zaostává – Karviná, Orlová, Frýdek-Místek. V polovině 

roku 2008 bylo započato jednání společnosti na magistrátu v Karviné ohledně vybudování 

metropolitní optické sítě. V horizontu 5-ti let společnost neuvažuje o významnější 

angažovanosti společnosti mimo region Ostravy a okolí. V následujících letech již nebude 

tolik příležitostí k akvizicím konkurentů, protože bude málo takovýchto vhodných 

možností. V průběhu podzimu 2009 společnost začne pracovat na vývoji služby mobilních 

hlasových služeb skrze wifi bezdrátové připojení. Lze odhadnout, že vývoj této služby 

včetně předrealizačních příprav potrvá do konce roku 2010. V roce 2011 se počítá               

s testovacím provozem a postupným nasazením komerčního provozu mobilní telefonní 

služby. 

3.4. Lidské zdroje pro zabezpe čení realizace projektu 

3.4.1 Složení projektového týmu  

Projektový tým je tvořen vedoucím projektu Ing.Martinem Šigutem, ředitelem 

společnosti, technickým vedoucím projektu Ing.Pavlem Friedrichem, spolu s dalšími 

zaměstnanci společnosti. Vzhledem k obsáhlosti projektu je počítáno s částečným 

zpracováním projektové dokumentace dodavatelským způsobem.  

3.4.2 Popis nároků na další zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace zaměstnanců 

spojených s přípravou a/nebo realizací projektu 

Vývojový tým společnosti a oddělení správy sítě je dostatečně zkušený s velmi 

dobrou znalostí a zkušeností v oboru, proto není nutné vynakládat finanční zdroje             

na případné zvyšování kvalifikace či rekvalifikaci zaměstnanců.   
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3.4.3 Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových 

metod jakosti řízení spojených s přípravou anebo realizací projektu 

Zavedený certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001:2001 a  ISO 14001:2005 

plně splňuje požadavky pro plánovaný projekt. Zavedený systém řízení jakosti potvrzuje 

trend společnosti orientovaný na koncového zákazníka při respektování všech technických, 

právních a obchodních záležitostí. 

3.4.4 Změny průměrného evidenčního počtu zaměstnanců  

Projekt bude významným způsobem snižovat pracnost obsluhy a provozu 

telekomunikačních sítí, což se projeví snížením počtu pracovníků, především v oblasti 

servisních a opravárenských služeb. Uvedená úspora pracovní síly bude částečně                

a postupně převedena na posílení pracovního týmu nově budovaných služeb, především 

související s rozvojem IPTV.  

3.5. Shrnutí 

Společnost PODA a.s. je stabilizovaná firma s devítiletou historií, se solidními 

hospodářskými a finančními výsledky. Zaměřuje se na poskytování telekomunikačních 

služeb. Jedná se o společnost, která má vybudován kvalitní systém řízení a velký potenciál 

v oblasti poskytování nových mediálních služeb.  

 Výše uvedené je možno dokumentovat ekonomickými charakteristikami společnosti 

PODA a.s. v historickém přehledu od roku 2004 do roku 2008 uvedenými v tabulce č.2. 

Základní ekonomické charakteristiky v historickém přehledu 

Ukazatel Jednotka 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej vlastních výrobků tis. CZK 32 062 42 141 62 359 26 737 89 689 

Provozní hospodářský výsledek tis. CZK -177 764 4 733 4 968 13 907 

EBITDA tis. CZK 559 2 912 6 787 5 612 23 501 

Celková aktiva tis. CZK 5 590 9 407 72 773 70 854 102 637 

Průměrný počet zaměstnanců osoby 27 35 56 58 58 

                                                Tabulka č.2 : Základní ekonomické charakteristiky 
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4. Analýza trhu 

4.1 Popis trhu 

4.1.1 Zákaznické segmenty 

Služby nabízené společností PODA a.s. jsou nabízeny v zásadě dvěma cílovým 

skupinám, a sice fyzickým osobám nepodnikatelům a podnikatelským subjektům                    

a organizacím. Služby fyzickým osobám jsou poskytovány především v činžovních 

domech 11.623 klientů a část v rodinných domech 218 klientů. Společnost PODA a.s. má 

uzavřenou smlouvu se 834 firemními zákazníky, a to z řad podnikatelských organizací, 

municipalit a státní správy. Údaje o počtu klientů jsou k datu 31.12.2008. 

4.1.2 Potenciál trhu, vývoj trhu 

V letech 2000 až 2007 procházel segment trhu v oblasti poskytování 

telekomunikačních služeb a zejména poskytování datových a hlasových služeb bouřlivým 

rozvojem. Je tomu tak proto, že v uvedeném období došlo k výraznému zájmu občanů            

a podnikatelské veřejnosti o informační zdroj ve formě Internetu. Tuto skutečnost popisuje 

tabulka č.1 a příloha č.1. 

4.1.3 Konkurence 

Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 

Jedná se o konkurenta ve všech produktech na celém území, kde firma provozuje svou 

činnost.  Telefónica 02 má celorepublikovou působnost.  

UPC Česká republika, a.s. 

Jedná se o konkurenta ve všech produktech na území měst Ostrava, Havířov, části Karviné     

a části Orlové. UPC ČR má celorepublikovou působnost.  

Fifejdy s.r.o 

Jedná se o konkurenta v produktech připojení k Internetu a hlasových služeb na celém 

území, kde firma provozuje svou činnost. Jedná se o lokálního konkurenta. 
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Telmedia s.r.o. 

Jedná se o konkurenta produktu připojení k Internetu na celém území, kde firma provozuje 

svou činnost. Telmedia s.r.o. je regionální konkurent.  

Erkor Ostrava s.r.o. 

Jedná se o regionálního konkurenta v produktu připojení k Internetu na téměř celém území, 

kde firma provozuje svou činnost.  

Evkanet s.r.o. 

Jedná se o regionálního konkurenta v produktu připojení domácností k Internetu na území 

Ostravy – Poruby. V současnosti má připojeno přibližně 3 000 domácností.  

PorubaNET s.r.o. 

Jedná se o regionálního konkurenta v produktu připojení domácností k Internetu na území 

Ostravy – Poruby. Firma poskytuje telekomunikační služby od roku 2006, V současnosti 

má připojeno přibližně 2 500 domácností.  

Šalamouna 

Jedná se o regionálního konkurenta v produktu připojení domácností k Internetu na území 

města Ostravy. 

JaryNET s.r.o. 

Jedná se o regionálního konkurenta v produktu připojení domácností k Internetu na území 

města Bohumín. 

ŠumbarkNet s.r.o. 

Jedná se o regionálního konkurenta v produktu připojení domácností k Internetu. Působí 

pouze na území Havířova a v současnosti má připojeno přibližně 600 domácností. 

 Na trhu působí ještě několik malých společností, které působí pouze lokálně. Jejich 

aktivita se zaměřuje především na okrajové části měst s výstavbou rodinných domů.             

Tyto společnosti mají ve velkých městech klienty i v činžovních domech. Přitom počet 

klientů jednotlivých společností dosahuje maximálně do 300 klientů. Srovnání cen             

a poskytovaných služeb vybraných konkurentů je uvedeno v tabulce č.7.  
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4.2 Substituty produktu 

4.2.1 Substituce za produkt hlasových služeb 

Substitucí jsou různé služby „psané“ komunikace – e-mail, ICQ, chat, SMS. 

Konkurenční platformou kromě klasických veřejných telefonních služeb představované 

pevnými a mobilními telefonními stanicemi jsou ještě služby „internetové telefonie“ např. 

Skype.com. Všechny uvedené substituce existují na trhu již dlouho a jsou obecně 

dostatečně známé. Klasické pevné telefonní stanice jsou službou, která má stále své místo 

v portfoliu komunikačních služeb. 

4.2.2 Substituce za produkt přístupu k síti Internet 

Přístup k síti Internet nemá substituci. Existují různé alternativy v technickém 

řešení – ADSL, GSM, CDMA a 3G sítě mobilních operátorů, ale obsah služby je vždy 

stejný – co nejrychlejší a s nejnižší možnou dobou odezvy přístup k datovým zdrojům      

na síti Internet. U obou požadovaných vlastností dosahují optické sítě těch nejlepších 

parametrů. 

4.2.3 Substituce za produkt služba IPTV 

Substitucí jsou pozemní terestriální digitální vysílání – DVB-T, satelitní vysílání –     

DVB-S a služby přenosu videa přes veřejný Internet, např.YouTube. Digitální televizní 

vysílání vyžaduje nákup settoboxů, a to pro každý TV přijímač samostatně nebo nákup 

nového TV přijímače s digitálním příjmem. Satelitní vysílání má své omezení v nutnosti 

instalace satelitního setu a zejména antény. Všechny tři substituce tj. DVB-T, DVB-S          

i služby typu YouTube mají svá technická omezení daná zejména omezenou šířkou 

potřebného pásma pro vysílání. Pro DVB-T se počítá se 3 multiplexy celkově s max. 20 TV 

kanály. Tím bude vyčerpán frekvenční příděl na pozemní vysílání a nebude prostor           

na vysílání v HD kvalitě. U satelitních služeb bude nucen mít uživatel buď více antén, 

nebo bude mít příjem např. 60 TV stanic v nízké kvalitě, např. služba rumunské firmy 

DigiTV. Služby typu YouTube jsou odkázány na propustnost veřejného Internetu a nelze 

tedy předpokládat nárůst jejich kvality tak, aby byly zobrazitelné na velkých plochách 

mimo obrazovky PC, tedy např. na televizorech. Obecně řečeno prudký rozmach TV          
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a video branže – zvyšující se počet TV stanic a nastupující HD rozlišení zobrazované       

na velkoplošných televizních obrazovkách se neobejde bez kabelových přípojek                  

k divákům, protože žádné jiné médium není schopno tak velký objem dat k divákům 

zprostředkovat. 
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5. Návrh marketingové strategie 

5.1 Analýza prost ředí 

Analýza prostředí zahrnuje analýzu vnějšího a analýzu vnitřního prostředí firmy. 

Analýza vnějšího prostředí znamená vyhledávat vhodné příležitosti a ohrožení firmy 

v souvislosti s očekávanými vývojovými trendy. Analýza vnitřního prostředí spočívá 

v rozboru a hodnocení současného stavu firmy, vyhledává a hodnotí silné a slabé stránky 

firmy. Výsledky analýz jsou podkladem pro SWOT analýzu. SWOT analýza se využívá 

jako marketingový nástroj pro stanovení vhodné marketingové strategie. 

5.1.1 Analýza vnějšího prostředí  

Firma musí sledovat rozhodující síly makroprostředí  a to zejména síly 

demograficko – ekonomické, technologické, politicko – právní a sociálně – kulturní. 

Jedním z hlavních cílů zkoumání prostředí je rozpoznat nové příležitosti. Nejúspěšnější se 

stane firma, která dokáže nejlépe uspokojovat zákazníka po dlouhou dobu. Firma by měla 

rozpoznat své marketingové příležitosti a ohrožení. Marketingová příležitost je 

představována přitažlivou oblastí, v níž firma pomocí marketingových činností, získá 

konkurenční výhody. Ohrožení firmy je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového 

trendu, která by mohla vést, v případě absence účelných marketingových aktivit, k narušení 

firmy. Zjištěné příležitosti a ohrožení by měly být tříděny podle jejich závažnosti                

a pravděpodobnosti výskytu. [1] 

Příležitosti společnosti PODA a.s. – jsou  posuzovány z pohledu jejich závažnosti       

a pravděpodobnosti úspěchu, uvedené jsou v pořadí od větších k menším 

• získání dalších zákazníků z řad domácností na jiné služby než připojení                   

k Internetu v domech, kde má PODA už nyní vlastní infrastrukturu a síť 

• akviziční činnost, ovládnutí konkurentů 

• zaměření na specializované skupiny zákazníků  

• zaměření na větší a velké podniky – dosud firmou opomíjený segment trhu 

• rozšíření na další města v regionu 
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Ohrožení společnosti PODA a.s. – jsou posuzovány z pohledu závažnosti                    

a pravděpodobnosti vzniku, uvedené jsou v pořadí od větších k menším 

• zrušení radiového spektra v tzv. nelicencovaných pásmech 

• existence silnějšího regionálního operátora na lokálních trzích v některých městech  

• tlak na cenu – cenová válka ze strany regionálních konkurentů 

• nutnost budoucího zvyšování kvality služby při zachování cenové hladiny 

5.1.2 Analýza vnitřního prostředí  

Každá firma potřebuje pravidelně vyhodnocovat svá silná a slabá místa. Tyto silná  

a slabá místa je pak nutno vyhodnotit podle jejich závažnosti a důležitosti. Při zkoumání 

silných a slabých stránek nemusí firma usilovat o nápravu slabostí málo významných 

faktorů. [1] 

   Silné stránky společnosti PODA a.s. – jsou posuzovány z pohledu síly                  

a důležitosti, uvedené jsou v pořadí od větších k menším 

• vnitřní informační systém společnosti 

• datová síť – její stav a rozvojové možnosti 

• kvalita servisu – činnost zákaznického call centra, servisní činnost 

• celková produktivita práce ve společnosti 

• kvalita služby připojení k síti Internet 

Slabé stránky společnosti PODA a.s. – jsou posuzovány z pohledu 

nedostatečnosti a důležitosti, uvedené jsou v pořadí od větších k menším 

• reklama a sebeprezentace 

• obohacování stávajících služeb o inovace – příliš pomalý proces 

• zavádění nových služeb – příliš pomalý proces 

5.2.SWOT analýza 

 SWOT analýza umožňuje na základě výsledků analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí firmy stanovit čtyři strategické varianty. SWOT analýza představuje koncepční 

rámec pro systematickou analýzu, který usnadňuje porovnání vnějších hrozeb a příležitostí 

s vnitřními silnými a slabými stránkami  organizace. [2]  
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Potenciálně nejúspěšnější je SO strategie – Maxi-Maxi. Využívá síly organizace 

pro zužitkování příležitosti. Jde o jednu z nejvíce žádaných situací. V zájmu podniku je 

dosáhnout pohybu z jiné pozice v matici právě do této situace. Jestliže má podnik nějaké 

slabosti, musí se snažit o jejich překonání a převedení na síly. Střetne-li se s hrozbami, 

musí je překonat tak, aby se mohl soustředit na příležitosti.  

WO strategie – Mini-Maxi se pokouší o minimalizaci slabostí a maximalizaci 

příležitostí. Tak může firma s určitými slabostmi v některých oblastech buďto tyto oblasti 

dále rozvíjet v rámci podniku, nebo může požadovat potřebné kompetence z vnějšího 

prostředí. Jedná se např. o strategii rozvoje pro překonání slabostí, aby bylo možno využít 

výhod příležitostí.  

ST strategie – Maxi-Mini vychází z předpokladu, že se síly organizace střetnou 

s hrozbami z vnějšího prostředí. Cílem je maximalizovat síly a minimalizovat hrozby. 

Společnost může využít své technologické, finanční, manažerské nebo marketingové síly 

k tomu, aby překonala hrozbu nového výrobku, který uvedla na trh konkurence.  

WT strategie – Mini-Mini  je zaměřena na minimalizaci slabostí i na minimalizaci 

hrozeb. Jedná se např. o redukování nebo likvidace vnějšího ohrožení. [2] 

Je na managementu firmy, jakou strategií si zvolí. Může se přitom specializovat, 

nebo sledovat více různých druhů strategií V tabulce č.3 jsou uvedeny čtyři strategické 

varianty pro společnost PODA a.s vycházející z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti. Pro návrh marketingové strategie společnosti PODA a.s. jsou použity strategie 

Maxi-Maxi, Mini-Maxi a Maxi-Mini. 

SWOT analýza společnosti PODA a.s. vychází z hodnocení příležitostí, ohrožení         

a vnitřní kvality firmy provedené vedením společnosti, pracovníky Obchodu a marketingu       

a externími odborníky se znalostmi v oboru. Hodnocení provedlo celkem 26 osob. 

V příloze č.2 jsou uvedeny výsledky tohoto hodnocení. Hodnocení č.1 stanovuje 

příležitosti hodnocené podle atraktivity a předpokladu úspěchu u dané příležitosti. 

Hodnocení bylo na stupnici 1 – 5. 1 je vysoká atraktivita a vysoký předpoklad úspěchu, 

výsledná hodnota je součinem obou faktorů. Hodnocení č.2 stanovuje ohrožení podle 

závažnosti a pravděpodobnosti výskytu hrozby. Hodnocení bylo na stupnici 1 – 5. 1 je 

vysoká závažnost a vysoká pravděpodobnost výskytu, výsledná hodnota je součinem obou 
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faktorů. Hodnocení č.3 hodnotí vnitřní kvality firmy a dělí se pak na silné a slabé stránky. 

Hodnocení bylo na stupnici 1 – 5. 1 je vysoce kvalitní a velmi důležitý, výsledná hodnota 

je součinem obou faktorů. 

V tabulce č.3 jsou silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení a jednotlivé 

marketingové strategie zobrazeny takto:       

         SO strategie   – Maxi-Maxi (silné stránky) 

        WO strategie  – Mini-Maxi (slabé stránky) 

 ST strategie  – Maxi-Mini (příležitosti) 

 WT strategie  – Mini-Mini (ohrožení) 

                                                 

SWOT analýza 

Silné stránky (S)              Slabé stránky (W) 

V
ni

tř
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

 

• vnitřní informační systém 

společnosti 

• datová síť  

• kvalita servisu  

• celková produktivita práce ve 

společnosti 

• kvalita služby připojení k síti 

Internet 

 

• reklama a sebeprezentace 

• obohacování stávajících služeb o 

inovace  

• zavádění nových služeb 

 

 Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st
ře

dí
 

 

• získání dalších zákazníků z řad 

domácností na jiné služby než 

připojení k Internetu  

• akviziční činnost,ovládnutí 

konkurentů 

• zaměření na specializované 

skupiny zákazníků  

• zaměření na větší a velké podniky 

• rozšíření na další města v regionu 

 

• zrušení radiového spektra v tzv. 

nelicencovaných pásmech 

• existence silnějšího regionálního 

operátora na lokálních trzích v 

některých městech  

• tlak na cenu ze strany 

regionálních konkurentů 

• nutnost budoucího zvyšování 

kvality služby při zachování 

cenové hladiny 

       Tabulka č.3 : SWOT analýza  
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5.3 Analýza kupního prost ředí 

Spotřebitelovo kupní chování je ovlivněno čtyřmi hlavními skupinami faktorů – 

kulturními, sociálními, osobními a psychologickými. Obchodník musí znát své cílové 

spotřebitele a jejich rozhodovací proces. [1] 

5.3.1 Uživatelé Internetu 

Připojení k Internetu je hlavním produktem společnosti PODA a.s. Dle údajů 

Českého statistického úřadu mělo v České republice v roce 2008 osobní počítač k použití 

55,7 % a připojení k Internetu 49,3 % jednotlivců v domácnostech. Počet domácností 

s připojením k Internetu je přitom v ČR 41,7 %. Rozdíl je způsoben využíváním více členy 

domácnosti jednoho osobního počítače a jednoho připojení k Internetu v domácnosti. 

V roce 2008 mělo v Moravskoslezském kraji 41,3 % domácností připojení k Internetu. 

Z přílohy č.3 vyplývá, že nejvíce připojení k Internetu má věková skupina 16 – 24 let   

(72,8 % připojení k Internetu, 79,2 % PC), studenti (80,1 % připojení k Internetu, 85,7 % 

PC). Naopak, nejméně připojení k Internetu je u věkové skupiny nad 65 let                   

(12,9 % připojení k Internetu, 17,2 % PC) a důchodci (12,4 % připojení k Internetu, 16,1 % 

PC). Zájem o připojení k Internetu ovlivňuje i vzdělání, nejvyšší připojení mají 

vysokoškoláci (76,6 %), nejmenší lidé se základním vzděláním (14,5 %).  

Společnost PODA a.s. by tedy měla oslovit zejména mladé lidi, především studenty. 

Tito sice nedisponují s finančními prostředky a službu připojení k Internetu za ně platí 

rodiče. Oni sami jsou ale těmi, kteří rozhodují o výběru poskytovatele. Pro uvedenou 

skupinu je důležitá kvalita a rychlost připojení. Jejich požadavek produkt společnosti 

PODA a.s. splňuje. Cena bude důležitá pro konečné rozhodnutí rodičů, kteří budou službu 

následně platit. Společnost PODA a.s. by měla tuto cílovou skupinu oslovit nejen v místě 

bydliště tak jak dosud. Svou nabídku, speciálně upravenou pro mladé studenty, vhodně 

umístit ve středních a vysokých školách a v kolejích. Lze předpokládat, že mladí zákazníci, 

kteří budou se službou spokojeni, budou mít zájem o její užívání i poté, co se osamostatní 

a založí vlastní domácnost.   

Společnost PODA a.s. by se měla rovněž zaměřit  na skupinu důchodců. Podle 

údajů ČSÚ bylo v roce 2007 v Moravskoslezském kraji celkem 18,14 % lidí ve věku        
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od 55 – 69 let. Podíl důchodců na počtu obyvatel bude neustále stoupat a je třeba tento 

tržní potenciál včas zachytit. Této cílové skupině nezáleží tolik na rychlosti a kvalitě 

připojení, rozhodují se především podle ekonomického hlediska. Je třeba nabídnout 

speciální program pro důchodce, nízkorychlostní Internet za přijatelnou cenu. S nabídkou 

pak důchodce oslovit v místech jako jsou kluby důchodců, zdravotnická zařízení apod. 

Samu nabídku zpracovat dle jejich potřeb – velké a čitelné písmo, málo technických frází, 

jasná srozumitelnost i pro laika. Součástí speciální nabídky pak umožnit důchodcům 

vyzkoušet si Internet přímo v klubech důchodců s možností zaučení v dovednosti práce    

na počítači. Důchodce oslovit především možností komunikace prostřednictvím Internetu 

s rodinou, známými.  

V příloze č.1 je uveden vývoj domácností vybavených připojením k Internetu        

od roku 2003 do roku 2008 a podíl na jednotlivé kraje v ČR. Struktura jednotlivců 

využívajících Internet podle věku, vzdělání, ekonomické aktivity, pohlaví je uvedena 

v příloze č.3. Moravskoslezský kraj patří mezi kraje s nejvyšším počtem domácností 

vybavených připojením k Internetu.  

                   

           

   

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                   Graf č.1 : Vývoj počtu klientů 

   Z vývoje domácností vybavených připojením k Internetu vyplývá postupný nárůst 

uživatelů této komunikační služby. Od roku 2003 do roku 2007 se jednalo o cca 5 % roční 

nárůst, v roce 2008 došlo k nárůstu o téměř 10 %. Společnost PODA a.s. dosahovala 

nárůstu počtu klientů od roku 2004 do roku 2008 průměrně 27 % ročně. Nejvyššího 

nárůstu klientů dosáhla firma v roce 2006 (50 %), což bylo způsobeno akvizicí společnosti 

PODA s.r.o. a společnosti TELTECH COM.a.s. Vývoj počtu domácích klientů je uveden 

v grafu č.1.                                             
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5.4 Stanovení cíl ů 

5.4.1 Hlavní cíle projektu   

 Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost služeb poskytovaných 

společností. Na optické síti může PODA a.s. poskytovat takové portfolio služeb, které 

nelze na bezdrátové síti dosáhnout. Jedná se o velmi vysokorychlostní připojení k Internetu               

a službu IPTV. Provozované služby jsou díky vlastnostem optických sítí mimořádně 

kvalitní. Tyto skutečnosti zvýší náskok společnosti před konkurencí a vytvoří                    

na konkurenty nemalý tlak. 

5.4.2 Vedlejší cíle projektu 

  Vedlejším cílem projektu je snížit v dlouhodobém horizontu provozní náklady 

společnosti. Optické sítě jsou provozně mimořádně spolehlivé. To povede ke snížení 

provozních nákladů spojených s opravami sítě – materiál, osobní náklady. Snížení 

provozních nákladů lze kvantifikovat způsobem uvedeným v tabulce č.4. 

  Kalkulace snížení provozních nákladů při výměně 100% bezdrátových technologií 

za optické vychází z celkových úspor 10 pracovních míst – 2 pohotovostní technici,           

4 servisní technici, 1 dispečer, 3 projektanti a 5 vozidel. Úspora ve spotřebě materiálu je 

definována kvalifikovaným odhadem na 60% měsíční průměrné spotřeby materiálu,         

za 1.čtvrtletí 2008 je průměr 1.094 tis. Kč. Takto vysoká úspora je způsobena zejména 

dosavadní vysokou materiálovou nákladovostí plynoucí z malé životnosti bezdrátových 

spojů a nutnosti jejich průběžné obnovy.   

Kalkulace úspory nákladů 

Druh nákladů měsíčně v tis.CZK 

Mzdové náklady - 10 techniků 205 

Sociální odvody 75 

Cestovné - 5 zásahových vozidel 75 

Materiálová spotřeba 650 

Režijní výdaje 35 

Úspora celkem 1 040 

Počet routerů 556 

Úspora na 1 router 1,87 

                        Tabulka č.4 : Kalkulace úspory nákladů  
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5.5 Marketingová strategie 

5.5.1 Postavení na trhu 

Dominantní postavení na trhu má společnost Telefónica O2. PODA a.s. je se svým    

19 % podílem na trhu silnou společností. Počtem domácích zákazníků ve službě pevného 

připojení k Internetu se může PODA a.s. srovnávat i s UPC a Telefónica O2. Protože 

společnosti neuvádějí počty klientů, vychází podíl konkurentů z kvalifikovaného odhadu, 

který je podložen empirickým sledováním, které si zajišťuje společnost PODA a.s. Tržní 

podíl společností Telefónica O2 a UPC je stanoven jako 50% podíl zbývajícího trhu pro 

každou společnost. Případný rozdíl tržního podílu mezi těmito společnostmi je pro účely 

této práce irelevantní. Výpočet tržního podílu je uveden v příloze č.4. Tržní podíl 

společnosti PODA a.s. je uveden v tabulce č.5. Podíl společností Telefónica O2 a UPC 

neodpovídá podílu tržního vůdce (40 %). Jedná se však o nadnárodní společnosti 

s celorepublikovým působením a to znásobuje jejich sílu. Proto je nutno považovat je       

za tržní vůdce. V grafu č.2 je zobrazen tržní podíl jednotlivých společností. 

  

                              

                                
 
 
 
 
 
 
                               
                     
                                          Graf č.2 : Tržní podíl 

                                                

Tržní podíl společnosti PODA a.s. 

Město Počet bytů Penetrace 42% Počet klientů Podíl na trhu (%) 

 Havířov 30 218 12 691 3 464 27 

 Ostrava 109 309 45 909 6 935 15 

 Bohumín 6 493 2 727 1 054 39 

 Celkem 146 020 61 327 11 453 19 

             Tabulka č.5:  Tržní podíl společnosti PODA a.s. 
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Tržní podíl společnosti PODA a.s. je počítán pouze pro lokality Havířov, Ostrava          

a Bohumín, tedy lokality s plánovanou realizací optické sítě. V těchto městech má PODA 

a.s. naprostou většinu klientů – 96,7 %. Zbývajících 388 klientů tvoří klienti v rodinných 

domech a klienti v Karviné, Orlové, Českém Těšíně a Frýdku – Místku. Strategickým 

záměrem firmy je dlouhodobě působit jen tam, kde získá alespoň 15% trhu. 

5.5.2 Objekt útoku 

Společnost PODA a.s. může být tržním vyzyvatelem, který si musí vybrat, zda 

rozdrtí konkurenta, nebo zmenší jeho podíl. Přitom si však může vybrat jeden ze tří typů 

firem. [1] 

• Může napadnout vedoucí firmu na trhu 

• Může napadnout firmu, která je stejně velká, avšak nedělá svou práci dobře 

• Může zaútočit na malé lokální nebo regionální firmy, jestliže nedělají svou práci 

dobře a nemají dostatek finančních prostředků. 

Představenstvo společnosti se rozhodlo zaujmout pozici tržního vyzyvatele. Na trhu 

neexistuje stejně velká firma, lze tedy zaútočit na vedoucí firmu na trhu nebo na malé 

lokální firmy. Společnost PODA a.s. zaútočí na společnost Telefónica O2 a UPC se snahou 

získat část jejich tržního podílu a na dva malé lokální konkurenty.  

5.5.3 Volba strategie útoku 

Tržní vyzyvatel má možnost uplatnit pět útočných strategií a to frontální útok, 

křídelní útok, obkličovací útok, obchvatný útok a partyzánský útok. 

Frontální útok  je zaměřen na nepřítelovy silné stránky. Útočník bojuje 

s nepřátelskými výrobky, reklamou, cenami. Je nutné, aby útočník měl velkou převahu. [1] 

Společnost PODA a.s. v rámci marketingové strategie zaútočí na jednu lokální společnost, 

která má 3.000 klientů a působí pouze v jedné oblasti Ostravy. PODA a.s. zaútočí na celou 

tuto oblast dlouhodobou cenovou válkou se snahou oslabit konkurenta do té míry, že získá 

většinu jeho klientů a konkurent nadále nebude ekonomicky schopen zajišťovat služby 

zbývajícím klientům. Společnost PODA a.s. má velkou převahu ve zdrojích. Oproti 

konkurentovi nabídne na optické síti dva produkty navíc, konkurent nemá téměř žádnou 

komunikaci se svými zákazníky, neexistuje technická podpora. Vzhledem k naprosté 
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absenci reklamy neexistuje povědomí o jeho značce. Společnost PODA a.s zvládne tuto 

cenovou válku i ekonomicky díky svému působení v jiných lokalitách. Konkurent je přitom 

ekonomicky  závislý jen na jediné oblasti. 

Partyzánský útok spočívá v malých a nepravidelně se opakujících útocích na různá 

nepřátelská teritoria s cílem trvale obsadit nějaký segment nebo změnit poměr sil. [1] Tato 

strategie bude použita proti tržním vůdcům – Telefónica O2 a UPC. Nebude útočeno v celé 

oblasti, kde působí společnost PODA a.s., ale budou realizovány pouze malé útoky na části 

trhu a to v Ostravě – Dubině. Jde o hustě zastavěnou oblast s výstavbou domy panelového 

typu. V rámci realizace projektu bude tato část Ostravy zcela pokryta optickou sítí a bude 

tak možno poskytovat komplexní a vysoce kvalitní komunikační služby. Pro tuto oblast 

bude nabídnuta lepší cena formou dlouhotrvajících promoakcí a současně bude zahájena 

agresivní reklamní kampaň. Cílem je získat část tržního podílu současných tržních vůdců.  

Tržní vyzyvatel si může vybrat mezi několika útočnými strategiemi : 

• Strategie cenových slev – vyzyvatel může prodávat srovnatelné výrobky za nižší 

cenu 

• Strategie levnějšího zboží – nabídnout zboží průměrné nebo nízké kvality              

za mnohem nižší ceny 

• Strategie prestižního zboží – vyzyvatel může na trh uvést zboží vysoké jakosti 

s vyšší cenou 

• Strategie rychlého rozšiřování výrobků – vyzyvatel zavede na trh velké množství 

variant nového výrobku 

• Strategie inovace výrobků – vyzyvatel se může věnovat inovaci výrobku, aby mohl 

napadnout pozici vůdce trhu 

• Strategie zdokonalování služeb – vyzyvatel nabídne spotřebitelům nové  nebo lepší 

služby 

• Strategie inovace distribuce – vyzyvatel se může pokusit o nalezení nových 

distribučních kanálů 

• Strategie snižování výrobních nákladů – vyzyvatel se může pokusit o dosažení 

nižších výrobních nákladů 

• Intenzivní reklamní propagace – někteří vyzyvatelé útočí na vedoucí postavení 

konkurenta zvýšením svých výdajů na reklamu a propagaci. 
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Pokud se vyzyvatel spoléhá pouze na jednu strategii, podaří se mu zvětšit tržní 

podíl zřídkakdy. Úspěch závisí na tom, jak vyzyvatel dokáže v průběhu času vhodně 

kombinovat několik zásad pro zlepšení své tržní pozice. [1] 

Společnost PODA a.s. pro získání většího podílu na trhu plánuje akvizici jednoho 

menšího lokálního konkurenta, který má 4000 klientů – strategie Maxi-Mini. Pro získání 

části trhu dosud obsazeného dominantními společnostmi Telefónica O2 a UPC, které jsou 

nadnárodními společnostmi s celostátním působením, je nutno zvolit vhodnou strategii. 

Navržené strategie jsou uvedeny v pořadí dle jejich důležitosti. Snahou není rozdrtit tyto 

konkurenty, ale zmenšit jejich podíl. Strategie Maxi-Maxi, Mini-Maxi, Maxi-Mini a Mini-

Mini jsou popsány v kapitole 5.2. 

• Strategie prestižního zboží – strategie Maxi-Maxi:  PODA a.s. nabízí již nyní 

vysoce kvalitní služby, přičemž cenově jsou tyto služby srovnatelné s konkurencí. 

Společnost nebude ceny zvyšovat, její strategií je poskytovat co nejkvalitnější 

služby za pokud možno stávající ceny. Realizací přestavby telekomunikační sítě 

umožní společnosti zvyšovat rychlost připojení bez nutnosti dalších nákladů, bude 

tak moci být vždy „o krok před konkurencí“. Pokud by k přestavbě nedošlo, 

vyžadovalo by každé navýšení rychlosti velké investice do dalších technických 

zařízení. V současnosti je velký rozdíl mezi poskytovanou rychlostí pro zákazníky  

z domů připojených na páteřní optickou síť (15/3 M) oproti ostatním domům      

(6/1 M). 

• Strategie levnějšího zboží – strategie Maxi-Mini:  V rámci této strategie by byl 

připraven speciální program levného připojení k Internetu pro důchodce. Realizací 

projektu přestavby telekomunikační sítě bude možné důchodcům následně 

nabídnout službu IPTV. Tato cílová skupina má vysokou sledovanost TV a je 

předpoklad, že pokud budou spokojeni se službou připojení k Internetu a osobním 

přístupem ze strany společnosti, budou chtít využívat i službu IPTV společnosti 

PODA a.s. Vzhledem k ukončení analogového vysílání budou důchodci vystaveni 

před volbou koupě nového TV přijímače nebo settoboxu, nebo sjednání si 

televizního příjmu dodavatelsky od některého z poskytovatelů této služby.        

 



Zuzana Kateřina Tomášková : Analýza trhu, návrh marketingové strategie a marketingový mix 
 

         2009                                                                                                                                     26 
 

• Strategie inovace distribuce – strategie Mini-Maxi:  Spočívá v rozšíření dalších 

platebních míst, zavedení uzavírání smluv přes Internet, využití klubů důchodců, 

škol apod. pro informace o poskytovaných službách, výukový program pro 

důchodce. 

• Strategie snižování výrobních nákladů – strategie Maxi-Maxi:  Realizací 

projektu přestavby telekomunikační sítě dojde ke snížení nákladů firmy. 

• Intenzivní reklamní propagace – strategie Mini-Maxi:  Již v průběhu realizace 

projektu začít oslovovat cílové skupiny formou letáků – běžné letáky do poštovních 

schránek, speciální pro studenty do škol a kolejí, speciální letáky pro důchodce, 

zahájení dalších reklamních kampaní – bilboardy, reklama v místním tisku              

a v místních rádiích. Reklamní kampaň zaměřit především na budování optické sítě 

jako nejvyspělejší techniky zaručující nejvyšší možnou kvalitu a vysokou 

bezpečnost s možností poskytování komplexních komunikačních služeb. Pracovat 

na vybudování povědomí veřejnosti PODA = optika = spolehlivost, jistota, kvalita, 

rychlost. Bude tak uspokojena potřeba pocitu jistoty a bezpečí jako potřeba nižšího 

řádu Maslowovy pyramidy hodnot a potřeba uznání a ocenění jako potřeba vyššího 

řádu této pyramidy. Mít v domácnosti počítač a možnost připojení k Internetu berou 

mnozí lidé jako nutnost i z důvodu, že jej mají jejich známí, kolegové v práci. 

Kvalita počítače a rychlost připojení je pro ně mnohdy stejným žebříčkem 

společenského postavení jako automobil.  

V rámci strategie intenzivní reklamní propagace bude zahájena marketingová 

kampaň s mladými a úspěšnými lidmi – vynikající studenti, sportovci, umělci, kteří budou 

propagovat služby společnosti PODA a.s.  
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6. Marketingový mix  

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, 

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

přání zákazníků na cílovém trhu. Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny 

kroky, které podnikatelský subjekt dělá, aby vzbudil či udržel poptávku po produktu. Mezi 

základní nástroje marketingového mixu patří : Výrobek (Product), Cena (Price), Místo 

(Place)  a Propagace (Promotion). 

Základním nástrojem marketingového mixu je produkt. Výrobek na trhu zastupuje 

hmotnou nabídku firmy, včetně kvality a vlastností, označení. Cena je důležitým nástrojem 

marketingového mixu a jediný nástroj přinášející výnosy. Všechny ostatní nástroje vyžadují 

vynaložení peněžních prostředků. Cena by měla být přiměřená vnímané hodnotě nabídky, 

jinak se kupující při výběru výrobků obrátí na konkurenty. Místo představuje různé 

aktivity, které společnost vyvíjí, aby učinila výrobek snadno dostupným a dosažitelným pro 

cílové zákazníky. Propagace představuje nejrůznější činnosti, které firma rozvíjí, aby 

s vlastnostmi svých výrobků seznamovala cílové zákazníky a přesvědčila je o jejich koupi. 

[1] 

6.1. Produkt  

Společnost poskytuje tři základní druhy telekomunikačních služeb : 

• připojení klientů k Internetu 

• poskytování hlasových služeb 

• služba IPTV 

6.1.1 Připojení k Internetu  

Společnost PODA a.s. poskytuje připojení k síti Internet výhradně prostřednictvím 

své datové sítě. Základní odlišností od konkurentů je vlastnost služby spočívající              

ve vyhrazeném spojení – připojení bez tzv. agregace, nesdílená rychlost. Pro tuto vlastnost 

má PODA a.s. vlastní automatizovaný systém správy a řízení sítě. Připojení k Internetu je 

hlavní produkt firmy, který současně produkuje nejvíce výnosů (84%). PODA a.s. má tři 
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základní produkty připojení k Internetu – pro domácnosti, pro živnostníky, pro malé           

a střední firmy. Větší firmy  a korporace nejsou zatím cílovými zákazníky společnosti. 

Připojení domácností k Internetu –  tento produkt dnes tvoří největší obrat firmy 

(52%) a současně je největším růstovým faktorem firmy. Hlavní skupinou jsou domácnosti      

v činžovních domech (11.623 klientů), menší skupinou jsou rodinné domy (218 klientů). 

Situace na tomto segmentu trhu je velmi stabilizovaná. Majitelé a správci bytového fondu – 

obce, bytová družstva, realitní agentury totiž trvají na omezení v počtu poskytovatelů 

telekomunikačních služeb v nájemních domech – většinou na 3 poskytovatele (UPC, O2         

a jeden jiný regionální poskytovatel). Když už se na daném domě jeden poskytovatel 

uchytí, je velmi nesnadné jej nahradit jiným. Realizací projektu získá společnost PODA a.s. 

další možnosti vstupu na domy, na kterých je již jiný poskytovatel komunikačních služeb. 

Široké možnosti nabízených služeb na optické síti staví společnost mezi takové operátory 

jako jsou UPC a O2 Telefónica a je tak i brána z hlediska mnohých vlastníků nemovitostí. 

Z údajů ČSÚ uvedených v příloze č.5 vyplývá, že ČR nedosahuje v počtu 

internetových přípojek domácností průměru zemí EU15. Dokonce patří k zemím 

s nejnižším počtem přípojek, včetně zemí bývalého východního bloku.  Podle údajů OECD 

pravidelně roste ve všech zemích počet přípojek a dynamika růstu je v zemích s menší 

penetrací přípojek vyšší. Lze tedy vyvodit, že počet přípojek v ČR nadále poroste. 

Dynamika růstu se bude postupně snižovat, protože nelze uvažovat o penetraci připojení     

k Internetu převyšující počet PC v domácnostech.  

Připojení firem a organizací k Internetu – službu přístupu k síti Internet pro 

firmy a organizace poskytuje PODA a.s. od svého počátku. Dnes firma tuto službu 

poskytuje 834 klientům s podílem 30% na celkovém obratu, kdy tento podíl vytrvale klesá.  

Obecné předpoklady vývoje a trendy uvedené výše, platí do velké míry i na tento 

produkt. Jen růst trhu je významně nižší, protože většina organizací je k Internetu                  

už připojena. Dynamický růst na poli datových služeb pro firmy probíhal do roku 2005.  

6.1.2 Hlasové služby 

Z pohledu zákazníka se jedná o plnohodnotnou službu pevných telefonních linek. 

Hlavní odlišností je přenos uvnitř své sítě prostřednictvím technologie VoIP. Tento způsob 
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snižuje investiční náklady na tuto službu o desítky procent a umožňuje ji i v relativně 

malém měřítku poskytovat se zajímavým ziskem. Hlasové služby generují 8% z celkového 

obratu společnosti PODA a.s. 

V současné době společnost PODA a.s. poskytuje hlasové služby 238 organizacím 

z celkového počtu 834 tj. 35%. Tito klienti tvoří 98% obratu na hlasových službách. Zbytek 

tvoří domácnosti s hlasovými službami PODA, kterých dnes je 706. Zájmem společnosti 

PODA a.s. je zvyšovat podíl klientů využívající hlasové služby. Domácnostem jsou hlasové 

služby poskytovány pouze s jinou službou, buďto se službou připojení k Internetu, nebo 

s IPTV. 

Z údajů uvedených v tabulce č.6 je patrný pokles počtu telefonních bytových stanic, 

který se však postupně zmírňoval. Důvodem je velké rozšíření mobilních telefonních 

služeb. V současné době lze odhadnout, že pevnou telefonní linku má polovina 

domácností.  

V roce 2008 společnost získala za první pololetí 40 nových firemních zákazníků        

na hlasové služby a nárůst měsíčního obratu za posledních 6 měsíců tohoto roku činil 62%.  

Vývoj počtu BTS 

Rok Počet BTS 

2000 72 

2001 69 

2002 59 

2003 58 

2004 53 

2005 52 

 Tabulka č.6 : Vývoj počtu BTS 

6.1.3 Služba IPTV 

Služba šíření digitálního televizního signálu skrze IP protokol – IPTV  je zcela 

nová služba, kterou společnost  PODA a.s. zavedla v dubnu 2008. Obecně je této službě 

díky své interaktivitě přisuzována velká budoucnost.  V podstatě lze šířit libovolný počet 

TV kanálů, z TV přístrojů lze činit objednávky, provozovat vzdálenou videopůjčovnu aj. 

PODA a.s. nyní pracuje na systému, který umožní našim klientům, např. těm, kteří nemají 
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počítač zobrazit si svůj telefonní účet a přehled plateb za naše služby na TV přijímač.  

Podmínkou možnosti poskytování služby IPTV je připojení domu na optickou síť, 

bez vybudování optické sítě lze tuto službu zatím poskytnout jen uživatelům bytů 

v domech, které jsou v současnosti připojeny na páteřní optickou síť. 

6.2. Cena 

6.2.1 Připojení k Internetu 

 Připojení domácností k Internetu – v tabulce č.7 je uvedeno srovnání služeb        

a cen služby připojení k Internetu pro domácnosti společnosti PODA a.s. a konkurenty 

působícími ve stejném regionu. 

Telefónica O2 je vzhledem ke svému dominantnímu postavení tím subjektem, který             

na telekomunikačním trhu v ČR diktuje podmínky. Ještě začátkem roku 2008 poskytovala 

Telefónica O2 připojení k Internetu pro domácnosti s rychlostí 2M za 831 Kč. 

Ze srovnání je patrné, že portfolio služeb PODA a.s. je plně konkurenceschopné    

co se týče rychlostí i ceny. Základní odlišností je, že jediná PODA a.s. poskytuje vyhrazené, 

tj. nesdílené připojení se samostatným odděleným síťovým segmentem. S přihlédnutím      

k této vlastnosti služeb vychází PODA a.s. ze srovnání nejlépe v ukazateli cena/výkon. 

 Připojení firem a organizací k Internetu – vzhledem k tomu, že téměř všichni 

poskytovatelé tvoří ceny pro firemní zákazníky individuálně, nelze provést relevantní 

cenové srovnání. Obecně lze říci, že PODA a.s. patří na tomto segmentu spíše k těm 

dražším řešením. Vyšší cenu za připojení k Internetu kompenzuje PODA a.s. levnějšími 

hlasovými službami. 
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Porovnání jednotlivých poskytovatelů Internetu 

Poskytovatel Rychlost Technologie Cena v CZK 

 PODA 15 Mb Fiber 500 

 2 Mb Fiber 350 

 Telefónica O2 8 Mb ADSL 475 

 UPC 10 Mb Cable 490 

 PorubaNet 3 Mb Wireless 300 

 EvkaNet 10 Mb Fiber 500 

 2 Mb Wireless 350 

 Erkor 4 Mb Fiber 290 

 Fifejdy 3 Mb Wireles 300 

 Šalamouna 2 Mb Wireles 300 

 JaryNet 2Mb Wireles 350 

 ŠumbarkNet 3 Mb Wireles 400 

 Telmedia 0,5 Mb Wireless 275 

  Tabulka č.7 : Porovnání jednotlivých poskytovatelů Internetu ve vybraných parametrech 

6.2.2 Hlasové služby 

 Hlasové služby pro domácnosti – jsou poskytovány pouze spolu s další 

komunikační službou, nejčastěji ve spojení se službou připojení k Internetu. Klient má 

možnost zvolit si „balíček“ se 100 Kč kreditu na hovorné. Současně je klientovi navýšena 

rychlost o 1Mbps. Tato služba je dostupná pouze pro klienty využívající připojení 

k Internetu za 350 Kč. U vyšší rychlosti připojení k Internetu získá klient samostatnou 

pevnou telefonní linku bez jakéhokoli paušálu, placeny jsou pouze skutečně provolané 

minuty. Cena za volání je stejná jako u firemních klientů a je uvedena v tabulce č.8, tarif 

VoIP Standart. 

 Hlasové služby pro firmy –  firmám a organizacím je určen běžný měsíční paušál. 

V tabulce č.8 je uvedeno srovnání nejnižších cen hlasových služeb pro organizace.                  

U klasického nabízeného tarifu Business VoIP Standart vychází cenové srovnání 

s konkurencí ve prospěch společnosti PODA a.s. Firmám s velkým objemem hlasových 

služeb jsou nabízeny speciální programy, které jsou stanovovány přímo pro konkrétní firmy 

s ohledem na jejich požadavky. U těchto vyšších tarifů pak vychází cenová úspora ve 

prospěch služeb PODA a.s. ještě lépe. 
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Srovnání cen hlasových služeb 

Operátor Paušál v CZK Místní v CZK Mobilní v CZK  

PODA    VoIP Standart                                     
vvvvvvv VoIP Sareza               
bbbbbbb VoIP MUBO 

120,00              
0,00                  
0,00 

1,07/0,71      
0,90/0,53          
0,73/0,50 

4,70                        
3,60                        
3,55 

Telefónica O2 403,41 1,58/0,75 6,50 

UPC 220,00 1,14/0,57 4,87 

                         Tabulka č.8 : Srovnání cen hlasových služeb 

6.2.3 Služba IPTV 

 Společnost PODA a.s. zahájila službu IPTV v dubnu roku 2008. Její dostupnost je 

zatím nízká. Rozšíření služby je podmíněno výstavbou optické sítě. Cena uvedená 

v tabulce č.9 je pro klienty využívající i službu připojení k Internetu. Samostatná služba 

IPTV je za 280 Kč měsíčně. Výhodnější cena služby IPTV pro klienty využívající i službu 

připojení k Internetu v konečném důsledku zlevňuje připojení k Internetu. Bude tak 

motivovat stávající klienty, využívající dosud levnější internetové služby u jiné společnosti, 

k přechodu na komplexní, cenově přístupné služby. 

       

Srovnání cen TV 

TV operátor Programy Cena(měsíčně) 

 UPC 16 299 

 CaTV Bohumín 13 99 

 CaTV Karviná 11 99 

 Mates AD 20 245 

 PODA 29 180 

         Tabulka č.9 : Srovnání cen TV 

V Bohumíně i Karviné jsou lokální kabelové televize levnější u základní nabídky. 

Jediná PODA a.s. však zahrnula do této nabídky prémiové kanály CS Film a Galaxie Sport     

a její základní nabídka takto obsahuje nejvíce televizních programů. Službu IPTV chápe 

PODA a.s. v současné době jako doplňkovou službu pro nosné služby připojení k Internetu      

a hlasová spojení.  
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6.3. Distribuce 

6.3.1 Prodejní podpora 

Obchodní tým společnosti tvoří 10 pracovníků, z toho 3 v obchodním oddělení pro 

firemní zákazníky, 3 v obchodním oddělení pro domácí zákazníky a 4 na Klientském 

centru v sídle společnosti. Obchodní tým má na starosti jak péči o stávající klientelu, tzv. 

poprodejní podpora, tak nábor nových zákazníků. Klientské centrum slouží jako 

univerzální místo pro komunikaci se zákazníky ohledně obchodních otázek, zejména jako 

platební místo a zajišťování smluvní agendy. Reklamace a záležitosti spojené s poruchami 

řeší call centrum – dispečink, které obsluhují 4 pracovníci. Společnost pro větší pohodlí 

svých zákazníků otevřela kontaktní místa v Havířově,  Karviné a Bohumíně.  

Obchodní tým je od začátku roku 2008 motivován čtvrtletními odměnami závislými   

na počtu připojených zákazníků. Výši odměn určuje přímo ředitel společnosti, členům 

obchodního týmu je předem známá maximální výše odměny, ta se v průběhu roku 

pohybovala od 6.000 do 12.000 Kč za jedno čtvrtletí pro jednoho zaměstnance.  

6.3.2 Dodávka produktu 

Vlastní připojení provádí 12 pracovníků společnosti. Doba od uzavření smlouvy se 

zákazníkem do konečného připojení a zahájení poskytování služeb je běžně 14 dnů, od září 

roku 2008 došlo vzhledem k velkému nárůstu zájmu o připojení k prodloužení doby na tři, 

v některých případech až na čtyři týdny. Tato dlouhá doba je pro zákazníka zcela 

nepřijatelná, např.UPC je schopno provést připojení do dvou dnů. UPC je oproti 

společnosti PODA a.s. ve výhodě, v minulosti provedla vnitřní komunikační rozvody        

ve většině bytového fondu. PODA a.s. naproti tomu musí k zákazníkovi provést nové 

rozvody, případně provést i připojení celého domu, což je časově náročné. Přesto bude 

muset dojít ke zkrácení doby připojení zákazníka. Za přijatelnou dobu lze považovat 14 

dnů. Jednou z možností je přijetí dalších techniků. Pokud by však nastal útlum zájmu         

o připojení, nebudou noví zaměstnanci zcela využiti a vzrostou náklady společnosti. Navíc 

po samotném dobudování optické sítě dojde k úspoře techniků. Výhodnějším řešením       

se jeví zahájení spolupráce s dodavatelskou firmou a provádět připojení v době zvýšeného 

zájmu dodavatelským způsobem. Nevýhodou dodavatelského způsobu je ztráta přímého 
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kontaktu se zákazníkem. Vlastní zaměstnanci komunikují se zákazníkem jménem 

společnosti, jsou schopni reagovat individuálně na jejich požadavky, zodpovědět jejich 

otázky týkající se produktů i cen. Od cizích pracovníků nelze takové vystupování očekávat.  

6.3.3 Platby za služby 

Zákazníci si mohou zvolit ze všech možných druhů úhrady ceny za poskytované 

služby. Přes velký rozvoj internetového bankovnictví existuje stále velký počet zákazníků, 

kteří preferují hotovostní platbu. Pro tyto zákazníky má PODA a.s. kromě platebního místa 

přímo v sídle společnosti další platební místa v Ostravě, Havířově,  Karviné i Bohumíně. 

Tato platební místa jsou v blízkém dosahu většiny připojených lokalit. 

Samozřejmostí je možnost úhrady ceny přes internetové bankovnictví, 

jednorázovým převodem, trvalým příkazem, platba přes SIPO. 

Společnost PODA a.s. svým zákazníkům zasílá první fakturu za služby současně 

písemně poštou a elektronickou formou na e-mailovou adresu zákazníka. Po první faktuře 

jsou již zasílány pouze e-mailové faktury. Zákazník má možnost si v kteroukoli dobu zjistit 

svůj stav účtu v tzv. klientské zóně, kde získá přehled o všech provedených platbách                

a fakturách. Právě z důvodu e-mailové formy faktur neposkytuje PODA a.s. samostatnou 

službu pevné telefonní linky. 

6.4 Propagace 

PODA a.s. oslovuje případné zákazníky především formou letáků. Letáky jsou 

distribuovány přímo členy obchodního týmu na základě jejich vlastního uvážení. 

Celoplošná distribuce letáků je prováděna nejméně jednou ročně. Velká pozornost je 

věnována kvalitě letáků a přímému oslovení potenciálního zákazníka. V roce 2008 přešla 

PODA a.s. od formy pouhého výčtu nabízených služeb a stručných informací o nich 

k formám vybízejících k bezprostřední komunikaci. 

Dalším důležitým prvkem propagace jsou osobní dopisy. Členové obchodního týmu 

je využívají zejména pro získávání nových domů, ve kterých ještě společnost nemá žádné 

klienty. Tyto dopisy jsou zároveň pozvánkou na osobní schůzku v domě, na které obchodní 
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zástupce podá zájemcům veškeré informace a kde mají případní zájemci možnost uzavřít 

smlouvu na místě samém. 

Společností PODA a.s. je zatím opomíjena propagace prostřednictvím sdělovacích 

prostředků, reklamních panelů a billboardů. Vzhledem k regionálnímu působení firmy 

bude reklama směřována do místních rádií a místního tisku. Pro oslovení studentů budou 

v tělocvičnách vybraných škol umístěny reklamní panely a v oblastech, ve kterých chce 

společnost zaútočit, budou umístěny billboardy.   
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7. Závěr 

Cílem této práce je charakterizovat společnost PODA a.s., charakterizovat projekt 

„Přestavby lokální telekomunikační sítě“, provést analýzu trhu, navrhnout vhodnou 

marketingovou strategii a marketingový mix. Výsledky této práce budou sloužit pro 

zpracování studie proveditelnosti projektu „Přestavba lokální telekomunikační sítě“. 

Výsledky práce budou navíc využity v praxi, předpokládá se jejich skutečné využití 

úsekem Obchodu a marketingu společnosti PODA a.s.  

Přestavba lokální telekomunikační sítě bude vysoce náročná činnost s velkými 

požadavky na práci managementu firmy i na její další zaměstnance. Vedení společnosti 

svou kvalitní personální prací vytvořilo kvalitní tým, který má veškeré předpoklady pro 

zvládnutí nových náročných úkolů, a to jak z hlediska odborného, tak z hlediska ochoty 

vysokého pracovního nasazení. Velkou část úkonů spojených s realizací projektu bude 

společnost PODA a.s schopna zvládnout vlastními silami. 

Výstavbou optické sítě dojde k výraznému zlepšení kvality datové sítě. Toto 

zkvalitnění dosáhne nejvyšší možné úrovně současných technologických možností. 

Společnost PODA a.s. získá technologický náskok před ostatními konkurenty. Umožní           

jí poskytovat nejvyšší rychlost připojení k Internetu na trhu a současně rozšířit své služby          

o televizní příjem v digitální kvalitě. V případě navýšení rychlostí připojení k Internetu 

konkurencí, má firma možnost toto navýšení okamžitě dorovnat a nabídnout klientům ještě 

vyšší rychlost připojení bez nutnosti dalších technologických změn a tím bez jakýchkoliv 

nových finančních nákladů. Realizace projektu „Přestavby lokální telekomunikační sítě“ 

umožní společnosti PODA a.s. být před konkurencí vždy „krok napřed“. Společnost PODA 

a.s. tímto volí marketingovou strategii Maxi-Maxi, maximalizuje své silné stránky a tím 

maximalizuje své příležitosti. Dojde k uplatnění strategie prestižního zboží. 

V rámci marketingové strategie Maxi-Maxi dojde výstavbou optické sítě k posílení 

silných stránek společnosti – datové sítě a získání dalších zákazníků z řad domácností na 

jiné služby než připojení k Internetu. Přes náročnost realizace projektu bude nutné 

posilovat i další silné stránky společnosti – akviziční činnost, ovládnutí konkurentů, 

zaměření na specializované skupiny zákazníků se zvlášť upravenou cenovou nabídkou, 
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zaměření na větší a velké podniky a rozšíření na další města v regionu. S akviziční činností 

je počítáno, společnost pracuje na získání jednoho menšího operátora. V této práci je 

navržena speciální nabídka pro studenty a důchodce. Tyto dvě skupiny obyvatelstva byly 

vybrány z důvodu jejich vysokého užívání Internetu studenty a narůstajícího podílu 

důchodců na počtu obyvatelstva. V rámci strategie Maxi-Mini bude uplatněna strategie 

levnějšího zboží. S ohledem na možnosti firmy a vzhledem k tomu, že zaměření na větší    

a velké podniky a rozšíření na další města v regionu patří k nejméně důležitým 

příležitostem společnosti PODA a.s., není v této práci řešeno posilování těchto příležitostí.   

Nejkritičtější slabou stránkou firmy je její reklama a sebeprezentace. Nejvýkonnější 

technologie ani nejkvalitnější služby nepřilákají nové klienty bez toho, že případní klienti 

jsou s těmito možnostmi seznámeni. Je proto nutno již v průběhu realizace projektu zahájit 

intenzivní reklamní propagaci. Výsledkem by měl být co největší počet potenciálních 

klientů, kteří získají povědomí o společnosti PODA a.s. jako o spolehlivé, kvalitní firmě, 

která poskytuje zejména vysokorychlostní připojení k Internetu s možností zajištění dalších 

komunikačních služeb jako je příjem televizního signálu a pevné telefonní linky. Bude 

využita strategie intenzivní propagace – strategie Mini-Maxi.  

Společnost PODA a.s. je schopná zvládnout realizaci projektu „Přestavba lokální 

telekomunikační sítě“ z hlediska zajištění lidských zdrojů a vlastních technických 

možností. Finanční návratnost nákladů na tento projekt bude vyhodnocena ve studii 

proveditelnosti, pro kterou tato práce bude sloužit jako podklad. Marketingová strategie 

navržená v této práci bude využitelná zejména v rámci tohoto projektu. Některé 

z navržených strategií, zejména strategie levnějšího zboží – speciální program pro 

důchodce a studenty bude možno realizovat ještě před zahájením výstavby optické sítě.  
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