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ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zhodnocení marketingové strategie vybrané společnosti 

při současně probíhající kůrovcové kalamitě a na podkladě analýz a výsledků navrhnout další 

strategické kroky na vylepšení marketingové strategie. 

Podniková marketingová strategie může být mnohdy rozhodujícím činitelem, který 

rozhoduje o prosperitě firemních aktivit na daném trhu. Značně konkurenční́ prostředí a 

v současné době především ekonomické okolnosti pobízí společnost přemýšlet nad 

nastávajícími investicemi. 

Dřevozpracující společnosti řeší, jak reagovat na přebytek smrkového dřeva, ale další 

podstatnou otázkou je, jak se v opačném případě bez smrku obejít. Společnost XYZ, s. r. o. 

v současné době prosperuje i vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě. Vstupující surovina 

(kulatina) je levná a hodnota stále klesá téměř až na historické minimum. 

Podnik v dohledné době čekají rozsáhlé změny, které pomalu začaly. V lesním 

hospodaření znázorňuje kůrovcová kalamita bod zvratu. Smrkové dřevo sice má nejvyšší 

ekonomický prospěch, ale z dlouhodobého hlediska jsou jednodruhové porosty pro lesníky 

nebezpečné. Společnost XYZ nyní řeší problém, kde a jak opracovat kalamitní dřevo, ale 

v dlouholeté perspektivě před nimi vyvstává jiná otázka, jak dosahovat výnosů i bez smrkové 

dřeva? 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje marketingu, 

strategickému marketingu, marketingovému mixu, predikci vývoje a analýzám pomáhající 

zhodnotit vnitřní i vnější faktory, které na společnost působí. Informace využité v této části jsou 

čerpány z odborné literatury a univerzitních zdrojů.  

Druhá část je věnována charakteristice společnosti, portfoliu produktů, které společnost 

na trhu prodává a BCG analýze vnitřního prostředí. K analýze vnějšího prostředí je využita 

analýza PESTE a Porterův model pěti sil. Poznatky z PESTE analýzy byly aplikovány 

k vytyčení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti. Zjištěné části SWOT 

analýzy byly následně komparovány do matice SWOT. Ve zmíněné části se vycházelo ze 

znalostí autorky, získaných ve vybraném podniku a z informací podaných od jeho vedoucích 

zaměstnanců. Poslední kapitola obsahuje návrhy a doporučení na případná zlepšení, která 

vychází z předchozího zkoumání pomocí použitých analýz. 
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1 MARKETING 

Na rozdíl od pojmu „marketing“, který začal být používán teprve před půlstoletím, 

marketing jakožto proces existuje od doby, kdy se začala využívat směna – coby proces 

komunikace, tvorby a dodání hodnoty a dosažení protihodnoty. Marketing tvoří motor každé 

realizované směny. Jestliže probíhá směna, funguje zároveň i marketing. Nezáleží na tom, zda 

si toho směňující strany jsou, nebo nejsou vědomy. Kdokoli, kdo marketing nezvládne aktivně 

zužitkovat ve svůj prospěch, ten musí brát v úvahu, že tak za něj učiní někdo jiný [5]. 

Marketing vytváří jádro podnikání a bezvýhradně rozhoduje o úspěchu, nebo neúspěchu. 

Hodnota, tudíž kvalita uspokojení přání a potřeb spotřebitele, je střed zájmu marketingu. 

Je nutné, aby společnost věděla, kdo jsou její spotřebitelé a porozuměla tomu, co potřebují, co 

řeší, co si přejí a v neposlední řadě, co opravdu ocení [6]. 

Společnost by měla umět odpovědět na následující otázky: 

§ Kdo je náš spotřebitel? 

§ Jakou cennost mu poskytujeme? 

§ Jakým způsobem zajišťujeme dlouhodobou spokojenost? 

§ Jakou vlastníme konkurenční výhodu a jakým způsobem ji udržujeme? 

Lze předpokládat, že bez zodpovězení těchto základních otázek by pro společnost bylo 

těžké dlouhodobě fungovat. 

Marketing je možné definovat jako proces, kde skupiny a jednotlivci dosahují 

prostřednictvím směny a tvorby hodnot a produktů toho, co vyžadují. Náplní zmiňovaného 

procesu je předvídání, poznání, stimulování a v poslední fázi ukojení potřeb spotřebitele 

takovým způsobem, aby bylo také souběžně dosaženo cílů společnosti [6]. 

1.1 Definice marketingu 

Marketing je velice obtížné a takřka nemožné vyjádřit pouze jednou definicí. Definic, 

které existují je celá řada. Níže jsou uvedené 3 nejčasteji používané. 

Dle Philipa Kotlera, který je v současné době považován jako jedna ze špičkových autorit 

v oboru marketingu, lze marketing chápat jako: „Sociální proces, při kterém jednotlivci a 

skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotných produktů a služeb s ostatními.“ [15, s. 32] 
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Tomáš Urbánek, jeden z českých autorů o marketingu, pak uvádí tuto definici: 

„Marketing je takový proces řízení, při kterém výrobci a prodejci dosahují svého zisku 

prostřednictvím spokojených zákazníků.“ [14, s. 11] 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v 

konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, 

zajišťujícím splnění cílů organizace.“ [2, s. 10] 

Dle obvyklých definic je marketing soubor celé řady činností. Mezi činnosti je možné 

zařadit nákup, prodej, skladování, dopravu, financování a informace o trhu. 

1.2 Podstata marketingu 

Hlavním úkolem marketingu je uvést do souladu účely dvou hlavních účastníků trhu 

(zákazníka a podnikatele). Podnikatel potřebuje uhodnout potřeby zákazníka a vědět, kde najít 

vyhovujícího zákazníka. Marketing neposkytuje pouze tyto informace, ale i cenné informace o 

dodavatelích a konkurenci. Zjišťuje spokojenost zákazníků, vyvíjí nové produkty, navrhuje 

kreativní balení, zajišťuje reklamu a cenu. 

Podnikatelé ví, že spokojení spotřebitelé nemají důvod přecházet ke konkurenci, a proto 

je na prvním místě vždy zákazník, jeho potřeby a požadavky. Spokojený zákazník bude 

poptávat další zboží a služby. Marketing existuje stejně dlouho, jako trh, ale dostal se do 

povědomí až kolem roku 1910. Přináší východisko mnoha problémů, ale některé díky němu 

mohou také vznikat [6]. 

1.3 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí je prostor, ve kterém se podnik nachází a je definované jako 

souhrnné a častokrát se obměňující. Označuje všechny vlivy a elementy, které v momentálním 

období či budoucnu ovlivňují nebo budou ovlivňovat možnost podniku držet úspěšné vztahy a 

rozvíjet se. Lze ho rozdělit do 3 skupin – mikroprostředí, makroprostředí a mezoprostředí [5]. 

1.3.1 Mikroprostředí  

Jedná se o prostředí, na které lze mít vliv, nachází se uvnitř a vztahuje se bezprostředně 

ke společnosti. Mikroprostředí ovlivňuje způsobilost uspokojovat touhy zákazníků. Za 
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nejdůležitější činitele jsou považování zaměstnanci, kvalita výroby, kultura společnosti a 

finanční zdraví [6]. 

1.3.2 Mezoprostředí 

Jak už z názvu vyplívá, obsahuje nejbližší okolí podniku. Najdou se zde i tvůrci, kteří 

tento prostor zařazují do „zevního mikroprostředí“. Do mezoprostředí řadíme činitele, s kterými 

má podnik kontakt nebo na něj působí odlišným způsobem, ale i tak má podnik příležitost tyto 

činitele zčásti ovlivňovat. Může to být např. konkurence, dodavatelé, marketingový 

zprostředkovatelé, odběratelé, veřejnost [6]. 

1.3.3 Makroprostředí 

Makroprostředí na společnost působí kolísavě a neustále. Nelze ho předjímat ani ovlivnit. 

Každá společnost ví, že je nutné se makroprostředí neustále přizpůsobovat. Je možné ho 

segmentovat na 5 skupin: 

§ Sociální prostředí – struktura obyvatelstva 

§ Technické prostředí – technický pokrok, inovace, krácení životního cyklu u výrobků 

§ Ekonomické prostředí – kupní síla, inflace, nezaměstnanost, měnová politika, zvyklosti 

zákazníků, daně 

§ Politické prostředí – politické strany, restrikce, legislativa, podnikání 

§ Přírodní prostředí – počasí, zužitkovatelné přírodní zdroje, přírodní katastrofy, 

sezónnost trhu, kvalita 

§ Sociálně-kulturní prostředí – tradice, gramotnost, vzdělání, hodnoty [11] 

 

  

Obrázek 1: Marketingové prostředí 

Zdroj: vlastní zpracování podle [21] 
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2 MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

Marketingové plánování znázorňuje základní dovednosti každého markeťáka. Plodem 

tohoto jednání je vznik marketingového plánu. Lze o něm hovořit jako o dokumentu, který 

shrnuje zamýšlené marketingové činnosti pro stanovenou značku na smluvené období. 

Formalistický marketingový plán pobízí pracovníky v marketingu, aby příznivěji zvážili cíle 

svých činností, slučuje představy všech, kteří se podílejí na marketingových činnostech pro 

určitou značku, pomáhá dohlížet, zda jsou peněžní prostředky vynakládány efektivně [1]. 

Marketingový plán je možné znázornit v následující struktuře: 

§ manažerské shrnutí, 

§ marketingové cíle, 

§ marketingová strategie, 

§ situační analýza, 

§ marketingový mix, 

§ časový plán, 

§ finanční plán [1]. 

2.1 Situační analýza 

Je obecná metoda zjišťování jednotlivých vlastností a složek externího prostředí, ve 

kterém společnost podniká. Tento typ analýzy ohodnocuje vnitřní a vnější podmínky konkrétní 

společnosti, které působí na výkonnost společnosti nebo usnadňují rozhodování o volbě 

případné strategie [1]. 

Náplň situační analýzy 5 C:  

§ company – společnost, 

§ customers – spotřebitelé,  

§ collaborators – spolupracující společnosti a osoby, 

§ climate – makroekonomické faktory. 

§ competitors – konkurenti. 

Analýzu prostředí společnosti lze provést metodou 4 C:  

§ customer – spotřebitel, 

§ cost – náklady, 

§ country – národní specifika, 

§ competitors – konkurence. 



 17 

Strategická situační analýza – souhrný přístup k zobrazení podstatných činitelů 

ovlivňující činnosti společnosti ve vzájemných spojitostech. Výsledky jsou základnou pro 

tvoření návrhů potenciálních strategií budoucího chování společnosti [4]. 

Marketingová situační analýza – vede k výběru cílových trhů a objevení reálných a 

zároveň obtížných marketingových strategií a cílů společnosti pro určité trhy, včetně strategií 

dílčích složek marketingového mixu [4]. 

2.2 Predikce vývoje prostředí 

Nepostradatelnou složkou situační analýzy je předpověď (predikce) budoucího vývoje 

prostředí. Během intenzivní, všudypřítomné konkurence vyhrává ten, který dovede nejlépe 

predikovat další vývoj. Údaje o budoucnosti jsou životně podstatné pro rozhodování 

vrcholového managementu. Predikce, neboli předvídání budoucího vývoje, je podstatou tvoření 

strategických cílů, vizí a strategií [4]. 

Zpravidla se zpracovávají 3 druhy prognóz:  

§ prodeje, 

§ vývoje technologií a techniky, 

§ lidských zdrojů.  

Předpověď bývá ovlivněna sadou politických, makroekonomických, průmyslových, 

mezinárodních, výrobních, konkurenčních a dalších trendů.  

2.3 SWOT analýza 

Analýza SWOT rozčleňuje podstatné faktory do čtyř skupin. Hovoříme o silných 

stránkách, slabých stránkách, příležitostech a hrozbách. Silné a slabé stránky zahrnují pozitivní 

eventuálně negativní faktory, které jsou bezprostředně pod vlivem dané společnosti. 

Zaměstnanci marketingového oddělení jsou schopní na ně přímo působit.  

Jako příklad můžeme uvést společnost, která se zabývá výrobou hladké mouky. Ta může 

vymezit jako nejzásadnější hrozbu upadající poptávku po hladké mouce, plynoucí z reality, že 

ženy už tolik nepečou [1]. 

Analýza příležitostí a hrozeb sjednocuje analýzu makroprostředí a mezoprostředí. 

Z těchto dvou prostředí se vyvíjí podměty, ze kterých mohou poté vyplývat příležitosti, nebo 

hrozby. Velice důležité je jedno nebo druhé včas postřehnout a navrhnout východisko, jak je 
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efektivně zužitkovat, nebo naopak přijít s vhodným řešením hrozeb. Příležitosti, které se 

společnosti naskytnou, je vhodné produktivně využít. Opačně na příležitosti a hrozby mít vliv 

nelze [5]. 

Analýza příležitostí a hrozeb je součástí SWOT analýzy. Zjednodušeně bychom mohli 

říct, že je její druhou půlkou. Postup Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats 

prozkoumává slabé a silné stránky (SW), příležitosti a hrozby (OT) [11]. 

2.4 Portfolio analýza 

Portfolio analýzy usnadňují společnosti rozhodování o tom, na jaké trhy produkty 

dodávat, které výrobky produkovat a které naopak přestat vyrábět. Jde konkrétně o analýzy 

SWOT, ABC, GE a BCG. Ze zmíněných analýz bude použita analýza BCG [14]. 

BCG analýza 

Samotné označení BCG analýzy je vyvozeno z jména jejího autora a uživatele Bostona 

Consultinga Groupa. Ve výchozím zhotovení má analýza BCG 4 kvadranty. Do kvadrantů jsou 

výrobky umístěné dle 2 aspektů: 

1. relativního procenta, které na trhu obsazuje, 

2. tempo růstu trhu výrobku. 

Otazníky – v kvadrantu jsou umístěné výrobky, které jsou na trhu nové a ještě se o nich 

spolehlivě neví, zda budou úspěšné. 

Hvězdy – v tomto čtverci jsou umístěné výrobky, které na trhu září, skvěle se prodávají a 

přináší společnosti vysoké výnosy. 

Dojné krávy – výrobky v tomto čtverci dlouhodobě společnosti nesou adekvátní výnosy, 

podobně jako krávy každý den dávají zemědělci mléko. 

Bídní psi – poslední čtverec obsahuje výčet výrobků, které se na trhu obtížně prodávají a 

zbytečně zabírají prostor ve skladu [14]. 

2.5 PESTE analýza 

K posouzení vývoje zevního prostředí je možno použít PESTE analýzu. Analýza zkoumá 

politicko-právní, sociokulturní, ekonomické, technologické a ekologické faktory. Zmiňované 

okolnosti jsou schopny jednorázově, nebo dlouhodobě ovlivňovat činnost společnosti [5]. 
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§ Politické faktory – stabilita vlády, politická stabilita, vliv politických stran, fiskální 

politika, činnost zájmových svazů a sdružení, sociální politika, vízová politika, ochrana 

životního prostředí, zákony. Politicko-právní faktory tvoří rozsah pro všechny 

podnikové a podnikatelské činnosti. 

§ Ekonomické faktory – vývoj HDP, situace platební bilance, měnové kurzy, úrokové 

sazby, etapy ekonomického cyklu (recese, deprese, konjunktura, oživení), míra inflace, 

míra nezaměstnanosti, průměrný důchod populace, kupní síla, životní minimum [1]. 

§ Sociokulturní faktory – účinkují ve dvou úrovních: 

1. kulturní – kulturní hodnoty, spotřební zvyky, řeč těla, jazyk, vnímání (firem, 

organizací, sebe sama, vesmíru), osobní image, chování mužů a žen 

(přibližování jejich chování), 

2. sociální – uspořádání společnosti (třídy), příjmy, zázemí spotřebitelů, vývoj 

životní roviny, majetek, životní styl, mobilita, vzdělání [7]. 

§ Technologické faktory – tvoří trendy ve vývoji a výzkumu, rychlost technologických 

změn, dopravní, výrobní, skladovací, informační, komunikační a sociální technologie. 

Technologické prostředí je pro společnost zdrojem technologického rozvoje, který 

pomáhá nabývat prospěšných hospodářských výsledků, humanizovat práci a zvětšovat 

konkurenceschopnost. 

§ Ekologické faktory – místní, světová a národní problematika životního prostředí, 

klimatické podmínky, přírodní zdroje, počasí [4]. 

2.6 Porterova analýza 5 sil 

Chování společnosti není vymezeno jenom konkurencí, ale též chováním dodavatelů a 

odběratelů, substitučními výrobky a potenciálními konkurenty. Zmiňovaných 5 konkurenčních 

činitelů je zobrazeno v Porterově modelu 5 sil. Tvoří je: 

1. Hrozba vstupů nových konkurentů. 

2. Rivalita mezi stávajícími společnostmi. 

3. Hrozba substitučních výrobků. 

4. Vyjednávací schopnost dodavatelů. 

5. Vliv odběratelů (zákazníků). 
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Společnost hodnotí:  

§ jak rozsáhlé působení mají tyto síly na její provoz, 

§ jak je možné čelit těmto silám [6]. 

Dodavatelé jsou společnosti, jednotlivci i organizace, které firmám poskytují zdroje 

nutné pro produkci a výrobu služeb. Podniky mívají několik dodavatelů a lze je členit do 

kategorií. Například dodavatelé: 

§ vstupů do výrobního postupu (surovin a materiálu, paliv a energie, polotovarů, 

součástek, dílů, informací, technologií, pracovních sil), 

§ respektive poskytovatelé služeb (pojišťovny, finanční instituce, výzkumné agentury, 

právní kanceláře, reklamní agentury), 

§ dalších zdrojů (výbava pracovišť). 

Společnosti běžně při analýze svých dodavatelů zajímá jejich pozice na trhu, komplexnost, 

úroveň kvality, certifikace, spolehlivost a včasnost dodávek, finanční zajištění, zkušenosti, 

ceny, inovační potenciál a technologická pružnost [4]. 

Distributoři jsou společnosti, jednotlivci a organizace, které se dostávají mezi zákazníky 

a výrobce zboží (služeb). Tvoří je:  

§ společnosti pro fyzickou distribuci – přepravní a skladovací společnosti, 

§ zprostředkovatelé – podnikoví zástupci vyhledávající spotřebitele, 

§ obchodníci. 

Při volbě distributorů je podstatné sledovat cenu, náklady, kvalitu, ochranu zboží, stabilitu, 

pravidelnost dodávek, spolehlivost, rychlost, výkyvy, merchandising, možnosti dopravy a 

skladování a další [4]. 

Zákazníkem může být jednotlivec i PO. Dle vztahu ke společnosti se dělí na kupce, 

možné kupce, uživatele a možné uživatele určené kategorie výrobků. Marketingový pohled na 

spotřebitele se snaží pochopit, jaké skutečnosti podmiňují vztah k uvedeným výrobkům, jak 

probíhá rozhodování a jaké veškeré polohy zmiňovaný vztah zahrnuje [7]. 

Lze říct, že činitelé zákazníků jsou výrobci, spotřebitelé, obchodníci, zahraniční 

spotřebitelé a stát, ale jejich motivace k nákupu se liší. 
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3 STRATEGICKÝ MARKETING 

Strategickou povahu získává marketing v momentě, kdy se při navrhování budoucích 

činností zaměřuje na vytyčení potenciálních zákazníků a konkretizaci jejich potřeb. Bere tedy 

k zvážení více než soudobé situace. Připravuje manažery v oblasti marketingu na změny, cvičí 

je poznávat významná rizika a příležitosti pro společnost a reagovat dříve než konkurence [7]. 

Rozdílný názor na strategický marketing vlastní Wong, Kotler, Armstrong a Saunders. Ti 

jej definují jako: „Proces sladění silných stránek firmy se skupinami zákazníků, kterým firma 

může sloužit. Jedná se o proces, který ovlivňuje celkový směr a budoucnost firmy, proto je pro 

celý proces nutná znalost makroprostředí, mikroprostředí a obsluhovaných trhů.“ [4, s. 58] 

Strategické uvažování by mělo být součástí každé úrovně managementu. Nikoli jen 

vrcholoví manažeři, ale i technici, obchodníci, ekonomové a další zaměstnanci společnosti, 

pokud cítí soudržnost se společností, by měli předpokládat budoucí změny a vnímát je jako 

důležité pro rozvoj, zužitkování a současnou činnost podniku [4]. 

3.1 Strategické marketingové řízení  

Strategické marketingové řízení lze považovat za smysl strategického marketingu. 

Strategický marketingový proces vyplývá ze strategického podnikového procesu. Jeho hlavním 

úkolem je koordinovat a samostatně řídit marketingové funkce tak, aby bylo docíleno 

marketingových cílů a současně byly uznávány vlivy účinků prostředí. 

Počátečním činem procesu strategického marketingového řízení je vytvoření prognózy 

vývoje prostředí a situační analýzy. Následujícím krokem je stanovení marketingových cílů a 

způsobů jejich získání, tj. dosažení marketingových strategií.  

Vymezení marketingových cílů a volbu marketingových strategií lze řadit k podstatným 

krokům úplného plánovacího procesu. Marketingové cíle stanovují žádaný stav společnosti 

v budoucnosti. Tento stav by měl zaručit podnikatelský růst a blahobyt. Zásadní vlastnost 

marketingových cílů je, že se vztahují pouze k trhům a produktům [16]. 

3.1.1 Stanovení marketingových cílů 

Vyjádření srozumitelného a dlouhodobého systému cílů je základní složkou strategického 

marketingového plánování. Především německá literatura posunula povahu podnikových a 

druhotných oddílových cílů do čela pozornosti a postavila je do spojitosti s určením záměru 
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managementu. Klíčové pro sestavení cílů je zjišťování informací na základě analýzy se 

sestavením SWOT analýzy. Systém cílů je podobný jehlanu, kdy orientací svrchu dolů narůstá 

jejich zkonkretizování [9]. 

Dominující cíle znázorňují východiska, přesněji hlavní princip, pokud jde o vymezení 

nebo zpřesňování cílů na nadcházejících stupnicích. Zároveň existuje v rozmezí úrovní cílů 

poměr účel-prostředek, kde se podřízené cíle rovnají nástroji k získání nadřízených cílů. Cíle 

podniku mohou být uskutečněné poté, co jsou v samostatných fungujících oblastech (výroba, 

výzkum, finance, obchod, marketing, personální oddělení aj.) schváleny detailní dílčí cíle [12]. 

Záměrem společnosti by mělo být zjištění přání a potřeb spotřebitelů a prostřednictvím 

vhodné kombinace marketingového mixu tato přání a potřeby uspokojit a dopracovat se i k 

uskutečnění dalších cílů společnosti [4]. 

Marketingové cíle naplňují tyto funkce:  

§ koordinační – veškeré marketingové činnosti se orientují na podstatné cíle společnosti 

a zabezpečují vzájemné vztahy, 

§ řídicí – veškerá rozhodnutí jsou orientována na dosažení žádaného stavu, 

§ kontrolní – posuzování dílčích marketingových činností v postoji k dosažení daného cíle 

a včasná realizace nezbytných úprav v případě odchylek [4]. 

3.1.2 Tržní segmentace  

Hlavním úkolem segmentace trhu je určení homogenních spotřebitelských skupin, které 

mají podobné chování a spotřební tradice, na které lze působit zvolenými marketingovými 

nástroji [10]. 

Tržní segmentace, volba cílového trhu a určení vhodného situování v myslích spotřebitelů 

se v marketingu řadí k nejduležitějším rozhodnutím. Segmentace trhů se rodí ze znalostí, že trh 

je složen z odlišných spotřebitelů, kteří mají rozdílné přání a potřeby, odlišný hodnotový 

systém, nákupní zvyklosti, kupní sílu a preference [4]. 

Segmentovat trh představuje rozdělit jej na stejnorodé podmnožiny spotřebitelů, na které 

lze působit zvolenými marketingovými nástroji. Šíře a obsah strategického marketingu záleží 

na velikosti firmy, zaměření (regionální, lokální, věcné, globální) a na tržní charakteristice [12]. 
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Postup segmentace trhu lze rozdělit do 3 kroků. Jednotlivé kroky na sebe navazují a 

probíhají takto:  

§ segmentation – popis a identifikace konkrétních segmentů trhu, 

§ targeting – vyhodnocení dílčích segmentů trhu a rozhodnutí, na jaké z nich zacílí, 

§ positioning – navrhnutí produktu (služby) pro uvedený segment trhu a stanovení 

nejvhodnějších podmínek pro funkci marketingového mixu. Lze mluvit o umístění 

produktu (služby) do vědomí spotřebitele [4]. 

3.1.3 Marketingový mix (4P) 

Taktické marketingové otázky přichází ze strategických rozhodnutí. Jedná se především 

o otázky, jaký vizuál bude tvořit výrobek, jaká bude cenová hladina produktu, kdy bude 

produkován, jakým způsobem uveden na trhu a jakým způsobem budeme garantovat jeho 

přístup. V tomto vztahu se jedná o marketingový mix neboli „čtyři P“. Konkrétní marketingová 

rozhodnutí se aplikují do hodnotných vztahů s potencionálními klienty a silnými značkami. Jde 

o zásadní marketingová aktiva, jejichž hodnota je schopna násobně přesahovat hodnotu 

výrobků na skladech, totožně s hodnotou veškerého následujícího majetku společnosti [17]. 

Produkt 

Za produkt lze považovat nejen hmotný prvek, ale také různorodé služby, myšlenky, 

informace, zážitky a jejich kombinace za předpokladu, že budou předmětem směny. 

U produktů, které slouží ke každodenní spotřebě, lze zacházet s celou škálou charakteristik, 

kterými je možno se odlišit od konkurenčních výrobků. Jde například o benefity, materiál, 

kvalitu, trvanlivost, výkon, design, množství, balení, spolehlivost a tak dál. Zásadní 

konkurenční výhodu představuje estetika a design produktu, jenž jsou podstatou emocionální 

diferenciace. Obal produktu pak úzce souvisí s designem, který musí zabezpečit zboží. Lze 

předpokládat, že správně zvolený design funguje jako pětivteřinová reklama, která představuje 

podstatu produktu. Vzhled by měl primárně upoutat pozornost svou jedinečností a vyvolat tak 

u zákazníka potřebu samotného vlastnictví [5]. 

Cena 

Peněžní vyjádření hodnoty produktu a také jediné „P“ marketingového mixu, jež pro 

společnost znamená výnosy. Ostatní složky marketingového mixu jsou pojená pouze s náklady, 

které pro společnost znamenají. Cenotvorba nebývá jednoduchá, přestože se to tak může na 

první pohled zdát. Ekonomická úvaha předpokládá, že pokud společnost sníží cenu, zvýší se 
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poptávka po jejich produktech a pokud cenu naopak zvýší, poptávka klesne. Lze lehce odvodit, 

že pokud společnost ceny sníží, prodají více produktů. V opačném případě se při zvýšení ceny 

zájem sníží a společnost prodá daných produktů méně [6]. 

Distribuce 

Společnosti, které dodávají klientům svoji podobu v hodnotě produktů využívají 

distribuci tradičního marketingu. V pokrokovém marketingu se firmy koncentrují na 

vybudování takového vztahu s potencionálními zákazníky, ve kterém budou hodnoty distribuce 

povýšeny nad tvorbou hodnoty. Účelem distribuce je korektně doručit sortiment na místo, které 

je pro klienty nejvhodnější, v čase ve kterém chtějí produkt převzít v množství, které s nulovým 

přebytkem využijí a v potřebné kvalitě [12]. 

Propagace 

Anglicky promotion označuje rozšiřování informací o produktu (výrobku, službě, akci 

atd.). Jedná se o zlepšování povědomí o produktu, který chce společnost svým potenciálním 

spotřebitelům nebo stakeholderům oznámit. Propagace je prvkem marketingových 

aktivit organizace či společnosti [12]. 

Existují 2 základní druhy propagace: 

§ Nepřímá – orientuje se plošně, na cílené potenciální spotřebitele (ne na určitého 

spotřebitele). Mezi nepřímou propagaci lze zařadit různé propagační akce (semináře, 

prezentace, výstavy), katalogy, letáky, prospekty, inzerce, webové stránky.  

§ Přímá – orientuje se přímo na určitého spotřebitele, zpravidla navazuje na propagaci 

nepřímou. Do přímé propagace se řadí oslovení určitého spotřebitele letákem, dopisem, 

e-mailem, telefonním hovorem atd. 

Pojem „marketingová komunikace“ se v češtině nepoužívá dlouho. Jde o přeložení 

anglického slova promotion, který byl v České republice za relativně krátký čas překládán 

mnoha způsoby (podpora prodeje, propagace, stimulace prodeje) [6]. 

5M marketingové komunikace: 

§ mission – poslání, 

§ message – sdělení, 

§ media – použití média, 

§ money – peníze, 

§ measurement – měření výsledků [4]. 
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Podpora prodeje 

Podpora se vztahuje k cenové, produktové a distribuční politice a zaměřuje se přímo na 

spotřebitele, zprostředkovatele a vlastní prodejní zaměstnance. Na rozdíl od reklamy má 

podpora prodeje vliv na spotřebitele ihned. Vybízí ho provést rychlé rozhodnutí. 

Snaží o navýšení obratu: 

§ nabídkou objemnějšího balení, 

§ dočasným snížením ceny, 

§ získáním nových spotřebitelů, 

§ odměněním stávajících [6]. 

Reklama 

Využívá placených médií ke komunikaci informací o výrobku, produktu, myšlence, 

službě, místě. Cílem je přesvědčit, informovat nebo připomenout. Za výhodu reklamy se 

pokládá to, že získává rozsáhlé publikum zeměpisně rozptýlených spotřebitelů. Reklama je 

spojena s poměrně vysokými náklady [5]. 

Public relations 

Public relations (PR) čili vztahy s veřejností jsou aktivity související s vytvářením 

vzájemného pochopení mezi společností, prostředím a cílovými skupinami. PR je pomůcka, 

která se zaměřuje na udržení, vytváření a řízení sdělovacích procesů mezi firmami, institucemi 

a organizacemi směrem k veřejnosti s účelem nabytí oboustraného pochopení a porozumění 

[13]. 

Přímý marketing 

Direct marketing funguje na principu budování fixního vztahu se spotřebiteli, kteří jsou 

vyzývání k odpovědi prostřednictvím hned několika komunikačních cest. Mezi různé kanály 

lze zařadit internet, poštu, telefon nebo osobní účast. Podstatou úspěšného přímého marketingu 

je získání přesných adres [5]. 

Osobní prodej  

Osobní prodej je vytvářen osobním stykem prodávajícího se spotřebitelem, jehož účelem 

je zdárné zakončení prodejní operace. Je jedním z nástrojů přímé komunikace. K cílům lze 

zařadit komunikaci se spotřebiteli jejich vyhledávání, prodej produktů spotřebitelům, 

shromažďování informací, poskytování služeb, rozložení zboží atd. Osobní prodej je možné 
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uskutečňovat buď přímým kontaktem prodávajícího se spotřebitelem tzv. „kontakt z očí do 

očí“, přes personalizované dopisy nebo telefon [4]. 

Výhody osobního prodeje:  

§ prodávající může sledovat okamžité reakce spotřebitelů a dle nutnosti pozměnit prodejní 

přístup, aby dosáhl cíle, který byl určen, 

§ prodávající je schopen vybudovat dlouholetý vztah se spotřebitelem s výhlídkou dalšího 

prodeje, 

§ na spotřebitele je vyvíjen tlak reagovat, ať už negativně nebo pozitivně, na návrhy 

prodávajícího [5]. 

3.2 Sestavení marketingového plánu 

Marketingový plán se řadí k výchozím dokumentům a pilířům, nezbytným pro úspěšné 

řízení celé společnosti. Zpravidla předchází všem zbývajícím operativním plánům. Pracuje na 

dvou stupních: strategickém a taktickém. Je nutné, aby kvalitní strategický plán byl: 

§ lehce pochopitelný, 

§ přizpůsobitelný úpravám, 

§ detailní a přesný, 

§ realistický, 

§ zahrnut všemi důležitými faktory trhu, 

§ s jasně určenými úkoly. 

Je třeba, aby každý produkt (služba, výrobek, místo, myšlenka aj.) byl odůvodněn 

marketingovým plánem. Zmiňovaný plán vlastní racionální strukturu, dokládá návratnost 

finančních prostředků a investovaného času. Marketingový plán slučuje tyto prvky: SWOT 

analýzu, situační analýzu, cíle, taktiky, strategie, rozpočty a kontrolní mechanismy.  

Podstatným stavebním kamenem je jednotlivost. Libovolná nová služba nebo produkt by 

měly být odůvodněny marketingovým plánem. Plán obsahuje úroveň nákladů, plánovaných 

tržeb i navrhovanou výši výnosů za rok. Společnosti zpracovávají také náhradní plány. 

Vycházejí z názoru, že je nutné být připraven kdykoliv upravit marketingový plán reálnému 

vývoji [5]. 
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3.3 Realizace 

Vypracování marketingového plánů je závislé na skutečnosti, jak management zvládne 

vytvořit ve společnosti náležité prostředí, které pomůže docílit jeho uskutečnění. Manažeři 

společnosti mají za úkol motivovat zaměstnance, kteří mají podíl na realizaci plánů tak, aby 

měli snahu dosáhnout vymezených cílů [4]. 

Výchozí logiku postupu lze zobrazit pomocí OSCAR: 

§ objectives – cíle,  

§ specialization – specializace, 

§ coordination – koordinace, 

§ authority – pravomoc, 

§ responsibility – zodpovědnost [4]. 

3.4 Kontrola 

Kontrolování je významnou funkcí managementu. Obsahuje všechny aktivity, jimiž 

manažeři stanovují, zda dosahované výsledky odpovídají předpokládaným cílům. Od manažerů 

se předpokládá, že na podkladě disponibilních informací a svých znalostí budou hospodárně 

rozhodovat. Kontrola nevlastní jednoznačně přezkoumávající charakter, ale více charakter 

analytický a rozborový [4]. 

Z hlediska kompetence je možné odlišit 3 typy kontroly: 

§ Preventivní – orientována na zjišťování kvalitativních a kvantitativních odchylek 

zdrojů užívaných společností. Obsahuje všechny manažerské práce specializované na 

zvětšení pravděpodobnosti, že nabyté výsledky budou žádoucí v porovnání s výsledky 

plánovanými. 

§ Průběžná – orientována na probíhající úkony. Úkolem je určit, zda úkony probíhají v 

harmonii s danými cíli. 

§ Zpětná – orientována na finální výsledky. Tento druh kontroly lze využít i pro sledování 

stavu na trhu. Též jako řešení pro skupinu podstatných rozhodnutí – například zavedení 

výrobku na trh, snížení cen a realizace rozsáhlé propagační kampaně [4]. 
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4 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Pro tuto bakalářkou práci byla vybrána společnost, která si nepřeje veřejně publikovat 

název, proto je zde používáno pracovní jméno XYZ, s. r. o. Následující kapitola se detailněji 

věnuje charakteristice vybrané společnosti, dále je představen profil podniku a portfolio jeho 

výrobků. 

4.1 Historie společnosti 

Historie dřevozpracujícího průmyslu ve městě Ždírec nad Doubravou se datuje do 19. 

století. Od roku 1872 se na pile ve Ždírci n/D. opracovávalo jmění našich lesů – dřevo. 

Novodobější historie se potom píše od roku 1995, kdy pilu koupila 

společnost Holzindrustrie Schweighofer. Následným velmi důležitým mezníkem byl rok 2001, 

kdy se majitelem stává jeden z nejdůležitějších světových sdružení dřevozpracujícího a 

papírenského průmyslu, společnost XYZ, s. r. o. 

Společnost svou dlouhodobou tradici udržuje pomocí obsáhlých inovací a modernizacemi 

výrobních procesů a technologií. Není to pouze dřevo, čím se společnost zabývá. Pro firmu je 

také důležitá podniková kultura.  

Společnost vyrábí produkty založené na bázi obnovitelných materiálů. Snaží se 

maximálně zužitkovat zdroje, které poskytuje planeta, dodržuje podnikový etický kodex a snaží 

se naplnit vize udržitelného podnikání. Součástí filozofie společnosti je též přístup k 

zaměstnancům, který je nepostradatelnou hodnotou úspěchu. Obrovskou předností je z tohoto 

důvodu jejich bezpečnost, spokojenost a zdraví. 

V České republice společnost spravuje dva závody – Ždírec nad Doubravou a Planou u 

Mariánských Lázní. Orientuje se na realizací nejlepších řešení pro spotřebitele. Produkty 

nejčastěji i ve formě řezaných a hoblovaných výrobků, ale rovněž i KVH hranoly dodává na 

evropské, lokální dokonce i zámořské trhy. Obnovitelné materiály hrají důležitou roli v řešení 

výzev po celém světě. 
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4.2 Profil společnosti 

Obchodní jméno podniku: XYZ, s. r. o. 

Sídlo: Ždírec nad Doubravou, kraj Vysočina 

Den vzniku funkce: 5. únor 1997 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 100 000 Kč 

Hlavní předmět podnikání: 

§ výroba pilařská  

Vedlejší činnosti: 

§ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

§ zámečnictví, nástrojářství, 

§ činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení DE, 

§ provádění staveb a jejich změň, 

§ montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

§ opravy pracovních strojů, 

§ výroba, instalace a opravy elektrických přístrojů a strojů. 

 
Obrázek 2: Areál společnosti 

Zdroj: [22] 
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4.3 Portfolio výrobků 

Společnost na trhu nenabízí pouze jeden produkt, ale vyrábí celou řadu dřevěných 

výrobků. Mezi produkty řadíme i služby, které pila svým dodavatelům nabízí. Jedná se zejména 

o služby pro vlastníky lesů, od kterých pila odkupuje kulatinu, kterou následně odkorní, pořeže, 

vysuší, ohobluje, zabalí a uloží do skladu. Ve skladu už výrobky z portfolia čekají na konečné 

spotřebitele nebo zprostředkovatele, kteří dřevo dál prodají konečnému spotřebiteli nebo ho 

využijí k výrobě dalšího produktu. Do portfolia společnosti XYZ lze zařadit následující 

produkty ze dřeva: 

KVH a LVL 

Hranoly jsou odolné a precizně zpracované. Lze z nich stavět stabilní, pevné, a přitom 

lehké stavby, dosahovat vyšších staveb a větších délek i bez složitého zaměřování, nákladného 

vybavení i specializovaných prací. LVL hranoly pilařský závod ve Ždírci nad Doubravou přímo 

nevyrábí, ale prodejní oddělení společnosti tyto hranoly přeprodává českým odběratelům 

z ostatních zahraničních závodů. 

 

 
Obrázek 3: KVH hranol 

Zdroj: [23] 

Hoblované a stavební řezivo 

Jedná se o segment typického řeziva a zaměřuje se na prodej do odvětví průmyslu, obchodů 

pro kutily, maloobchodu, obchodních domů i velkoobchodníkům. Společnost dodává široké 

spektrum dřeva: 

§ klasické pilařské řezivo, 

§ tříděné podle tloušťky, 

§ hoblované.  
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Řezivo lze využít pro: 

§ obecné stavby (renovace i novostavby), 

§ podlahové a obkladové palubky, 

§ truhlářství, 

§ obaly, 

§ nábytek. 

 
Obrázek 4: Hoblované řezivo 

Zdroj: [24] 

Pelety 

Pelety jsou zhotovené ze suchých štěpek, dřevěných hoblin a pilin. Všechny zmíněné 

suroviny jsou druhotné produkty společnosti. Pelety jsou obnovitelným a spolehlivým zdrojem 

energie a slouží k vytápění komerčních, obytných i průmyslových budov. Jsou rovněž populární 

pro koňské stelivo, protože jsou hygienické a pohodlné. 

 
Obrázek 5: Pelety 

Zdroj: [25] 
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Tepelná elektrárna 

Po dokončení výstavby začala tato elektrárna zajišťovat vysoké požadavky na elektřinu a 

teplo v celém prostoru dřevozpracujícího závodu. Požadovaná energie se získává spalováním 

biomasy, která v areálu vzniká nepřetržitě jako odpad z produkce řeziva a výrobků. Zbytkové 

dřevo, kůru a piliny závod štěpkuje a vyrábí z nich teplo a proud, který společnost využívá 

v sušárnách na řezivo a přebytek energie prodává dál do sítě. 

 
Obrázek 6: Proces výroby dřevěných produktů 

Zdroj: [26] 

Kompletní služby pro vlastníky 

Oddělení lesní výroby zajišťuje pro vlastníka (dodavatele kulatiny) kompletní služby 

spojené s vytěžením, prodejem dřeva a znovuzalesněním lesa. Z dalších služeb, které oddělení 

lesní výroby nabízí, lze jmenovat stavbu oplocení, úklid a pálení klestů, nátěry proti okusu, 

chemické asanace, ožínání apod. 
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5 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

K analýze vnitřního prostředí společnosti je využita jedna z portfolio analýz. Konkrétně 

se jedná o analýzu BCG. Analýza poslouží podniku XYZ k rozhodnutí, zda jsou poskytované 

dřevěné výrobky dostatečně perspektivní, prodávají se, přináší adekvátní zisk, nebo naopak zda 

zbytečně nezabírají místo ve skladech. Tento prostor by mohly obsadit dřevěné produkty, které 

přinesou společnosti vyšší užitek. 

5.1 BCG analýza 

Otazníky – do prvního kvadrantu je možné zařadit zcela nový produkt CLT panely. Tyto 

panely budou na českém trhu nové. Ačkoli máme tušení a věříme, že produkt bude jasnou 

hvězdou, je třeba ho v této fázi zatím umístit do kvadrantu otazníků. 

Hvězdy – do kategorie hvězd lze bezvýhradně zahrnout KVH hranoly, které se výborně 

prodávají a je po nich velká poptávka, kterou společnost momentálně nestíhá uspokojit. Podle 

statistik je KVH hranol nejdražší finální produktu pily a přináší nejvyšší zisky. V budoucnu se 

pravděpodobně stane dojnou krávou, protože společnost pevně věří, že novou hvězdou budou 

CLT panely. I přesto bude podnik do KVH hranolů dál investovat. 

Dojné krávy – do této kategorie jsou umístěné pelety, palubkové řezivo a hoblované řezivo. 

Tyto dřevěné produkty se dlouhodobě dobře prodávají a přináší podniku patřičné výnosy. 

Bídní psi – poslední kvadrant zahrnuje boční řezivo, které na skladě leží poměrně dlouho, 

špatně se prodává a společnost ho nazývá „ležáky“. Toto řezivo se podnik snaží prodat např. 

mezi své zaměstnance se slevou nebo menší odběratele, aby již nezabíralo místo. 

 
Obrázek 7: Matice BCG 

Zdroj: vlastní zpracování podle [14] 
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6 PROGNÓZA VÝVOJE  

Následující kapitola je zaměřena predikci vývoje kůrovcové kalamity na území České 

republiky. Začátek dlouhotrvajícího přemnožení škůdce je možné datovat již od roku 2003. 

Jednalo se o rok, kdy byly lesní vegetace plošně oslabeny neobvyklým suchem a vývoj 

lýkožroutů urychlilo dlouhé období tepla. 

Přírůstek napadených porostů bude setrvávat i v roce 2021. Tipované množství 

napadeného dřeva dosahuje 40-65 mil. m3. Dle rozsahu napadení (viz obrázek 8) je možné 

předpokládat mohutný vzestup kůrovcové kalamity v kraji Jihočeském, Ústeckém, jižní část 

Středočeského, v prostředí Národního parku České Švýcarsko, severu kraje Vysočiny a kraji 

Královehradeckém. Vzestup kůrovcové kalamity bude postupovat i v ostatních krajích, ale je 

složitě predikovatelný. 

 
Obrázek 8: Vývoj těžeb a souší v jehličnatých porostech 

Zdroj: [20] 
 

S velkou pravděpodobností bude přírůstek napadeného dřeva postupovat i v následujícím 

roce 2022. Za předpokladu, že nenastanou extrémní výkyvy počasí nevhodné pro kůrovce, které 

by mohly tento trend ovlivnit.  K možnému ohroženému množství dřevin se zastoupením smrku 

ztepilého přibližně 550 mil. m3, lze v roce 2023 předpokládat trvání trendu a zdvojnásobení 

napadených dřevin na 70-130 mil. m3. 



 35 

 
Obrázek 9: Vývoj smrkových kůrovcových těžeb v ČR 

Zdroj: [20] 
 

Po uplynutí roku 2024 je možné čekat pokles napadených porostů, hlavně díky plošnému 

úbytku množství smrku. Lze předpokládat pozvolné přemístění kalamity směrem k vyšším 

nadmořským výškám s nižším nedostatkem vlhkosti a pozvolným vývojem kůrovců. Taky je 

možné očekávat zdlouhavější rozvoj kůrovcové kalamity a větší naděje na úplné zastavení, 

nebo přinejmenším její účinné zpomalování [20]. 

Nadále bude přetrvávat nebezpečí šíření kůrovcové kalamity převážně v segmentech se 

zastoupením smrku. Ohrožena je přibližně polovina plochy lesů a celkových zásob. 

  

 
 

Obrázek 10: Kůrovcové těžby a napadení 

Zdroj: [20] 
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Prognóza není optimistická. Je možné předpokládat zvětšení území zasaženého 

kůrovcem a zřejmě i objemy napadeného dříví. Dřeviny, které byly v předešlých suchých 

sezonách postihnuty klimatickými extrémy, mají poničené kořeny a jsou dále zeslabené a 

přitažlivé pro kůrovce. 

Ke zlepšení nebo stabilizaci situace by mohlo dojít jenom za podmínky ojedinělého 

zlepšení klimatických podmínek. Zjednodušeně řečeno – ve srážkově bohatých a chladnějších 

letech. 

Lze očekávat, že kůrovcová kalamita bude postupovat i v horizontu přibližně dalších     

10-15 let. Bude schopná zasáhnout veškeré smrkové dřeviny, které rostou ve výšce do 

700 metrů nad mořem. Obnovení lesů potrvá několik desítek možná stovek let [20]. 
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7 ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Kapitola je věnována posouzení a zhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí působící na 

společnost XYZ. Na analýzu vnějšího prostředí je využita Porterova analýza 5 sil a PESTE 

analýza, která charakterizuje faktory působící na společnost XYZ z venkovního prostředí. 

7.1 PESTE analýza 

Analýza PESTE prozkoumá politicko-právní, sociokulturní, ekonomické, technologické 

a ekologické faktory působící na společnost XYZ z vnějšího prostředí. Zmiňované faktory 

mohou ovlivnit či ovlivňují činnost společnosti. 

Politicko-právní faktory: 

§ společnost má stálé politické prostředí, 

§ vláda České republiky v současně probíhající koronavirové epidemii komplikuje 

podniku jeho činnost: 

1. Společnost musela zvládnout bezpečnostní, právní a technické komplikace, které 

úzce souvisí s prací z domova, kvalita práce je podmíněna nejen programy, ale i 

dovednostmi a schopnostmi zaměstnanců. 

2. Pravidelné testování zaměstnanců s sebou nese vysoké náklady. 

3. Vzhledem k omezujícím opatřením, společnosti chybí pracovní síla, která má 

přispět k zamezení šíření viru. Nastává tím zpomalení trhu. 

§ v České republice není podnikaní zahraničních podniků limitované, 

§ pozornost politiků je mimo lesnicko-dřevařskou oblast, 

§ existující zákony a vyhlášky vymezující společnosti povinnost dbát na ochranu 

životního prostředí a péči o lesy, např. 

289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 

114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 

17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 

180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 

189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

206/1948 Sb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání 

(obnově) rybníků 

84/1996 Sb. Vyhláška o lesním hospodářském plánování 
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Ekonomické faktory: 

§ nezaměstnanost v kraji Vysočina za rok 2020 byla 3,1 % 

§ nezaměstnanost v České republice 02/2021 je 4,3 %, lze tedy očekávat, že vzhledem ke 

koronavirové situaci bude nezaměstnanost v roce 2021 roce stoupat, nezaměstnanost se, 

ale pravděpodobně nedotkne zaměstnanců podniku XYZ, jelikož firma potřebuje 

odborné zaměstnance, 

§ počet volných pracovních míst v ČR 02/2021: 325 425, 

§ společnost zaměstnává aktuálně 350 zaměstnanců, ale už teď podnik rozšiřuje 

s miliardovou investicí a nabídne tak dalších 100 pracovních míst, 

§ míra inflace 2020: 3,2 %, předpoklad do roku 2021 je 2,9 % 

§ kurz koruny se po celý rok 2019 udržoval nad úrovní 25,00 EUR/CZK, s příchodem 

koronavirové epidemie se kurz radikálně propadl až ke hranici 29,00 EUR/CZK, od této 

doby se již několik měsíců snaží kurz posunout k silnějším úrovním, nyní začátkem 

roku 2021 se pohybuje na pomezí 26,00 EUR/CZK, dle predikcí české národní banky 

lze stále čekat pokles eura vůči české koruně a je možné, že kurz české koruny výrazně 

posílí a měna spadne pod 26 EUR/CZK 

§ prudké zpomalení ekonomiky v Evropě má dopad na produkci společnosti, 

§ nedostatek pracovní síly s odbornou specializací. 

Sociokulturní faktory: 

§ počet obyvatel v kraji Vysočina k roku 2019: 509 274,  

§ počet obyvatel v České republice k roku 2020: 10,71 milionů. 

§ počet obyvatel ve Ždírci nad Doubravou: 3 095 obyvatel, 

§ státní orgány se zaměřují na vývoj populace a úroveň vzdělání, 

§ podpora vzdělání v lesních oborech je na velmi vysoké úrovni, na českých vysokých 

školách je nabízeno několik studijních oborů se zaměřeným na dřevařské inženýrství, 

lesnické inženýrství, stavby na bázi dřeva apod., tato skutečnost zajištuje pro 

dřevozpracující podniky dostatek kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, 

§ zájem studentů o technické obory v současné době roste, naopak zájem o lesnické a 

dřevozpracující obory je na stejné úrovni. 
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Technologické faktory: 

§ na inovace v dřevozpracujícím průmyslu je kladen velký důraz, 

§ v ČR je telekomunikace díky mobilní síti nejrozsáhlejší formou komunikace na 

pracovišti, v odvětví mobilních operátorů nabízí konkurence širokou nabídku pro 

podnikové spotřebitele, operátoři například poskytují cenově zvýhodněné telefonování 

mezi pracovníky, 

§ díky webovým stránkám, e-shopu a internetu se podnik představuje potenciálním 

spotřebitelům, internet se používá denně k interní i externí komunikaci (např. e-maily 

odběratelům a potenciálním spotřebitelům), 

§ poskytovatelé internetu umožňuji společnosti vytvářet kvalitní reklamu a celkovou 

propagaci. 

Ekologické faktory: 

§ státní orgány dbají na dodržování ekologických zákonů a ochrany životního prostředí 

(např. eliminace pouštění škodlivých látek do ovzduší), 

§ lesníci přichází s nabídkami obchodů s kulatinou v rámci kraje Vysočina, pro společnost 

to znamená snížení nákladů spojené s dodávkami dřeva z okolních krajů, 

§ kůrovcová kalamita je v kraji Vysočina poměrně výrazně rozsáhlá a kraj tak disponuje 

velkým množstvím kulatiny vhodné k opracování, 

§ kůrovcová kalamita a s ní spojené problémy, rychlý výpar vody, tj. nedostatek vody 

v České republice, 

§ změna klimatických podmínek v ČR, 

§ v zimních měsících se kůrovci příliš nedaří a pracovníci s lesním hospodářství mají čas 

napadené dřevo vytěžit, odvést a připravit se na další kůrovcové období duben-září. 

7.2 Porterova analýza 5 sil 

Chování společnosti XYZ není stanoveno pouze konkurencí. Společnost rovněž 

ovlivňuje chování dodavatelů a odběratelů, substituční výrobky a potenciální konkurenti. 

Faktory jsou hodnocené na bodové škále 1-5, kde 1 znamená nejnižší hodnota (byla by 

vhodná změna) a 5 znamená nejvyšší hodnota (změna není nutná). 
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7.2.1 Konkurenti 

Mezi bezprostřední konkurenty společnosti XYZ se řadí pily, které se zabývají produkcí 

stavebního řeziva s objemem pořezu 4 300 m3/den. Na rozdíl od velkého množství menších 

společností věnujících se opracování kulatiny, pilařských závodů dosahují objemu pořezu 4 300 

m3/den v České republice moc není. Z omezeného množství lze eventuálně uvést moravskou 

pilu Mayer Melnhof, která se nachází v Paskově, Dřevozpracující družstvo Lukavec, Haas 

Fertigbau v Chánovich, pila v blízké Čáslavi a nově vznikající pila ve Štětí Labevood, 

s plánovaným stejným objemem pořezu. Velkou konkurenci pro společnost znamenají vzdálené 

pily v sousedním Německu. Zde můžeme jmenovat pily Kodersdorf, Ziegler a pilu Klausner, 

která se nachází blízko českých hranic. V dnešní nejisté a obzvlášť těžké době si každý 

přeje zařadit své produkty na trh, a proto je konkurence v odvětví obrovská. Konkurenční 

společnosti mohou poskytnout spotřebitelům totožné rozměry řeziva jako náš podnik. Je tedy 

obtížné odlišit se nabízeným sortimentem. Značnou výhodou oproti konkurenčním 

společnostem jsou technologie poskytující precizní pořez, schopnost zpracování obrovského 

objemu kulatiny v krátkém čase a investice do nových technologií zpracování dřeva. 

Tabulka 7-1: Vyjednávací síla konkurentů 

Faktor Bodové hodnocení 
Velikost konkurentů 2 
Diferenciace konkurentů 2 
Diferenciace produktů 3 
Míra růstu trhu 2 
Intenzita strategického úsilí 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.2.2 Dodavatelé 

Společnost kupuje kulatinu zejména od českých (90 %) a německých dodavatelů (10 %). 

Kulatina je dopravována v 70 % případů kamióny a v 30 % železniční dopravou. Oddělení 

kulatiny naplánuje kamionům příjezdové dny a stanovuje množství dodaných vozů za týden. 

Každodenní příjem kulatiny je kolem 4700 m3. Materiál se stává jměním společnosti po 

kvalitativním zatřídění a změřením dodávky. Uskladněny jsou odkorněné klády v délce 4 a 5 

metrů rozdělené dle čepových průřezů, dřeviny a délek. Čepové průřezy jsou dlouhé od 15 do 

45 centimetrů. 
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Dodavatelské produkty jsou specifické a lze říct, že pro spotřebitele neexistuje jiný 

substitut. 

Tabulka 7-2: Vyjednávací síla dodavatelů 

Faktor Bodové hodnocení 
Počet a význam dodavatelů 5 
Existence substitutů 3 
Význam odběratelů pro dodavatele 4 
Jedinečnost 3 
Význam odvětví pro dodavatele 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.2.3 Odběratelé 

Společnost XYZ nabízí své produkty po celém světě. Mezi hlavní trhy lze řadit Austrálii, 

Německo, Japonsko, Čínu, Jižní Koreu, Itálii, Českou republiku a dokonce i trhy Středního 

východu a severní Afriky. Produkty je možné dělit na boční a středové řezivo. Z řeziva 

středového se dál vyrábí KVL a LVL hranoly, konstrukční řezivo a desky určené k výrobě 

lepených trámů. Boční řezivo se využívá k výrobě palet obalového materiálu a palet. 

Nejoblíbenějším sortimentem se u zákazníků za poslední roky staly KVL hranoly. Lze z nich 

stavět stabilní, pevné, a přitom lehké stavby bez složitého zaměřování, nákladného vybavení a 

specializovaných prací. U spotřebitelů vítězí společnost XYZ svou kvalitou, cenou, 

spolehlivostí a bleskovou reakcí na potřeby a přání zákazníka. Významným faktorem se při 

volbě spotřebitele stává taktéž tradice podniku a finanční stabilita. Míra standardizace je na 

vysoké úrovni. Pro společnost má pozitivní vliv na vývoj nových výrobků, efektivnější využití 

strojního zařízení, urychlení procesu přípravy výroby, snižování fixních nákladů a zjednodušení 

řízení výroby. 

Tabulka 7-3: Vyjednávací síla odběratelů 

Faktor Bodové hodnocení 
Počet významných zákazníků 5 
Zákazníkovy náklady přechodu 
ke konkurenci 3 

Význam výrobku pro zákazníka 5 
Informovanost 4 
Míra standardizace produktu 5 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7.2.4 Riziko substitučních výrobků 

Společnost produkuje konstrukční stavební řezivo. Řezivo je určené jako konstrukce pro 

dřevostavby. Substituční produkty jsou tvárnice, cihly, betonové panely, železo, sklo, plast a 

další obalové či stavební materiály základem ze dřeva. V České republice jsou zatím ještě 

upřednostňovány zděné domky před těmi dřevěnými. Můžeme ale říct, že tento trend se 

pozvolna otáčí na stranu ke dřevostavbám. Pro mnoho rodin plní dům úlohu podobnou vkladní 

knížce, na které se hromadí kapitál. Odstranit zmiňovaný stereotyp nebude jednoduché, ale 

jinde v Evropě, a především v zámoří, mají montované domky velký úspěch. 

Obyvatelé emigrují za prací a rodinou a během života vystřídají více domů dle toho, zda 

se rodina a příbuzenstvo rozrůstá, či rozděluje. Ke kladům dřevěných domků se řadí variabilita, 

cena, kvalita, rychlost výstavby a náklady spojené s jeho užíváním. Specializované společnosti 

dokážou sestavit menší domek na přichystané desce (z betonu) v průběhu 7-10 dnů. Pomalu se 

začíná protlačovat nová technologie CLT (cross laminated timber), která je založena na 

dřevěných masivních panelech. 

Tabulka 7-4: Riziko substitutů 

Faktor Bodové hodnocení 
Diferenciace substitutů 1 
Náklady na změnu 2 
Vývoj cen substitutů 2 
Výše cen substitutů 2 
Množství substitutů 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

7.2.5 Možnost vstupu nových konkurentů 

Přesná analýza daného problému je značně komplikovaná a sporná, jelikož nelze zabránit 

příchodu vlivného zahraničního investora. Kolem roku 2004 vstoupil na český dřevařský trh 

podnik Mayr Melnhof ze sousedního Rakouska. Další zahraniční firma začala budovat 

v minulém roce 2020 velkokapacitní pilu ve Štětí. Nelze však předpokládat vstup výhradně 

českého konkurenta, protože uskutečnění takto obrovské výroby je finančně obtížné. Je 

nepravděpodobné, že by český investor disponoval tak velkými prostředky nebo získal 

v současné koronavirové době půjčku od bank. Náklady spojené se stavbou nové pily se 

odhadují na 1,6-2,5 mld Kč. Je nutné nezapomínat i na potřebné finanční prostředky na pořízení 

kulatiny a vybudování dostatečných skladových zásob. Další omezující aspekty pro vstup do 
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oboru jsou nutnost vlastnit speciální technologie a know-how, pracovní sílu a přístup 

k materiálu. 

Tabulka 7-5: Riziko vstupu nových konkurentů 

Faktor Bodové hodnocení 
Loajalita zákazníků 3 
Kapitálová náročnost 2 
Potřeba speciálních technologií, 
patentů, know-how, licencí 2 

Vládní politika 3 
Přístup k distribučním kanálů 2 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Vyhodnocení: 

Vybrané faktory jsou vyhodnoceny pomocí škály, která je v rozmezí 1-5 bodů (5 nejvyšší 

síla, 1 nejnižší síla). 

1. Současní konkurenti: 11/25 * 100 = 44 % 

2. Vyjednávací síla dodavatelů: 18/25 * 100 = 72 % 

3. Vyjednávací síla zákazníků: 22/25 * 100 = 88 % 

4. Substituční výrobky: 9/25 * 100 = 36 % 

5. Potencionální konkurenti: 12/25 * 100 = 48 % 

Úlohou této analýzy bylo zhodnocení 5 sil, které mají vliv na dané odvětví společnosti. 

Z analýzy vyšlo, že kdysi nebylo soupeření mezi konkurenty na tak vysoké úrovni. Bohužel 

v současném období stagnace se rivalita mezi konkurenty zvětšuje a je zapotřebí využívat 

marketingové nástroje, které pomáhají ve velké konkurenci uspět. Z tohoto důvodu tedy nyní 

není vhodný čas pro vstup nových potenciálních konkurentů. 

Dodavatelů kulatiny je celá řada. Podnik XYZ má s českými dodavateli sjednané 

exkluzivní slevy, které němečtí dodavatelé nejsou schopni domluvit. Vzhledem k této 

skutečnosti nemá podnik v úmyslu české dodavatele kulatiny nahrazovat a věří v pokračování 

spolupráce i v budoucnu. V dlouhodobém horizontu je ale možné, že společnost bude poptávku 

na více kulatiny, kterou však nebudou schopni čeští dodavatelé zaručit a obrátí se i na širší 

zastoupení zahraničních dodavatelů. Vyjednávací postavení společnosti XYZ je v současné 

době tedy poměrně vysoké. 
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Hrozba substitučních výrobků je poměrně nízká, ale mohla by se zvýšit v případě uvedení 

nové technologie na trh, kterou by společnost XYZ nebyla schopna pořídit. Tato skutečnost se 

však nepředpokládá, protože podnik je v současné době právě tím, kdo na trh zavádí zcela 

novou technologii, která má obrovský úspěch na zahraničních trzích. 

 
Obrázek 11: Porterova analýza 5 sil 

Zdroj: vlastní zpracování podle [6] 
 

Vyjednávací síla zákazníků za poslední́ roky poměrně vzrostla, protože jsou o cenách na 

trhu lépe informováni a nátlak na pokles ceny je tedy vyšší. Podnik si je zmíněného hlediska 

vědom a usiluje o maximální vstřícnost. Samozřejmě za předpokladu, že je to finančně 

přijatelné a prospěšné pro nadcházející rozvoj společnosti. 

Vstup do odvětví je obtížný, jelikož výstavba nového dřevařského podniku je finančně 

velmi nákladná. Nepředpokládá se, že v současně probíhající koronavirové krizi přijde na trh 

nový konkurent, který by disponoval tak obrovských kapitálem (jak bylo zmíněno – stavba pily 

se pohybuje v rozmezí od 1,6-2,5 mld Kč). Na tuzemském trhu jsou v současné době 

zastoupeny zahraniční i tuzemské podniky a o dalších potenciálních konkurentech nejsou žádné 

zmínky. Proto se v blízké době nepředpokládá příchod nového nebezpečného konkurenta. 
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8 SOUČASNÁ PROBLEMATIKA SPOLEČNOSTI 

Dřevozpracující společnosti aktuálně řeší, jak zareagovat na současný přebytek 

smrkového dříví v českých lesích. Další podstatnou otázkou je, jak se v opačném případě 

v budoucnu bez smrku obejít. Společnosti XYZ, s. r. o. se v současné době velmi daří, vzhledem 

k probíhající kůrovcové kalamitě. Vstupující surovina (kulatina) je značně levná, hodnota 

v jednotlivých krajích stále klesá a je téměř na svém historickém minimu. 

Společnost v brzké době čekají velké změny, které již pomalu započaly. Intenzivně se 

začíná věnovat vývoji nových technologií, které dají možnost zpracovávat i dřevo dubu, buku, 

břízy nebo topolu. Neboť kůrovcová kalamita aktuálně přináší přebytek dříví smrkového, ale 

už za několik let bude smrkové dříví nedostatkovým materiálem. To bylo doposud hlavní 

surovinou, kterou společnost zpracovávala. Pouze 10 % jejich výroby prozatím tvoří jiné 

dřeviny – modřín a borovice. 

8.1 Kůrovcová kalamita 

Kůrovcová kalamita je zasažení lesa a stromů, které zapříčiňují kůrovci. Kůrovci jsou 

obecný název pro brouky živící se lýkem stromů, správně je nazýváme lýkožrouty. Nejznámější 

druh lýkožrouta je lýkožrout smrkový. Kůrovec je malý brouček o velikosti 1-8 mm. Vyznačuje 

se oválným nebo válcovitým tvarem těla. Tělo je zbarvené do černo-hnědé barvy. Tento škůdce, 

napadá především listy, stromy a větve [19]. 

Během období dubna až září začínají kůrovci nalétávat na stromy a živí se jejich lýkem. 

Způsob zneškodnění brouka se dá velice obecně rozdělit do 2 strategií. První variantou je 

vykácení stromů, holiny osadit čerstvou výsadbou a věřit, že překonají opětovné letní a jarní 

sucha. V druhé cestě se věří, že lesy mají vlastní schopnost regenerace [18]. 

 
Obrázek 12: Lýkožrout smrkový 

Zdroj: [19] 
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8.2 SWOT analýza 

V této kapitole je provedena SWOT analýza společnosti. Účelem SWOT analýzy je 

definovat vnitřní faktory podnikání slabé a silné stránky podniku, a vnější vlivy jako jsou 

hrozby a příležitosti. 

Silné stránky 

§ Dlouholetá tradice a historie společnosti. 

§ Kvalitně zpracované logo. 

§ Certifikáty na nabízené produkty. 

§ Produkty se vyznačují kvalitou a vysokou úrovní zpracování. 

§ Zkušenosti vedoucích zaměstnanců a provozních pracovníků. 

§ Kvalita vztahů s odběrateli. 

§ Velké množství suroviny, kterou je možné zpracovat. 

§ Zkušenost se zahraničním prodejem. 

§ Vysoká produktivita a kvalita dřevařské výroby, využití nejmodernějších technologií. 

§ Vysoká přidaná hodnota konečných výrobků a vysoká ziskovost. 

§ Finanční stabilita společnosti je zajištěná i zahraničním kapitálem. 

§ Rovnoměrné zásobování kulatinou. 

Slabé stránky  

§ Podnik nemá vlastní marketingové oddělení. 

§ Nedostatečná reklama a celková propagace výrobků i závodu. 

§ Nepatrné investice do reklamy. 

§ Neuspokojivé provedení webových stránek. 

§ Schází spolupráce se středními a vysokými školami. 

§ Pila je situovaná v malém městě, a proto zaměstnanci musí dojíždět z větších 

vzdáleností. 

§ Nízké povědomí o společnosti mezi veřejností. 

§ Nedostatečný překlad materiálů z anglického do českého jazyka, který způsobuje 

překážky v přenosu informací o produktech. 
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Příležitosti  

§ Příznivý ekologický vývoj. 

§ Vzrůstající oblíbenost sociálních sítí a možnost jejich využití jakožto propagačního 

nástroje. 

§ Růst úrovně vzdělání obyvatelstva, díky široké nabídce studijních oboru zaměřující se 

na lesnický průmysl. 

§ Zájem veletrhů o nabídku pracovních příležitostí. 

§ Zájem SŠ a VŠ škol o představení společnosti na rozmanitých akcích (veletrhy) a 

možností následovného uplatnění jejich absolventů (technické, lesnické a stavební 

obory). 

§ Nespokojenost obyvatelstva s podmínkami bydlení v panelových domech. 

§ Současně probíhající kůrovcová kalamita, která nahrává podniku dosahovat vysokých 

zisků, které jsou následovně užity k investicím do strojních zařízení (nová technologie 

CLT a rozšíření stávající linky KVH hranolů). 

Hrozby  

§ Možná hrozba výpadku dodávky kulatiny od důležitých dodavatelů. 

§ Úbytek smrkové kulatiny. 

§ Vzrůstající konkurence. 

§ Pokles studentů odborných škol. 

§ Volatilita kurzu. 

§ Preferování zděných (cihlových) domů ze strany odběratelů. 

§ Možná změna legislativního prostředí a zákonů. 

§ Odchod pracovní síly do sousedících států (Německo, Rakousko), vzhledem k nízké 

minimální mzdě oproti jiným zemím. 
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8.3 Strategie odvozené ze SWOT analýzy 

Tabulka 8-1: Zpracovaná SWOT matice 

SWOT SILNÉ STÁRNKY (S) 
Tradice a dlouholetá historie 
 
Certifikáty 
 
Kvalitní logo 
 
Jedinečné produkty 
 
Kvalifikovaní vedoucí 
pracovníci i provozní 
zaměstnanci 
 

SLABÉ STRÁNKY (W) 
Nedostatečná marketingová 
komunikace 
 
Chybějící marketingové 
oddělení 
 
Slabá sociální prezentace 
společnosti 
 
Nedostatečný překlad 
materiálů do českého jazyka 
 
Nespolupráce s VŠ a SŠ 
 

PŘÍLEŽITOSTI (O) 
Vzrůstající počet uživatelů 
využívající sociální sítě. 
 
Veletrhy 
 
Kooperace se středními a 
vysokými školami 
 
Růst úrovně vzdělání 
obyvatelstva 
 
Možnost investování do 
nových technologií (CLT, 
KVH) díky příznivým 
ekologickým vlivům 
 

Strategie využití (SO) 
Kompletní využití sociálních 
sítí (Facebook, Instagram) 
 
Objevit nové kanály 
marketingu (pro 
komunikaci) 
 
Investice do nové 
technologie CLT panely 
 
Rozšíření stávající linky 
KVH 
 
 
 

Strategie hledání (WO)  
Lokalita společnosti 
 
Redesign webových stránek 
 
Vytvořit propagační 
materiály k nové technologii 
CLT → sociální sítě, 
bannery, propagační video 
 
Zřídit marketingové 
oddělení → zaměstnat nové 
pracovníky 
 
Překládat zahraniční 
dokumenty společnosti do 
ČJ → zjednodušení přístupu 
k informacím české populaci 
 

HROZBY (T) 
Negativní vývoj kurzu měny 
 
Tendence zákazníků 
preferovat zděné domy 
 
Ohrožení ze strany 
dodavatelů 

Strategie konfrontace (ST) 
Spolupráce s vysokými a 
středními školami (projekty) 
→ navýšení atraktivity 
oboru 
 

 

Strategie vyhýbání (WT) 
Účastnit se workshopů 
 
Zapracovat na prezentaci 
výrobků 
 
Zlepšit image dřevostaveb 
v očích populace 
 
 

Zdroj: vlastní zpracování podle [27] 
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Na základě provedené matice SWOT pro společnost XYZ jsou doporučeny tyto podněty 

pro zdokonalení současné situace a budoucího vývoje podniku: 

§ Navázat spolupráci s vysokými a středními školami prostřednictvím projektů a soutěží 

→ zvýšení atraktivity stavebních a dřevozpracujících oborů a tím zajištění dostatku 

kvalifikovaných uchazečů o budoucí zaměstnání. 

§ Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů využívající sociální sítě (Facebook, Instagram 

apod.) je velkou příležitostí tyto sítě plně využívat. 

§ Zaměstnat pracovníka, který se bude věnovat překladům dokumentů z anglického do 

českého jazyka. V současné době je velká část materiálů nepřístupná širokému 

obyvatelstvu, protože je v cizím jazyce. 

§ Zřídit samotné marketingové oddělení a zaměstnat nové pracovníky. 

§ Investice do nové CLT technologie a rozšíření stávající linky KVH hranolů. 

§ Zlepšit image dřevostaveb v očích populace → vytvořit krátké propagační video, 

představit nový projekt CLT obyvatelstvu a ukázat jeho výhody. 
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9 PLÁNOVANÁ STRATEGIE SPOLEČNOSTI 

Zatímco nyní společnost XYZ, s. r. o. řeší primárně problém, kde a jak opracovat 

kalamitní dřevo, aby dlouho nesetrvávalo v lese, v dlouholeté perspektivě existuje před 

společností jiná otázka. Jak dosahovat zisku i bez smrku? 

Ať už se v současné době povede napadené smrkové dřevo zdárně vytěžit a následně 

zpracovat je jisté, že za několik let bude o toto dřevo nouze. Na pile se zanedlouho budou 

opracovávat i duby, buky, břízy nebo topoly namísto současného přebytkového smrku. 

V lesním hospodaření znázorňuje kůrovcová kalamita bod zlomu. Smrky mají sice 

největší ekonomický výnos, ale z dlouholetého hlediska jsou rozlehlé porosty jediného druhu 

stromu pro lesníky nebezpečné. Uvažuje se tedy o revoluční přeměně druhové struktury lesů, 

kdy různé listnaté dřeviny nahradí jednotvárné smrky.  

9.1 Plánované marketingové cíle 

Předpokládané výrazné snížení nabídky smrkového dřeva představuje pro společnost 

výzvu. Je nutné, aby společnost přišla s náhradní alternativou, nebo začala investovat své volné 

peněžní prostředky do nových technologií. Podnik XYZ již několik let projektuje stavbu linky 

na výrobu CLT panelů, která přinese společnosti nový rozměr a zvýší i počet pracovních míst. 

O panely CLT je na světovém i domácím trhu obrovský zájem. Z tohoto důvodu se společnost 

rozhodla jít právě tímto směrem. V budoucnosti se upraví i výběr kulatiny. Bude se zvyšovat 

procento dovážené listnaté kulatiny. Společnost díky investici a nové technologii dokáže využít 

i dubové nebo bukové dříví. Stavba výrobní linky započala v březnu roku 2021 a plánované 

dokončení výstavby je plánované na 3. čtvrtletí roku 2022. Výhodou je sdružení se stávající 

pilou a peletárnou. 

Smrková kulatina byla doposud chápána jako nesporně nejvhodnější dřevo pro výrobu 

KVH hranolů, palubek, pelet atd. Smrk má nejvyšší hřejivost, je dobře lisovatelný a je v České 

republice nejdostupnější. 

9.2 Rozšíření linky KVH 

KVH hranoly lze v současně době zařadit mezi nejžádanější a nejvýnosnější koncový 

produkt, který společnost na trhu nabízí. Poptávka po něm je enormní a současný objem 

produkce je nedostatečný, proto je potřeba dosavadní linku rozšířit a navýšit produkci KVH 
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hranolů. Zvýšení výroby bude mít kladný dopad jak na produkční čísla pily, tak samozřejmě i 

na nutnost rozšíření stavu stávajících zaměstnanců. Výroba KVH hranolů, bude po tomto 

rozšíření největší v Evropě. Plánované navýšení výroby KVH hranolů je o 15 %. Při současné 

produkci cca 14 440 m3 za měsíc by se výrobní linka dostala přibližně na objem 16 560 

m3/měsíc. Zmíněné hodnoty jsou pouze orientační, objem skutečné produkce ovlivňuje několik 

faktorů např. dimenze, opravy, víkendy apod. 

9.3 Investice do CLT panelů 

Finální produkt CLT bude nejdražším produktem pily, který bude společnost na trhu 

nabízet. CLT neboli vrstvené dřevo je stavební materiál z robusního dřeva. Vyrábí se alespoň 

ze tří nebo i více vrstev napříč lepených jednovrstvých panelů. Panely jsou složené z pěti či 

více vrstev a mohou obsahovat i příčné vrstvy. CLT ukrývá takřka nelimitované možnosti 

související se stavebním konceptem, architekturou a stylem. Současně je naprosto kompatibilní 

s jinými stavebními materiály. 

 
Obrázek 13: Technologie CLT panely 

Zdroj:[28] 
 

Panely CLT jsou způsobilé pro vnitřní i vnější stěny, střechy i stropy. Dílčí segmenty, 

dělané na míru dle patřičné projektové dokumentace a precizně opracované, se odesílají a 

dopravují nákladním vozem přímo na staveniště, kde je sestavuje odborná stavební firma. 
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9.4 Stavby z CLT 

CLT panel je certifikovaný a schválený stavební materiál. Jeho výroba podléhá striktním 

externím kontrolám. Stavby z panelů CLT lze charakterizovat bezpečností a vysokou kvalitou. 

Důkladné plánování produkce zaručuje maximálně účinné využití materiálů potřebných 

k zhotovení CLT panelů. Odborně realizovaná a projektovaná stavba z CLT, náležitě chráněná 

proti vlhkosti a povětrnostním vlivům, funguje stovky let. 

Lze předpokládat, že CLT je stavební ekologický materiál budoucnosti. Na rozdíl od 

všedních stavebních materiálů má spoustu výhod: 

§ kladná bilance CO₂, 

§ trvale udržitelná a ekologická stavební technologie, 

§ menší hmotnost na rozdíl od cihel a betonu, 

§ vynikající izolační vlastnosti, 

§ skvělé protipožární vlastnosti, 

§ suchá výstavba, 

§ zkrácená doba výstavby, 

§ jednoduchá montáž a míra prefabrikace, 

§ prvotřídní statické vlastnosti, 

§ stavba odolná proti zemětřesení, 

§ zdravé a příjemné klima v pokojích. 
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10 NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE 

Závěrečná kapitola bakalářské práce je věnována doporučením a návrhům, které mají 

podpořit zdokonalení stávající marketingové strategie společnosti. Doporučení a návrhy 

vycházejí z realizovaných analýz současného stavu společnosti a SWOT matice. 

Navržená opatření by měla spět k získání potenciálních spotřebitelů nové technologie 

CLT panelů, ale i dosavadních produktů, které na trhu už jsou. Návrhy by také mohly vést 

k celkovému upevnění pozice společnosti na trhu. Plán je postavený na základě současných 

prvků marketingového mixu a zároveň je zohledněna i kůrovcová kalamita, která v současné 

době ovlivňuje úspěch podniku. 

10.1 Cíle marketingové strategie 

Strategické cíle v marketingu vznikají především ze soudobého postavení společnosti a 

vize společnosti. Nemá význam projektovat strategii, která by kompletně obměnila vše, co 

společnost dlouhodobě vytváří a co jí přináší ekonomický zisk. 

Společnost by měla nadále poskytovat produkty a služby, které mají úspěch. Současně je 

ale potřeba rozšiřovat nabídku dřevěných produktů. Společnost má široké portfolio výrobků a 

další přibude do nabídky v průběhu roku 2021. Jedná se o rozšíření linky KVH. Začátkem roku 

2022 vše doplní nová technologie CLT. V oblasti marketingové komunikace jsou značné 

rezervy, na kterých je třeba zapracovat. Návrh marketingové strategie se zaměří na nově 

vznikající závod CLT, který bude pro společnost velkou příležitostí. Domněnkou je, že 

společnost XYZ přijde na trh v ČR jako první s technologií CLT. Lze předpokládat, že tato 

technologie výrazně změní názor na doposud používané technologie k výstavbě rodinných 

domků, kanceláří apod. Je nezbytné, aby se technologie CLT dostala do podvědomí široké 

veřejnosti a studentů a měli zmiňovanou technologii spojenou výhradně se společností XYZ. 

10.2 Produktová strategie 

Strategie produktová spočívá v rozhodnutí, jaké produkty tvořit a produkovat, 

modernizovat, do jakých investovat a které naopak z trhu odebrat. Současně definuje, kdo se 

stane spotřebitelem. Náplní produktové strategie je i rozlišení podle konečných spotřebitelů a 

trhů. Rovněž je velmi podstatné i přihlédnutí k úrovni zákazníků a jejich kupní síly.  



 54 

Je vhodné rozšíření linky a navýšení zpracování KVH hranolů, protože poptávka po 

hranolech je vyšší než samotná nabídka. Bylo by třeba zvážit, zda společnost takto nepřichází 

o finanční prostředky, které by mohla nabýt v případě vlastnění vyšší kapacity na zpracování 

hranolů. KHV hranoly jsou doposud nejdražší a nejprodávanější finální produkt, který firma 

nabízí. Zvýšení produkce hranolů bude mít pozitivní dopad na produkční čísla, ale přinese i 

rozšíření stavů nových zaměstnanců. 

Konečnými spotřebiteli společnosti jsou především stavební podniky, maloobchodníci a 

překupníci. Bylo by vhodné se orientovat i na truhláře a menší zpracovatele, kteří by hodnotné 

dřevěné produkty nepochybně ocenili. 

10.3 Cenová strategie 

Podstatným kritériem staveb z CLT panelů je dlouholetá životnost a rychlost výstavby. 

Společnost XYZ bude daného kritéria dosahat využíváním velice kvalitních strojních zařízení, 

materiálů a aplikací zkušených a způsobilých zaměstnanců. Během celé výroby bude probíhát 

přísný dohled a s pomocí nejnovějších strojírenských technologií bude dosaženo originálního 

vzhledu. 

Všechny zmiňované skutečností se ovšem musí odrazit v cenně stavby. Stavby z CLT 

panelů nemohou být laciné, jelikož použitý materiál, technologie a samostatná výroba a 

výstavba není standartní služba. Spotřebitelé musí být přesvědčeni, pomocí marketingové 

komunikace a vhodnými důkazy, že špičková kvalita a rychlost uspokojí potřebu na tolik, že se 

vyšší počáteční investice do produktu vyplatí. 

V případě stavby rodinného domku z CLT panelů je konečná cena vázaná na velikost 

stavby, složitostí výroby a samotné výstavby, množstevní srážky nebo stádia automatizace 

společnosti. Orientovat cenu podle konkurence, není společnost schopna vzhledem ke 

skutečnosti, že bude na tuzemském trhu první, kdo technologií začne nabízet, využít. Cenu bude 

nejvhodnější stanovit dle informací přijatých od mateřských společností ze zahraničí, které již 

několik let zmiňovanou technologii nabízí. 

Základním aspektem stanovení ceny je pokrytí nákladů na konkrétní výrobek, práci 

zaměstnanců a energie. Jedná se tedy o přístup nákladově orientovaný. Následně se uvolňuje 

příležitost pro určení adekvátního zisku. Příslušný zisk je potřeba určit s ohledem na cenu 

staveb u mateřských zahraničních společností. Poté, co se lidé s novou technologií seznámí a 
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naučí se ji využívat, zvýší se poptávka. Pak bude pro společnost vhodné navýšit cenu, a to i 

vzhledem k faktu, že pravděpodobně bude v ČR jediná, kdo technologii CLT nabízí. 

V zahraničí se staví stavby z CLT panelů už několik let a společnosti se shledaly 

s kladnými odezvami. Dlouholetá spokojenost s kvalitním produktem je obvykle více než 

jednodenní potěšení z dobrého nákupu. Toto je motiv, který společnost XYZ inspiroval 

k výstavbě nového CLT závodu, jehož výrobky budou mít vysokou přidanou hodnotu.  

10.4 Distribuční strategie 

Stávající distribuční strategie je dostatečná a bude dobré v ní pokračovat i nadále. 

Distribuční řetězce má společnost zajištěné téměř po celé České republice i dalších státech. 

Vzhledem k tomu, že společnost obchoduje na průmyslovém trhu a prodává především do B2B 

segmentu, využívá primárně nepřímou distribuci. Nově se snaží rozšiřovat své distribuční 

řetězce i na spotřebitelském trhu B2C, tj. podnik prodává konečnému spotřebiteli. 

Vzhledem k tomu, že společnost produkuje z velké části stavební konstrukční řezivo, je 

zřejmé, že jeho distribuce bude uskutečněná k další firmě (velkoobchodu), která řezivo – s 

cenovou přirážkou – prodá dál do maloobchodu, nebo ho zpracuje a finální výrobek prodá 

konečnému spotřebiteli. Takto podnik obchoduje s KVH hranoly, hoblovaným i stavebním 

řezivem. Jasným příkladem prodeje B2C jsou nově vznikající CLT stavby a z části i pelety, 

které se distribují přímo konečnému zákazníkovy. 

Zvýšení prodeje by bylo možné podpořit založením e-shopu (tzn. internetového 

obchodu). Společnost již v současné době disponuje e-shopem, na kterém prodává jeden ze 

svých výrobků, konkrétně se jedná o pelety. Pomocí internetového obchodu by bylo možné 

nabízet prodej dřevěných produktů široké veřejnosti. E-shop, shodně jako webová stránka, 

poskytuje možnost prodeje celý den. Návštěvníci si mohou vybrané produkty objednat 

z domova, zaplatit online kartou, platebním převodem nebo na dobírku a v konečné fázi 

objednávky si nechat vybrané produkty zaslat až domů. 

10.5 Komunikační strategie 

S komunikační strategií jsou obecně spojené poměrně vysoké finanční náklady. Tato 

strategie vede k upevnění a udržení současné pozice na tuzemském trhu. Pila využívá různorodé 

způsoby komunikace pomocí komunikačního mixu. Společnost má ve zmíněné oblasti malé 

nedostatky a bylo by možné komunikační strategii používat účinněji. 
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Pro společnost by bylo vhodné orientovat se zejména na podporu prodeje, reklamu, 

sponzoring a public relations. Pila se již několik let okrajově věnuje sponzoringu a zvýšení této 

aktivity by mohlo vést k jejímu zviditelnění. 

Návrhy na úpravu a celkové zlepšení komunikačního mixu souvisejí především 

s upoutáním pozornosti na trhu. Je třeba, aby společnost vzbudila zájem a zaujala potenciální 

spotřebitele. K tomu, aby bylo možné správně používat nástroje propagačního mixu, je nutné 

disponovat kvalifikovanými odborníky, kteří budou mít tyto činnosti jako hlavní pracovní 

náplň. Společnosti XYZ, s. r. o. chybí marketingové oddělení. Tato skutečnost je primárním 

nedostatkem, který by bylo potřeba změnit. 

Public relations 

Společnosti XYZ je v tomto návrhu doporučeno se i nadále aktivně zapojovat v oboru 

sponzoringu do podpory kultury a místního sportu (hasičské soutěže apod.). 

Vzhledem k faktu, že společnost XYZ započala začátkem roku 2021 stavbu závodu CLT, 

je nezbytné o tom informovat potenciální zákazníky a seznámit je s touto novinkou, se kterou 

společnost přijde na trh jako první v České republice. V důsledku koronavirové pandemie, která 

se šíří po celém světe, byl podnik nucen minulém i letošním roce 2021 vynechat účast hned na 

několika veletrzích, kde se měla prezentovat nejen ostatním podnikům, ale i středoškolským a 

vysokoškolským studentům, a dostat se tak do jejich povědomí. 

Je zapotřebí seznamovat mladou generaci se stávajícími i novými technologiemi 

společnosti. Díky tomu se dostaneme studentům do povědomí a až si jednou budou hledat své 

budoucí uplatnění, osloví nás, nebo jinak využijí získané informace v profesním životě. 

Spolupráce s dřevozpracujícími a stavebními školami přináší navýšení atraktivity oboru. 

Společnost je schopna si tímto způsobem zajistit pracovní sílu do následujících let.  Podpora 

vzdělání v dřevozpracujících oborech je na velmi vysoké úrovni a právě tato skutečnost 

zajištuje dostatek kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. 

Reklama 

Společnost v současné době využívá pouze některé typy reklam, obecně ale dostatečně 

nevyužívá potenciál, který reklama má. V dnešní době, kdy existuje několik typů kanálů, které 

dokážou přesně zacílit na potenciální spotřebitele a lze tak markantně navýšit prodej. Bylo by 

třeba, aby podnik v nových kampaních využil různých marketingových trendů (rozesílání 

emailu ohledně nové technologie CLT) a pomalu tak navyšovat spotřebitelské povědomí. 
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Podnik XYZ by se měl především soustředit na nově vznikající závod CLT, u kterého 

začátkem roku 2021 začal novou reklamní kampaň, je třeba hlídat její úspěšnost, další vývoj a 

dělat si prognózy celkové úspěšnosti reklamní kampaně. 

Archivovat a získávat data je v současné době lehká záležitost. Vyčíst z těchto objemných 

dat ale to, co je pro podnik reálně důležité, je úkol komplikovanější. Zmíněný úkol získává na 

důležitosti především v momentě, kdy společnost vyžaduje vyhodnotit efektivitu nákladů, které 

do kampaně investovala. 

Nejrozšířenější investicí posledních několika let jsou PPC kampaně (Pay per Click). 

V překladu toto spojení označuje „cena za klik“. Kampaně se vyznačují uhrazením částky až 

v momentě, kdy na reklamu uživatel klikne. Tímto typem reklamy si společnosti pořizují 

přivedené uživatele. Vzhledem ke skutečnosti, že přivedení uživatelů podnik stojí peníze, je 

třeba určit, zda se dané peníze vracejí, nebo v opačném případě kampaň ukončit. 

V Google Analytics lze nalézt velké množství různých informací, které mohou být k 

vyhodnocení potřeba, ale i údaje o nákladech, které byly vynaloženy na PPC kampaně. 

K posouzení, zda byla kampaň úspěšná je nutné porovnat náklady, které byly vynaloženy a 

výnosy, které kampaň společnosti přinesla. 

Nová technologie staveb CLT by měla zaujmout širokou skupinu potenciálních 

zákazníků. Společnosti doporučuji vytvořit on-line propagační video, které cílové skupině 

ukáže, jak stavby z CLT panelů fungují, jaké mají výhody, jak snadná je jejich montáž a 

samotná výstavba, která může být zrealizována v průběhu několika dní. Propagační video je 

poté možné sdílet na webových stránkách společnosti nebo Facebook profilu, na kterém by bylo 

vhodné zvýšit aktivitu. 

Placená reklama na Facebooku je aktuálně jedním z nejideálnějších marketingových 

nástrojů, který by měl být součástí používaných marketingových nástrojů. 

Jako další marketingový nástroj, který je hojně využíván v sekundárním sektoru, pro 

cílení na B2B sektor a projektanty, je profesionální sociální síť LinkedIn. Na LinkedIn mohou 

jednotlivci získat hned několik výhod pro své podnikání, ale i pro sebe samotné. Společnosti 

jsou schopny prostřednictvím podnikové stránky nebo osob, které je na zmíněné síti zastupují, 

předvést, jakým způsobem fungují a jak to ve firmě vypadá. Rovněž mohou vzdělávat a podělit 

se o nějaké know-how. Tímto způsobem lze přitáhnout nejen potenciální spotřebitele, ale i 

budoucí spolupracovníky. 
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Podpora prodeje 

Mezi nástroje podpory prodeje je možné zahrnout reklamní předměty, které nesou jméno 

a logo podniku. Společnost XYZ si nechává s časovou pravidelností zhotovovat reklamní 

předměty, které rozděluje jako dárek svým spotřebitelům. Mezi tyto předměty se řadí diáře, 

zapalovače, klíčenky, tužky, propisky nebo skládací metry. Nápis XYZ, s. r. o. si podnik 

nechává aplikovat i na trika, vesty, pracovní helmy nebo osobní oblečení. 

Bylo by vhodné zhodnotit, zda do nabídky reklamních předmětů nezahrnout sadu 

reklamních předmětů ze dřeva, která bude úzce vázána na nově vznikající technologii CLT. 

Mohlo by se jednat např. o klíčenku rodinného domku ze dřeva (viz obrázek 14), domino, 

piškvorky (viz obrázek 15), hrací kostky, dřevěnou skládačku domečku pro děti nebo 

kuchyňské prkénko. 

 
Obrázek 14: Klíčenka ze dřeva 

Zdroj:[30] 

S těmito zmíněnými předměty by bylo možné podpořit prodej například uspořádáním 

soutěže na sociální síti Facebook. Je doba, kdy velká většina lidí tráví čas na mobilu a počítači 

(i vzhledem k současné koronavirové situaci). Zájem o tyto soutěže bývá zpravidla velký a 

organizátoři si tak díky pravidlům (sdílení příspěvku, označení přátel) mohou snadným a 

levným způsobem získat followery. 

 
Obrázek 15: Dřevěné piškvorky 

Zdroj: [31] 
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Internetové stránky 

Web společnosti je zpracován v jednoduchém stylu s oku lichotivými barvami (viz 

obrázek 16), které na první pohled působí pozitivní energií. Webové stránky společnosti mají 

malé nedostatky. Hlavním z nich je nulové propojení s e-shopem na prodej pelet. Na webu není 

žádný přímý odkaz ani zmínka o tom, že je možné pelety objednat online pomocí internetového 

obchodu. V dnešní době, kdy vzhledem k pandemické situaci e-shopy v České republice těží 

maximum z prodeje online, by bylo vhodné tento nedostatek napravit. 

Další slabinou je nedostatek článků a informací v českém jazyce. Anglický jazyk je 

v dnešní době sice celosvětově nejrozšířenější, ale velká část české populace anglicky dokonale 

neumí. Informační letáky a články v AJ o dřevěných produktech a také nově vznikající 

technologie CLT panelů může potenciální spotřebitele odradit od koupě. Společnost by tak 

v první řadě měla zaměstnat překladatele, který zmíněné dokumenty přeloží do českého jazyka 

a zpřístupní je tak široké veřejnosti. 

 
Obrázek 16: Webové stránky společnosti 

Zdroj: [29] 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení marketingové strategie vybraného podniku 

při současně probíhající kůrovcové kalamitě a na základě uskutečněných analýz a jejich 

výsledků navrhnout další strategické kroky na vylepšení marketingové strategie. 

Společnost XYZ, s. r. o., sídlící v kraji Vysočina, působí na trhu dřevozpracujícího 

průmyslu již několik let, dokonce ji lze považovat průkopníkem tohoto průmyslu v ČR, což 

podporuje její tržní postavení. Podnik je fungující, řádně zavedený, dřevozpracující podnik, 

s dlouholetou tradicí a vlastnící náležitý tržní podíl. Produkty společnosti jsou vysoce kvalitní 

a konkurenceschopné. 

Podklady nezbytné k první části této práce byly čerpány z dostupných elektronických a 

knižních zdrojů. Práce je zaměřena především na poznatky z oblasti marketingových strategií, 

marketingu a marketingového prostředí. Zmíněné informace jsou využity k realizaci externích 

i interních analýz prostředí podniku. Získané znalosti z analýz vnitřního a vnějšího prostředí 

byly zahrnuty do SWOT analýzy a dále aplikovány k sestavení SWOT matice. 

Není možné říci, že by podnik nevyužíval marketingové nástroje, ale absence 

marketingového oddělení je zde patrná. Za stěžejní bod je považováno zřízení marketingového 

oddělení a zaměstnání nových odborníků, kteří se budou moci naplno věnovat vytyčeným 

cílům, jako je výběr cílové skupiny, analýza trhu konkurentů a souvisejících produktů se 

záměrem studovat dynamiku a hledat nové platformy k prodeji. Dále je třeba zvyšovat hodnotu 

služeb a produktů v očích spotřebitelů a analyzovat celkový prodej z aktuální propagace. 

Další překážku v prodeji je možné odstranit najmutím překladatele, který se bude věnovat 

překladům dokumentů z anglického jazyka do českého a zpřístupnit tak všechny materiály 

potenciálním českým zákazníkům. Většina dokumentů existuje výhradně v cizojazyčném znění 

– jazyková bariéra. 

Nejsilnějším marketingovým argumentem, který společnost nyní má, je výstavba nového 

závodu CLT. Technologie CLT panelů bude v ČR jako první zastoupena právě podnikem XYZ. 

Tato skutečnost dává firmě velkou příležitost. Spolupráce s vysokými a středními školami 

prostřednictvím projektů související s novou technologií CLT společnosti, do budoucna zajistí 

dostatek kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. Je třeba aktivněji zapracovat na propagaci 

této technologie a co nejlépe seznámit potenciální spotřebitele s jejími výhodami. Společnosti 

doporučuji vytvořit krátké propagační video, které představí, jak stavby z CLT panelů fungují, 
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jaké jsou jejich výhody, eventuálně nevýhody, jak lehká je montáž, výstavba, a že je možné ji 

zrealizovat během několika dní. 

Propagační video bude možné sdílet na sociálních a webových stránkách společnosti. Pro 

nastávající rozvoj podniku je také doporučeno – vzhledem k vzrůstajícímu počtu uživatelů, 

kteří využívají sociální sítě jako Instagram a Facebook – plné využití jejich funkcí ke zlepšení 

propagace služeb a produktů. 

Finálním výsledkem zmíněných dílčích kroků by mělo být efektivnější využívání 

marketingových nástrojů a vytvoření propagačních materiálů k nové technologii CLT a tím 

zvýšení atraktivity dřevěných staveb v očích populace. Nárůst atraktivity by mělo mít za 

následek zvýšení poptávky po nové technologii CLT a vést k posílení postavení společnosti na 

trhu. Tuto domněnku bude možné potvrdit, či popřít, až v brzké budoucnosti na základě 

získaných výsledků. 

Doporučení, návrhy a analýzy byly prezentovány jednateli podniku XYZ. Nyní záleží 

výhradně na podniku, jak se zmíněnými informacemi a doporučeními naloží. 
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