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Anotace 

Tématem této diplomové práce je analýza prodeje osobních automobilů u vybraných 

prodejen v letech 2008-2013. Práce je rozložena do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou 

spíše teoretické. První kapitola obsahuje teoretická východiska pro pojmy marketingový 

mix. Zabývá se tedy produktem, cenou, komunikací, distribucí a závěr je věnován 

segmentaci trhu. Na kapitolu jedna navazuje charakteristika ekonomické recese. Je zde 

definována ekonomická recese, popsány dopady recese na Českou republiku 

a  automobilový průmysl v krizi. Další kapitola se věnuje automobilovým značkám 

ŠKODA a Mercedes-Benz. Je vylíčena jejich historie, strategie a představeny jsou modely 

obou značek.  

Závěr práce je věnován analýze prodeje u prodejen v Liberci, kterými jsou Hoffmann 

&  Žižák spol. s r.o. a Auto GREMOS, spol. s r.o. Prodejny jsou analyzovány z pohledu 

počtu prodaných vozů, typu modelů, velikosti marže a životnosti modelů. Cílem práce je 

zjištění, zda ekonomická recese ovlivnila výsledky těchto prodejen, a navrhnout jim možná 

opatření. 

Klíčová slova 

analýza prodeje, ekonomická recese, marketingový mix, Mercedes-Benz, osobní 

automobil, ŠKODA  
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Annotation 

The topic of this thesis is an analysis of sales of passenger cars in selected stores in the 

years 2008-2013. The work is divided into four chapters, where the first three chapters are 

rather theoretical. The first chapter consists of theoretical explanations of the marketing 

mix topics. Therefore, it elaborates on the concepts of product, price, communication, 

distribution, and the conclusion of this chapter is dedicated to market segmentation. 

Chapter one is followed by characterization of an economic recession. In this part, the 

economic recession is defined and the impacts of the recession on the Czech Republic as 

well as on the car industry in times of crisis are explained. The next chapter pays attention 

to the car brands of ŠKODA and Mercedes-Benz, where their history and strategy are 

described. Car models of both brands are introduced. 

The conclusion of this thesis discusses an analysis of sales of the stores located in Liberec, 

namely Hoffmann & Žižák spol. s r.o. and AUTO GREMOS, spol. s r.o. The stores are 

analysed by taking into account the number of sold cars, model types, margin sizes and 

life-spans of the particular models. The goal of this thesis is to find out, whether the 

economic recession affected the results of these stores and what potential measures could 

be suggested to them. 

Key Words 

economic recession, marketing mix, Mercedes-Benz, passenger car, sales analysis, 

ŠKODA,  
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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je analýza prodeje osobních automobilů. Automobilový 

průmysl z velké části ovlivňuje naši ekonomiku. Nejen, že zaměstnává velké množství lidí, 

ale také se podstatně podílí na exportu, včetně využívání a nasazování pokročilých 

technologií (typu robotů) a nejmodernějších manažerských řízení. Příkladem toho je plán 

od koncernu Volkswagen, který se rozhodl, aby se nový terénní vůz od značky ŠKODA 

vyráběl v Kvasinách. V současné době se automobil stal již pro většinu lidí samozřejmostí 

a málo kdo se bez automobilu obejde. Automobil je využíván nejen k osobním, ale 

i  pracovním potřebám, proto mnoho firem má svůj vozový park. Vzhledem k dnešní době, 

kde je v každém odvětví obrovská konkurence a finančních prostředků není nazbyt, se 

musejí firmy prodávající automobily snažit o co nejlepší služby a kvalitu, aby uspěly 

v konkurenčním prostředí. 

Toto téma bylo vybráno pro autorčin zájem o zjištění, v jaké míře byl automobilový 

průmysl ovlivněn ekonomickou recesí v letech 2008-2013. I když je recese již na ústupu, 

automobilový průmysl se jen pomalu přibližuje ke stavu před rokem 2008. 

Cílem této práce je ukázat, jak ekonomická recese ovlivnila množství prodaných osobních 

automobilů dvou značek ŠKODA a Mercedes-Benz, velikost marže a další faktory 

u  vybraných prodejen v Liberci. Cílem je navrhnout možná zlepšení na zvýšení prodeje 

v budoucnosti.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o marketingovém 

mixu. Vysvětluje, co každý marketingový nástroj znamená. Dále je v této kapitole krátce 

popsána segmentace trhu. 

Druhá kapitola se nazývá charakteristika ekonomické recese. Jak už z názvu vyplývá, 

kapitola se bude zabývat tímto aktuálním pojmem. Nejprve je definována ekonomická 

recese a charakterizovány jiné druhy krize. Na tyto údaje pak navazují příčiny ekonomické 

recese ve 21. století, dopady této recese na Českou republiku a vliv na automobilový 

průmysl a to jak v České republice tak i ve světě.  
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Třetí kapitola, poslední z teoretické části, se zabývá dvěma vybranými značkami. Popisuje 

historii ŠKODA a Mercedes-Benz, strategii značky, rozmístění závodů. Důležitou částí 

této kapitoly jsou nejdůležitější události v letech 2008-2013, zde jsou napsány některé 

podstatné momenty, které se projeví v praktické části a poprvé jsou v práci důkladně 

popsány jednotlivé modely obou značek. 

Praktická část je zaměřena na dvě prodejny osobních automobilů v Liberci. Jedná se 

o  prodejny AUTO GREMOS, spol. s r.o., která prodává vozy značky ŠKODA 

a  Hoffmann & Žižák spol. s r.o., která prodává vozy Mercedes-Benz. Tyto značky byly 

vybrány z důvodu své odlišnosti zákazníků, třídy vozů a konkurence v Liberci. Nejprve 

jsou analyzované prodejny představeny, poté jsou značky analyzovány z hlediska 

kvantitativního a kvalitativního. Kvantitativní je zaměřeno na objem prodeje, objem tržeb 

a  velikost marže. Kvalitativní kritérium hodnotí modely z hlediska komparace s ostatními 

výrobci automobilů, počtu modelů a životnosti modelů.  
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1. MARKETINGOVÝ MIX – REŠERŠNÍ ČÁST A 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Při pročítání literatury k tématu analýza prodeje osobních automobilů v ekonomické recesi 

autorka práce zjistila, že na danou problematiku bylo již zpracováno několik diplomových 

prací. Z posledních let je možné jmenovat například diplomovou práci Martina Boháče – 

Analýza osobních automobilů v ČR, kde autor zmapoval trh nejvýznamnější producentů 

osobních automobilů v ČR. Cílem této práce bylo zobrazit vývoj prodeje po celé republice. 

Pavla Martínková zpracovala diplomovou práci – Analýza prodejů ŠKODA AUTO ve 

střední Evropě a rozvoj prodejní sítě, kde se autorka za pomoci vědeckých metod popisu, 

analýzy, explanace a komparace snažila analyzovat prodej vozů ŠKODA AUTO ve střední 

Evropě a zmapovat s tím související rozvoj prodejní i servisní sítě ŠKODA vzhledem ke 

vstupu nových členských států do EU.  

Diplomová práce Analýza prodeje osobních automobilů u vybraných prodejen v letech 

2008-2013 je zaměřena jiným směrem (porovnání prodeje u značek ŠKODA a Mercedes-

Benz v době ekonomické recese), z toho plyne, že výše uvedené práce nebylo možné 

využít jako zdroj informací.  

Když si zákazník kupuje výrobek, je důležité, aby měl pocit, že si vybírá nejen kvalitní, ale 

zároveň užitečný výrobek, který je rovněž za rozumnou cenu. Aby prodávající dokonale 

seskládal úspěšný produkt, vybral účelnou politiku, která je spojená s distribucí a  vhodnou 

propagací. Společnostem je nápomocen marketingový mix. Marketingový mix pomáhá 

také vybrat firmě takový výrobek, po kterých poptávka touží. Poprvé byl představen 

profesorem Jerry McCarthy v publikaci Marketing v roce 1960.  

Marketingový mix je uznávanou podnikatelskou a všestrannou koncepcí. Jeho prvky 

pomáhají manažerovi při tvorbě marketingového programu tak, že zajišťují soulad mezi 

vnitřními možnostmi podniku a proměnlivým vnějším tržním prostředím.1 

                                                           

1
 PAYNE, A. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: GradaPublishing, 1996. ISBN 80-7169-276-X. 
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Zmiňovaný marketingový mix, který je také nazývaný jako 4P, zahrnuje 4 marketingové 

nástroje, které odpovídají požadavkům prodávajícím: 

 produkt (product); 

 cena (price); 

 distribuce (place); 

 propagace (promotion). 

Čtyřem „P“ odpovídají požadavky zákazníků, které se nazývají jako 4C. Těmto 

požadavkům by se měli dobří pracovníci věnovat více. Podle Kotlera2 4C jsou: 

 řešení potřeb zákazníka (customersolution); 

 výdaje zákazníka (customercost); 

 dostupnost řešení (convenience); 

 komunikace (commucation). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Struktura 4P 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: KOTLER, P. Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet 

a  ovládnout nové trhy. 1.vyd. Praha: Management Press, 2006. s. 114.  

ISBN 978-80-247-1359-5. 

                                                           

2
 KOTLER, P., a K. L. KELLER. Marketing management. 12. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. 
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Pod každým „P“ se skrývá počet činností (viz obr. č. 1). Společnost si musí zvolit, jaký 

výrobek (produkt) nebo službu bude nabízet, určit jeho cenu a jeho cestu k zákazníkům 

(distribuci) a vybrat metody jeho propagace. 

1.1 Produkt 

Není to náhoda, že marketingový mix začíná právě produktem, je totiž nejdůležitějším 

nástrojem marketingu. Podle Kotlera definujeme produkt „jako cokoli, co lze nabídnout 

k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání 

nebo potřeby. Produkty zahrnují více než jen hmotné zboží. V širším smyslu sem patří 

fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace myšlenky i jejich kombinace.“3 

„Pod pojmem produkt si většinou představíme hmotné výrobky, jakými jsou například 

potraviny, obuv, oděvy, elektronické přístroje, automobily a různé stroje, ale i předměty 

v různém stádiu dokončenosti, jež jsou nakupovány a dále zpracovány. Produktem jsou 

však také služby, které nám poskytují opravárenská a servisní střediska, restaurace, 

kadeřnické a kosmetické salóny, přepravní společnosti (ČSD – Československé státní 

dráhy, dopravní podniky měst, ČSA – České aerolinie), finanční instituce (banky, Česká 

spořitelna), cestovní kanceláře, pojišťovny, soudy a  advokátní poradny, a pochopitelně i 

organizace, které nevytvářejí zisk- tedy zdravotní zařízení a většina vzdělávacích a 

kulturních institucí.“ 4  

1.1.1 Životní cyklus výrobku5 

Každá firma se snaží po uvedení nového produktu na trh o to, aby výrobek byl na trhu 

dlouho. Neočekává se, že jeho prodej bude věčný, ale firma bude chtít dosáhnout 

odpovídajícího zisku. Zisk by měl být v takové výši, aby pokryl vynaložené úsilí a riziko, 

                                                           

3
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. s. 615. ISBN 978-80-247-1545-2. 

4
 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. s. 139. ISBN 80-85424-88-6. 

5
 tamtéž KOTLER, s. 687. 
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které bylo spojené s uvedením produktu na trh. Proto má každý produkt životní cyklus, ale 

nelze určit jeho přesný tvar ani délku. Životní cyklus má pět charakteristických fází:  

1. vývoj produktu – začíná, když firma přijde s nápadem na nový výrobek a začne ho 

rozvíjet, tržby jsou nulové a investiční náklady rostou; 

2. uvedení na trh – tržby pomalu rostou, trh se s produktem teprve seznamuje; 

3. růst – produkt je rychle přijat trhem, zisky rostou; 

4. zralost – růst tržeb je zpomalen, protože produkt již byl akceptován většinou 

potenciálních kupujících, zisky se udržují na stabilní hladině nebo klesají; 

5. úpadek – období poklesu, zisku a propadu tržeb. 

Obrázek č. 2 ukazuje typický životní cyklus produktu.  

 

Obrázek 2: Životní cyklus produktu 
Zdroj: https://managementmania.com/cs/zivotni-cyklus-vyrobku-sluzby 

1.1.2 Úrovně produktu 

Produkt má tři úrovně, o kterých je potřeba přemýšlet již při plánování. Každá úroveň 

zvyšuje hodnotu pro zákazníka. Základní produkt je nejnižší úroveň a odpovídá na 

otázku, co je skutečným účelem koupě produktu. Základní produkt je středem celkového 

produktu. Tvoří ho základní přínosy, které spotřebitelé hledají, a jsou řešením jejich 
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problémů. Ze základních přínosů je vytvořen vlastní produkt, což tvoří druhou úroveň. 

Vlastní produkt má pět charakteristik: úroveň kvality, funkce, design, název značky 

a  balení. Třetí úrovní je rozšířený produkt, který je vybudován prostřednictvím nabídky 

doplňkových služeb a přínosů kolem základního a vlastního produktu. 6 

1.1.3 Klasifikace produktů 7 

Klasifikovat produkty můžeme podle hmatatelnosti a trvanlivosti. Zboží, které je rychle 

spotřebováno a je na jedno nebo málo použití, se nazývá jako výrobek krátkodobé 

spotřeby, například pivo, mýdlo, potraviny. Zboží, které se používá déle a vydrží mnoho 

let, je označováno jako trvanlivý výrobek, například auto, nábytek, lednička.  

Dále marketéři rozčlenili služby a výrobky do dvou rozsáhlých tříd podle typu zákazníků, 

kteří je používají- spotřební produkty a průmyslové produkty. 

Pro osobní spotřebu kupují koneční spotřebitelé spotřební produkty. Ty se rozdělují na 

rychloobrátkové zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, speciální zboží a nevyhledávané zboží. 

Rozdíl mezi těmito produkty je v tom, jak je spotřebitelé nakupují. Rychloobrátkové 

zboží zákazník nakupuje často, například mýdlo, sladkosti, noviny. Je obvykle levné 

a  prodává se na mnoha místech, aby bylo snadno dostupné. Zboží, které se kupuje méně 

často a spotřebitelé tráví hodně času při získávání informací a důsledném porovnávání 

vhodnosti, kvality, ceny a stylu alternativních značek, se nazývá zboží dlouhodobé 

spotřeby. Příkladem je nábytek, ojetá auta, oblečení a velké domácí spotřebiče. Tomuto 

zboží je poskytována velká podpora prodeje. Spotřební zboží, které má ojedinělé 

charakteristiky nebo značku, která vzbuzuje ve spotřebiteli ochotu vynaložit extra nákupní 

úsilí, je speciální zboží. Příkladem můžou být drahá domácí kina, typy a  značky 

automobilů, luxusní zboží atd. Neznámé a nevyhledávané zboží je zboží, o  kterém 

spotřebitel asi neví, nebo ví, ale za klasických podmínek není nucen si jej kupovat. 

                                                           

6
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2 

7
 tamtéž 
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Typickým příkladem jsou životní pojištění, domácí poplašné systémy, pohřební služby či 

dárcovství krve. Tento typ zboží potřebuje intenzivní reklamu a marketingové úsilí.  

Rozdíl mezi spotřebním a průmyslových produktem je v účelu, pro který je výrobek 

kupován. Průmyslový produkt je kupován za účelem dalšího zpracování nebo použití pro 

podnikání nebo v něm. Tři druhy průmyslových produktů: materiály a součásti kapitálové 

položky a zásobování a služby.  

1.1.4 Použití značek 

Kotlerova charakteristika zní takto: „značka je název, termín, znak, symbol, design nebo 

kombinace těchto prvků, která identifikuje výrobce nebo prodejce výrobku či služby.“ 8 

Spotřebitelé chápou značku jako podstatný prvek produktu. Používání značek může zvýšit 

hodnotu produktu. Tento prvek produktu může zákazníkovi nabídnout záruku kvality 

a  spolehlivosti. Aplikace značek přispívá kupujícím mnoha způsoby, např. značky 

vypovídají o kvalitě produktu, zvyšují efektivitu nákupů, upozorňují zákazníky na nové 

produkty.9 

V tabulce číslo 1 jsou shrnuty přínosy podle součástí hodnoty značky. 

                                                           

8
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. s. 628. ISBN 978-80-247-1545-2. 

9
 tamtéž 
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Tabulka 1: Komponenty hodnoty značky a přínosy značky 

Komponenty hodnoty značky Přínosy 

Podvědomí o značce Značka v souboru vyvolaných asociací 

Vliv na postoj a přijetí 

Ukotvení asociací 

Signál něčeho podstatného/závaznost 

Vnímaná kvalita Prémiová cena 

Diferenciace 

Důvod pro nákup 

Zájmy účastníka řetězce 

Potenciál pro rozšíření značky 

Silné asociace vyvolané značkou Diferenciace 

Vysoká prémiová cena 

Potenciál pro posílení paměti 

Potenciál pro rozšíření značky 

Vysoká loajalita vůči značce Nižší marketingové náklady 

Páka pro obchod 

Přitahování nových zákazníků 

Čas na řešení konkurenčních hrozeb 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: PELSMACKER, P. DE, et al. Marketingová komunikace. Praha: 

Grada, 2003. s. 74. ISBN 80-247-0254-1. 

Na následujícím obrázku si ukážeme, které faktory nejvíce ovlivňují úspěšnost značek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Faktory úspěšnosti značek 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě: PELSMACKER, P. DE, et al. Marketingová komunikace. Praha: 

Grada, 2003. s. 62. ISBN 80-247-0254-1. 

úspěšná 

značka 

Originalita Další služby 

Odlišnost 

Dlouhodobá 

perspektiva 

Integrovaná 

komunikační 

podpora 

Dobrá kvalita 



23 

1.2 Cena 

Současné firmy často bojují s rychle se měnícími cenami. Když se ceny snižují, většinou to 

vede ke snížení zisku a k cenovým válkám s konkurenty. Snížení cen ale může zákazník 

chápat, že cena je důležitější než značka. Firmy by měly zákazníka přesvědčit zaplatit 

vyšší cenu, která je podložena vyšší kvalitou.  

Pojem cena se může definovat jako peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu. 

Historicky se ceny stanovovaly smlouváním, kdy kupující a prodávající došli k přijatelné 

ceně. V moderním konceptu platí jedna cena pro všechny kupující, tato politika se nazývá 

politika pevných cen. Nyní díky internetu se vracíme k době dynamické cenotvorby, což je 

požadování různých cen v závislosti na jednotlivých zákaznících a situacích. 10 

Jediný prvek marketingového mixu, který nepředstavuje náklady, ale vede firmu k výnosu, 

je právě cena. Tento prvek mixu je velice pružný. Na rozdíl od produktu a jiných závazků 

lze cenu rychle změnit. Avšak tvorba ceny je pro velký počet firem úhlavním problémem. 

Většinou firmy snižují ceny moc rychle, aby měly větší objem prodeje, místo aby získaly 

zákazníky tím, že jejich vyšší cena odpovídá kvalitě. 11 

1.2.1 Tvorba ceny12 

Někteří ekonomové si myslí, že spotřebitelé jsou pouhými příjemci ceny a zaplatí 

jakoukoliv danou cenu. Marketéři, ale vědí, že zákazníci o ceně přemýšlejí. Zákazníci totiž 

vnímají informace o cenách a interpretují si je na základě minulých zkušeností, formálních 

informací (reklama) a neformálních informací (přátelé, rodina). Nákupní rozhodnutí jsou 

založena na spotřebitelském vnímaní ceny, nikoliv na ceně stanovené marketérem. Pro 

marketéry je velice důležité přijít na pochopení, jak spotřebitelé docházejí ke svému 

                                                           

10
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

11
 tamtéž 

12
 KOTLER, P., a K. L. KELLER. Marketing management. 12. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. 
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vnímání cen. Pro pochopení jsou důležitá tři témata- referenční ceny, vztah ceny a kvality 

a  cenová vodítka.  

I přes to, že spotřebitelé mají docela dobré znalosti o rozpětí daných cen, překvapením je, 

že málo z nich si dokonale pamatuje specifické ceny individuálních produktů. Když 

spotřebitelé přemýšlejí o produktu, mnohokrát používají referenční ceny. Prodávající 

často manipulují s referenčními cenami. Typy referenčních cen: 

 „férová cena“ (to, co by měl výrobek stát); 

 typická cena; 

 posledně placená cena; 

 nejvyšší přijatelná cena (nejvyšší cena, kterou by byla většina spotřebitelů ochotna 

zaplatit); 

 nejnižší přijatelná cena (nejnižší cena, kterou by byla většina spotřebitelů ochotna 

zaplatit); 

 ceny konkurentů; 

 očekávaná budoucí cena; 

 obvyklá zlevněná cena. 

Velká část spotřebitelů využívá cenu jako ukazatele kvality. U určitých výrobků je tvorba 

cen podle image. Často je účinná u výrobků pro ego, např. parfémů a drahých automobilů. 

Jsou-li přístupné dodatečné informace o opravdové kvalitě, cena se stává méně důležitým 

ukazatelem kvality. U automobilů na sebe vzájemně působí vztah ceny a kvality. 

Spotřebitelé si myslí, že automobily s vysokou cenou jsou vysoce kvalitní a naopak. Proto 

jsou některé značky automobilů nadhodnocené či podhodnocené.  

Na to jak spotřebitelé vnímají ceny, působí různé cenové strategie. Někteří prodejci tvrdí, 

že by ceny měly končit lichým číslem. Když je cena Kč 299,--, lidé výrobek zařadí do 

cenové skupiny 200 Kč, nikoliv 300 Kč. Jestliže chce firma působit na vnější okolí jako 

firma s vysokými cenami, měla by se vyhýbat cenám s lichým číslem na konci.  



25 

1.2.2 Stanovení ceny13 

Poprvé firma stanovuje cenu v momentech, kdy jde na trh s novým výrobkem nebo jde již 

zavedený výrobek do nového distribučního kanálu popřípadě geografické oblasti. Firma se 

rozhoduje, kam zařadí svůj výrobek z pohledu kvality a ceny. Například na automobilovém 

trhu je až osm cenových vrstev:  

 Segmentace    Příklad 

 nejvyšší    Rolls-Royce 

 zlatý standard    Mercedes-Benz 

 luxusní    Audi 

 zvláštní potřeby   Volvo 

 střední     Buick 

 jednoduchost/pohodlí   Ford Escort 

 napodobitel, ale levnější  Hyundai 

 jen laciný    Kia 

Při stanovování ceny musí firma zohlednit mnoho faktorů. Postup stanovování ceny se 

skládá z šesti kroků: 1. stanovení cílů; 2. zjišťování poptávky; 3. odhadnutí nákladů; 4. 

analýza nákladů, cen a nabídek konkurentů; 5. výběr metody stanovování cen a 6. volba 

konečné ceny. 

1.3 Komunikace14 

Firmy musí komunikovat se svými současnými i budoucími zákazníky. Aby proběhla 

kvalitní komunikace, najímají firmy reklamní agentury. Většina firem si potřebuje nechat 

poradit s tím, kolik peněz do reklamy investovat. Komunikační mix se skládá z: 

                                                           

13
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

14
 tamtéž 
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 reklama – představuje jakoukoliv placenou formu neosobní prezentace 

a  komunikace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora; 

 osobního prodej – osobní prezentace, kterou provádí prodejci společnosti za 

účelem prodeje a budování vztahů se zákazníky; 

 podpora prodeje – stimuly krátkodobého charakteru, které mají povzbudit nákup či 

prodej výrobku; 

 public relations – je o vytváření kladných vztahů v budoucnu, většinou s různými 

cílovými skupinami nebo budování dobrého „image“ firmy v případech, kdy na 

firmu byl vrhnut nepříznivý stín; 

 přímý marketing – přímé spojení s jednotlivými vybranými cílovými spotřebiteli, 

kontakt má vyvolat okamžitou odezvu a dále rozvíjet vztahy. 

Všechny prvky z komunikačního mixu mají své ojedinělé nástroje. Například reklama 

využívá tisk, televizní a rozhlasové vysílání, plakáty atd. Osobní prodej zahrnuje prodejní 

prezentace, výstavy, veletrhy atd. Podpora prodeje využívá slevy, kupóny, předvádění, 

expozice v prodejnách, prémie atd. Přímý marketing zahrnuje katalogy, stánky, internet 

atd.  

1.3.1 Osobní prodej 

Vzhledem k tomu, že automobily se většinou prodávají v autosalonech, výstavách, 

veletrzích nebo bazarech, dochází na těchto místech k osobnímu prodeji. Tento typ prodeje 

prezentuje mezilidskou část marketingové komunikace. V osobním prodeji dochází 

k dvousměrné komunikaci mezi prodejními týmy a zákazníky popřípadě případnými 

zákazníky. Cílem je prodat zboží a vytvořit vztah. Aby prodejní tým byl úspěšný, musí být 

složen z vhodných prodejců. Rozdíly mezi průměrnými a výbornými prodejci je veliký. 

Dobrý výběr prodejců tedy může výrazně ovlivnit, zvýšit, celkový výkon prodejního 

týmu.15 

                                                           

15
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 
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Aby osobní prodej byl účinný, musí být zaintegrován do komunikačního mixu. Úsilí 

osobního prodeje by mělo být podporováno ostatními elementy komunikačního mixu. 

Například osobní prodej v kombinaci s reklamou je úspěšná varianta, jestliže se v reklamě 

podporuje osobní prodej a naopak. Když je osobní prodej v kombinaci s public relations, 

musí prodejci často provádět některé aktivity z public relations. 16 

Již při náboru nových členů pracovního týmu, školící programy uvádí, že osobní prodej se 

skládá z několika fází, kterými by měl úspěšný prodej projít. Fáze jsou zaměřeny na 

získání nového zákazníka a na uzavření objednávky. Fáze, jimiž prochází prodejce, jsou 

následující:  

 identifikace a hodnocení zákazníků; 

 předběžné shromažďování informací; 

 navázání kontaktu; 

 prezentace a předvádění; 

 vyjasnění námitek; 

 uzavření obchodu; 

 poprodejní péče o zákazníka.17 

V osobním prodeji velmi záleží na prodejním rozhovoru. Ten může ovlivnit buď pozitivně, 

nebo negativně celý prodej. Úvod tohoto rozhovoru závisí na tom, s kým se prodejce sejde, 

zda jde o stálého zákazníka nebo o nového. Cílem počáteční fáze prodejního rozhovoru je 

vyvolat v zákazníkovi zájem. Uvedeme si některá pravidla úvodu: 1. nechat mluvit klienta; 

2. vyptávat se; 3. předvádět vizuálně; 4. informovat; 5. navodit dialog. 18 

 

                                                           

16
 VAN HEERDEN, CH., and Mc. CANT. Personalselling. 1. ed. Juta and Co Ltd, 2004.  

ISBN 9-780702-166365. 

17
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2.  

18
 GEFFROY, E. K. Klíč k prodejním úspěchům. 1. vyd. Praha: Management Press, 1997.  

ISBN 80-85943-50-6. 
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Prodejci mohou být také různé osobnostní typy, které si rozdělíme podle určitých 

charakteristik. Charakterizujme si jednotlivé typy ve dvou rozměrech- zájem prodejce na 

prodeji a zájem prodejce na dobrých vztazích se zákazníkem. Typy prodejců a jejich styly 

řízení si ukážeme v tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Typologie prodejců a styly řízení 

Typ prodejce Zájem na prodeji Zájem na dobrém vztahu 

lhostejný Nízký nízký 

racionální Vysoký nízký 

přátelský Nízký vysoký 

průměrný Střední střední 

profesionál Vysoký 

 

vysoký 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě: REZEK, J. a A. FILIPOVÁ. Umění prodávat. 1. vyd. Praha: Grada, 

2000. s. 129. ISBN 80-7169-905-5. 

Lhostejný prodejce nemá ve snaze přesvědčovat zákazníky o výhodnosti své nabídky, ani 

nemá zájem budovat dobré vztahy. Když už tento typ prodejce realizuje nějaký prodej, pak 

je to spíše iniciativou zákazníka nebo kvalitou nabízeného produktu. Lhostejný typ 

prodejce není vyhledávaným typem zákazníky. Racionálnímu prodejci jde hlavně o to, 

aby se uskutečnil prodej. Na vztazích se zákazníky mu nezáleží. Tento prodejce občas 

používá i nátlakové taktiky, jeho vyjednávání bývá tvrdé. Ani tento typ není zákazníky 

vyhledáván, mají pocit manipulace. Cílem přátelského prodejce jsou kladné (přátelské) 

vztahy se zákazníky. Jeho péče o zákazníky je až přehnaná, je vůči nim pozorný. Přátelský 

typ prodejce je vyhledávaným typem, zákazníci se v jeho přítomnosti cítí příjemně. 

Komunikace mezi nimi je v přátelském duchu. Průměrný prodejce je charakterizován jako 

dobrý prodejce, kterému chybí už jen kousek k profesionální dokonalosti. Průměrný 

prodejce používá úměrnou prodejní taktiku, má ohled na zákazníka i na finální výsledek 

prodeje. Otevřená a vstřícná gesta, pozitivní signály, úsměv, přiměřený oční kontakt, to 
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jsou vlastnosti jednání, která používá prodejce profesionál. Profesionál se orientuje na 

dlouhodobé, vzájemně výhodné vztahy. 19 

Některé z následujících dispozic a personálních znaků jsou podstatné ve většině 

mezilidských vztahů, některé mohou i zvyšovat šanci na úspěch ve světě obchodu. 

Úspěšný prodejce je například: aktivní, činorodý, iniciativní; má vztah k lidem, sebejistý, 

poctivý, svědomitý, odpovědný, trpělivý. 20  

1.4 Distribuce21 

Úspěch firmy jako takové nezávisí jen na tom, jak dobře funguje, ale také na tom, jak 

dobře dokáže celý marketingový řetězec konkurovat řetězcům konkurence. Automobilka 

Mercedes může vyrábět nejlepší automobily na světě, ale i tak se ji nemusí dařit dobře, 

když dealeři nezvládnout konkurovat dealerům ostatních automobilek. Aby se Mercedesu 

dařilo, musí vhodně zvolit a vytvořit správné řízení partnerských vztahů.  

1.4.1 Franšíza 

Nejobvyklejší formou smluvního vztahu je franšíza, v tomto vztahu propojí franšízor 

několik úrovní systému výroba – distribuce. Franšízor většinou poskytne značku, počáteční 

investici, know-how, marketingovou a účetní podporu a také management franšízy. Za 

poskytnuté věci dostává určitou kompenzaci (počáteční platbu, licenční poplatky, nájem za 

vybavení, podíl na zisku). Existují tři formy franšízy, nás ale bude zajímat pouze jedna 

forma, která se nazývá maloobchodní systém sponzorovaný výrobcem. Tento typ je častý 

v automobilovém průmyslu. BMW uděluje licence dealerům, kteří prodávají jejich vozy. 

Ti jsou nezávislí obchodníci, kteří souhlasí s danými podmínkami prodeje a služeb.  

                                                           

19
 REZEK, J. a A. FILIPOVÁ. Umění prodávat. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-905-5. 

20
 tamtéž 

21
 KOTLER, P., et al. Moderní marketing. 4. vyd. Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 
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1.5 Segmentace trhu 

Jakubíková píše ve své knize „segmentace trhu je koncepční rozdělení trhu na relativně 

homogenní skupiny spotřebitelů, sdílejících jednu nebo více významných společných 

vlastností, s cílem lépe vyhovět každé z nich. Segmenty se mohou lišit svými potřebami, 

charakteristikami a nákupním chováním. Je možné na ně působit modifikovaným 

marketingovým mixem.“ 22 

Způsoby klasické segmentace trhu:  

 geografická – kontinent, stát, region, kraj, město, obec, počet obyvatel aj.; 

 demografická – pohlaví, věk, rodinná struktura, výše příjmu, povolání aj.; 

 psychografická – sdílené aktivity, zájmy, názory, osobnost aj.; 

 behaviorální – přístup spotřebitelů k produktům, identifikace kupujících, příležitosti 

užívání, hledaný užitek aj. 

 

                                                           

22
 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. s. 162. ISBN 978-80-247-4670-8. 
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2. CHARAKTERISTIKA EKONOMICKÉ RECESE 

„Jsou události, které změní běh dějin. Historické předěly, které rozdělují tok času na 

„předtím“ a „potom“. Jedním z těchto milníků byla Velká deprese ve třicátých letech. 

Ekonomie na teoretické úrovni i v praxi hospodářské politiky již nikdy nebyla stejná po 

Velké depresi jako před ní. Již začátkem roku 2009 bylo zřejmé, že finanční krize z let 

2007-2008 bude podobným historickým momentem. Ačkoli její mechanismus byl odlišný 

a  škody zřetelně menší, vliv na lidské uvažování bude nejméně stejně silný a trvalý. 

Finance a ekonomika po krizi již nikdy nebudou stejné jako předtím.“ 23 

„Roky 2007, 2008 a 2009 se zcela jistě zapíší do dějin světové ekonomiky jako časy první 

opravdu globální a hospodářské krize. Dnes ještě neumíme docenit její velikost, hloubku 

a  novost, ale asi již všichni cítíme, že se zrodila ekonomická recese s vlastnostmi 

počítačového viru – je neobyčejně nápaditá, adaptabilní a vysoce inovativní. Se značkou 

ironie musíme připustit, že tato krize měla a svým způsobem stále má všechny vlastnosti, 

které by podle teorie a vědy měl mít moderní a dynamický podnik v nové, globální 

ekonomice.“ 24 

Slovo krize, ať už hospodářská, finanční, dluhová nebo hypoteční, je jedním z předních 

témat zobrazujících se ve všech médiích i v celé společnosti. Krize má rozhodně vliv na 

obyvatelstvo, podniky a skutečnou ekonomiku. V současném globalizovaném tržním 

prostředí musí právě podniky čelit dopadům krize. 

Tato kapitola nám řekne, co to ekonomická recese je. Budeme si charakterizovat finanční 

a  hospodářskou krizi. Dále si popíšeme příčiny vzniku ekonomické recese. Zhodnotíme 

vliv celosvětové recese na Českou republiku a všeobecné následky recese. V poslední části 

se zaměříme na automobilový průmysl v krizi, ukážeme si pár tabulek a grafů, které budou 

potvrzovat dopad recese na toto odvětví. 

                                                           

23
 KOHOUT, P. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 14.  

ISBN 978-80-247-4019-5. 

24
 KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. s. 10. ISBN 978-80-247-3136-0. 
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2.1 Definice ekonomické recese 

V letech 2007, 2008 a 2009 se nacházela i česká ekonomika ve stavu ekonomické recese. 

Za tento stav se považuje okamžik, kdy klesá hrubý domácí produkt (HDP) ve dvou po 

sobě následujících čtvrtletí. Z dlouhodobých řad růstu HDP nás hospodářská recese 

navštěvuje zpravidla jednou za 6-12 let. Recese je klasickou přirozenou součástí 

hospodářského cyklu, nastává v době, kdy po letech expanze dojde k poklesu 

hospodářského růstu a po určitou dobu se meziroční růst dostává do mínusových čísel.25 

Recese je teprve cesta ke dnu v ekonomickém cyklu, krize už je právě ono dno. V dobách 

recese vládní aparát, na rozdíl od firem, spotřebovává peníze téměř stejně a nepropouští. 

Tím pádem pomáhá ke stabilizaci ekonomiky. Vláda automaticky začíná snižovat daně 

z příjmu a podpora v nezaměstnanosti roste, to pomáhá zanechat příjmy občanů na dobré 

úrovni.26 

Ve stavu recese dochází například k: 

 poklesu HDP; 

 poklesu investic; 

 poklesu spotřebitelských nákupů; 

 zvyšování nezaměstnanosti; 

 pádu akciových indexů; 

 bankrotu některých podniků; 

 stagnaci či poklesu platů; 

 propadu cen nemovitostí; 

 poklesu exportu spolu s výkonem průmyslu. 

                                                           

25
 ŠALAMONOVÁ, I. Jaký je rozdíl mezi recesí a depresí? [online]. 2009, [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: 

http://byznys.ihned.cz/c1-32726980-jaky-je-rozdil-mezi-recesi-a-depresi 

26
 tamtéž 
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2.1.1 Charakteristika finanční a hospodářské krize 

Při definování pojmu finanční krize, je důležité vědět, že příčiny ekonomických problémů 

nepramení z reálné ekonomiky, ale nacházejí se ve finančním systému. Pod pojmem 

„finanční krize“ jsou v teoretických analýzách začleňovány specifické případy poruch 

finančního systému: 

 krize měnová; 

 krize bankovní; 

 krize dluhová či úvěrová; 

 systematická finanční krize – zahrnuje projevy většiny shora uvedených typů krize, 

a to s různou spojitostí. 27 

Finanční krize muže být vymezena jako podstatné zhoršení většiny finančních indikátorů, 

vzniká z důvodu nestability ekonomického systému. Právě finanční krize se může stát 

impulsem pro zrod celkové hospodářské recese. 

Věcí, které přispívají ke vzniku finanční krize, je mnoho. Za jednu z příčin finanční krize 

se dá označit necitlivý zásah centrální banky, která provádí monetární politiku. Silný 

ekonomický růst stimuluje expanzivní monetární politika. Růst je v podobě nárůstu 

investičních aktivit a rostoucích objemů na trzích s cennými papíry. Zmiňovaný typ 

hospodářské politiky s sebou nese investiční naději, která působí na ceny různých typů 

cenných papírů nezávisle na jejich skutečné hodnotě. V tento okamžik jsou vytvořeny 

skvělé podmínky pro začátek spekulativního motivu poptávky po penězích. Spekulační 

poptávka po penězích je propojena s neurčitostí pohybu budoucích úrokových sazeb.  

Finanční krize posledních let: 

 americká bankovní krize (1980-1995); 

 chilská finanční krize (1981-1985); 

                                                           

27
 DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2008. 

ISBN 978-80-7400-075-1. 
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 latinskoamerická dluhová krize (1982-1989); 

 japonská finanční krize (1989-2004); 

 skandinávská bankovní krize (1988-1994); 

 krize evropského směnného mechanismu (1992-1993); 

 druhá mexická finanční krize, zvaná tequilla crisis (1994-1995); 

 krize české koruny (1997); 

 asijská finanční krize (1997-1998); 

 ruská finanční krize (1998); 

 brazilská finanční krize (1998-1999); 

 turecká finanční krize (2000); 

 argentinská krize (2001-2002); 

 americká hypoteční krize, přeměnná v globální ekonomickou krizi (2007-?).28 

Hospodářská krize je ve většině případů vyústění nestability ekonomického systému. 

Když klesne výkon ekonomiky na více než dva roky, můžeme mluvit o hospodářské krizi. 

Z hospodářské krize se může vyvinout až hospodářská deprese.  

2.1.2 Rozdíl mezi finanční a hospodářskou krizí 29 

Dle zmíněných definic je jasné, že finanční krize a hospodářská krize nejsou pojmy 

stejného významu. Zásadní rozdíly jsou v těchto bodech: 

 příčiny vzniku krize; 

 délka trvání krize; 

 negativní důsledky krize. 

Finanční krize vzniká a zasahuje zejména finanční trh- mezibankovní trh a trh s úvěry. 

Finanční krize nemusí mít závažné dopady na reálnou ekonomiku. Počátek finanční krize 
                                                           

28
 KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. s. 10. ISBN 978-80-247-3136-0. 

29
 KOHOUT, P. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha: Grada, 2011. 

ISBN 978-80-247-4019-5 
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může být nazván jako oblastní krize, která se za pomoci současného období globalizace 

přetvoří v hospodářskou krizi. Finanční krize trvá většinou kratší dobu než hospodářská 

krize. 

Hospodářská krize zasahuje do celého hospodářství (nezaměstnanost, produkt, inflace, 

spotřeba atd.) a je extrémně negativním sociálním jevem. Hospodářská krize může mít 

svými negativními důsledky vliv na mezinárodní výkonnost světové ekonomiky a důsledky 

jsou rozsáhlé a hluboké.  

Kohout P. označil ve své knize stav z roku 2008 jako Velkou finanční krizi. Říká, že 

sledujeme-li vývoj finančních krizí, můžeme najít společné rysy chování trhu: 

1. krizi předchází úvěrová expanze – dříve ji způsoboval příliv zlata, nyní je 

způsobena expanzivní politikou centrálních bank nebo velkým přílivem 

zahraničních investic; 

2. když expanduje objem úvěrů, expanduje i objem špatných úvěrů – i přes veškerou 

snahu o kontrolu kvality úvěrů toto pravidlo trvá; 

3. při dosažení určité hladiny špatných úvěrů nastává bankovní krize – spouštěčem 

mohou být např. problémy s měnovým režimem, politický otřes nebo náhodný 

pokles akciových indexů; 

4. jak reagují bankéři na zprávu o bankovní krizi – banky omezují nově poskytované 

úvěry, čímž zhorší stav u zdravých podniků; 

5. následuje hospodářská recese – více či méně hluboká. 

Tento mechanismus fungoval během krizí v roce 1873, 1929 a 2008.  

V knize Světová ekonomika: nové projevy a perspektivy od Kunešové H. můžeme také 

najít obecné znaky finančních krizí. Říká, že pro rozvojové země je klasickou kombinací 

krize bankovní a měnová. I přes jedinečnost každé krize, lze najít společné rysy. Podle 

Kunešové těmi rysy jsou: 

1. finanční deregulace a liberalizace kapitálových transakcí; 

2. zvýšený příliv kapitálu; 

3. tendence ke zhodnocování domácí měny a ke zhoršování rovnováhy běžného účtu; 



36 

4. změny makroekonomické regulace jiných zemí; 

5. ztráta kapitálu; 

6. investoři prchají ze země. 30 

2.2 Příčiny ekonomické recese v prvním desetiletí 21. století 

Americký myslitel Michael Novak tvrdí, že nejvýznamnějším kořenem problémů je 

americká vláda. Oblast bytové výstavby je místo, kde celá krize začala. Americká vláda 

vytvořila organizaci známou pod jménem FannieMae, která poskytovala hypotéky lidem, 

kteří si chtěli pořídit bydlení. Fannie Mae jsou polostátní instituce. Tyto instituce 

neposkytují hypotéky přímo, ale hypotéky kupují u bank. Fannie Mae nabízela nejlepší 

podmínky pro lidi, kteří si chtěli půjčit peníze na bydlení. Vláda k tomu ještě změnila 

pravidla a upřednostnila Fannie Mae před všemi ostatními bankami. Což byla obrovská 

chyba, kterou vláda udělat neměla. Demokratická vláda se snažila lidem ulehčit to, aby 

získali hypotéku, ale udělala získání až moc snadné. Žádný člověk nemusel dokazovat, že 

má zdroje na zaplacení. Stačilo, že lidi dali malou částku, dostali hypotéku a mohli si 

koupit dům. Ale když lidé nemohli splatit hypotéku, tak jim banka dům vzala. To se 

stávalo po celé Americe. Nejpodstatnější je, že celý proces zahájila vládní pravidla. Nebyli 

to pouze chudí lidé, kteří se dostali do těchto problémů. I poměrně bohatí, kteří už měli 

vlastní dům, viděli snadné úvěrové podmínky a rozhodli se vzít hypotéku na druhý dům 

třeba u moře. Ale ten pak nebyli schopni splatit. 31 

Mankiw uvádí, že většina makroekonomických veličin měřících nějaký druh příjmu, 

výdajů nebo výroby se pohybuje společně ve velmi úzkém vztahu. Pokud dojde v období 

recese k poklesu HDP, tak dochází současně k poklesu osobních příjmů, firemních zisků, 

                                                           

30
 KUNEŠOVÁ, H., E. CIHELKOVÁ a kol. Světová ekonomika nové jevy a perspektivy. 2. dopl. a přeprac. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-455-4. 

31
 BYDŽOVSKÁ, M. Není to krize, jen horší recese [online]. 2009, [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: 

http://www.euroskop.cz/8801/14080/clanek/m-novak-neni-to-krize-jen-horsi-recese/ 
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spotřebitelských výdajů, investičních výdajů, průmyslové výroby, maloobchodních tržeb, 

tržeb za prodej automobilů atd. Recese je tedy jevem, který zasahuje celou ekonomiku.32 

Stručný výčet příčin hospodářských recesí:  

 hospodářskými výsledky nepodložený extrémní růst cen akcií a následné splasknutí 

této akciové bubliny; 

 nerozvážné firemní investice do nadhodnocených odvětví ekonomiky; 

 dramatický nárůst cen nemovitostí; 

 měnová krize a s ní související útok veřejnosti na vklady v bankách; 

 neúnosné zadlužení státu; 

 extrémní růst cen komodit na světových trzích (ropné šoky); 

 ztráta zahraničních trhů; 

 přírodní katastrofa; 

 teroristický útok; 

 válka atd.33 

2.2.1 Opatření vybraných zemí proti recesi v roce 2008 a 200934 

Francie 

Bankovní sektor byl vládou v roce 2008 podpořen v hodnotě 320 miliard eur. Tato částka 

měla padnout na stabilizaci bankovního sektoru. Další výdej činil 40 miliard eur, ten 

sloužil jako záloha bankám, jestliže měly problémy s okamžitou likviditou. Vláda 

vymezila i peníze pro oživení ekonomiky, částka byla 26 miliard eur. V dalším roce, roce 

2009, vláda mohla poskytnout až šest miliard eur. Tato pomoc byla určena na podporu 

                                                           

32
 MANKIW, N. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-716-9891-1. 

33
 ZEMÁNEK, J. Kdy přijde další celosvětová hospodářská recese? Euroekonom [online]. [cit. 2013-12-09]. 

Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-recese 

34
 MAREK, O. Řešení finanční krize automobilového průmyslu. [Diplomová práce]. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně – Fakulta podnikatelská, 2009. 
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automobilového sektoru, vláda však měla podmínku, že budou zachovány pracovní 

příležitosti. S plánem je také spojen finanční bonus 1.000 euro pro obyvatele, kteří si 

zakoupí vůz s nízkými emisemi a zároveň odevzdají auto minimálně deset let staré, tzv. 

šrotovné. 

Německo 

Částka, kterou schválil německý parlament na podporu ekonomiky, byla největší 

v poválečných dějinách Německa. Jedná se pomoc v hodnotě 50 miliard eur. S plánem 

bylo spojeno snížení daní a zavedení šrotovného ve výši 2.500 eur za koupi nového, 

energeticky úsporného vozu. Aby majitel nového vozu tento obnos dostal, musel odevzdat 

nejméně devět let starý vůz. V listopadu 2009 byla odsouhlasena první německá podpora 

v hodnotě přes 30 miliard eur. V případě potřeby vláda předpokládala poskytnutí dalších 

500 miliard eur, ty byly ve formě ručení a přímé kapitálové výpomoci bankám z veřejných 

prostředků. 

Velká Británie 

Záchranný plán pro britské banky byl v hodnotě 50 miliard liber. Oznámila to britská vláda 

již v říjnu 2008. Dále bylo vyčleněno dalších 200 miliard liber pro krátkodobé půjčky, 

které jsou k dispozici bankám v případě potřeby hotovosti. O rok později v roce 2009 

britská vláda nabídla zaručení se za úvěry malým a středním firmám v hodnotě 20 miliard 

liber. Plán pomoci k přežití v automobilovém průmyslu, obsahoval záruku úvěrů pro 

automobilové společnosti v celkovém objemu 2,3 miliardy liber. 

Itálie 

Soubor opatření přesahující 80 miliard eur schválila vláda na pomoc bankám, rodinám 

a  podnikům vypořádat se s dopady globální finanční krize. Toto proběhlo na konci roku 

2008. I Itálie měla v plánu pomoci automobilovému sektoru a dalším průmyslovým 

odvětvím, vyčlenila na to přes 2 miliardy euro. Ani Itálie neváhala se zavedením 

šrotovného za likvidaci starého vozu a bonus na koupi nového, ekologičtějšího auta. Byla 

ochotna poskytnout daňovou úlevu na nákupy elektrospotřebičů a nábytku v ceně přes 

10.000 eur. 
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2.3 Dopad celosvětové recese na Českou republiku 

Spojené státy nebyly jediné, které byly ovlivněny finanční krizí. Krize měla dopad stejně 

jako ve 30. letech minulého století na celý svět a ani Česká republika nebyla výjimkou. 

Tempo finanční krize v letech 2007-2010 bylo v České republice pozvolné. Tím, že se 

v českém bankovnictví používá obvyklý systém, kde se využívají na úvěrování domácí 

ekonomiky domácí úspory, se Česká republika vyhnula první fázi krize – finanční krizi. 

Jednou z výhod pro českou ekonomiku jsou také čeští obyvatelé, ti více spoří a nemají 

tolik ve zvyku žít na dluh, jako lidé z jiných zemí, které krize zasáhla. Další výhodou je 

naše národní měna. Ta ochraňuje stát, protože český finanční trh setrvával skrz měnový 

kurz separován od zahraničního. Díky tomu se česká ekonomika nedostávala tak lehce do 

nerovností na finančním trhu ve světě. 35 

Česká republika však pocítila druhou fázi - hospodářskou recesi. Hospodářskou recesi jako 

první zaznamenaly podniky, které obchodovaly se zahraničím. Důvodem byl pokles 

poptávky po našich vývozech. Protože v zahraničí klesla spotřeba zboží, snížila se tím 

i  poptávka. Vše vedlo ke snížení výroby a důsledkem toho bylo zvýšení nezaměstnanosti. 

Tím, že klesly zakázky, byla i nižší poptávka po úvěrech, což přispělo k poklesu celé 

ekonomiky. A vzhledem k tomu, že firmy neměly tak vysoký zisk, vedlo je to 

k neschopnosti splácet úvěry bankám. České podniky jsou závislé na exportu ze 70 %. 

Český export je orientován na zboží dlouhodobé spotřeby a investičních statků, takže 

oživení vždy souvisí s vývojem v zahraničí. Poklesem příjmů se i výrazně zvýšil deficit 

státního rozpočtu. 36 

Jako opatření pro zmírnění hospodářské recese v roce 2007 se česká vláda, stejně jako 

světové vlády, rozhodla změnit veřejné finance. Cílem změny byla snaha o zpomalení 

státního deficitu. Tyto reformy nebyly moc úspěšné.  

                                                           

35
 JANÁČKOVÁ, S. Krize eurozóny a dluhová krize vyspělého světa. Praha: Centrum pro ekonomiku 

a  politiku, 2011. ISBN 978-80-86547-95-4. 

36
 tamtéž 
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Problematiku vývozu a dovozu ČR si ukážeme na následujícím grafu. Budeme sledovat 

dopady krize na obchodní bilanci ČR. V roce 2008 došlo k propadu obchodní bilance, kde 

vývoz převyšoval dovoz pouze o 67,2 mld. Kč. V roce 2009 i přes finanční krizi ve světě 

v ČR rostla bilance zboží. V roce 2010 nastal opět propad, tentokrát byl export zboží větší 

než import o 121,2 mld. Kč. V následujících letech není patrný žádný propad.  

 

Obrázek 4: Vývoj obchodní bilance v ČR v letech 2006-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Českého statistického úřadu 

37
 

Domácím automobilkám a výrobcům automobilových dílů v roce 2012 vzrostly tržby 

zhruba o 7 % na 833,5 miliardy korun. Export tvořil přes čtyři pětiny, celkem 680 miliard. 

Automobilový průmysl se na tržbách celého průmyslu podílel 23 %, což je o 1% bod víc, 

než v roce 2011.  

Na posledním grafu v této kapitole si zobrazíme, jak se vyvíjel státní dluh během recese. 

Největší nárůst státní dluh zaznamenal v roce 2009. Rozdíl oproti roku předchozímu byl 

178,4 mld. Kč.  

                                                           

37
 ČSÚ. Statistické ukazatele [online]. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/vbd/uazatele.jsp 
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Obrázek 5: Státní dluh v ČR v letech 2006-2012 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Eurostatu

38
 

2.4 Následky recese 

V průběhu začátku roku 2008 se některé akcie propadly až o 50 %. Centrální banky USA, 

eurozóny Británie, Kanady a Švýcarska podpořily celosvětový finanční systém 

neobvyklým dodáním nových peněz. Vložila do finančního systému přes 230 miliard 

dolarů. Převážnou většinu pomoci poskytl Federální rezervní systém. Poskytnutí těchto 

peněz na trhy mělo zklidnit důsledky úvěrové krize, které ohrožovaly rovnováhu 

finančního systému vyspělých států. Dalším úderem pro světovou ekonomiku byl pád 

americké investiční banky Bear Steams v březnu 2008. V tom okamžiku nad ní přebrala 

centrální banka kontrolu. Bear Steams obchodovala pouze s cennými papíry, kdy investice 

byly kryty převážně dluhem. Avšak už v září 2007 zbankrotovala investiční banka Lehman 

Brothers, která díky chybným odhadům na nemovitostech ztratila v průběhu roku 2008 
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 OBECNÁ DATABÁZE EUROSTATU. Vládní statistiky – státní rozpočet [online]. [cit. 2013-12-12]. 
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6  miliard dolarů. Vzhledem k tomuto krachu a žádnému zásahu vlády vznikly další obavy 

z vývoje amerického bankovnictví. 39 

Když se hypoteční krize přeměnila v krizi likvidity, bankám pomalu klesaly finanční 

prostředky a domácnosti se dostaly do platební insolvence, z důvodu zvýšených splátek.  

Následky krize lze sumarizovat takto:  

 bankroty bank a pojišťoven byly zapříčiněny vlivem nedostatečné likvidity; 

 snížené hodnoty firem, které neměly dostatečné zajištění úvěrů, byly způsobeny 

prudkým poklesem akci; 

 tím, že se peníze neinvestovaly na akciových trzích a byly použity na komoditních 

trzích, zvýšily se výrobní náklady a tím pádem se zdražily věci denní potřeby; 

 lidé neměli finance na splátky hypoték; 

 zvýšení nezaměstnanosti se stalo snižováním nákladů; 

 inflace vznikla z důvodu vložení velkého množství peněz státu do velkých 

finančních ústavů, přenesly se tak aktiva do zlata.40 

Finanční krize jako první z eurozóny postihla Řecko, stalo se tomu tak v roce 2009. 

Projevilo se, že Řecko je před krachem, jelikož řecké vlády zkreslovaly statistiky. Řecko 

bylo příkladem nezodpovědnou fiskální politikou, což byl důvod zadlužení. V dubnu 2010 

Řecko muselo, jako první zemí z eurozóny, požádat o financování ze zdrojů Evropské unie 

a Mezinárodního měnového fondu. Abychom nekřivdili pouze Řecku, do problémů se 

dostaly i státy, které řádně hospodařily. Problémy se staly působením ve výkonnosti 

a  konkurenceschopnosti ekonomik ve fázích hospodářského cyklu mezi jednotlivými státy 

eurozóny. V listopadu 2010 Řecko následovalo Irsko a v dubnu 2011 Portugalsko, potíže 

těchto zemí se ukázaly na dluhopisovém trhu. Dluhy a nedůvěra trhů ohrožují další země – 

velmi zadlužené jsou také Belgie, Itálie a Španělsko. V průběhu roku 2011 Evropská 

                                                           

39
 KOHOUT, P. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha: Grada, 2011. 

ISBN 978-80-247-4019-5 
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 tamtéž 



43 

centrální banka (ECB) v rámci záchrany eurozóny nakupovala dluhopisy zadlužených zemí 

(Portugalska, Irska, Itálie, Španělska). Tento čin znovu pomohl ke zhoršení dluhové krize 

v eurozóně. 41 

Státy PIIGS (zkratka pro seskupení evropských ekonomik, které mají vysoký veřejný dluh 

– Portugalsko, Irsko, Řecko, Španělsko někdy i Itálie) měly velké deficity rozpočtů 

a  u  bank se silně zadlužily. Mezi země, kterých se krize zatím nedotkla, patří Německo, 

Lucembursko, Nizozemí, Finsko. 42 

Příčiny vzniku evropské finanční krize:  

 finanční nezodpovědnost vlád a politiků (existence na dluh, falešné statistiky); 

 úvěrová inflace, která vede k bublinám a bankovním krizím; 

 mzdová inflace nad úrovní produktivity dané země, která vede ke ztrátě 

mezinárodní konkurenceschopnosti. 43 

Možné důsledky evropské finanční krize jsou: 

 bankroty států; 

 ztráta konkurenceschopnosti; 

 možný rozpad Evropské měnové unie; 

 možnost vystoupení některých zemí z eurozóny – Řecko, Portugalsko; 

 rozpad eurozóny.  

 

                                                           

41
 KOHOUT, P. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha: Grada, 2011. 

 ISBN 978-80-247-4019-5 
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2.5 Automobilový průmysl v krizi 

Finanční a ekonomická krize měly velký rozsah. Nejenom, že finanční krize ovlivnila 

finanční sektor, ale měla dopad na všechna odvětví. Obyvatelé i podniky začali šetřit, 

spotřebitelé snížili během krize výdaje a větší investice si velmi dobře rozmýšleli. 

Ekonomická krize si začala vybírat daň i v automobilovém průmyslu. Automobilový 

průmysl patří mezi nejvíce postižené a hodně rizikové sektory. Automobilový průmysl 

výrazně podporuje mnoho evropských ekonomik. S výrobou aut je spjat dlouhý řetězec 

výrobců, dodavatelů a subdodavatelů. Ti všichni zaměstnávají velký počet lidí, odvádějí 

daně a platí sociální poplatky. Automobilový průmysl napomáhá k zaměstnanosti, přímo 

i  nepřímo zaměstnává přes 12 miliónů lidí, to se rovná přibližně 6 % ze všech pracujících 

obyvatel zemí EU. Na většině hlavních trhů s výjimkou Německa klesla poptávka po 

nových vozech, pokles poptávky je právě z důvodu odložených investic spotřebitelů. Nízká 

poptávka nejvíce zasáhla USA a Západní Evropu. 44 45 

V roce 2012 vyšly statistiky, které ukazují nejhorší prodeje automobilů za posledních deset 

let. Na tento fakt musely automobilky rychle zareagovat. Předtím už většina z nich 

nepopírala problémy s odbytem a mluvily o nadbytečných kapacitách. Výsledky o prodeji 

byly ve skutečnosti horší než špatné prognózy. Bylo zřejmé, že automobilový průmysl 

čeká velká změna. Některé továrny, které byly pod hranicí ziskovosti, jako např. italský 

FIAT, který v roce 2012 hlásil o 17% nižší prodej, už dal svým zaměstnancům 

neplánované volno, o stejném řešení přemýšlel i Opel. Nejhorší situace je u francouzského 

koncernu PSA, který je představován vozy značky Peugeot a Citroën. Tento koncern 

oznámil ztrátu v roce 2012 a to neuvěřitelných 809 miliónů eur. Řešení tohoto stavu na 

sebe nenechalo čekat a vše vedlo k uzavření továrny v Alunay, tímto krokem totiž měla 
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 KAPLAN, J. Krize automobilového průmyslu [online]. 2012, [cit. 2013-12-13]. Dostupné z: http: 

ekontech.cz/clanek/krize-automobiloveho-prumyslu 
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 ČTK. Krize dopadla i na automobilový průmysl. Nových aut se v EU prodalo o desetinu méně [online]. 

2012, [cit. 2013-12-13]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-55060300-krize-dopadla-i-na-

automobilovy-prumysl-novy-aut-se-v-eu-prodalo-o-desetinu-mene 
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PSA ušetřit až 1,5 miliardy eur. Po neuspokojivých hospodářských výsledcích prodal 

Peugeot své okázalé sídlo v Paříži a utlumil investice do vývoje. 46 

Ekonomiky, které jsou mimo krizi, nebo jí nebyly až tak zasaženy, si na prodej aut 

nestěžují, naopak hlásí, že prodej aut vzrostl. Například Německo, automobilka Mercedes, 

v roce 2012 úspěšně nastoupila na trh s vozem třídy A, který dokonce nestíhala vyrábět 

v potřebném množství. Problém nastal v Řecku a v Portugalsku, kde se prodej aut snížil 

o  40%, z čísla ze kterého se vycházelo, bylo už taktéž nízké. 47 

Skupina Volkswagen vykazovala po velmi dlouhé době mírný pokles. Avšak druhou 

největší značkou, která vykazovala růst (v únoru 2012) byla ŠKODA, tržní podíl se zvýšil 

na 4 %. V rámci skupiny Volkswagen počet registrací klesl o 2,6 % na 211.018 vozů. 

Nejhůře se ve skupině dařilo Seatu. 48 

2.5.1 Statistika prodaných osobních automobilů v letech 2008-2013 

V následující kapitole si ukážeme vývoj nově registrovaných osobních automobilů ve 

vybraných státech Evropy a u vybraných značek v celé Evropě. Přesvědčíme se, že získané 

údaje potvrzují recesi automobilového průmyslu.  
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Tabulka 3: Přehled prodeje nových osobních automobilů ve vybraných státech Evropy v letech 

2008-2013 

stát/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

CHE 288.557 266.049 292.453 316.846 328.129 307.885 1.799.919 

CZE 182.554 167.708 169.580 173.595 174.009 164.736 1.032.182 

DEU 3.090.040 3.807.175 2.916.259 3.173.634 3.082.504 2.952.431 19.022.043 

DNK 150.145 112.201 153.585 169.744 170.813 182.198 938.686 

ESP 1.161.176 952.772 982.015 808.051 699.589 722.703 5.326.306 

FRA 2.050.282 2.050.282 2.251.669 2.204.229 1.898.760 1.790.456 12.245.678 

GRC 267.295 219.730 141.501 97.680 58.694 58.482 843.382 

ITA 2.161.682 2.159.463 1.961.579 1.749.074 1.403.010 1.303.534 10.738.342 

PRT 213.389 161.013 223.464 153.404 95.309 105.921 952.500 

ROM 270.995 130.195 106.333 94.619 66.436 57.710 717.288 

SVK 70.040 74.717 64.033 68.254 69.268 66.000 412.312 

Celkem 9.906.155 10.101.305 9.262.471 9.009.130 8.046.520 7.712.056 54.028.638 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ACEA
49

 

V České republice se nejméně registrovalo nových vozidel v roce 2013, naopak nejvíce 

v roce 2008. Největší meziroční nárůst nově registrovaných vozidel nastal v roce 2011, 

kdy prodej vzrostl o 2,37 %, největší meziroční pokles přišel v roce 2009, který činil 8,13 

procent. 

V Německu bylo nejméně nově registrovaných osobních automobilů v roce 2010, 

registrovalo se jich 2.916.259. Největší počet nově zaregistrovaných vozů proběhl v roce 

2009, automobilů bylo 3.807.175. Největší meziroční pokles je vidět v roce 2010, byl 

o  významných 23,4 %. Nejvýraznější meziroční nárůst je spatřen v roce 2009, nárůst 

dosahoval 23,2 %. 

Ve Švýcarsku v letech 2008-2013 žilo v průměru 7.912.102 obyvatel, což znamená, že na 

každého obyvatele v těchto letech připadají 3,3 osobní automobily, v ČR 1,6 automobilu 

na osobu.  
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 ACEA. New vehicleregistration – by country [online]. [cit. 2013-12-14]. Dostupné z: 

http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registration_by_country/ 
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Obrázek 6: Přehled prodejů nových osobních automobilů ve vybraných státech Evropy v letech 

2008-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě ACEA

50
 

Tabulka i graf nám ukazují, že nejvíce prodaných nových automobilů bylo v roce 2009, 

nově se jich zaregistrovalo 10.101.305. Od roku 2010 nám čísla ročně pouze klesají. 

Z důvodu neustálého poklesu, byl zaznamenán největší a i jediný nárůst ve výši 1,97 % 

v roce 2009. Na druhou stranu největší meziroční pokles nastal v roce 2012, tato změna je 

10,7 %.  

Nyní se zaměříme na nově zaregistrované vozy vybraných automobilových značek 

v Evropě. Zjistíme, kterou z nich nejvíce poznamenala a které naopak pomohla. 
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Tabulka 4: Přehled nově zaregistrovaných vozů v Evropě u vybraných značek 

značka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem 

Audi 664.167 612.819 623.501 680.287 704.068 692.884 4.639.362 

BMW 677.489 572.261 609.844 642.006 641.174 640.887 3.783.661 

Fiat  959.599 1.017.907 827.832 683.977 582.248 572.937 4.644.500 

Hyundai  271.429 346.031 352.606 394.718 434.669 419.319 2.218.771 

Mercedes 686.206 588.726 591.730 593.786 586.631 622.835 3.669.914 

Peugeot 1.006.887 1.009.153 1.006.181 911.820 793.558 740.786 5.468.385 

ŠKODA 462.485 483.734 466.424 494.058 490.356 510.464 2.907.521 

Toyota  754.059 836.430 589.165 532.028 516.572 519.402 3.747.656 

Volkswagen 1.573.811 1.532.098 1.544.528 1.683.712 1.607.498 1.547.235 9.479.882 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z ACEA
51

 

V letech 2008-2013 se nejvíce zaregistrovalo vozů značky Volkswagen, tato značka po 

celou dobu také držela největší podíl na trhu. Druhou nejvíce prodávanou značkou v roce 

2008-2013 byl Peugeot, následovaný Fiatem. Nejméně, i přes skoro každoroční nárůst, se 

prodávalo vozů značky Hyundai. 

Podíváme-li se na výsledky luxusnějších značek, jako jsou např. Audi, BMW, Mercedes, 

vidíme, že výsledky jsou si velmi podobné. Nejlepších výsledků ve vybraných letech 

dosáhla značka Audi s výsledkem 4.639.362 zaregistrovaných vozů. Uděláme-li 

každoroční rozbor těchto tří značek, vidíme, že v roce 2009 měla na trhu největší podíl 

značka Mercedes, změna přišla právě v roce 2009, kdy se do vedení dostalo Audi a drželo 

prvenství až do roku 2013. 

Z výsledků je vidět, že s přicházející krizí se snižoval podíl luxusních značek a zvyšoval 

podíl levnějších vozů. S ústupem krize se opět podíl luxusních značek zvyšoval. 

Zajímavostí také je, že jediná z vybraných značek má ŠKODA neustále, kromě roku 2012, 

vzrůstající podíl na trhu. 
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Tabulka 5: Procentní podíl na trhu dle značky v Evropě  

značka/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Audi 4,5 4,2 4,5 5,0 5,6 5,6 

BMW 4,6 3,9 4,4 4,7 5,1 5,2 

Fiat  6,5 7,0 6,0 5,0 4,6 4,7 

Hyundai  1,8 2,4 2,6 2,9 3,4 3,4 

Mercedes 4,7 4,1 4,3 4,4 4,7 5,0 

Peugeot 6,8 6,9 7,3 6,7 6.3 6,0 

ŠKODA 3,1 3,3 3,4 3,6 3,9 4,1 

Toyota  5,1 5,8 4,3 3,9 4,1 4,2 

Volkswagen 10,7 10,5 11,2 12,4 12,8 12,6 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ACEA
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2.5.2 Východiska z krize v automobilovém průmyslu 

Aby automobilky zvýšily výrobu, musejí nalézt nové odbytiště nebo představit 

světobornou novinku, která přemluví spotřebitele si zakoupit nový vůz. Když se nová 

odbytiště najdou, je velmi těžký vstup na jejich trhy. Asie a Afrika mezi tyto nové trhy 

patří. Africký trh ještě nemá dostatečný potenciál a ceny vozů by musely sahat velice 

nízko, aby si je spotřebitelé v Africe koupily. Na rozdíl od Afriky má asijský trh obrovský 

potenciál, s ním je ale spojena silná a početná konkurence. V asijských státech existuje 

levná a domácí konkurence, což znesnadňuje automobilkám z Evropy a Ameriky vstup na 

trh.  

Asijské automobilky jsou pro evropské agresivní konkurence. V České republice a na 

Slovensku se otevřely výrobny značek Kia a Hyundai. S jejich agresivní prodejní politikou 

úspěšně vytlačují tradiční evropské značky. Ihned po otevření továren ohlásil Hyundai růst 

zisku o 19,5 %, což v převedení na skutečná čísla znamená zisk v hodnotě 90,7 miliard 

korun, jedná se o celosvětový součet. 53 
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Jak tedy z problému ven? Různé země udělaly různá opatření, aby pomohly 

automobilovému průmyslu. Určitou kladnou práci provedly odlišné pobídky od 

jednotlivých národních vlád, například zavedení „šrotovného“. Každá země, která se 

rozhodla šrotovné zavést, přispěla určitou částkou prémií k renovaci vozového parku. Čím 

vyšší částka, tím více byly podpořeny úspornější a ekologičtější vozy. Výhodou 

šrotovného byla větší bezpečnost na silnicích, protože nové vozy mají lepší technický stav, 

bezpečnostní prvky a jsou bez závad. 54 

Krátkodobě šrotovné zvedlo poptávku po nových vozech, automobilky opět zvyšovaly 

výrobu a zaměstnávaly lidi, aby vyhověly poptávce. Ale v dlouhodobém horizontu 

šrotovné nepomáhá. Když skončilo, poptávka se opět snížila a byla ještě menší než dříve. 

Důvodem byli lidé, kteří měli peníze na nový vůz, tak ho koupily v období šrotovného za 

výhodných podmínek. Automobilky tedy musely znova snížit výrobu a postupně 

propouštět zaměstnance, které kvůli šrotovnému zaměstnaly. Většinou se jednalo 

o  agenturní personál, takže se jim nemuselo vyplácet odstupné. 55 

Další varianta, jak zvednout výrobu, je zmiňovaná převratná inovace. Momentálně většina 

automobilek usiluje o zkonstruování vozů s alternativními pohony. Poslední varianta, 

nejtvrdší, je uzavřít továrny. Některé výrobní linky produkují pouze 60-70 % svých 

kapacit, což je málo. Na mírný zisk je potřeba produkovat alespoň na 75 % výrobní 

kapacity. Jako první měla v plánu německá automobilka Opel zavřít fabriky v Bochumi 

a  mluvilo se o propouštění přebytečných zaměstnanců. 56 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTÍ ŠKODA AUTO A 

MERCEDES-BENZ 

Než začneme analyzovat vybrané prodejny s osobními vozidly od značek ŠKODA 

a  Mercedes-Benz, je důležité představit tyto dvě celosvětově známé společnosti. Bude 

zmíněn například jejich vznik, filozofie značky a zobrazíme si některé modely těchto 

značek. 

3.1 Historie ŠKODA AUTO 

Jen čtyři automobilky na světě se mohou chlubit více než stoletou nepřerušenou tradicí 

výroby. ŠKODA AUTO patří mezi ně. Dnes je ŠKODA jednou z nejúspěšnějších 

automobilových značek, ale historie naší největší české automobilky se datuje již od roku 

1895, kdy se o vznik společnosti zasloužili dva cyklisté, mechanik Václav Laurin 

a  knihkupec Václav Klement. Svou firmu založili ve městě Jungbunzlau, v současné 

Mladé Boleslavi. V prvních letech sestrojovali a opravovali Laurin & Klement jízdní kola 

pro obchodní značku Slavia. Svůj první automobil prezentovala společnost v roce 1905 

jako „Voiturette A“. V roce 1925 se společnost sloučila se Škodovými závody v Plzni, což 

znamenalo konec značky Laurin & Klement. Od roku 1926 je automobilka představována 

pod značkou ŠKODA. V roce 1930 začala firma s revoluční pásovou výrobou, která 

umožňuje výrobu 85 automobilů za den. Po druhé světové válce je automobilka odloučena 

od plzeňské části podniku ŠKODA a přeměněna na tzv. AZNP („Automobilové závody, 

národní podnik“) Mladá Boleslav. Po politickém převratu v roce 1989 se hledá silný 

zahraniční partner, který by firmu přeměnil na mezinárodně konkurenceschopnou. Na 

konci roku 1990 se vláda rozhoduje pro Volkswagen. Společnost ŠKODA, automobilová 

a. s. zahajuje činnost a stává se čtvrtou značkou koncernu Volkswagen, společně s VW, 

Audi a Seatem. 57 
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3.1.1 Přehled událostí v letech 2008-2013 

V roce 2008 bylo 67,5 % z celkového objemu prodejů skupiny ŠKODA AUTO 

uskutečněno na trzích Evropské unie. Skupina ŠKODA AUTO dosáhla tržeb v hodnotě 

200,2 miliard Kč. Skupina ŠKODA AUTO ke konci roku celosvětově zaměstnávala 

26.695 lidí. Celosvětově bylo dodáno zákazníkům 674.520 vozů značky ŠKODA. 

V březnu sjel z výrobní linky dvou miliontý vůz velmi úspěšné modelové řady ŠKODA 

Octavia. I přes veškeré překážky, které nastaly, například v podobě růstu cen výrobních 

surovin, silné české koruny či globální finanční krize, měla ŠKODA AUTO úspěšný rok. 58 

Rok 2009 byl ještě více náročný než rok 2008, důvodem byla prohlubující se finanční krize 

a tak se tento rok nesl ve jménu  ekonomické recese. V únoru slavila společnost padesáté 

výročí od zahájení výroby první Škody Octavie. Na ženevském autosalonu společnost 

premiérově představila model ŠKODA Yeti a ŠKODA Fabia Scout. V dubnu se firma 

mohla chlubit vyrobením sedmi miliontého vozu značky ŠKODA od spojení s koncernem 

Volkswagen v roce 1991. V červnu začala sériová výroba modelu ŠKODA Superb v Číně. 

Tento rok skupina ŠKODA AUTO dodala zákazníkům 684.226 vozů. Dosáhla celkových 

tržeb v hodnotě 188 mld. Kč a zaměstnávala celkem 26.153 lidí.59 
 

Rok 2010 se mohl pyšnit větším nárůstem prodaných aut, kterých bylo 762.600. Z toho se 

jich nejvíce prodalo v západní Evropě a to 43,7 %, nejméně naopak ve východní Evropě 

9,7 %. 24.700 to je počet lidí, které společnost celosvětově zaměstnávala. Tržby vzrostly 

na 220 mld. Kč. V tomto roce se ve společnosti staly dvě velké události. Jednou z nich je 

modernizace firemní značky. Na novém firemním designu, který byl představen na 

ženevském autosalonu v březnu 2011, odborníci začali pracovat už v červnu 2010. 

ŠKODA se chce novým logem prezentovat jako sebejistá globální společnost, která se 

zaměřuje na to, co je opravdu důležité. V budoucnosti bude společnost vyzařovat 

svěžejším, přátelštějším a modernějším dojmem, bude snáze identifikovatelná. Od března 
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se firemní logo začalo používat na všech trzích po celém světě. Od roku 2012 bude 

aktualizované logo na všech nových vozech ŠKODA. Druhá událost je zaměřená na 

životní prostředí. I ŠKODA AUTO se zavázala dodržovat v oblasti ochrany přírodních 

zdrojů ta nejstriktnější pravidla. Tento závazek potvrzují ohromné investice do „zelených“ 

technologií. Konkrétně k minimalizaci odpadů, snižování spotřeby energie a vody 

a  snižování CO2. Nyní jsou k dispozici u všech modelů ŠKODA ekologické Green Line 

verze s optimalizovanou spotřebou a emisemi. 60 

Rok 2011 byl rok úspěchu pro společnost ŠKODA AUTO. Tento rok ŠKODA AUTO 

dodala svým zákazníkům po celé zeměkouli 879.184 vozů, tedy více než kdykoliv předtím. 

Také tržby byly vyšší než kdykoliv dříve, činily 252,562 mld. Kč. Množství zaměstnaných 

lidí bylo 26.565. V únoru se v Praze sešlo zhruba 5.000 obchodních partnerů společnosti 

ŠKODA z celého světa, aby diskutovali o budoucím vývoji společnosti. Byla to největší 

světová konference obchodních partnerů ŠKODA. V dubnu se v hlavním sídle společnosti 

slavilo výročí 20 let partnerství s koncernem Volkswagen. 61 

V roce 2012 opět společnost výrazně překročila rekord z minulých roků. Počet vozů 

dodaných zákazníkům se zvýšil na 939.202. Tržby vzrostly na 262,2 mld. Kč. V rámci 

projektu „Za každé prodané auto, jeden zasazený strom“ pomohla ŠKODA AUTO 

s výsadbou již 363.000 stromků. ŠKODA byla nejúspěšnější značkou ankety Best Cars 

2012. V květnu společnost mohla oslavit výrobu tří miliontého vozu ŠKODA Fabia. 

V červenci otevřela společnost nové tréninkové centrum pro zaměstnance – Lean center. 

ŠKODA AUTO se stala „Zaměstnavatelem desetiletí“ a také byla oceněna jako „Investor 

dvacetiletí“ v České republice. Tento rok ŠKODA oslavila 14 miliónů vyrobených 

automobilů od roku 1905. 62 
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I přes náročný automobilový rok 2013 ŠKODA AUTO úspěšně pokračovala v růstové 

strategii. ŠKODA v roce 2013 dodala svým zákazníkům 920.800 vozů. S tímto množstvím 

prodaných vozů ŠKODA, dosáhla společnost druhého nejlepšího ročního prodejního 

výsledku ve své dlouhodobé historii. Rok 2013 byl i rekordní svými osmi novými nebo 

zcela přepracovanými modely. Tržby oproti roku 2012 lehce klesly na 259,7 mld. Kč. 

Skvěle se v prvním plném prodejním roce vyvíjely prodeje nového modelu ŠKODA Rapid, 

svým úspěchem se stal třetím nejprodávanějším modelem značky ŠKODA.63 

 

Obrázek 7: Počet prodaných vozů značky ŠKODA v letech 2008-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv 2008-2013 
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Obrázek 8: Velikost tržeb značky ŠKODA v letech 2008-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv 2008-2013 

3.1.2 Strategie značky 64 

„Strategie 2018“ je nedílnou součástí plánovacího procesu skupiny ŠKODA AUTO 

i  celého koncernu Volkswagen. Vytváří základní stavební kámen pro naplnění vizí a cílů 

skupiny, pro zachování její dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti. „Strategie 

definuje hlavní body podnikové filozofie, politiky, vztahů se zaměstnanci a zájmovými 

skupinami, vymezuje základní kompetence, obraz i identitu značky ŠKODA a určuje její 

tržní pozici. Zároveň definuje hlavní cíle skupiny do roku 2018, a to v oblasti produktů 

regionální a zahraniční výroby, odbytových trhů, financí, kvality a společenské 

odpovědnosti.“65 Strategickým cílem je představit každý rok jeden nový model. K dodržení 

cíle povede vedle modernizace a přípravy a následníků stávajících modelů, také další 

zvětšení produktového portfolia o modely v dosud neobsazených perspektivních tržních 

                                                           

64
 ŠKODA AUTO. Výroční zpráva společnosti ŠKODA AUTO, a. s. za rok 2009 [online]. [cit. 2013-11-18]. 

Dostupné z: http://new.skoda-auto.com/cs/company/investros/Pages/annual-reports.aspx 

65
 Výroční zpráva ŠKODA AUTO, a. s., 2009, str. 30 

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Velikost tržeb značky ŠKODA  

Velikost tržeb v mld Kč



56 

segmentech. Jednou složkou strategie je i snižování negativních dopadů vyráběných 

produktů na životní prostředí - zejména v oblasti snižování emisí výfukových plynů 

a  hluku.  

Realizace „Růstové strategie 2018“ byla zahájena v roce 2010. O rok později již přinesla 

první výsledky. Stejně tomu bylo i roky 2012 a 2013. Společnost má cíle jasně vytyčené. 

Během následujících deseti let plánuje ŠKODA AUTO zdvojnásobit počet prodaných 

vozů. Cílem je do roku 2018 zvýšit roční odbyt na více než 1,5 milionu vozů. K tomuto 

účelu bude rozšířeno produktové portfolio. V průměru každý půlrok nový model. Své 

obchodní aktivity bude tato společnost směřovat na vysoce dynamické rostoucí trhy 

východní Evropy, zejména Rusko, dále pak na trhy Číny a Indie. Součástí nové růstové 

strategie bude změna stávajícího obchodního modelu směrem k výraznému zaměření na 

poměr ceny a hodnoty produktů značky ŠKODA. Pro nadcházející roky má společnost 

čtyři hlavní oblasti aktivit:  

 cílené pozice značky a areálová strategie; 

 globální portfolio produktů; 

 zaměření na náklady; 

 orientace na udržitelný rozvoj. 

3.1.3 Strategie „Human Touch“ 66 

Strategické zaměření na zákazníka začíná ve ŠKODA AUTO už při prvopočátku výrobku, 

postupuje přes dodavatele, probíhá skrz všechny výrobní procesy a končí vysokou úrovní 

služeb obchodních a servisních partnerů ŠKODA. V rámci tohoto procesu všechny 

subjekty dodržují nejvyšší hodnotu, tzn. spokojenost zákazníka. Vzhledem k tomuto cíli 

vyvinula ŠKODA AUTO (ŠA) zcela novou strategii přístupu k zákazníkům zvanou 

„Human Touch“. Na základě odpovědí ze spotřebitelských výzkumů, anket a interview 

stanovila ŠA sedm základních hodnot „Human Touch“, podle nichž by se měl chovat 
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každý zaměstnanec společnosti a především ti, kteří přicházejí denně do kontaktu 

s finálními zákazníky.  

Tato filosofie není ani prázdné heslo ani úderný slogan. Symbolizuje sedm lidských 

hodnot, kterými dnešní společnost žije. Zde jsou hodnoty filosofie „Human Touch“: 

1) Osobní a autentický 

2) Chápavý 

3) Férový 

4) Ochotný 

5) Výjimečný a překvapivý 

6) Pozitivně myslící 

7) Kompetentní v rozhodování 

3.1.4 Filozofie a význam loga značky ŠKODA 

Tyto hodnoty se odrážejí ve filozofii značky: 

 Víme, odkud přicházíme i kam směřujeme. 

 Tato tradice je zavazující a zároveň motivující. 

 Neustávat v hledání nových řešení - inteligence. 

 Vývoj vozů, které jsou esteticky na vysoké úrovni – attractiveness. 

 Kráčet ve šlépějích Laurina a Klementa – dedication. 

Všechny modely značky ŠKODA spojuje věrnost k hodnotám značky ŠKODA, za kterými 

stojí více než stoletá tradice. Celkově by se dalo říci, že modely ŠKODA vyčnívají 

„chytrou technikou, která myslí na lidi“. Po celou výrobní historii platí, že na prvním místě 

je zákazník a vůz musí být maximálně přizpůsoben jeho potřebám. S tím souvisejí základní 

hodnoty značky ŠKODA. Accessible (dostupný, dosažitelný), je tím míněna hodnota při 

nákupu i prodeji. Důležitým faktorem, proč se většinou zákazník pro koupi vozu rozhodne, 

je poměr velikosti vozu, ceny a nabízené hodnoty, kterou vůz uživateli poskytne. 

Authentic (ojedinělý, pravý) = tradice a inovativnost. Síla značky ŠKODA není jen v její 

perspektivní budoucnosti, ale také v bohaté minulosti. S každým novým modelem se 
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automobilka posouvá vpřed, ale současně v sobě zachovává více než stoleté výroby. 

Caring (láskyplný, starostlivý) představuje bezpečnost a ohleduplnost. Modely se vždy 

starají o bezpečnost pasažérů a jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Precis (precizní) 

myšlen je design a zpracování. ŠKODA, modelem Rapid začínaje, přijala novou koncepci 

designu v podobě výraznějších křivek vozu. Smart (elegantní, dobře vypadající) 

představující funkčnost a všestrannost. Spacious (prostorný) označuje prostor pro pasažéry 

a zavazadla. 67 

Simply Clever, když se toto vysloví, každý zákazník si vybaví slogan značky ŠKODA. Na 

mnoho chytrých řešení automobilka při vývoji nových vozů myslí a s každým dalším 

modelem přináší nové, chytré detaily, které zpříjemňují každodenní jízdu s vozem. Aby 

ŠKODA mohla být úspěšná na trhu, poskytuje zákazníkovi vozy nejvyšší kvality s nejvyšší 

možnou bezpečností, spolehlivostí a jízdním komfortem. Vše se řídí pravidly: „Jen to 

nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré.“ 68 

Logo společnosti ŠKODA AUTO se za její historii několikrát měnilo. A co vlastně 

okřídlený šíp znamená? Šíp je symbolem rychlosti a cílené aktivity. Křídla pokroku, 

volnosti, šíře nabídky a odbytu výrobků nejen ve světě. Otvor v křídle je jako oko, které 

má ukazovat na přesnost výroby a vnímavost k okolí. Vavříny symbolizují sílu, chytrost, 

vítězství a poukazují na stoletou praxi firmy. Zelená barva dodává Škodě větší svébytnost, 

protože ostatní firmy zelenou používají pouze zřídka. Zelená barva signalizuje pozornost 

k  novým výzvám, např. ochrana životního prostředí, recyklace použitých materiálů 

a  ekologická produkce. Svět, jednotu a harmonii značí kruh. Poslední změna loga proběhla 

v roce 2011 po dvanácti letech. 69 
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 KOLLÁTOROVÁ, N. Analýza sortimentu ŠKODA Originální příslušenství. [Diplomová práce]. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta, 2013.  
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Obrázek 9: Vývoj loga ŠKODA 
Zdroj: http://www.mediaguru.cz/2012/05/promeny-slavnych-automobilovych-log/skoda_evolution/ 

3.1.5 Rozmístění závodů skupiny ŠKODA70 

Veškerá výroba firmy byla koncentrována až do čtyřicátých let minulého století v Mladé 

Boleslavi. Mladá Boleslav je pro značku ŠKODA jak centrem výroby, tak domovem 

technického vývoje. Je to místo, kde se nápady stávají skutečností, od prvních myšlenek 

designu, až po funkční prototypy. Mladá Boleslav je místo, kde vznikají nové modely, 

které jsou následně uváděny do sériové výroby. Nejmladším ze tří výrobních provozů 

značky ŠKODA v České republice je závod v  Kvasinách. Vrchlabí je nejmenším ze tří 

výrobních závodů značky ŠKODA v České republice, ovšem jeho tradice je více než sto 

let dlouhá. V roce 2012 začal závod ve Vrchlabí vyrábět vysoce sofistikované automatické 

převodovky (DSG) pro celý koncern VW.  

Skupina Volkswagen začala vyrábět vozy v Bratislavě v roce 1993. Tento moderní závod 

momentálně vyrábí zhruba 420.000 vozů ročně. V roce 2012 zde bylo vyrobeno více než 

36.000 vozů nejmenší modelové řady ŠKODA.  
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 ŠKODA AUTO [online]. [vid. 2013-11-20]. Dostupné z: http://new.skoda-

auto.com/cs/company/production-plants/Pages/production-plants.aspx 
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ŠKODA Rapid byla poprvé uvedena na trh v Indii a ve městě Pune. Výrobní závod 

v  Aurangabadu v indickém regionu Maharashtra je dalším významným výrobním 

závodem značky ŠKODA, ve kterém se vyrábějí vozy Octavia, Superb a Yeti. 

Montážní závod koncernu Volkswagen v ruském městě Kaluga byl otevřen v roce 2007. 

Vozy byly zpočátku dodávány v režimu SKD (polorozložené vozy). O něco později zde 

byla zahájena kompletní výroba a dnes je vyrobeno 150.000 vozů ročně. V Rusku se 

nachází ještě jeden závod v Nižnij Novogradu. Výroba v ruských závodech je speciálně 

zacílena na zákazníky v Rusku, aby vyhovovala místním potřebám.  

Výrobní závod v čínské průmyslové metropoli Šanghaj začal vyrábět modely ŠKODA 

v roce 2005. V roce 2012 sjelo z linek místního závodu více než 226.000 vozů této značky.  

Tabulka 6: Přehled výrobních závodů a jejich modelů 

výrobní závod vyráběné modely 

Mladá Boleslav (Česká republika) Fabia, Octavia, Rapid 

Kvasiny (Česká republika) Superb, Yeti, Roomster 

Vrchlabí (Česká republika) převodovky 

Bratislava (Slovenko) Citigo 

Pune (Indie) Fabia, Rapid (Indie) 

Aurangabád (Indie) Octavia, Superb, Yeti 

Kaluga (Rusko) Fabia, Octavia 

Nižnij Novgorod (Rusko) Yeti, Octavia 

Šanghaj (Čína) Fabia, Octavia, Superb 

Yizheng (Čína) Rapid (China) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1.6 Vyráběné modely ŠKODA v roce 2013 71 

S modelem ŠKODA Citigo vstoupila do firmy, ohledně segmentace zákazníků, skoro až 

revoluce. ŠKODA Citigo je zacílena na lidi, kteří jsou single. Citigo se může v rodině 

vyskytovat jako druhé auto pro přepravu do práce, na nákupy a do centra města. Vůz je 

dobré kvality a poslouží svým majitelům mnoho let a to za předpokladu nízkých servisních 

a provozních nákladů.  

ŠKODA Fabia a Fabia Combi je oblíbený vůz české automobilky a na trhu je už od roku 

1999. Tento model je spolu s modelem ŠKODA Octavia jedním z nejúspěšnějších modelů 

automobilky. Fabia se prodává ve 107 zemích na světě, pořizují si ji cestující, kteří cestují 

hodně, nebo aktivně žijící bezdětné páry.  

Zákazníci kupující si vůz ŠKODA Roomster očekávají od vozu praktičnost a bezpečnost. 

Tento vůz využijí hlavně rodiny, aktivní páry, ale i chalupáři. Řídit Roomster také můžeme 

vidět rozvozce drobného zboží.  

ŠKODA Rapid se vyrábí od roku 2012. Zákazníci vozu Rapid dávají přednost tradici 

a  slyší na pojmy: tradiční postupy, prověřená řešení a osvědčená technika. Kupující 

Rapidu investují peníze tam, kde to má smysl, proto pořizovací i provozní náklady jsou pro 

ně základem a koupi vozu považují za dlouhodobou investici.  

Design nového modelu ŠKODA Octavia, který je na trhu teprve od roku 2013, je 

charakterizován jako výrazný, sebevědomý a nadčasový, jsou nabídnuty nové rozměry pro 

cestující a zavazadla. Octavia je převážně zacílena na praktické zákazníky, kteří mají se 

ŠKODA dlouholeté zkušenosti a vědí, že investice do kvalitního vozu se vyplatí.  

První české SUV se jmenuje ŠKODA Yeti. Přes nízkou hmotnost je Yeti robustní 

a  bezpečný. Právě zákazníci, kteří jsou zaměřeni na bezpečnost, dávají přednost vozu 

ŠKODA Yeti. První verze modelu vyjela na silnice v roce 2009. Využívají ho také rodiny 

a aktivní lidé, kteří se nevejdou do Fabie a Octavie je pro ně příliš veliká. 
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Posledním modelem z portfolia značky ŠKODA je Superb. Zákazníci, kteří si tento vůz 

koupí, si libují v eleganci a komfortu. Jednou velkou skupinou zákazníků Superba jsou 

manažeři. 

 

 

 

Obrázek 10: Přehled vyráběných modelů v roce 2013 
Zdroj: ŠKODA AUTO 

3.2 Historie Mercedes-Benz 72 

Historie nejstarší automobilky na světě začala patentem na první motorový vůz. Pouze 

jedna značka se může pochlubit tím, že automobil vynalezla. Mercedes-Benz je nejstarší 

automobilka na světě. 

Základy této obrovské firmě položili dva Němci, kteří se nikdy nepotkali, i přesto že od 

sebe nebydleli daleko, necelých sto kilometrů. Gottlieb Daimler v Canstattu, Karl Benz 

v  Manheimu. August Otto byl prvním, který v roce 1876 sestrojil a nastartoval první 

pístový benzinový motor. Otto vlastnil polovinu kolínské firmy Deutz AG 

Gasmotortenfabrik. V této firmě pracoval i Gottlieb Daimler se svým spolupracovníkem 

Wilhelmem Maybachem. Daimler a Otto byli zaměřeni na vývoj, Maybach byl v pozici 

šéfkonstruktéra. Jelikož Otto trpěl tím, že Daimler byl vzdělanější, v roce 1880 ho vyhodil. 

Odškodnění pro něj byly firemní akcie za jeho patenty. Daimler a Maybach se vrhli do 

konstrukce malých vysokootáčkových motorů, které by měly sloužit v pozemní, lodní 

a  letecké dopravě. Aby upozornil na tato tři využití svých agregátů, nechal si Daimler 

patentovat nový znak firmy: třícípou hvězdu.  
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Na Nový rok 1879 byl Karlem Benzem spuštěn dvoudobý motor, který sám zkonstruoval. 

V říjnu 1885 dokončil motorovou tříkolku, o dva měsíce později, než si Daimler nechal 

patentovat první motocykl, poháněný čtyřdobým spalovacím motorem. Díky výletu, na 

který se vydala manželka Benze, prodal Benz svá první auta. Stejného roku instaloval 

Daimler svůj ozkoušený motor do kočáru, čímž vznikl první automobil se čtyřmi koly. 

Daimler s Benzem o sobě tehdy nevěděli a vše zlepšovali samostatně. Firma Daimler-

Motoren-Gesellschaft vznikla roku 1890 a stal se Benzovým vážným konkurentem. 

Podnikatel Emil Jellinek byl muž, který se zasloužil o úspěch německé značky. V roce 

1897 navštívil Daimlera a zakoupil si jeho dvouválcový vůz s výkonem šesti koní, 

maximální rychlost tohoto vozu byla 24 km/h, to Jellinkovi nestačilo. Chtěl auto, které 

pojede alespoň čtyřicet kilometrů za hodinu. Pokud ho Daimler zvládne vyrobit, zakoupí 

další dvě. Povedlo se. Během následujících dvou let jich prodal 39. Začal s nimi i závodit. 

Na závodě v roce 1899 se nechal zapsat pod pseudonymem „Mercedes“. Bylo to jméno 

jeho dcery, které ve španělštině znamená „půvab“. V březnu roku 1900 Gottlieb Daimler 

umírá, ale podnik pokračuje dál. Jellinek se s podporou Maybacha zasadil o vývoj aut. 

O  auto, které bude mít větší rozvor, nižší těžiště a výkonnější motor. Bude-li se jmenovat 

Mercedes a nebude ho moci prodávat nikdo jiný než Jellinek, objedná 36 aut v hodnotě 

550.000 tehdejších zlatých marek. Ke jménu Mercedes se v roce 1910 připojila 

Daimlerova třícípá hvězda, kterou prosadili jeho synové.  

V červnu 1926 byly firmy definitivně propojeny v koncern Daimler-Benz AG. Spojily se 

i  jejich znaky. Daimlerovu třícípou hvězdu objala jména obou značek a Benzův vavřínový 

věnec. Vavřínový věnec na znaku již dnes nenajdeme, název Mercedes-Benz však ano. 

Některé modely Mercedesu vydrží i přes milion kilometrů. 
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Obrázek 11: Vývoj loga Mercedes-Benz 
Zdroj: http://www.mediaguru.cz/2012/05/promeny-slavnych-automobilovych-log/mercedes_evolution/ 

3.2.1 Přehled událostí v letech 2008-2013 u Mercedes-Benz 

Rok 2008 byl pro firmu Mercedes-Benz Cars velice zajímavý. V prvních dvou čtvrtletí se 

divizi dařilo velice dobře. Naopak v druhé polovině roku hodně klesl prodej z důvodu 

celosvětového kolapsu na trzích. Ale když se vezme rok jako celek, tak Mercedes-Benz 

Cars73 získal tržní podíl na klíčových trzích. I přes těžký rok Mercedes-Benz mohl slavit 

úspěchy, např. model třídy S obhájil celosvětové vedoucí postavení mezi luxusními auty, 

nový model řady E se stal vůdčím vozem v bezpečnosti a Mercedes-Benz získal pozici 

vedoucího na trhu šetrných k životnímu prostředí u užitkových vozidel. V roce 2008 byl 

provozní hospodářský výsledek o 55 % nižší než v roce 2007, činil 2,117 milionu euro. 

Společnosti se podařilo prodat 1.125.900 vozů značky Mercedes-Benz. Přes veškeré 

komplikace se vývoj na některých trzích vyvíjel pozitivně, např. v Číně prodej vzrostl o 59 

% a na Blízkém Východě o 36 %. 74 

Rok 2009 bude mít v paměti jak Mercedes-Benz, tak většina společností. Bude 

zaznamenán jako rok globální ekonomické a finanční krize. Za těchto podmínek se celá 
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společnost Daimler rozhodla, že si nevyplatí dividendy. I když si společnost „utáhla 

opasky,“ současně firma vytvářela vhodné podmínky pro budoucí úspěch - z hlediska 

jejich strategie, technologie a samozřejmě výrobků. Společnost pilně pracovala na vývoji 

nového modelu řady E, z kterého chce profitovat v roce následujícím. Filosofie společnosti 

zůstává stále stejná „dáváme našim zákazníkům to nejlepší, kteří chtějí to nejlepší.“ 

Veškeré komplikace se projevily ve výsledcích. EBIT (provozní hospodářský výsledek) 

byl -500 milionů euro. Počet prodaných vozů klesl na 975.000 vozů značky Mercedes-

Benz. S těmito výsledky se firma nespokojila a tak zakročila a snížila počet zaměstnaných 

ve společnosti, skoro o 4.000 lidí. 75 

Po finanční a ekonomické krizi v roce 2008 a 2009 přišel pro firmu velmi úspěšný rok 

2010. Tento rok se ve společnosti slavilo výročí 125 let od prvního patentovaného 

motocyklu. Poptávka po vozech byla velice silná a kniha objednávek plná. Většina továren 

pracovala na hranici svých kapacit. Mercedes-Benz Cars zaznamenal druhý největší počet 

prodaných vozů v historii společnosti. V Číně se prodalo o 137 % více vozů než v roce 

předcházejícím. EBIT se vyšplhal na 4,656 mil. euro a počet prodaných vozů vzrostl na 

1.178.000 automobilů značky Mercedes-Benz. Nejvíce automobilů se prodalo opět 

v Západní Evropě. Počet zaměstnanců také vzrostl a to o 3 % na 96.281 lidí. Těmto 

pozitivním výsledkům pomohl určitě nový model řady E a úspěch řady S. 76 

Rok 2011 ve společnosti Mercedes-Benz Cars lámal rekordy. Počet prodaných automobilů, 

příjem, objem výroby a zisk dosáhly historického maxima. Bylo uvedeno mnoho nových 

produktů na trh, který byl těmito produkty ovlivněn. Například nová generace třídy C, 

nový C-třída sedan, SLK-roadster a M-třída. Zavedl se také nový model B-třídy, první 

z celkem pěti modelů nové generace kompaktních vozů. EBIT dosáhl vysoké částky, 

přesněji 5,192 mil. euro, to představuje růst o 12 %. Prodalo se 1.279.000 vozů značky 
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 DAIMLER. Výroční zpráva za rok 2009 [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupný v PDF: 
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Mercedes-Benz. Pozitivní výsledky ovlivnily především asijský trh. V Číně vzrostl prodej 

o 39 %, prodalo se jich za rok 2011 223.000, v roce předešlém pouze 160.000 vozů. 77 

Rok 2012 byl rok dalších rekordů pro Mercedes-Benz Cars. Na historických maximech 

byly tržby, počet prodaných aut a objem výroby. Provozní hospodářský výsledek, který byl 

v roce 2012 4,391 mil. euro, ale nedosáhl na výsledek z roku 2011. Padl nový rekord 

v počtu prodaných osobních automobilů značky Mercedes-Benz. Prodalo se jich 1.345.800 

vozů značky Mercedes-Benz. Nejvíce vozů se prodalo v  západní Evropě. Největší nárůst 

zaznamenala B-řada. Celkově se prodej vzrostl o 57 %. Nejvíce se zvedl prodej v Japonsku 

a to o 37 %. 78 

Rok 2013 byl pro Mercedes rokem útoku ve všech jejích divizích. Firma inovovala 

vozidla, začala s průkopnickou technologií a efektivní výrobou. Tyto procesy mají nastavit 

nové standardy v automobilovém průmyslu a posílit pozice Mercedesu na mezinárodních 

trzích. V luxusním segmentu se začala vyrábět nová třída S, kam investoři vložili 1 mld. 

euro. Mercedes se také v roce 2013 postaral o průkopnický čin, když jako první předvedl 

nezávislé řízení na člověku (inteligentní pohon), které je možné využívat jak na dálnicích, 

tak ve městě. EBIT klesl o 9 % na 4,006 mil. euro. Počet prodaných vozů vzrostl na 

1.565.563 kusů, což je o 8 % více než v roce 2012.79 
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Obrázek 12: Přehled prodeje vozů Mercedes-Benz v letech 2008-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv 

 

Obrázek 13: Provozní výsledek hospodaření firmy Mercedes-Benz Cars v letech 2008-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výročních zpráv 
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3.2.2 Strategie a filozofie značky 80 

Firma Mercedes-Benz jako vynálezce automobilu, se drží je do značné míry v souladu 

s převratnými inovacemi a vynikajícími vozidly. Cílem značky je, aby i nadále hrála svou 

roli průkopníka s pokračujícím rozvojem automobilismu. Aktivity jsou zaměřeny na 

potřeby zákazníků, společnost je chce zaujmout:  

 vzrušujícími prémiovými automobily, které stanovují standardy v oblasti designu, 

bezpečnosti, pohodlí, vnímané hodnoty, spolehlivosti a šetrnosti k životnímu 

prostředí; 

 užitkovými vozy, které jsou nejlepší ve svém konkurenčním prostředí; 

 vynikajícími servisními balíčky, které se týkají těchto produktů; 

 novými, zákaznickými řešeními, které využívají možnosti zvyšující se digitalizace. 

Prvořadým cílem společnosti je dosáhnout udržitelného ziskového růstu a tím zvýšit 

hodnotu společnosti. Společnost si stanovila jasné cíle prodeje. Do konce desetiletí se bude 

Mercedes-Benz Cars snažit zaujmout vedoucí pozici v prémiovém segmentu. Na cestě 

k dosažení tohoto cíle je prodej více než 1,6 milionu vozů značky Mercedes-Benz v roce 

2015. Jako dodatečný prodejní cíl si společnost zadala trvale dosahovat prodejní 

návratnosti ve výši 9 %. Německý časopis ManagerMagazin v lednu 2012 uvedl, že 

Daimler plánuje do roku 2020 více než zdvojnásobit prodej luxusních vozů Mercedes na 

2,7 milionu aut ročně. 

Aby Společnost dosáhla svých zadaných cílů, bude se soustředit na čtyři strategické 

růstové oblasti. Společnost bude: 

1) neustále posilovat hlavní činnosti; 

2) růst na nových trzích; 

3) snažit o převzetí vedení v „zelených“ technologiích; 

4) jít příkladem s rozvojem nových koncepcí a služeb. 
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Stejně jako ŠKODA, tak i Mercedes-Benz má svou růstovou strategii. Nazývá ji 

„Mercedes-Benz 2020“. Mercedes-Benz se drží hesla, že úspěch v budoucnu vyžaduje 

změny dnes. Pro tuto zásadu je Mercedes-Benz (MB) v oblasti marketingu a prodeje právě 

ve své růstové strategii. Do roku 2020 to není jen o nových produktech a segmentech 

vozidel, které zajistí další růst, ale je to také o precizním přizpůsobení prodejní organizace 

na neustále se měnící přání zákazníka. „Mercedes-Benz 2020 – Best CustomerExperience 

(nejlepší zkušenosti zákazníků)“ sjednocuje řadu nových přístupů v oblasti marketingu a 

prodeje. V posledních letech s cílem přilákat nové cílové skupiny v rámci iniciativy 

kompaktního vozu Mercedes-Benz modernizoval svou image a režíroval svůj přístup 

k zákazníkům velmi specificky u  příslušných cílových skupin.  

Filozofii značky Mercedes-Benz vyřknul již Daimler před 128 lety. Zněla: „buď nejlepší, 

nebo nic“. Dodnes se tohoto motta společnost drží.  

3.2.3 Přehled výrobních závodů vozů Mercedes-Benz 81 

V roce 1915 byl založen závod v Sindelfingenu v Německu. Závod v Sindelfingenu je 

největší výrobní závod společnosti Daimler AG. Závod Sindelfingen je kompetenční 

centrum pro výrobu high-end vozidel a luxusní třídy. Kromě jiných modelů se zde vyrábí 

obrněná (pancéřová) vozidla. Specialisté s dlouholetými zkušenostmi s pancéřovou 

ochranou vybavují modely Mercedes-Benz Guard v Sindelfingenu komplexním systémem 

integrované ochrany. Ochrannými prvky je myšleno: prvky pro dveře, zadní stěnu, boční 

díly, strop a dělicí stěnu mezi interiérem a motorovým prostorem. Vše je v tomto závodě 

namontováno od začátku v rámci speciálního výrobního procesu do základu karoserie.  
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Tabulka 7: Přehled závodů, ve kterých se vyrábějí auta Mercedes a jejich modely 

závod modely 

Brémy (Německo) třída C (sedan, kombi, kupé); třída E (kupé a kabriolet); GLK; SLK; SL; 

Rastatt (Německo) třída A; třída B; 

Sindelfingen 

(Německo) 

třída C – limuzína; třída E (limuzína a T-model); S; CL a CLS třída; speciální 

obrněná auta; 

Kecskemét 

(Maďarsko) 

B-třída; CLA; 

Tuscaloosa (USA) M-třída, R; GLK; 

East London (JAR) C-třída (s volantem na pravé i levé straně) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.4 Přehled modelů značky Mercedes-Benz82 

Nová třída A, která je všeobecně zástupcem malých automobilů Mercedes-Benz, je 

geniálně praktická a velmi prostorná. Čtyři dospělí lidé se dozadu vejdou. Studie 

prokázaly, že se o tuto třídu zajímají ženy jako o druhý vůz v rodině. 83 

Mercedes-Benz třídy B se také řadí mezi vozy označované „hatchback“. Třída B je 

o  něco větší než výše zmiňovaná třída A. Mercedes-Benz o „Béčku“ tvrdí, že když 

přibude do rodiny třetí, budete s tímto členem rodiny od začátku připraveni na všechno. 84 

Mercedes-Benz třídy C je vůz střední třídy. Již první generace tohoto úspěšného modelu 

vydržela na trhu 7 let. Za tu dobu sjelo z výrobních pásů 1,8 mil. vozů. Než přišla na trh 

řada A, bylo Céčko nejmenším modelem ve výrobě.85 

Mercedes-Benz třídy CL (německy CoupeLeicht) je luxusní kupé. Technicky tato třída 

vychází z třídy S. Zajímavostí tohoto modelu je, že se přední pasažéři mohou nechat 

hýčkat masážními sedadly. Avšak za luxus se platí.86 

                                                           

82
 MERCEDES-BENZ [online]. [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: http://www.mercedes-

benz.cz/content/czechia/mpc/mpc_czechia_website/czng/home_mpc/passengercars.html 

83
 AUTO.CZ [online]. [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: http://jake.auto.cz/mercedes-benz+a 

84
 AUTO.CZ [online]. [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: http://jake.auto.cz/mercedes-benz+b 

85
 AUTO.CZ [online]. [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: http://jake.auto.cz/mercedes-benz+c 

86
 AUTO.CZ [online]. [cit. 2013-11-26]. Dostupné z: http://jake.auto.cz/mercedes-benz+cl 



71 

Vozy třídy CLA se řadí mezi nižší střední třídu. CLA třída je kompaktní čtyřdveřový 

automobil s označením karoserie kupé. CLA je něco jako odvozený sedan od třídy A, ale 

zároveň zmenšenina čtyřdveřového kupé třídy CLS. 87 

Třída CLS se začala prodávat v říjnu 2004. Jedná se o vůz vyšší střední třídy. Mercedes 

spojil v modelu kupé sportovní výkony, eleganci kupé s vlastnostmi čtyřdveřového sedanu. 

Jednoduše řečeno ve Stuttgartu vymysleli originální auto. CLS stojí rozměry mezi třídu 

E a  třídu S. 88 

Mercedes-Benz třídy E je automobil vyšší střední třídy. První generace se začala vyrábět 

v roce 1993. Třída E se vyrábí ve čtyřech možných karoseriích: sedan, kombi, kupé 

a  kabriolet. Větší než kombi třídy E je už jenom kombi třídy S. 89 

Třída G je terénní vůz. G je označení od německého slova Geländenwagen. G-wagen se 

proslavil jako Papamobil papeže Jana Pavla II. G-wagen se vyznačuje svým hranatým 

designem a robustní konstrukcí. Tento vůz není jen využíván pro své terénní schopnosti 

mnoha společnostmi, ale také celou armádou.90 

Třída GL je SUV (sport utility vehicle - sportovní užitkové vozidlo). Název vznikl 

z Geländelimousine – terénní limuzína. Vůz je vhodný pro rodinu. Je bezpečný a ve 

výbavě má elektroniku, která umí pomoci. Například systém předcházení kolizí vás varuje 

na blížící se překážku, nebo asistent pro jízdu v pruzích.91 

Třída GLA je kompaktní luxusní crossover (typ automobilu, s více druhů karosérií. 

Testování GLA se uskutečnilo na mnoha různých místech, například v mrazivém Švédsku 
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nebo na pouštích v Dubaji. Nová třída GLA se může chlubit jedním světovým rekordem- 

bude nejnižším SUV na světě. Zařadí se pod třídy GLK, M a GL. 92 

Třída GLK je kompaktní SUV. Písmeno G značí souvislost s původním modelem G, 

L  jako limuzína, K jako kompaktní. GLK potvrzuje skutečnost, že si Mercedes zamiloval 

hrany. 93 

Mercedes-Benz třídy M představuje luxusní středně veliké SUV. První generace byla 

představena v roce 1998, druhá generace se prodávala od roku 2005 a třetí od roku 2012. 

Nový model ML přišel dva roky po představení současného Touaregu a Cayenne94 

Třída S se řadí mezi luxusní sedany. Některé modely se vyrábí jako prodloužené limuzíny 

a je vlajkovou lodí firmy Mercedes. Název třída S je z německého „Sonderklasse“, což 

znamená speciální třída. Německá limuzína vždy přinášela zásadní technické inovace: ať 

už bezpečností (ABS – protiblokovací systém, ESP – elektronický stabilizační systém, 

čelní a boční airbagy, noční vidění), nebo komfortní (bezklíčové odemykání).95 

Mercedes-Benz Třída SL je sportovní vůz. Označení SL pochází z německého Sport 

Leicht (sportovně lehký). První model, který v této třídě vyšel, byl 300 SL. Hlavním 

znakem automobilu 300 SL jsou jeho dveře připomínající rozevřená křídla racka. Jsou 

zavěšeny na střeše a otevírají se nahoru96 

Třída SLK je kompaktní sportovní vůz, vyráběný Mercedesem ve třech generacích od 

roku 1996. Název SLK je opět zkratkou, tentokrát z německého Sportlich (sportovní), 

Leicht (lehký) und Kurz (krátký). 97 
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4. ANALÝZA PRODEJE 

Tato část diplomové práce se bude zabývat dvěma prodejnami v Liberci. Jedna je 

zaměřena na prodej vozů značky ŠKODA, jmenuje se AUTO GREMOS, spol s r.o. 

a  druhá prodává vozy značky Mercedes-Benz, jejíž název je Hoffmann & Žižák spol. s r.o 

(H+Ž). Praktická část bude porovnávat značky z hlediska kvantitativního a kvalitativního. 

Společnost Hoffmann & Žižák spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Jejich cílem bylo 

vybudovat zastoupení celosvětově známé značky Mercedes-Benz. Pro dosažení tohoto cíle 

bylo vybudováno moderní centrum prodeje a servisu vozidel značky Mercedes-Benz 

v  Brandýse nad Labem (Praha - východ). V tomto areále nabízí společnost Hoffmann 

&  Žižák veškeré produkty značky Mercedes-Benz, od osobních vozidel, přes lehké 

užitkové verze až po nákladní vozy těžké třídy.  

V březnu 2005 byl otevřen nový areál v Liberci Doubí a tím společnost Hoffmann & Žižák 

spol. s r.o. nabídla kompletní sortiment vozidel koncernu Daimler AG - tzn. prodej 

a  opravy všech vozidel Mercedes-Benz a nákladních vozidel i pro Liberecký kraj. 

Společnost AUTO GREMOS, spol. s r.o. vznikla v roce 1992. Zabývá se prodejem nových 

i (vyzkoušených) ojetých vozů značky ŠKODA, originálních dílů a příslušenství. 

Společnost také poskytuje komplexní nabídku servisních služeb. 

4.1 Kvantitativní analýza 

V této kapitole se budeme zabývat analýzou kvantitativní. Budeme zjišťovat, v jakém 

množství se jednotlivé modely prodávaly v letech 2011-2013. Porovnáme plánovaný 

prodej s reálným, plánované tržby s uskutečněnými. Spočítáme celkovou marži a marži 

u  jednotlivých modelů. 
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4.1.1 Analýza prodeje dle počtu vozů a finanční analýza za rok 2011 

Mercedes-Benz 

V roce 2011 se v liberecké prodejně s vozy značky Mercedes-Benz prodalo celkem 45 

automobilů. Plán byl splněn na 86,5 %. 

Tabulka 8: Odbyt vozů značky Mercedes-Benz v liberecké prodejně H+Ž za rok 2011 

Model vozu A B C, GLK E, CLS S, SL, CL ML, G, R, GL Celkem 

Plán 2011 1 4 14 16 3 14 52 

Odbyt 2 2 8 17 3 13 45 

Cíl po modelech 120 % 50 % 57,1 % 106, 3 % 100 % 92,9 %  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Obrázek 14: Přehled prodaných vozů Mercedes-Benz dle modelů v roce 2011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 
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Obrázek 15: Porovnání odbytu a plánu u jednotlivých modelů vozů značky Mercedes-Benz v roce 

2011 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

Z tabulek a obrázků je patrné, že plán splnily tři modely. Nejlépe vůz modelu A, který 

splnil cíl na 120 %. I přes splnění plánu nejmenší řady, kterou Mercedes nabízí, se prodaly 

pouze dva vozy. Zklamání nastalo u modelu B, kdy cíl byl vytyčen na 4 vozy, ale prodaly 

se pouze 2, což představuje pouhá 4 %. Naopak nejvíce se dařilo vozům E a CLS, kterých 

se prodalo 17. V celkovém množství tento počet je vyjádřen 38 %.  

1 

4 

14 

16 

3 

14 

2 2 

8 

17 

3 

13 

A B C, GLK E, CLS S, SL, CL ML, G, R, GL

Porovnání plánu s odbytem 2011 

Plán Odbyt



76 

Tabulka 9: Tržby a marže u jednotlivých modelů vozů Mercedes-Benz v roce 2011  

Model vozu A B C, GLK E, CLS S, SL, CL ML, G, R, 

GL 

Celkem 

Plán 2011  1 4 14 16 3 14 52 

Odbyt  2 2 8 17 3 13 45 

Průměrná 

cena za 

model/skup. 

v Kč 

740.000 663.600 1.083.700 1.550.800 3.452.700 2.600.000 X 

Plánovaná 

tržba v Kč 

740.000  2.654.400  15.171.800  24.812.800  10.358.100 36.400.000 90.137.100 

Reálné 

tržby v Kč 

1.480.000 1.327.200 8.669.600 26.363.600 10.358.100  33.800.000 81.998.500 

Rozdíl plán. 

a reál. 

tržbami 

740.000 -1.327.200 -6.502.200 1.550.800 0 -2.600.000 -8.138.600 

Marže v % 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 X 

Marže za 

plánované 

vozy v Kč 

30.340 108.830 622.044 1.017.325 424.682 1.492.400 3.695.621 

Marže za 

všechny 

prodané 

vozy v Kč 

60.680 54.415 355.454 1.080.908 424.682 1.385.800 3.361.939 

Rozdíl mezi 

plán. a 

skutečnou 

marží v Kč 

30.340 -54.415 -266.590 63.583 0 -106.600 -333.682 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 
 

Obrázek 16: Celková marže jednotlivých modelů Mercedes-Benz v roce 2011 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Společnost Hoffmann & Žižák spol. s r.o. vydělala na maržích celkem 3.361.939 Kč. 

Plánované tržby byly nižší než uskutečněné, tento rozdíl činil 8.138.600 Kč. Tato ztráta 

dokazuje nesplnění ročního plánu.  

ŠKODA  

Tabulka 10: Odbyt vozů značky ŠKODA v liberecké prodejně AUTO GREMOS za rok 2011 

Model vozu Citigo Fabia Octavia Roomster Superb Yeti Celkem 

Odbyt 1 39 29 2 3 4 78 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Obrázek 17: Přehled prodávaných vozů značky ŠKODA dle modelů v roce 2011 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2011 prodejna AUTO GREMOS prodala nejvíce vozů modelu Fabia. V celkovém 

množství tento model zaujímal 50 %, v kusech tyto procenta představují 39 vozů. Na 

prodaném množství se odrazil nový facelift Fabie z roku 2010. Velké množství se prodalo 

také vozů Octavia, 29 vozů. Toto množství znázorňuje 37 %. Nejméně vozů se prodalo 

vozů Citiga. Nízký odbyt je ovlivněn tím, že model se začal prodávat až na konci roku 

2011.  
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Tabulka 11: Tržby a marže u jednotlivých modelů vozů ŠKODA v roce 2011 

Model vozu Citigo Fabia Octavia Roomster Superb Yeti Celkem 

Odbyt  1 39 29 2 3 4 78 

Průměrná cena 

za model Kč  

228.694 321.344 508.739 369.167 816.150 563.121 X 

Reálné tržby v 

Kč 

228.694 12.532.416 14.753.431 738.334 2.448.450 2.252.484 32.953.809 

Marže v % 4 4 4 4 4 4 X 

Marže za 

všechny prodané 

vozy v Kč 

9.148 501.297 590.137 29.533 97.938 90.099 1.318.152 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

Obrázek 18: Celková marže jednotlivých modelů ŠKODA v roce 2011 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší marži firmě přinesl model Octavia, poté Fabia. Marže za rok 2011 celkem činila 

1.318.152 Kč.  
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4.1.2 Analýza prodeje dle počtu vozů a finanční analýza za rok 2012 

Mercedes-Benz 

V roce 2012 se v liberecké pobočce s vozy značky Mercedes-Benz prodalo 54 vozů. Plán 

byl splněn na 87,1 %. 

Tabulka 12: Odbyt vozů značky Mercedes-Benz v liberecké prodejně H+Ž za rok 2012 

Model vozu A B C, GLK E, CLS S, SL, CL ML, G, R, GL Celkem 

Plán 2012 4 7 13 16 4 18 62 

Odbyt 2 3 10 15 4 20 54 

Cíl po modelech 50 % 42,9 % 76,9 % 93,8 % 100 % 111 % X 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 
 

Obrázek 19: Přehled prodaných vozů Mercedes-Benz dle modelů v roce 2012 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Ze všech vozů bylo prodáno nejvíce skupiny, která zahrnovala modely ML, GL, R a G. 

Prodej činil 37 % ze všech vozů. I když modely A a B splnily plán na 50 % a 42,9 %, 

prodalo se jich nejméně, pouze dva a tři vozy. Důvodem může být velikost tohoto vozu. 

Třída A je nejmenším autem, který Mercedes nabízí, z tohoto důvodu mohou jít zákazníci 

k jiné značce, kde si stejnou velikost vozu mohou zakoupit za mnohem méně peněz nebo 

za stejné peníze větší vůz.  
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Obrázek 20: Porovnání odbytu a plánu u jednotlivých modelů vozů značky Mercedes-Benz v roce 

2012 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2012 splnily plán dvě skupiny modelů, což je snížení o jednu skupinu oproti roku 

2011. Skupina s modely S, SL, CL plán uskutečnila na 100 %. Skupina zahrnující modely 

ML, GL, G a R dokonce na 111 %. Při porovnání plánu s realizovaným prodejem se 

nejméně dařilo modelům A i B.  
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Tabulka 13: Tržby a marže u jednotlivých modelů vozů Mercedes-Benz v liberecké prodejně H+Ž 

v roce 2012  

Model vozu A B C, GLK E, CLS S, SL, CL ML, G, R, 

GL 

Celkem 

Plán 2012 4 7 13 16 4 18 62 

Odbyt 2 3 10 15 4 20 54 

Průměrná 

cena za 

model/skup. 

v Kč 

740.000 663.600 1.083.700 1.550.800 3.452.700 2.600.000 X 

Plánované 

tržby v Kč 

2.960.000 4.645.200 14.088.100 24.812.800 13.810.800 46.800.000 107.116.900 

Reálné 

tržby v Kč 

1.480.000 1.990.800 10.837.000 23.262.000 13.810.800 52.000.000 103.380.600 

Rozdíl plán. 

a reál. tržb. 

-

1.480.000 

-

2.654.400 

-3.251.100 -1.550.800 0 5.200.000 -3.736.300 

Marže v % 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 X 

Marže za 

plánované 

vozy v Kč 

112.480 176.518 535.348 942.886 524.810 1.778.400 4.070.442 

Marže za 

všechny 

prodané 

vozy v Kč 

56.240 75.650 411.806 883.956 524.810 1.976.000 3.928.462 

Rozdíl mezi 

plán. a 

skuteč. 

marží v Kč 

-56.240 -100.868 -123.542 -58.930 0 197.600 -141.980 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 
 

Obrázek 21: Celková marže jednotlivých modelů Mercedes-Benz v roce 2012 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, že nejnižší marže je u modelu řady A. Nejenom, že model je cenově 

nejlevnější, ale také se této řady prodalo nejméně, to je zdůvodnění nejnižší marže. I přes 

nízký počet prodaných vozů v řadě S, SL a CL, přinesla tato skupina firmě marži 

o  velikosti 524.810,4 Kč. Celková marže je vyšší než v roce předešlém a je ve výši 

3.928.462 Kč.  

ŠKODA  

Tabulka 14: Odbyt vozů značky ŠKODA v liberecké prodejně AUTO GREMOS za rok 2012 

Model vozu Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti Celkem 

Odbyt 3 21 25 0 7 0 2 58 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

Obrázek 22: Přehled prodaných vozů ŠKODA dle modelů v roce 2012 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2012 se v prodejně AUTO GREMOS prodalo celkem 58 automobilů. Oproti roku 

2011 pokles činil 20 vozů. Nejúspěšnějším modelem této prodejny se stala Octavia, která 

z celkového počtu zaujímá celých 43 %. Snížení zaznamenala Fabia, které se prodalo o 22 

vozů méně, ale i s tímto poklesem je druhým nejúspěšnějším modelem. Pokles mohl být 

způsoben informovaností kupujících o zcela novém modelu Rapid. V roce 2012 se na 

prodejně neprodal ani jeden Superb či Rapid. U Rapidu je množství ovlivněno pozdním 
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příchodem na trh, u modelu Superb zákazníci čekali na nový facelift, který přišel na trh 

v roce 2013. 

Tabulka 15: Tržby a marže u jednotlivých modelů vozů ŠKODA v roce 2012 

Model 

vozu 

Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti Celkem 

Odbyt  3 21 25 0 7 0 2 58 

Průměrná 

cena za 

model Kč  

228.694 321.344 508.739 376.507 369.167 816.150 563.121 X 

Reálné 

tržby v Kč 

686.082 6.748.224 12.718.475 0 2.584.169 0 1.126.242 23.863.192 

Marže v 

% 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 X 

Marže za 

všechny 

prodané 

vozy v Kč 

24.013 236.188 445.147 0 90.446 0 39.418 835.212 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 23: Celková marže u jednotlivých modelů ŠKODA v roce 2012 
Zdroj: Vlastní zpracování 

S poklesem počtu prodaných vozů výrazně klesla i celková marže. V roce 2012 činila 

835.212 Kč. Pokles oproti loňskému roku byl výrazných 482.940 Kč.  
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4.1.3 Analýza prodeje dle počtu vozů a finanční analýza za rok 2013 

Mercedes-Benz 

V roce 2013 se v liberecké pobočce s vozy značky Mercedes-Benz prodalo 65 vozů. Plán 

byl splněn na 86,7 %. 

Tabulka 16: Odbyt vozů značky Mercedes-Benz v liberecké prodejně H+Ž za rok 2013 

Model vozu A B C, GLK E, CLS S, SL, CL ML, G, R, GL Celkem 

Plán na 2013 7 11 12 16 5 24 75 

Odbyt 3 4 12 13 7 26 65 

Cíl po modelech 42,9 % 36,4 % 100 % 81,2 % 140 % 108,3 % X 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 
 

Obrázek 24: Přehled prodaných vozů Mercedes-Benz dle modelů v roce 2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výsečového grafu je patrné, že z celkového počtu prodaných vozidel v roce 2013 se opět 

nejvíce prodalo vozů skupiny, která skrývá modely ML, G, GL a R. Počet 26 vozů 

představuje z celku 40%. Nejméně se prodalo vozů řady A, 3 vozy, které představují pouhé 

4 %.  
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Obrázek 25: Porovnání odbytu a plánu u jednotlivých modelů vozů značky Mercedes-Benz v roce 

2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2013 plán opět splnily 3 skupiny vozů. Nejvíce se dařilo vozům S, SL a CL, 

kterých se prodalo o 2 kusy více než se očekávalo, čímž splnily plán na 140 %. 

Jednoznačně nejmenší úspěch měl vůz řady B, který splnil plán pouze na 36,4 %.  
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Tabulka 17: Tržby a marže u jednotlivých modelů vozů Mercedes-Benz v roce 2013 

Model vozu A B C, GLK E, CLS S, SL, CL M, G, R, 

GL 

Celkem 

Plán na 

2013 

7 11 12 16 5 24 75 

Odbyt 3 4 12 13 7 26 65 

Průměrná 

cena za 

model/skup. 

v Kč 

740.000 663.600 1.083.700 1.550.800 3.452.700 2.600.000 X 

Plánované 

tržby v Kč 

5.180.000 7.299.600 13.004.400 24.812.800 17.263.500 62.400.000 129.960.300 

Reálné 

tržby v Kč 

2.220.000 2.654.400 13.004.400 20.160.400 24.168.900 67.600.000 129.808.100 

Rozdíl plán. 

a reál. tržby 

-2.960.000 -4.645.200 0 -4.652.400 6.905.400 5.200.000 -152.200 

Marže v % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 X 

Marže za 

plánované 

vozy v Kč 

181.300 255.486 455.154 868.448 604.222,5 2.184.000 4.548.610,5 

Marže za 

všechny 

prodané 

vozy v Kč 

77.700 92.904 455.154 705.614 845.912 2.366.000 4.543.283,5 

Rozdíl mezi 

plán. a 

skuteč. 

marží v Kč 

-103.600 -162.582 0 -162.834 241.689 182.000 -5.327 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 
 

Obrázek 26: Celková marže jednotlivých modelů Mercedes-Benz v roce 2013 
Zdroj: Vlastní 
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Celkově se marže od roku 2011 snížila o 0,6 %. V tomto roce je zajímavý rozdíl mezi 

plánovanou a uskutečněnou marží, rozdíl byl pouhých 5.327 Kč. Tento rozdíl poukazuje na 

lepší odhad společnosti.  

ŠKODA  

Tabulka 18: Odbyt vozů značky ŠKODA v liberecké prodejně AUTO GREMOS za rok 2013 

Model vozu Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti Celkem 

Odbyt 3 12 24 14 10 3 4 70 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 

Obrázek 27: Přehled prodaných vozů ŠKODA dle modelů v roce 2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Odbyt vozů se oproti roku 2012 prodejně zvýšil. V roce 2013 prodej činil 70 vozů. Z grafu 

je patrné, že odbyt, do této doby suverénních modelů Octavie a Fabie, je ovlivněn 

modelem Rapid. V prvním plnohodnotném roce modelu Rapid bylo prodáno 14 vozů 

tohoto modelu, což představuje třetí nejúspěšnější model společnosti. I nadále se nejlépe 

dařilo vozu Octavia, která v roce 2012 přišla na trh s novou generací.  
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Tabulka 19: Tržby a marže u jednotlivých modelů vozů ŠKODA v roce 2013 

Model vozu Citigo Fabia Octavia Rapid Roomster Superb Yeti Celkem 

Odbyt  3 12 24 14 10 3 4 70 

Průměrná 

cena za 

model Kč  

228.694 321.344 508.739 376.507 369.167 816.150 563.121 X 

Reálné tržby 

v Kč 

686.082 3.856.128 12.209.736 5.271.098 3.691.670 2.448.450 2.252.484 30.415.648 

Marže v % 3 3 3 3 3 3 3 X 

Marže za 

všechny 

prodané 

vozy v Kč 

20.582 115.684 366.292 158.133 110.750 73.454 67.575 912.470 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 28: Celková marže u jednotlivých modelů ŠKODA v roce 2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.4 Shrnutí roků 2011-2013 

V následující tabulce a grafu vidíme, že Mercedes-Benz prodal nejméně vozů v roce 2010. 

S postupem času odbyt opět narůstal. Celkem Mercedes-Benz prodal za 6 let 324 vozů. 

Vozů značky ŠKODA bylo prodáno 469. Největší počet prodaných vozů ŠKODA byl 

v roce 2008, nejméně v roce 2012 a to až o celou polovinu. Prodejna Hoffmann & Žižák 

v Liberci se nejvíce prodejně přiblížila AUTO GREMOS v roce 2012, kdy rozdíl činil 

pouze 4 vozy. 
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Tabulka 20: Prodané vozy Mercedes-Benz a ŠKODA ve vybraných prodejnách v letech 2008-2013 

Rok Mercedes-

Benz 

ŠKODA  

2008 75 121 

2009 45 81 

2010 40 61 

2011 45 78 

2012 54 58 

2013 65 70 

Celkem 324 469 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

 
 

Obrázek 29: Počet prodaných vozů u vybraných prodejen v letech 2008-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Obrázek 30: Celkově prodané množství vozů Mercedes-Benz vyjádřené jednotlivými modely 

v letech 2011-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Na obrázku č. 30 lze vidět prodané množství jednotlivých modelů značky Mercedes-Benz. 

Vidíme, že za naše analyzované období se nejvíce prodalo vozů typu ML, GL, R a G. 

Množství prodaných vozů může být ovlivněno tím, že v této skupině jsou zařazeny 4 

modely. I přes vyloučení této výhody, jsou zmiňované modely u zákazníků velice 

preferovány. Tento fakt je vidět z neustále se zvyšujícího množství. Modelů S, SL, CL 

nebylo prodáno tolik, jelikož vozy patří do luxusní třídy a jsou vysoce finančně nákladné. 

Modelů A i B bylo prodáno pouze po 7 a 9 kusech. V letech před ekonomickou recesí se 

tyto modely prodávaly mnohem častěji. Důvodem pro vyjádření této skutečnosti může být 

to, že zákazníci dříve kupovali tyto modely jako druhé vozidlo do rodiny. Jelikož i tyto 

modely jsou cenově náročnější než vozy stejné kategorie u konkurence, přešli zákazníci 

raději ke konkurenci.  
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Obrázek 31: Celkově prodané množství vozů značky ŠKODA vyjádřené jednotlivými modely 

v letech 2011-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Na obrázku č. 31 lze vidět úspěšnost jednotlivých modelů v každém roce. U Fabie si 

můžeme všimnout klesající tendence. Důvodem může být příchod nových konkurenčních 

modelů. V roce 2011 Fabii začal konkurovat model Citigo a o dva roky později pronikl na 

trh i Rapid. V souhrnu všech modelů je jednoznačně neúspěšnější Octavia. Za tři roky se 

tohoto modelu prodalo 78 kusů. U modelu Rapid je patrná jeho úspěšnost. Hned prvním 

rokem prodeje se prodalo tohoto modelu 14 kusů. Zvyšující tendenci vidíme u modelu 

Roomster. Prodej modelu Superb, představující nejdražší cenovou skupinu, je nárazový.  
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Obrázek 32: Celková marže za celé období pro jednotlivé modely značky Mercedes-Benz 
Zdroj: Vlastní 

Na obrázku č. 32 vidíme velikost marže za celé období u jednotlivých modelů. Za celé 

období dosáhla největší marže skupina s modely ML, GL, R a G. Tento výsledek byl 

dosažen z důvodu druhé nejvyšší průměrné ceny a jednoznačně nejvyšším prodejem vozů. 

Nejnižší marži dosáhla třída A. Této třídy se prodalo nejméně kusů i za nejnižší průměrnou 

cenu. 
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Obrázek 33: Celková marže za celé období pro jednotlivé modely značky ŠKODA  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvyšší marži můžeme vidět u Octavie. Octavie sice nemá nejvyšší průměrnou cenu, ale 

prodalo se nejvíce vozů. Nejnižší marže dosáhl vůz Citigo, důvodem je nízký počet 

prodaných vozů i nízká průměrná cena za automobil.  
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Obrázek 34: Souhrn všech marží za roky 2011, 2012 a 2013 
Zdroj: Vlastní 

V  grafu můžeme vidět, že i přes klesající procentuální marži nám marže vyjádřená 

v peněžních jednotkách u Mercedes-Benz roste, u značky ŠKODA nám klesne a poté zase 

roste. Rostoucí výsledek je dán měnícím se množstvím vozů za rok. U Mercedesu 

množství vozů s každým rokem přibývá a velikost marže tomu odpovídá. U vozů ŠKODA 

je nejvyšší marže v roce 2011, protože se prodalo nejvíce vozů. U značky ŠKODA marže 

odpovídá skladbě prodaných modelů. I přes výrazně nižší počet prodaných vozů značky 

Mercedes-Benz, má MB celkovou marži mnohonásobně vyšší. Důvodem je vyšší cena 

vozů a lehce vyšší marže.  
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4.2 Kvalitativní analýza 

Tabulka 21: Modely vozů Mercedes-Benz, rok jejich výroby, změny vzhledu a konkurenční vozy  

model výroba změna faceliftu nebo 

generace 

konkurenční vůz 

A 1997 2001, 2004, 2008, 2012 AudiA3, BMW 1 

B 2005 2008, 2012 Citroen Xsara Picasso, Ford Focus C-Max, 

Honda FR-V, Renault Scenic, Opel Meriva, 

VW Golf plus 

C 1993 2000, 2004,2007,2011, 2014 Audi A4, BMW 3, Lexus IS250 

CL 1992 2000, 2006, 2010, 2012 Jaguar XK-Series 

CLA 2013 x Audi A3 sedan, Ford Fusion 

CLK 1996-

2009 

1999, 2002, 2007  

CLS 2004 2008, 2010, 2015 Audi S6, Lexus LS460,  

E 1993 1995, 1999, 2002, 2007, 

2010, 2013,  

Audi A6, BMW 5, Volvo S60 

G 1979 1990, 2000, 2007, 2009, 

2012 

BMW X6, Porsche Cayenne 

GL 2006 2010, 2012,  Audi Q7, Land Rover Range Rover Sport,  

GLA 2014 X Audi Q3, BMW X1, Range Rover Evoque,  

GLK 2009 X BMW X3, Audi Q5, Infiniti QX50, Lexus 

RX350, Toyota RAV 4,  

ML 1997 2002, 2005, 2009, 2011 BMW X5, Land Rover Range Sport, Lexus 

GX460, Porsche Cayenne,  

R 2006 2011 Audi Q7, BMW X6, Volvo XC60,  

S 1972 1972, 1979, 1991, 1999, 

2005, 2009, 2014 

Audi A7, BMW 7,  

SL 1954 1963, 1972, 1989, 1994, 

1999, 2002, 2008,2012 

Jaguar XK-Series,  

SLK 1996 2000, 2004, 2007, 2011 Audi A5, Audi TT 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 

         1993   1997  2005 2009 

1954   1972 1979  1992 1996       2004 2006        2013   2014 

 

          C,E     A,ML   CLS GL,R      CLA  

SL   S    G    CL CLK, SLK B GLK      GLA 

Obrázek 35: Časová osa s roky výroby  prodávaných modelů v liberecké pobočce H+Ž  v letech 

2008-2013 
Zdroj: Vlastní 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

  C,E,G,SLK ML,G,S C,ML,R,SLK     E 

S,ML CL  A,B,CLS,SL  CL,CLS,E,GL A,B,CL,G,GL,SL  

Obrázek 36: Časová osa se změnou faceliftu nebo generací u prodávaných modelů v liberecké 

pobočce H+Ž v letech 2005-2013 
Zdroj: Vlastní 

Z tabulky a časových os můžeme zjistit, že modely jsou některé roky pouze lehce 

pozměněny vzhledově a jiné roky přichází tzv. nová generace vozu. Časová osa obr. 36 

znázorňuje už vybrané vozy od roku 2005, jelikož jejich změna do roku 2008 neproběhla. 

V tomto období došlo ke změně faceliftu celkem 16x, k nové generaci 13x. Celkově 

nejčetnější obměnou procházel vůz řady CL, E, G a ML. Model ML nejčastěji přešel do 

nové generace, zdůrazněme, že v časové ose je již od 2005. Průměrně je řada 

modernizována každé 4 roky, nová generace přichází po 6-8 letech. 

Tabulka 22: Modely vozů ŠKODA, rok jejich výroby, změny vzhledu a konkurenční vozy 

Model výroba změna faceliftu nebo 

nová generace 

konkurenční vůz 

Citigo 2011 X Citroen C1, Fiat Panda, Kia Picanto, Seat Mii, 

VW up! 

Fabia 1998 2005, 2007, 2010, 2014 Audi A2, Ford Fiesta, Opel Corsa, Seat Ibiza 

III, VW Polo IV,  

Octavia 1959, 

1996 

2001, 2004, 2008, 2013 Citroen Xsara, Fiat Brava, Renault Megane,  

Rapid 2012 x Citroen C-Elysée, Fiat Linea, Renault 

Fluence,  

Roomster 2006 2010 Citroen C3, Hyundai ix20,  

Superb 1934, 

2001 

2006, 2008, 2013 Audi A4, Audi A6, BMW 3, Citroen C5, 

Mercedes-Benz C, VW Passat  

Yeti 2009 2014 Dacia Duster, Nissan Qashqai, VW Tiguan 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních informací 
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         1996  2001  2011 

1934  1959     1998      2006   2009        2012   2014 

 

      Octavia        Superb     Yeti         Rapid 

Superb  Octavia     Fabia Roomster Citigo  

Obrázek 37: Časová osa s roky výroby  prodávaných modelů ve společnosti AUTO GREMOS 

v letech 2008-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2007  2008   2010    2013  2014 

 

           

Fabia  Octavia, Superb  Fabia, Roomster  Octavia, Superb 

Obrázek 38: Časová osa se změnou faceliftu nebo generací u prodávaných modelů v prodejně 

AUTO GREMOS v letech 2007-2013 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V období 2008-2013 prošly již prodávané modely ŠKODA celkem 6 změnami, na trh 

vstoupily 3 zcela nové modely – Citigo, Rapid a Yeti. Nejčastěji se měnily vozy Octavia 

a  Superb. Oba prošly jak výměnou faceliftu, tak změnou generace. Když se měnila 

generace u modelu Superb, tak u Octavie se měnil pouze facelift a naopak. Fabia 

a  Roomster změnily facelift shodně v roce 2010.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat prodej osobních automobilů u prodejen 

AUTO GREMOS, spol. s r.o. a Hoffmann & Žižák spol. s r.o., na základě ovlivnění 

ekonomickou recesí. Obě prodejny se nachází v Liberci a každá z nich prodává jinou 

značku vozů, jedna značku ŠKODA a druhá Mercedes-Benz. Rozdíl mezi značkami je 

v segmentaci trhu a obě reprezentují jinou třídu automobilů.  

Analytickou část předcházela teoretická část, která zahrnovala marketingový mix. Ten 

obsahoval klasické marketingové nástroje. Další kapitolou byla charakteristika 

ekonomické recese. Ta tento pojem definovala, popisovala rozdíl mezi finanční 

a  hospodářskou krizí a ukazovala dopad celosvětové recese na Českou republiku pomocí 

grafu se státním dluhem a obchodní bilancí. Důležitou podkapitolou v teoretické části byl 

automobilový průmysl v krizi. Podkapitola ukazovala propad automobilového průmyslu 

nejen v České republice, ale i v jiných státech Evropy. V České republice od roku 2011 

klesá počet nově registrovaných vozů, stejně tomu je i v Německu, které je automobilovou 

velmocí. Jediným z vybraných států, který měl od roku 2011 rostoucí tendenci, bylo 

Dánsko. Tomu počet nově registrovaných automobilů roste. Budeme-li analyzovat pouze 

vybrané značky automobilů, můžeme říci, že nejvíce zaregistrovaných nových vozů 

v Evropě bylo vozů značky Volkswagen, celkem 9.479.882, a její podíl na trhu se od roku 

2008-2013 pohyboval kolem 11,7 %. Vozů značky Mercedes-Benz bylo zaregistrováno 

3.669.914 a ŠKODA 2.907.521. Porovnáme-li tato čísla s množstvím, které bylo prodáno 

zákazníkům (prodejnám) od automobilky ŠKODA, zjistíme, že se zaregistrovalo 59,8 % 

vozů. Je ale nutné připomenout, že počet registrovaných vozů je pouze v Evropě a prodané 

vozy jsou celosvětově. Za stejných okolností je to u značky Mercedes-Benz 49,1 %. Tyto 

čísla nám říkají, že ŠKODA je úspěšnější na evropském trhu než Mercedes-Benz.  

Teoretickou část uzavírá kapitola s charakteristikou společností ŠKODA AUTO 

a  Mercedes-Benz. Nejprve byla zmíněna jejich historie, následoval přehled událostí mezi 

roky 2008-2013. Na grafech bylo vyčísleno množství prodaných vozů. Největší množství 

prodaných automobilů bylo u značky ŠKODA v roce 2012, naopak nejnižší v roce 2008. 

U  značky Mercedes-Benz tomu bylo jinak. Největší prodej firma zaznamenala v roce 

2013, nejnižší v roce 2009. Z pohledu finančního na tom byl Mercedes-Benz nejhůře 
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taktéž v roce 2009, kdy se jeho provozní výsledek společnosti dostal do záporných čísel. 

Poté kapitola představuje modely, které firma vyrábí, dále obsahuje plány do budoucnosti 

obou společností a rozmístění závodů.  

Poslední kapitolou v diplomové práci je analýza prodeje. Analýza prodeje byla provedena 

pro roky 2011-2013 z dvou kritérií. Nejprve z  kvantitativního, které analyzovalo 

společnosti z hlediska ročního odbytu, dle prodaných modelů či skupiny modelů a velikosti 

marže za jednotlivé modely. Kritérium kvalitativní porovnávalo značky z pohledu šíře 

modelů, jak často se měnil facelift nebo generace a jaký existuje konkurenční vůz.  

AUTO GREMOS, spol. s r.o. prodala o 145 vozů více než liberecká pobočka Hoffmann 

&  Žižák spol. s r.o. za analyzované období. Nejvíce obě firmy prodaly automobilů v roce 

2008, kdy vozů značky ŠKODA bylo prodáno 121 a Mercedes-Benz 75 vozů. Nejméně 

jich každá prodala v rozdílném roce. ŠKODA jich prodala nejméně v roce 2012 

a  Mercedes-Benz v roce 2010. Podrobně je v této práci analyzované období 2011- 2013. 

V tomto období se prodalo nejvíce vozů značky ŠKODA v roce 2011 a Mercedes-Benz 

v roce 2013. Porovnáme-li to s výrobci těchto vozů, vidíme, že společnostem se daří či 

nedaří v jiných letech než výrobcům. Nejúspěšnější model z vozů ŠKODA byla Octavia, 

které se za tři roky prodalo 78 vozů. Výhodou Octavie je, že se po několika letech dá 

prodat za vysokou částku. Podle expertů je nevýhodou Octavie vysoké procento krádeže, 

ať už celých vozů nebo pouze součástí. Nejméně se naopak prodalo vozů Superb. 

Vysvětlení pro nízký počet prodaných vozů Superb může být vysoká cena. U značky 

Mercedes-Benz byla neprodávanější skupina, která zahrnovala vozy ML, GL, G, R. 

Nejméně se prodalo vozů třídy A, která na svou velikost vozu je také velmi drahá, a jelikož 

v době před ekonomickou recesí kupovali lidé tento vůz jako druhý do rodiny, přešli 

zákazníci k jiné, levnější, alternativě - ke konkurenci. 

Z finanční stránky se společnostem vedlo nejlépe v roce 2013. Marže v prodejně AUTO 

GREMOS, spol. s r.o. v roce 2013 činila 3 %. Tato velikost marže přinesla společnosti 

celkovou (za všechny modely) marži v hodnotě 1.318.200 Kč. U společnosti Hoffmann 

&  Žižák spol. s r.o. marže byla vysoká 3,5 % a představovala celkovou marži v roce 2013 

4.543.300 Kč. Rozdíl mezi prodanými auty v roce 2013 nebyl tak markantní, pouze 5 
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vozů, ale jelikož Mercedes-Benz má auta s vyšší pořizovací cenou, odpovídá tomu 

i  podstatně vyšší cenová marže. 

U značky ŠKODA si zákazníci mohli vybírat z celkem 7 modelů, u značky Mercedes-Benz 

ze 17 tříd nebo modelů. Automobily značky ŠKODA prošly od roku 2000 celkem 14 

změnami, z toho pětkrát byla změna generace a devětkrát změna faceliftu. Vozy značky 

Mercedes-Benz 42 změnami, generačních změn i změn faceliftu bylo shodně 21. Nejvíce 

změn Mercedes-Benz podnikl v roce 2012, čtyři modely prošly generační změnou a dva 

faceliftovou. ŠKODA je se změnami opatrnější a uskutečnila pouze maximálně dvě změny 

v jednom roce, z čehož jedna byla generační a jedna faceliftová.  Od roku 2008 přišly na 

trh obě značky s novými modely. ŠKODA nově představila Citigo, Rapid a Yeti. 

Mercedes-Benz zákazníky mohl oslnit s modelem CLA.  

Na základě zjištění z analýzy prodeje by autorka práce společnostem, které analyzovala, 

doporučila několik návrhů. Jedná se o doporučení na: uchování stálých zákazníků a 

získání nových, čímž vzroste objem prodeje. Oběma firmám by navrhovala zvýšit 

reklamu. Pro společnost je výhodné, že o reklamu se jim stará výrobce vozů. Tato reklama 

ale nepřiláká zákazníky přímo do vybrané prodejny. Hoffmann & Žižák spol. s r.o. mají 

výhodu v tom, že jsou v Liberci pouze jediní prodejci vozů Mercedes-Benz a jejich 

nejbližší konkurence je až v Praze. AUTO GREMOS, spol. s r.o. by se, ale měl více 

zaměřit na regionální reklamu (využít by měl regionální rádia, místní noviny), protože 

v Liberci má další tři konkurenty. Obě firmy by do reklamy měly investovat více peněz na 

konci roku, jelikož mnoho firem si koupí nového vozu optimalizuje daňový základ. Aby si 

firmy uchovaly stálé zákazníky a z nich se opět stali potencionální kupci, měly by pro ně 

vytvořit výhody. V případě, že si zákazník kupuje již několikátý vůz u stejné společnosti, 

měla by jim dát určitou slevu buď na automobil, nebo na servis. K tomu, aby firmy 

podpořily stálé zákazníky, by měly vzniknout prodloužené lhůty na servis nebo věrnostní 

knížky. Je velmi pravděpodobné, že když zákazník bude spokojen s cenami, s kvalitou 

vozů, následným servisem a službami (půjčení v době opravy jiného vozu, upozornění na 

servis, zkušební jízdy s novými modely), jistě se do stejné firmy vrátí a zakoupí si nový 

automobil.  
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Ekonomická recese negativně ovlivnila prodejnost obou společností. Obě společnosti 

prodaly menší počet vozů než před recesí. Mercedes-Benz prodal menší počet vozů nižší 

třídy, větší vozy ovlivněny nebyly. K nízké prodejnosti mohla přispět méně lukrativní 

nabídka modelů od automobilky Mercedes-Benz, na to automobilka zareagovala 

rozšířením portfolia a vylepšením stávajících modelů především v roce 2012. U značky 

ŠKODA prodej většiny modelů klesal úměrně ročnímu poklesu. ŠKODA na sníženou 

prodejnost zareagovala vstupem na trh s novými, levnějšími modely. Přínos této práce 

autorka spatřuje v předložení uceleného pohledu na vývoj prodejnosti automobilů v době 

ekonomické recese a zároveň by tato diplomová práce mohla posloužit vybraným 

společnostem jako analýza posledních let. 
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