
 

 





 

 



 

 



ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V diplomové práci je zpracována analýza trhu s nátěrovýmí hmotami v České republice, kde 

je podrobně popsáno a znázorněno zastoupení jednotlivých značek na trhu. V další části se práce 

zabývá konkurenceschopnosti firmy Akzonobel.na trhu s nátěrovými hmotami. V závěrečné části jsou 

popsány a definovány rozhodující faktory, které ovlivňují strategii firmy Akzonobel a dále také 

doporučení strategického rozvoje firmy Akzonobel 
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BACHELOR THESIS SYNOPSIS 

This thesis deals with the analysis of the market with coating compositions in the Czech 

republic, where the representation of brands is described and illustrated in detail. The next part deals 

with the competitiveness of the Akzonobel company with coating compositions in the market. In the 

final part there are described and defined critical factors that affect the Akzonobel company's strategy 

and also the recommendations of the strategic development of the company mentioned above. 

  

Keywords: coating compositions, environment analysis, strategy, SWOT, marketing mix  

 

 

 



Obsah 
Úvod ....................................................................................................................................................................... 1 

1. Teoretická část ............................................................................................................................................... 3 

1.1 Strategie ................................................................................................................................................ 3 

1.2 Analýza prostředí .................................................................................................................................. 3 

1.2.1 Analýza Makroprostředí ............................................................................................................... 4 

1.2.2 Analýza  mezzoprostředí .............................................................................................................. 5 

1.2.3 Analýza  mikroprostředí ............................................................................................................... 5 

1.3 Analýza prostředí .................................................................................................................................. 6 

1.3.1 PEST analýza ............................................................................................................................... 6 

1.3.2 Porterův model konkurenčních sil ................................................................................................ 7 

1.3.3 SWOT analýza ............................................................................................................................. 8 

1.4 Definování marketingových cílů ........................................................................................................... 9 

1.5 Analýza trhu ........................................................................................................................................ 10 

1.6 Formulace strategie ............................................................................................................................. 11 

1.7 Marketing ............................................................................................................................................ 13 

1.8 Definice marketingu ............................................................................................................................ 14 

1.9 Marketingový proces ........................................................................................................................... 15 

1.10 Marketingový mix ............................................................................................................................... 16 

1.11 Produkt ................................................................................................................................................ 17 

1.12 Cena .................................................................................................................................................... 19 

1.13 Distribuce ............................................................................................................................................ 20 

1.14 Komunikace ........................................................................................................................................ 22 

1.14.1 Reklama ...................................................................................................................................... 22 

1.14.2 Podpora prodeje .......................................................................................................................... 23 

1.14.3 Události a zážitky ....................................................................................................................... 23 

1.14.4 Public relations ........................................................................................................................... 23 

1.14.5 Přímý marketing ......................................................................................................................... 24 

1.14.6 Osobní prodej ............................................................................................................................. 24 

Praktická část ........................................................................................................................................................ 25 

2 Metody využité v práci ................................................................................................................................ 25 

3 Společnost AkzoNobel Coatings a.s. ........................................................................................................... 25 

3.1 Portfolio firmy AkzoNobel Coatings a.s. ............................................................................................ 25 

3.2 AkzoNobel v České republice ............................................................................................................. 27 

4 Analýza odvětví nátěrových hmot v České Republice ................................................................................. 27 

4.1 Makroprostředí .................................................................................................................................... 27 

4.2 Mezzoprostředí .................................................................................................................................... 28 

4.3 Mikroprostředí .................................................................................................................................... 34 



5 Marketingový mix ........................................................................................................................................ 35 

5.1 Produkty .............................................................................................................................................. 36 

5.1.1 Dulux .......................................................................................................................................... 36 

5.1.2 Xyladecor ................................................................................................................................... 37 

5.1.3 Luxol .......................................................................................................................................... 37 

5.1.4 Hammerite .................................................................................................................................. 38 

5.2 Cena .................................................................................................................................................... 38 

5.3 Distribuce ............................................................................................................................................ 39 

5.4 Podpora, komunikace .......................................................................................................................... 40 

5.5 Obchodní plán společnosti AkzoNobel Coatings ................................................................................ 47 

6 Závěrečné doporučení pro rozvoj AkzoNobel Coatings .............................................................................. 49 

Závěr ..................................................................................................................................................................... 53 

Seznam zdrojů ...................................................................................................................................................... 54 

Seznam obrázků, grafů, tabulek ............................................................................................................................ 55 

 



1 
 

Úvod 

 

Dnešní situace na trhu je charakteristická svým turbulentním vývojem, který je téměř 

stejný ve všech oborech činností. Všechny subjekty jsou nuceny neustále reagovat na spoustu 

změn, které přicházejí z vnějšího okolí a musí čelit novým vývojovým a inovativním 

trendům, které mají dopad na podnikání. Mezi takové vývojové trendy lze zařadit i změny v 

chování spotřebitelů. Osvědčená pravidla přestávají fungovat a podniky musí čím dál častěji 

odpovídat na změny poptávky a vyhledávat novější možnosti pro uspokojování potřeb a přání 

zákazníků. Proto roste ve většině firem vliv a význam plánování strategie, jehož základem a 

hlavní náplní je přímá orientace na zákazníka a spotřebitele. Úspěšný podnik by se měl 

zaměřit zejména na to, jakým způsobem uspokojí potřeby a přání zákazníka a zároveň 

dosáhne svých cílů.  

Cílem diplomové práce je na základě teoreticko – metodologických východisek 

analyzovat konkurenceschopnost firmy AkzoNobel Coatings, definovat rozhodující faktory, 

které ovlivňují strategii firmy a provést doporučení strategického rozvoje firmy.  

Dobře definovaný marketing umožňuje vybudování dobrého jména společnosti a jejich 

značek mezi zákazníky. V případě dobrého jména firmy a jejich značek mezi spotřebiteli, 

roste a výrazně se zlepšuje jejich postavení na trhu a tím i šance na úspěch v konkurenčním 

boji. Hlavním prvkem k tomuto úspěchu je správně nastavená strategie firmy, jejímž 

základem je dobře definovaný marketingový mix, který slouží jako taktický nástroj k splnění 

cílů strategie. Firma se musí zaměřit na to, aby co nejvhodnějším způsobem „namixovala“ 

marketingové prvky a byla tak na trhu konkurenceschopnou. S tím souvisí detailní 

rozpracování celkové strategie podniku do konkrétních strategií jednotlivých produktů, 

značek a prodejních kanálů a jejich vliv na správnou implementaci strategie do trhu. Proto je 

v této práci popsána důležitost správného propojení jednotlivých strategií podporujících 

celkovou strategií firmy. 

 První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu. Cílem této části je získat 

základní teoretický přehled, který je nevyhnutelný pro úspěch podniku. V první řadě bude 

pojednáno o tom, co to je strategie, její definice a podstata. V následující části bude popsána 

analýza prostředí a v závěrečné části bude definován význam marketingového mixu a 

podrobně  popsány jeho jednotlivé části a jejich vzájemná propojenost.  
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Praktická část se bude zaměřovat na strategii firmy AkzoNobel Coatings a definici 

jednotlivých strategií, které mají dopad na splnění daných cílů a tím i úspěšnosti firmy na 

trhu. V praktické části bude definována situační analýza podnikatelského prostředí firmy 

AkzoNobel Coatings, podrobná analýza konkurence a definování strategie podniku se 

zaměřením na analýzu marketingového mixu a to hlavně na obchodní plán pro prodejní kanál 

„Moderní trh. V závěru práce budou detailně zhodnoceny jednotlivé výsledky.
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1. Teoretická část 

1.1 Strategie 

Strategie je základní představa o tom, jakým způsobem by měla firma dosáhnout 

požadovaných stanovených cílů a tím si zajistit svou existenci. V literatuře lze nalézt 

osm základních charakteristik pro strategii a strategického rozhodování1: 

• Strategie je pro budoucnost 

• Strategie by měla zajistit konkurenční výhodu 

• Strategie stanovuje základní parametry pro soubor podnikání, služeb, objemu 

výroby a výrobku. 

• Strategie sleduje soulad mezi aktivitami a prostředím firmy 

• Strategie by měla stavět na klíčových faktorech a schopnostech firmy 

• Strategie má vymezit základní způsob zajištění zdrojů pro realizaci strategie 

• Strategie určuje zásadním způsobem úkoly taktickému a operativnímu řízení 

• Strategie zohledňuje i firemní hodnoty a firemní kulturu 

Tvorbou strategie se podnik zabývá proto, aby strategie pomohla dlouhodobě dosahovat zisků 

a tím vydělávala peníze. Každá firma by měla mít dlouhodobý plán, který zahrnuje, co bude 

dělat, čeho by chtěla dosáhnout a samozřejmě strategii, jak toho dosáhne. 

1.2 Analýza prostředí 

Úspěšnost podniku závisí na okolí, ve kterém operuje. Součástí tohoto okolí je mnoho 

prvků a vztahů, které zásadním způsobem ovlivňují schopnosti podniku vytvářet vztahy se 

svými zákazníky. Okolní prostředí je typické svoji nestálostí v čase a nejistotou. Proto znalost 

prostředí a jeho budoucí vývoj je důležitým prvkem pro existenci podniku. Umění zjistit, 

předvídat, využít a nebo se bránit je nezbytné pro úspěch každého podniku. 

 Okolní prostředí tvoří tří základní oblasti, které na podnik mohou působit různou sílou. 

Proto je zkoumáme odlišně. Obrázek 1. znázorňuje členění okolního prostředí na: 

• makroprostředí 

                                                           
1
FOTR, J. VACÍK, E., SOUČEK, I., ŠPAČEK, M., HÁJEK, S. Tvorba strategie a strategického plánování – 
Teorie a praxe. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4 
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Makroprostředíf

Mezzoprostředí (operační)

Mikroprostředí (vnitropodnikové)

• mezzoprostředí 

• mikroprostředí 

 
Obrázek 1. Marketingové prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

1.2.1 Analýza Makroprostředí 

Jedná se o prostředí, které nepřímo ovlivňuje zákazníka a to hlavně v krátkém časovém 

období. Mezi toto prostředí patří všechny společenské síly, které přímo ovlivňují podnik a 

ovlivňují i jeho okolí. Mezi makroprostředí patří: 

• demografické prostředí (pohlaví, věk, rodinný stav atd.) 

• ekonomické prostředí (příjmy obyvatel, produktivita práce, příjmy a výdaje atd.) 

• legislativní prostředí (regulování podnikání pomocí legislativy atd.) 

• sociokulturní prostředí (kultura, společenské chování, národní zvyky atd.) 

• politické prostředí vládou stanovená politika, rozpočet, správa atd.) 

• geografické prostředí (výrazně ovlivňuje logistiku podniku atd.) 

• technologické prostředí (nové patenty, materiály, inovativní výrobky atd.) 

• přírodní prostředí (nerostné suroviny, poloha atd.) 

• ekologické prostředí (instituce životního prostředí, ochrany vod a půdy atd.) 
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Musíme si uvědomit, že na každý podnik, na který působí lokální makroprostředí, musí 

působit globální makroprostředí, které má také určitý vliv s kterým je potřeba počítat. Když 

posuzujeme tyto ovlivňující faktory, tak začínáme od globálních k lokálním.  

Makroprostředí ovlivňují trendy a mega trendy. Tyto trendy způsobují veliké 

ekonomické a společenské změny, které ovlivní okolí podniku. V České republice jsou 

poslední dobou zmiňována např. stárnutí populace, vyšší vzdělání, migrace obyvatel, rozdíl 

mezi životní úrovní ve městě a vesnici. V globálním měřítku roste vliv velkých značek, roste 

mezinárodní doprava a zadlužování některých zemí. S těmito vlivy se musí podnik vyrovnat. 

Jen tak může být úspěšný. 

1.2.2 Analýza  mezzoprostředí 

Mezi mezzoprostředí patří bezprostřední okolí, kde se podnik nachází a operuje. 

Charakteristické pro toto prostředí je, že je přímo ovlivnitelné podnikem,  Podnik je 

ovlivňován jenom v omezené míře. Mezi  mezzoprostředí patří: 

• spotřebitelé 

•  kupující 

• veřejnost 

• dodavatelé 

• konkurence 

• sprostředkovatelé 

Podnik se setkává s výše uvedenými subjekty v marketingovém mezzoprostředí na trhu. 

Tam dochází ke konkurenčním bojům mezi jednotlivými účastníky s cílem dosáhnout co 

možná největší podíl trhu a tím zasáhnout největší počet spotřebitelů. 

1.2.3 Analýza  mikroprostředí 

Mikroprostředí se nachází uvnitř podniku a tvoří je vazby, vztahy a prvky, které velmi 

výrazně podnik ovlivňují. Je to prostředí, které si podnik sám nastaví a následně je jim 

ovlivněn. Pro vnitropodnikové prostředí je charakteristické velké množství směrnic a 

procesů, na základě kterých podnik nastavuje propojení a vztahy mezi samostatnýmí 

odděleními. Podniku to umožňuje vnitřně fungovat. Důležité pro mikroprostředí je tvorba 

všech analýz, které podniku můžou dát zpětnou vazbu a zjistit tak nastavení strategie. Dále 



6 
 

může podnik reagovat na změny, které se odehrály v jeho okolí a postupně se přizpůsobovat 

těmto změnám. Důležitou součástí podniku je nastavení vnitřního podniku, aby bylo 

dosaženo stanovených cílů a úspěchu na trhu. 

1.3 Analýza prostředí 

Důležitou součástí je důkladná analýza situace marketingového procesu, kde se podnik 

momentálně nachází. Marketingový proces se zabývá nejenom vnějším okolím podniku, ale 

také situací uvnitř podniku. Mezi součást analýzy nepatří pouze současný stav, ale musí 

zahrnovat i minulý vývoj a fázi prognostickou, ve které musí zohlednit budoucí vývoj. 

Podniky k analýze využívají mnoho metod a technik, kterými analyzují stávající situaci 

na trhu a uvnitř podniku z různých aspektů.   

1.3.1 PEST analýza2 

Mezi základní nástroje analýzy vnějšího prostředí patří PEST analýza. Nezbytné pro tuto 

analýzu je analýza ekonomického prostředí, politického prostředí, právního prostředí, 

sociálního prostředí, technologického prostředí a kulturního prostředí. Základní princip PEST 

analýzy je odpověď na 3 otázky:  

• Které ze všech faktorů ovlivňují podnik?  

• Jaký účinek mají tyto faktory?  

• Které jsou nejdůležitější pro podnik v nejbližší budoucnosti? 

Tato analýza je nedílnou součástí strategického managementu podniku, která je tvořen 

tehdy, když firma rozhoduje o svém dlouhodobém strategickém plánu, nebo když společnost 

chce realizovat nějaké velké projekty. Velkým projektem může být např. vstup podniku na 

nový trh, stavba továrny, atd. PEST analýza se neprovádí tak často, jako SWOT analýza. U 

SWOT analýzy je velmi důležitá účast většího počtu lidí, avšak situační PEST analýza 

vychází s co možná největšího množství nezávislých faktorů. 

                                                           
2
 Vše o marketingu [online]. [cit. 20. 01. 2013]. Dostupné z 
http://www.vseomarketingu.estranky.cz/clanky/marketing/pest-analyza.html. 
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1.3.2 Porterův model konkurenčních sil3 

Porterův model stanovuje konkurenční rivalitu a tlak na trhu. Rivalita trhu je závislá na 

působnosti a interakci základních sil (dodavatelé, zákazníci,konkurence a substituty) a 

výsledkem tohoto působení je ziskový potenciál odvětví. Tento model určuje stav konkurence 

v odvětví, která je přímo závislá na působení pěti základních sil viz. obrázek:  

1. Vstup potencionálního konkurenta – Jak snadno může nový konkurent vstoupit na 

trh? Jsou nějaké bariery pro vstup? 

2. rivalita stávajících konkurentů – Probíhá mezi stávajícími konkurenty konkurenční 

boj? Existuje na trhu dominantní konkurent?  

3. síla odběratele – V jaké pozici jsou odběratelé? MoMají možnost spolupráce a 

objednat si větší objemy? 

4. síla dodavatele – V jaké pozici jsou dodavatelé? Jde o monopolního dodavatele, je 

jich mnoho, nebo málo? 

5. substituční výrobky – Lze snadno nahradit naše služby a produkty jinými? 

V mnoha případech se používá 6-tá síla. Toto silou je myšlena vláda. Výsledkem jejich 

společného vlivu je ziskový nebo ztrátový potenciál v odvětví. Porterův model je jedním z 

velmi silných nástrojů, kterým se stanovuje obchodní strategie s přihlédnutím na okolní 

prostředí podniku a je znázorněn na následujícím obrázku (obr.2). 

 
Obrázek 2. Porterův model 
 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 
                                                           
3 Vlastní cesta - poradenství pro každého [online]. [cit. 11. 01. 2012]. Dostupné z 
http://vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/swot-analyza/. 
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Jako další situační analýzy můžeme použít např. Metodu ABC, Paretto analýza a řadu 

dalších metod. Mezi nejvíce aplikované metody v praxi patří SWOT a PEST analýza 

1.3.3 SWOT analýza4 

Součástí SWOT analýzy je rozbor a hodnocení současného stavu podniku (vnitřní 

prostředí) a dále stávající situace okolí podniku (vnější prostředí). Uvnitř vnitřního prostředí 

prohledává a definuje silné a slabé stránky podniku. Ve vnějším okolí prohledává a 

klasifikuje příležitosti a hrozby pro podnik. Nejvhodnější pro SWOT analýzu je najít 

vzájemné synergie a to zejména mezi silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými 

stránkami apod. Tyto synergie se mohou následně použít pro definování strategie a rozvoje 

nebo inovací firmy. Následující obrázek (obr. .3) znázorňuje, jakým způsobem můžeme 

použít SWOT analýzu pro definování strategie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4
 JIRÁSEK, J. A. Benchmarking a konkurenční zpravodajství. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2007. 120 s. 

ISBN 978-80-7259-051-3 
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Obrázek.1. SWOT analýza  
 

 

zdroj: www.sunmarketing.cz 
 

1.4 Definování marketingových cílů 

Po důkladně provedené úvodní fázi, kde se provádí situační analýza, si musí podnik určit 

konkrétní marketingové cíle. Obecně můžeme říci, že stanovený cíl je budoucí stav a tento 

stav chce podnik dosáhnout. Tyto stanovené cíle musí respektovat všechny skutečnosti a 

závěry, které vyplývají ze situační analýzy a dále také hlavní podnikové cíle, které musí být 

v souladu a být konzistentní. 

Při stanovování marketingových cílů je důležité zachovávat několik hlavních pravidel, 

které zajišťují správné doručení stanovených cílů. Pro definování cílů se používá technika 

SMART (specific, measurable, aligned, timed)5. Při použití této techniky je zajištěno, že cíle 

budou: 

 

                                                           
5
 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. 2. Vyd. Praha: BIZBOOKS, 2011. 160 s. ISBN 9788025133866 
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• S – cíle jsou přesně popsány 

• M – cíle jsou měřitelné 

• A – cíle odpovídají potřebám příjemce 

• R – řešení je realistické 

• T – je vymezen časový rámec pro zavedení řešení v praxi 

V dnešní době je rozšířena technika SMARTE, kdy je důležité při stanovování cílů 

přemýšlet o tom, jakým způsobem bude mít vliv na prostředí (E – environmentální). 

Marketingové cíle jsou definovány v podobě faktických čísel, které jsou odpovědí na 

otázky CO, KOLIK, KOMU a KDY [HORÁKOVÁ, H., 2003, str. 67]. 

• CO = který z produktů 

• KOLIK = tržní podíl, objem,prodej apod., v měřitelných jednotkách 

• KOMU = jaký segment trhu 

• KDY = časový plán pro splnění cíle 

Stanoveným podnikovým cílům jsou podřízeny veškeré marketingové, a podnikové 

aktivity. Proces nesmí být podceňován. I kvalitní strategie může ztratit svůj význam, protože 

může být rčena pro špatně zvolené cíle.  

1.5 Analýza trhu6 

Dalším velmi významným krokem, který je následný po stanovení cílů je segmentace 

trhu. Trhem je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Zároveň se zde směňuje zboží, 

kde musí být přítomny dvě strany – každá ze stran musí mít něco zajímavého pro tu druhou 

stranu. Na trhu se vzájemně potkávají níže uvedené subjekty: 

• Domácnosti - vlastníci výrobních faktorů (půda, práce) - kupující i prodávající - - 

prodávající je prodávají firmám, za získané finance nakupují 

• Podniky - směna v jejich rozsahu v oblastech průmyslových trhů, výroba, k 

získání zisku  

• Stát - plní úlohu ovlivňovatele trhu - státní zakázky, zákon, legislativa, role 

kupujícího 

                                                           
6 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing -- Strategie a trendy. 1. Vyd. Praha: Grada, 2008. 272 s. ISBN 978-
80-247-2690-8  
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Proto pro výhodnější cílení na konkrétní subjekty, které působí na trhu je velice důležitá 

segmentace, což je nástroj cíleného (diferenciovaného) marketingu. Jedná se o jeden ze dvou 

přístupů podniku k trhu, který napomáhá k přípravě různých aktivit. Cílený marketing je 

uskutečňován v těchto fázích: 

• Segmentace trhu - definování segmentačních proměnných a vývoj profilu 

konečných segmentů 

• Tržní cílení – ocenění atraktivity každé části a výběr cílového/vých částí 

• Tržní umísťování - definování jednotlivých umístění na každý daný segment a 

výběr, rozvinutí a uplatnění definované koncepce umistění 

Pro každý segment je nutno mít potřebnou velikost, která musí být měřitelná, dostupna a 

je nutno, aby byla hlavně zajištěná vnější heterogenita segmentů a vnitřní homogennost částí 

a vnitřních potřeb. 

Po vykonané segmentaci a posouzení dílčích oblastí je důležité zvolit jeden nebo více 

částí, na které se podnik bude orientovat. Tomuto procesu se říká targeting -zacílení. Pro 

správné naplnění strategie by se měly marketingové a strategické cíle orientovat na vybraný 

segment trhu. Formulací strategie se bude věnovat následující kapitola. 

1.6 Formulace strategie 

Jestliže má podnik jasně vymezené marketingové cíle a nepochybně určené a vybrané 

segmenty, může přistoupit k dalšímu procesu, který je formulací marketingové strategie. 

Strategie můžeme definovat jako cestu vedoucí k cíli. Marketingová strategie je průběh, který 

vede k uskutečnění zvolených marketingových cílů. 

Marketingové strategie se definují pro dlouhé období. Orientují se na všeobecné postupy 

vybudování a držení silné pozice ve zvoleném trhu. Lze je chápat jako zvyklost, jak 

realizovat rozhodnutí v oblasti každodenních činností podniku.  

Strategie jsou definovány na základě poznání stávající situace a odhadu budoucího 

vývoje podniku. Proto se liší definování strategie pro podniky nebo výrobky v rozdílných 

fázích životního cyklu. Zároveň je důležité strategii vést ke splnění definovaných 

podnikových úkolů a cílů. I když je dáno několik hlavních a běžných marketingových 

strategií. Marketingovou strategii můžeme rozdělit na konkurenční a růstovou. 
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Strategie pronikání 

- zvýšení prodeje

- nová prodejní místa

- intenzivní propagace                 
- masová distribuce

Strategie inovace 

- snaha nabídnout 
nové výrobky                                 
- zvyšování kvality                        
- vývoj novinek                         
- modifikace produktů

Strategie rozvoje trhu

- geografická expanze               
- demografická 
expanze                         
- snaha najít nové trhy 
pro stávající výrobky

Strategie diverzifikace 

- snaha o nalezení 
nových trhů                    
- současný vývoj 
nových výrobků                                   
- riziková a nákladná 
strategie

 Konkurenční strategie představují strategie, které vedou k dlouhodobě udržitelné 

konkurenční výhodě. Tvoří ji tři základní podnikové strategie pro získání konkrétní 

konkurenční výhody. Jako první je strategie minimálních nákladů. Při zvolení této strategie se 

podnik zaměřuje na dosažení co nejnižších nákladů, a to umožní mít nižší cenu než 

konkurence. Tuto strategii volí velké podniky, které uskutečňují vysoký obrat a mohou si 

dovolit mizivé procento ze zisku za prodanou jednotku. Jako druhá strategie je strategie 

diferenciace. Při zvolení této strategie usiluje firma o uskutečního dokonalého výkonu ve 

zvolené oblasti, která je pro zákazníky důležitá (kvalita, servis, design). Jako třetí strategie je 

strategie tržní orientace. V případě, že se podnik zaměří na tuto strategii, zaměřuje se na 

velmi malou část na trhu se a specifickým segmentem. Cílem této strategie je zcela znát 

zvolený segment a uskutečnit v něm vedoucí postavení. 

Další kategorií jsou růstové strategie. Jedná se o strategie, které jsou cílené na rozvoj 

firemních aktivit. Růstové strategie kombinují stávající trhy, nové trhy, nové výrobky a 

současné výrobky. Uspořádaně se definují pomocí Ansoffovy matice, která je zobrazena na 

obr.5. V prvním sloupci je uvedena možná podniková strategie pro stávající produkty, ve 

druhém sloupci je možno vidět předpoklad vývoje nových výrobků. 

 
Obrázek 4. Strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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Součástí této etapy je také positioning. Kotler s Armstrongem ho definovali takto: 

„Positioning vymezuje produkt vůči konkurenci a v myslích cílové skupiny spotřebitelů – jde 

o zaujetí žádoucí pozice na trhu“. 7  Pozice výrobku znamená jeho postavení vůči 

konkurenčním výrobkům neboli to, jak jsou vnímány zákazníky v porovnání s konkurenčními 

produkty. Daná pozice diferencuje produkt od konkurence a dává na vědomí zákazníkům 

jakou výhodu jim konkrétní produkt nabízí. 

Positioning je navržení nabídky a image značky podniku tak, aby mohly zaujmout 

podstatné místo v mysli cílového trhu. Hlavním cílem positioningu je zařadit značku ve 

vnímání spotřebitelů tak, aby byl potencionální prospěch firmy co nejvyšší. Al Ries a Jack 

Trout určili positioning takto: „Pro umístění není důležité, co děláte s produktem, ale to, co 

děláte s myslí potenciálního zákazníka.“8 

Výběr strategie slouží jako podklad pro vytvoření marketingových programů a určení 

konkrétních marketingových nástrojů. Proces pro definování marketingové strategie je velmi 

významný, protože ovlivňuje aktivity podniku v dlouhodobém horizontu a na jeho základě se 

rozhoduje o alokaci zdrojů pro jednotlivé marketingové aktivity. Při formulaci marketingové 

strategie by měli manažeři zvolit zodpovědný přístup. Případnou změnu strategie není snadné 

v krátkém časovém horizontu realizovat a zpravidla je každá změna spojena s velmi 

vysokými náklady. 

1.7 Marketing 

Marketing je v těchto letech důležitou součástí ve vedení podnikatelské činnosti. Cílem 

je uspokojení jednotlivých potřeb stávajících nebo potenciálních zákazníků a dále musí být v 

souladu s aktivitami a cíli firmy. Co vlastně znamená slovo marketing? Mnohokrát uslyšíme 

špatný výklad slova marketing a to jako reklama, výzkum trhu, prodej nebo způsob nabídky. 

A to především ve firmách, které mají menší obrat a kde je marketing zredukován pouze na 

prodejní oddělení. Ale pod názvem marketing nacházíme mnohem komplexnější spektrum 

činností. Hlavně se změnami, které stále na trhu probíhají, a s rozvojem naší společnosti se 

neustále mění. A proto v následující kapitole budu charakterizovat pojem marketingu a jeho 

vlastní vývoj. 

                                                           
7 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 105. ISBN 80-
247-0513-3 
8 VYSEKALOVÁ, J. Marketing. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010. 247 s. ISBN 80-7168-979-3  
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1.8 Definice marketingu 

Definice marketingu v odborné literatuře je různorodá a snaží se o co nejpřesnější 

vyjádření. Profesor Philip Kotler pronesl jednu z nejstručnějších definic marketingu: 

„Naplňovat potřeby se ziskem.“ (Kotler - Keller, 2007, str. 43).  

Samozřejmě existují i jiné stručné definice, ale velice výstižná je od Jany Boučkové: 

„Marketing je proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny 

produktů a hodnot to, co požadují“ (Boučková, 2003, str. 3). V této definici je za pojmem 

proces považováno předvídání, zjišťování, motivování a uspokojování potřeb zákazníka.  

Profesor Philip Kotler spolu s Gary Armstrongem ve své knize píší vhodnější výklad: 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či 

jiných hodnot“ (Kotler, Armstrong, 2007, str. 30).  

Podle mého názoru marketing popisuje definice Americké marketingové asociace, a její 

originální znění je: „Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, 

partners, and society at large“ (American Marketing Association, 2007). V určitém časovém 

rozmezí asociace definici stále mění a pracuje s ní, tak aby byla v souladu s moderním 

marketingem. V roce 2007 byla tato definice po veškerých úpravách schválena 

představenstvem. V překladu originálu zní: „Marketing je aktivita, soubor institucí a procesů 

pro vytváření, komunikaci, poskytování, a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro 

zákazníky, klienty, partnery a společnosti jako celku“. V mnoha ostatních publikacích jsou 

psány obdobné výklady pojmu marketing, které spolu s již výše zmiňovanými mají společné 

prvky. Jana Boučková ve své knize Marketing považuje za společné prvky (Boučková, 2003, 

str. 3):  

• marketing je komplex činností a procesů, nikoliv jen soubor dílčích činností  

• vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řečení těchto problémů  

• marketing, jako proces začíná odhadem potřeb a utváření představy o produktech, 

které by je mohly uspokojit a končí jejich plným uspokojením  

• spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem  

• marketing je spojen se směnou  
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1.9 Marketingový proces 

Nezastupitelnou roli na trhu s bydlením má i stát. Svými aktivitami a výslednými činy 

významně působí na prostředí, možnosti a dostupnost bydlení určitých sociálních skupin. 

Nejsou to tedy žádné nahodilé a neuvážené aktivity. Právě naopak, chceme-li, aby byl 

marketing úspěšný, měl by být připraven a naplánován s patřičnou pečlivostí na základě 

podrobných znalostí.  

Každá firma má určeno své poslání, ve kterém je přesně zakotvena základní myšlenka 

její existence a základní princip její činnosti. Poslání firmy je definováno velmi abstraktními 

a obecnými cíli. Konkrétnější směr firemní činnosti je stanoven cíli, které vyplývají z poslání 

a tyto cíle musí být v měřitelných jednotkách a musí mít pevně vytyčený časový 

harmonogram. 

Cílem marketingu jsou spokojení zákazníci, kteří jsou také důležitou podmínkou úspěchů 

firmy. Pokud jsou zákazníci nespokojení a firma neprodává své produkty, nemůže tak ani 

v dlouhodobém časovém období dosahovat zisku a tím ani obstát v konkurenci. Můžeme tedy 

říct, že úspěšný marketing je nedílnou a významnou součástí úspěchu celé firmy a plnění 

daných cílů. 

Firemní cíle jsou hlavní záležitostí pro definování marketingových cílů, protože plnění 

těchto cílů nás dovede až k dosažení firemních cílů. Činnosti marketingu by měly být 

plánovány a navrhovány s návazností na dané firemní cíle. 

Marketingový proces definují Kotler s Armstrongem jako proces, kde jsou stanoveny cíle 

a strategie marketingu. Existuje i jiná literatura, kde najdeme i označení tohoto podnikového 

procesu jako „plánovací etapa marketingového řízení“ (BOUČKOVÁ, J, a kol., 2003, s. 15-

20). Často se používá označení této fáze marketingu jako strategický marketing. Dávám 

přednost spíše označení „marketingový proces“, protože konkrétně vystihuje, že se jedná o 

sled fází jdoucích po sobě, které se provádějí v daném pořadí. Na obr. 5. jsou znázorněny 

jednotlivé fáze marketingového procesu a jejich strohý obsah. V následujících podkapitolách 

budou blíže popsány jednotlivé fáze marketingového procesu. 
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Obrázek 5. Marketingová strategie 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

1.10 Marketingový mix 

Hlavním cílem této kapitoly je popis marketingového mixu a jeho jednotlivých složek a 

získat základní struktůru o marketingovém mixu a jeho skladbě v návaznosti na jednotlivé 

strategie pro určité nástroje. 

 

Philip Kotler a Gary Armstrong, Marketing (Grada Publishing 2004, překlad šestého 

vydání) definují marketingový mix takto: "Marketingový mix je soubor taktických 

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

firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." Tyto proměnné jsou 

obvykle popsány jako klasický produkt 4 „P“ – product, price, place, promotion - v překladu 

znamená produkt, cena, distribuce a komunikace. Marketingový mix se v určitých oborech 

může odlišovat a to v počtu „P“, např. služby mají proměnné popsány jako 6 „P“ –                 

s vyjímkou známých 4 „P“ mají k tomu ještě people a process apod. Dílčí nástroje v rámci 

marketingového mixu se ovlivňují a stojí ve vzájemné interakci, a proto by skladba měla být 

vybírána s ohledem na nejlepší využití celkového mixu. Americká asociace v tomto případě 

mluví o optimalizaci marketingového mixu, kterou formuluje jako „přiřazení části 

marketingového rozpočtu k jednotlivým složkám tak, aby byl maximalizován celkový přínos 

pro firmu“.9 

                                                           
9 American Marketing Association. Resource Library [online]. 2004 [cit. 15. 12. 2012]. Dostupné z 
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M. 
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Marketingový mix je označen jako taktický nástroj, nikoli strategický. Před použitím 

marketingového mixu je nutné řešit zacílení a vytvoření neboli situování tržní pozice a také 

musí být řešena segmentace. Tyto pojmy byly popsány v minulé kapitole. V následných 

podkapitolách budou jednotlivé složky blíže objasněny. 

 

1.11 Produkt 

Prvním pojmem marketingového mixu je produkt. Z marketingového hlediska je produkt 

označen jako každá nabídka na trhu. Společnosti řeší koncepci produktu v oblasti výrobkové 

politiky ve třech úrovních. 

Jednotlivé výrobky jsou základem podnikového sortimentu. Velmi důležitým činitelem, 

který má vliv na tvoření jednotlivých výrobků, je životní cyklus produktu. Zde firma rozlišuje 

tyto fáze: 

• uvedení produktu,  

• růstovou fázi,  

• zralostní fázi, 

• zániknutí produktu.  

Výrobek potřebuje v různých etapách životního cyklu odlišné strategie. Jednotlivé fáze 

životního cyklu zobrazuje obr. 6. 

 
Obrázek 6. Cyklus produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj. Vlastní zpracování 
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Druhou úrovní je výrobková řada, což je skupina výrobků, která má podobné vlastnosti a 

jsou stanoveny pro totožnou cílovou skupinu. Je důležité se řídit tím, aby strategie pro 

jednotlivé výrobkové řady byla jednotná se strategiemi pro jednotlivé prvky řady. 

Nejvyšší úroveň představuje výrobkový mix, což je celkový sortiment firmy. V oblasti 

výrobkového mixu se často setkáváme s problematikou brandingu jednotlivých výrobkových 

řad, nebo využití pouze jedné zastřešující značky. Obě tyto problematiky mají své výhody i 

nevýhody. Celková strategie firmy musí být zase v souladu se strategiemi výrobkových řad a 

hlavně v souladu se strategií výrobkového mixu. 

V průběhu rozhodování o koncepci jednotlivého výrobku se marketéři zaměřují na tři 

vrstvy výrobku. Základní funkci neboli využití představuje jádro výrobku, díky kterému si 

výrobek kupujeme. Tento základní princip výrobku je většinou u konkurujících si produktů 

identický nebo podobný. Produkt je odlišný ve srovnání s konkurencí až ve druhé a třetí 

vrstvě. Druhá vrstva vytváří skutečný výrobek a to je, čím je daný produkt zvláštní. Jedná se 

o značku, image, kvalitu, design, balení, a zde patří i doplňky. Další vrstvou je výrobek 

rozšířený a to znamená, že zahrnuje všechny ostatní služby, které firma poskytuje 

zákazníkům. Při navrhování této vrstvy se zvažuje také možnost financování, záruční doby a 

služeb s tím spojených tak, aby zákazníci byli maximálně spokojení a měli ten nejlepší 

komfort i po koupi výrobku, dále také poprodejní servis a montážní služby. Vrstvy výrobku 

jsou zobrazeny na obr. 7. 

 
Obrázek 7. Vrstvy výrobku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 
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1.12 Cena 

Druhou složkou marketingového mixu je cenová politika. Můžeme říci, že v 

marketingovém mixu má přednostní postavení. Je jedinou složkou, ze které vznikají 

podnikové příjmy. Ostatní tři složky tvoří jednotlivé náklady. Zastává, ale také funkce jako 

jsou např. dotváření charakteru výrobku, plní také podstatnou roli při výběru zboží a je 

nejprůhlednějším prostředkem konkurenčního boje. Mnohdy je také ve střetu zájmu nejen 

zákazníků, ale také konkurence a z celého marketingového mixu ji můžeme prohlásit za 

prvek nejpružnější. Cenu lze velice rychle změnit, ale změna nebo propagace výrobku má 

daleko větší požadavky a delší časový horizont. 

 V literatuře je cena definována jako např. „částka, za kterou jsou výrobek nebo služba 

nabízeny na trhu“.10 Při vymezení ceny je vedení podniku ovlivněno spoustou faktorů, které 

rozdělujeme do dvou skupin: 

• Vnitřní (marketingové strategie a cíle, charakter výrobku, náklady, organizace 

tvorby cen) 

• Vnější (typ trhu, poptávka, konkurence, hospodářská politika státu a 

legislativa) 

Důležitým činitelem, který její stanovení určuje, je cílová skupina zákazníků. Některé 

segmenty trhu mohou různě reagovat na cenu. Existují rozdílné skupiny zákazníků, ti, pro 

které je důležitým a rozhodovacím činitelem cena a v opačném případě ti, kteří raději zaplatí 

vyšší cenu, ale dostanou kvalitní výrobky. Proto při vymezování ceny je důležité myslet 

hlavně na to, pro koho je výrobek určen a co ovlivňuje jeho rozhodování o koupi dané cílové 

skupiny. 

Definování ceny spadá pod nelehké úlohy marketérů a je třeba brát v úvahu při 

určování ceny kompletní marketingový mix a zvolenou strategii. V literatuře je definováno 

spoustu strategií a faktorů, které ovlivňují výši ceny. Omezujícím činitelem jsou také 

náklady, které představují dolní hranici. Jelikož etapa rozvoje výrobku ve větších případech 

předchází stanovení ceny, cenu daného výrobku můžeme vyvodit pomocí nákladů. Jsou 

                                                           
10
 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 483. ISBN 80-
247-0513-3. 
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případy, kdy manažeři použijí opačný postup, aby na základě znalosti cílového trhu nejdříve 

určili cenu, která je přijatelná, a potom teprve realizují produkt, který odpovídá ceně. 

Dalším důležitým faktorem, který působí na výši ceny je určitě konkurence. Při 

zavádění výrobků na trh si firma může zvolit určité strategie. Jedna z nich tzv. strategie 

penetrační ceny znamená, že firma si určí nižší cenu než konkurence, aby přilákala 

zákazníky. Při této strategii je třeba počítat s tím, že náklady na produkt, který má nižší cenu, 

se budou vracet pomalu. Pokud firma uvádí na trh z cela nový produkt, je možné využít 

strategii „smetánkové ceny“. U nového produktu je cena nastavena schválně vyšší, a proto se 

firmě investice do produktu vrátí rychleji než normálně. Zákazníci jsou často schopni zaplatit 

cenu mnohem vyšší za nový produkt, který doposud konkurence nemá. Ve chvíli, kdy na trh 

přichází konkurence s obdobnými produkty, může již podnik cenu snížit. 

I cena musí uznávat zvolenou marketingovou a firemní strategii a stanovené cíle 

stejně tak, jako u předchozích složek. Cena je základním měřítkem pro kontrolu, abychom 

dosáhli stanovených cílů a proto jsou cíle většinou určovány v peněžních jednotkách. 

1.13 Distribuce 

V této kapitole se zaměříme na třetí část marketingového mixu – distribuci. Distribuce 

řeší přenesení výrobku od výrobce k zákazníkovi. Tento úkol je velice důležitý v oblasti 

komplexního marketingového procesu, jelikož se značnou mírou podílí na hodnotě 

poskytované zákazníkovi a vytváří důležitou část nákladů. 

Distribuci neboli rozdělování si firmy ve větších případech nedělají samy, ale 

pronajímají si specializované logistické a obchodní firmy. Chod zboží mezi výrobcem a 

spotřebitelem se označuje jako distribuční cesta. V literatuře je možné taky užít název 

marketingový kanál. Existují dva způsoby uspořádání distribučních cest, které firmy mohou 

použít, je to přímá a nepřímá cesta. Přímá cesta znamená, že je výrobce v přímém kontaktu se 

spotřebitelem. Tato cesta je vhodná jen pro určité druhy zboží, protože je většinou velmi 

nákladná a využívají se hlavně v oblasti B2B (business to business). Nepřímá distribuční 

cesta se využívá v případě, že mezi výrobcem a spotřebitelem je jeden nebo více mezičlánků. 

Nepřímé cesty se dále dělí dle počtu mezičlánků. Jelikož každý mezičlánek představuje 

náklady, a tedy navýšení ceny, mohlo by se zdát, že tato distribuce je pro firmu nákladnější. 
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Na obr. 8. je znázorněno, jak se snižuje počet cest díky vložení mezičlánku a to vede k 

synergiím a zvyšování efektivnosti. 

 
 

Obrázek 8. Úspora kontaktů  
 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní zpracování 

 

 Články distribučních cest mají svou funkci a stanovené cíle. Mohou ale nastat 

nesrovnalosti, jelikož cíle jednotlivých členů nemusí být stejné s cílem výrobce. Běžná 

distribuční cesta má několik na sobě nezávislých článků. Je velice výhodné některé činnosti 

členů distribučních cest koordinovat a tím zvýšit efektivnost. Armstrong s Kotlerem 

prohlásili, že některé konflikty v rámci distribučních cest mohou být i užitečné, hlavně z 

důvodu tvoření zdravého konkurenčního prostředí. Distribuční systém se v literatuře liší 

podle druhu organizace na vertikální a horizontální. 

Vertikální distribuční systém slučuje subjekty na různých úrovních distribuční cesty. Je 

důležité, aby jejich činnosti byly koordinovány a řízeny vzájemně s cílem získat maximální 

výsledek distribuční cesty jako celku. Sloučení článků distribuční cesty dokládáme buď 

vlastnickými právy, nebo smluvně. Horizontální systém znamená spojení několika subjektů 

na stejné úrovni distribuční cesty. Tyto subjekty, které spolu spolupracují, se snaží spojit své 

zdroje, znalosti a dovednosti, a tak docílit výhodnější pozice a vyšší efektivnosti. 

Distribuce má velký vliv na hodnotu, která je zákazníkům poskytovaná, a tím i 

vnímanou kvalitu a image produktu. Firma poskytuje zákazníkům spoustu služeb, které velmi 

zřetelně determinují jeho spokojenost, ale v podstatě toto zákazník ani nevnímá. Základní 

činitelé, kteří působí na spokojenost zákazníka, jsou rychlost a pohotovost vyřízení 

objednávky, dodací termíny, kvalita dodávky a spolehlivost doručení dodávky ve stanoveném 

čase. Důležitým bodem, na který si musí firmy v oblasti řízení distribuce odpovědět, jsou 
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zásoby na skladě, které tam firma udržuje. Poslední dobou jsou integrované logistické řetězce 

zvyklé využívat informační technologie pro zaručení dostatečné efektivnosti a maximální 

spokojenosti zákazníka. 

1.14 Komunikace 

Poslední složkou klasického marketingového mixu je komunikace. Odborníci na 

marketing souhlasí, že komunikace je velmi důležitá pro celkovou úspěšnost marketingu. 

Komunikace dává největší volnost pro rozlišení produktu a značky od konkurence. Zbylé tři 

složky jsou lehce napodobitelné, a tak dostatečné míře neodlišují konkurenční produkty. 

Komunikace pomáhá k vytvoření hodnoty značky a zaujímá kladný postoj ke značce. 

Kotler definuje marketingovou komunikaci jako „prostředky, jimiž se firmy pokoušejí 

informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim - přímo nebo nepřímo - výrobky a 

značky, které prodávají“. 11  Veškeré komunikační aktivity firmy jsou sestaveny do 

komunikačního mixu. Ten se skládá ze šesti hlavních částí, které jsou stručně popsány v 

následujících podkapitolách. 

1.14.1 Reklama 

Reklama je definována jako neosobní komunikace prostřednictvím médií a je to 

jakákoliv placená forma. Jejím obrovským přínosem je, že v určité chvíli je schopná dotknout 

se velkého množství spotřebitelů, kteří mohou být zeměpisně velmi daleko. Náklady na 

reklamu obvykle bývají značně vysoké, závisí to na použitém médiu. Reklamu využívají 

zejména firmy, které vytvářejí dlouhodobou image produktu nebo značky, i při potřebě 

způsobení okamžité odezvy. Jednou z výhod je také schopnost sdělení opakovat. Silná a často 

opakovaná reklama dokáže ve spotřebitelích vyvolat pocit velikosti a úspěšnosti firmy. 

Poslední dobou je reklamy až příliš a spotřebitelé jsou přesyceni, a to vede k její menší 

účinnosti. Nejvyužívanější média jsou televize, rozhlas, billboardy, bannery, city lights apod., 

což můžeme také nazvat jako druh reklamy - nadlinková podpora ATL (above the line). 

                                                           
11 VYSEKALOVÁ, J. Marketing. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2010. 247 s. ISBN 80-7168-979-3. 
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1.14.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje velké množství prostředků, které nás podněcují, abychom 

produkt ihned koupili. Prostředky podpory prodeje mají krátkodobý charakter a rychlý ohlas. 

Používá se pro rychlý vzrůst povědomí o produktu a rychlý nárůst snižujících se prodejů. 

Abychom posílili prodej, využíváme různé nástroje podpory prodeje: spotřebitelské soutěže, 

slevové akce, možnost přezkoušet si produkt nebo odměny za nákup. Výhodou je přímý 

kontakt se zákazníky a příležitost vidět jejich reakce. Tyto typy činností nazýváme 

podlinkové – BTL (below the line). 

Ve větších, hlavně mezinárodních podnicích, je podpora prodeje úlohou oddělení 

obchodního (trade) marketingu. Trade marketing12 uskutečňuje marketingové aktivity spolu s 

určitou značkou a maloobchodníkem (distributorem). Vykonávají se obvykle v úseku 

prodeje. Významnost oddělení stoupá zároveň s rychlostí změn a nutností pružně zareagovat 

na změnu spotřebitelského chování. 

1.14.3 Události a zážitky 

Event marketing je v současné době novým trendem v marketingové komunikaci, který 

se opírá o zážitky. Je to určitá forma komunikace, která se skládá z různých akcí a programů, 

které jsou financované firmou s úmyslem vytvoření vzájemného působení se značkou nebo 

produktem. S využitím individuálního zapojení spotřebitele jsou programy vysoce významné. 

Jedná se o nepřímý postup prodeje, který se hodí pro dlouhodobý rozvoj celkové představy 

produktu a osobní zážitek přetrvává ve spotřebitelích hlouběji zakořeněn. 

1.14.4 Public relations 

Vztahy s veřejností neboli public relations jsou marketéry často podceňovanou složkou 

komunikačního mixu, přestože nabízí mnoho výhod. Cílem public relations je vybudování 

pevných vztahů se všemi důležitými skupinami tak, aby se všechny tyto skupiny mohly 

efektivně rozhodovat.13 Výhodou je větší důvěryhodnost zpráv. Tiskové zprávy a články v 

                                                           
12 KLOUDOVÁ, J. Kreativní Ekonomika – trendy výzvy příležitosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 224 s. ISBN 
978-80-247-3608-2 
13 Public Relations Society of America: Official Statement on Public Relations, [online]. New York. [cit. 16. 01. 
2013]. Dostupné z http://www.prsa.org/aboutUs/officialStatement.html. 
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novinách zákazníci vnímají jako věrohodné, a z toho důvodu dokážou oslovit i zákazníky, 

vyhýbajícím se jiným typům komunikace. 

1.14.5 Přímý marketing 

Přímý marketing je pojem, pod kterým se skrývají různé druhy komunikace 

s individuálními zákazníky. Můžeme je snadno a rychle upravit, a také je uzpůsobit danému 

stavu i zákazníkovi. Přímý marketing je forma osobní komunikace, z čehož vyplývá, že se 

jedná o rozhovor se zákazníkem, který umožňuje monitorovat jeho reakce. 

1.14.6 Osobní prodej 

Osobní prodej je tzv. přímá komunikace se zákazníkem a je spojována 

s vysvětlováním, prezentací a obstaráním objednávek. Je vyhovující pro podnik s nižším 

počtem význačných zákazníků nebo jako doplňkový druh komunikace, který je adresovaný 

jen pro klíčové zákazníky. Osobní prodej se většinou prosazuje u firem prodávajících 

komplikované výrobky, u kterých při nákupu je třeba podrobně ujasnit jejich funkci. 

Osobního prodej je výhodný díky vytvoření stabilního vztahu se zákazníkem a perfektnímu 

porozumění jeho potřeb. 

Vytvořit účinný komunikační mix na to je potřeba mít důkladnou znalost potenciálních 

zákazníků a také předpoklad vlivů určitých forem komunikace. To vše nám umožňuje udělat 

systém integrované marketingové komunikace. Aby byl celý komunikační mix naprosto silný 

a sjednocený, je potřeba využít a brát v úvahu vlivy jednotlivých druhů komunikace a 

zharmonizovat je. Soudržnost sdělení a užití několika stylů komunikace nám umožňuje 

efektivně zakročit a snadněji ovlivnit chování spotřebitele. 

Tato kapitola byla zasvěcena marketingovému mixu a jeho složkám. V následující 

kapitole se budeme zaobírat marketingovou kontrolou a ta bude taktéž obsahovat závěrečný 

souhrn teoretické části. 
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Praktická část 

2 Metody využité v práci 
 

V rámci tvorby teoretické části byly čerpány informace a materiály z odborných zdrojů, 

zejména odborné literatury a z Internetu. Po výběru a zajištění těchto zdrojů došlo následně 

k jejich nastudování a k strukturovanému výběru. V rámci praktické části byla použita interní 

data společnosti, která posloužila jako vstupní materiál pro analýzu postavení firmy 

AkzoNobel a jejich výrobků na trhu. Tato data zároveň byla základním stavebním prvkem, ze 

kterého se vycházelo při tvorbě marketingového plánu. Pro zpracování diplomové práce byly 

použity obecné a speciální vědní metody syntézy, komparace, analýzy, korelační analýzy a 

indukce. 

3 Společnost AkzoNobel Coatings a.s. 

Společnost AkzoNobel je největším světovým výrobcem barev a nátěrových hmot a 

rovněž významným výrobcem speciálních chemikálií. Zásobuje jak společnosti, tak 

jednotlivé spotřebitele po celém světě nejmodernějšími produkty a s nadšením odpovídá na 

různorodé potřeby zákazníků. Hlavním sídlem společnosti je Amsterdam v Nizozemsku, je 

součástí Global Fortune 500 a v Dow Jonesových indexech udržitelnosti neustále obsazuje 

přední příčky. Společnost AkzoNobel působí ve více než 80 zemích a pracuje pro ni 55 000 

zaměstnanců po celém světě. 

3.1 Portfolio firmy AkzoNobel Coatings a.s. 

Oblast dekorativních barev se zaměřuje jak na profesionální dekoratéry, tak na nadšené 

domácími kutily, kterým nabízí barvy, které poskytují skvělý výsledek. Oddělení 

dekorativních barev nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro každou situaci a na jakýkoli 

povrch. Kromě barev a laků vyrábí také lepidla a vyrovnávací hmoty na podlahy. Nabízí také 

řadu míchacích strojů, barevných konceptů a tréninkových kurzů pro stavebníky i 

restaurátory. Navíc jejich speciální nátěry na kov, beton a ostatní stavební materiály zastávají 

na trhu vedoucí pozice. Mezi zákazníky společnosti patří jak obchodní distributoři pro 
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profesionály, tak velké obchodní řetězce jako jsou Home Depot, Bricomarché, B&Q, OBI 

nebo Praktiker. 

Speciální nátěrové hmoty mají stovky použití a využívají se v různých odvětvích 

počínaje stavebnictvím, přes spotřební elektroniku a lodní dopravu až po sportovní vybavení. 

Tato oblast se dělí do pěti oborů: 

• Nátěry pro automobilový průmysl – AkzoNobel je vedoucím světovým dodavatelem 

barev a služeb pro opravy aut, komerčních vozidel a pro výrobu plastů pro 

automobilový průmysl, který je zastoupen značkami Lesonal®, Dynacoat® a 

Sikkens® 

• Námořní & ochranné nátěry - profesionální ochrana na moři, na souši i ve vzduchu 

zastoupená značkami International® (nátěrové hmoty pro námořní použití), Aviox®, 

Aerodur® nebo Metaflex® (letecké nátěrové hmoty, např. pro letadlo Airbus A380 

Superjumbo) 

• Práškové nátěry – ochrana před povětrnostními vlivy od stadionů (např. Olympijský 

stadion Bird’s Nest v Pekingu) a aut po okenní rámy, radiátory, kovový, plastový a 

dřevěný nábytek. Nepřilnavé nátěry jsou navíc používány na moderní kuchyňské 

potřeby. Zastoupeno značkami Interpon® a Resicoat® 

• Průmyslové nátěry - oddělení průmyslových nátěrů dodává na trh širokou škálu 

nátěrů. Například nátěry na dřevo chrání tisíce akrů podlahových krytin a nábytku po 

celém světě, nátěry na závity jsou používány na domácích spotřebičích i kovových 

budovách, speciální plasty jsou nezbytnou součástí počítačů, sportovních potřeb a 

audio vybavení.  

• Ochrana obalů - obalové nátěry uchovávají jídlo a pití déle čerstvé. Společnost 

AkzoNobel vyrábí jedny z nejvyvinutějších obalových nátěrů a inkoustů na trhu, které 

chrání vše od jídla a nápojových plechovek až po aerosoly a kovové uzávěry. 

Produkty oddělení speciální chemie se ve významné míře objevují v nejrůznějších 

předmětech každodenního použití. Vyskytují se totiž ve všem od zmrzliny po asfalt, od 

polévky po mýdlo, od plastů až po papír. 



27 
 

3.2 AkzoNobel v České republice14 

V České republice vstoupila společnost AkzoNobel na trh ještě pod názvem Akzonobel, 

a to koupí společnosti Balakom v roce 2006 a následně k sobě celosvětově přibrala 

společnost ICI Paints. Proměna, kterou prošla společnost AkzoNobel, s sebou nesla rovněž 

potřebu vytvoření nové obchodní značky společnosti jako celku. Dne 25. dubna 2008, pouhé 

čtyři měsíce po ukončení akvizice ICI, AkzoNobel uvedla svou novou obchodní značku, 

která mimo jiné obsahovala drobnou změnu ve způsobu, jímž se psal název společnosti: od 

tohoto okamžiku měla být známa jako AkzoNobel. 

V rámci České republiky a Slovenska se divize Decorative Paints společnosti AkzoNobel 

Coatings zaměřuje zejména na prémiové produkty a to v několika kategoriích: 

• interiérové a exteriérové malířské barvy 

• ochrana dřeva 

• ochrana kovu 

• trim barvy 

• ostatní barvy 

Společnost AkzoNobel Coatings CZ a.s. nedisponuje v České ani Slovenské republice 

výrobními závody. Veškeré výrobky jsou dováženy z různých výrobních závodů umístěných 

v několika zemích Evropy. Největší část výrobků je dovážena z polského výrobního závodu 

AkzoNobel v Pilawě. 

V rámci bakalářské práce budou některá čísla změněna koeficientem K, aby nedošlo 

k úniku citlivých dat společnosti. 

4 Analýza odvětví nátěrových hmot v České Republice 

V České republice bylo v roce 2012 marketingové prostředí dynamické a dosti ovládlo 

činnosti a cíle podnikání společnosti AkzoNobel. 

4.1 Makroprostředí 

Česká ekonomika v roce 2012 stále udržovala špatné výsledky, které se pak propadly 

až na mírný pokles hrubého domácího produktu (recese). Vláda přijímala zákony se záměrem 

                                                           
14
 AkzoNobel Coatings CZ [online]. Dostupné z http://www.akzonobel.com/cz/. 
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snižovat deficit státního rozpočtu. Díky zvýšení sazeb DPH došlo k nárůstu cen téměř u 

všeho zboží, což mělo za následek nárůst inflace. Sazby byly navýšeny takto -  DPH z 10% 

na 14% u snížené sazby a z 19% na 20% u základní sazby. V průběhu roku vláda přijala nový 

zákon, který zvednul sazby DPH u obou sazeb o další 1 %. České ekonomika a její výkonnost 

se během roku stále zpomalovala, a následek tohoto zpomalení byl nárůst nezaměstnanosti. 

Česká ekonomika je taktéž silně vázaná na situaci v Evropské unii, a to byla také jedna 

z příčin poklesu. Fiskální nesnáze v zemích jako je Španělsko, Portugalsko Řecko, Itálie 

apod. destabilizovalo celkově region a nepříznivě mělo vliv na výkon celé ekonomiky 

Evropské unie.  

Kategorie barev byla také ovlivněna změnou legislativy na úrovni EU, která směřovala 

ke snížení škodlivých látek obsažených v jednotlivých výrobcích s dopadem na snížení 

škodlivosti pro životní prostředí (např. snižování obsahu kobaltu v recepturách). 

4.2 Mezzoprostředí 

Komplexní trh barev v roce 2012 klesl v objemu o 5,91% oproti roku 2011, což 

znamená pokles ze 41.978.300 litrů na 39.485.800 litrů, což je znázorněno v grafu 1. 
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Graf 1: trh ČR (v litrech)  

 

 

Zdroj: GFK 
 

 

Oproti tomu celkový trh barev v hodnotě se zvýšil z 3.491.300.000 Kč v roce 2011 na 

3.605.700.000 Kč v roce 2012, a to znamená nárůst o 3,28%, což je znázorněno v grafu 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trh barev v ČR – v objemu (v tisíci litrech) 
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Graf 2: Trh ČR - v hodnotě (v mio Kč) 

 

 

Zdroj: GFK 

 

Tento nárůst ve srovnání s poklesem prodaných litrů ukazuje na fakt, že během roku 

došlo k navýšení prodejních cen jednotlivých výrobců. 

Výsledky v roce 2012 v objemu i v hodnotě, nám naznačují nárůst podílu prodejního 

kanálu Tradiční trh (modré sloupce Paint Specialists/Drugstores) na úkor prodejního kanálu 

Moderní trh (červené sloupce Mass M./DIY DUP.). Spotřebitelé a také profesionálové se 

rozhodují, jestli nakoupí barvy v kamenném obchodě nebo v hobby marketu, většina 

upřednostňuje kamenné obchody, kde také utrácejí větší obnos peněz. 

Trh barev rozdělujeme do několika základních kategorií: 

• interiérové a exteriérové malířské barvy (emulsion paint) 

• ochrana kovu (metal paints) 

 Trh barev v ČR – v hodnotě (v mio Kč) 
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• emaily (trim paints) 

• laky (varnish) 

• lazury (wood stain) 

• barva na dřevo (woodpaint) 

• napouštědla (wood treatment) 

 

Graf 3: Podíl jednotlivých kategorií v % (v objemu) 

 

 

zdroj: GfK, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl jednotlivých kategorií výrobků v %           

(v objemu) 
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Graf 4: Podíl jednotlivých kategorií výrobků v % (v hodnotě) 

 

 

Zdroj: GfK, 2013 
 

Jak můžeme vidět v grafu 3 (Podíl jednotlivých kategorií výrobků v % (v objemu)) a 4 

(Podíl jednotlivých kategorií výrobků v % (v hodnotě)) nejvíce procent na trhu má skupina 

emulsních barev (interiérové barvy), které mají nižší podíl v získané hodnotě, ale mají 

převládající postavení v objemu. Důvodem je, že většina produktů znamená pro výrobce 

nízko ziskové výrobky, které nejsou tak ziskové. V tomto úseku je zastoupena hlavně tzv. 

bílá malířina, potom v menším rozsahu tzv. ready mixy (to jsou už předmíchané barevné 

odstíny). V této skupině má největší podíl, což je dáno historicky, značka HET od společnosti 

HET a značka Primalex od společnosti PPG Group. 

V rámci České republiky v kategorii barev je několik význačných výrobců, kteří 

ovlivňují náš trh a mezi ně patří společnosti PPG Group, BL Teluria Group (Barvy-laky 

Hostivař), HET, AkzoNobel, jejichž celkový podíl na trhu je 76,9% v objemu a 69,8% 

Podíl jednotlivých kategorií výrobků v %           

(v hodnotě) 
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v hodnotě. Samozřejmě na náš trh mají vliv i menší výrobci a prodejci, ale jejich podíly již 

nemají takový význam. 

 

Graf. 5: Podíl výrobců barev na trhu v % (v objemu a v hodnotě) 

 

zdroj: GfK, 2013 

 

Je důležité se také pozastavit nad privátními značkami, jejichž význam v posledních 

letech velice vzrostl. Privátní značky jsou zejména dodávány do obchodní sítě jednotlivých 

mezinárodních řetězců pod různými názvy. Jednotlivé řetězce tímto usilují o vytvoření 

konkurence ostatním výrobcům v kategorii barev a to zejména nižšími prodejními cenami. 

Síla společností PPG Group, BL Teluria a HET vyplývá převážně z vlastnictví značek, 

jako jsou Primalex, Eternal a HET. Tyto značky zůstaly v podvědomí spotřebitelů z minulých 

dob. Tyto společnosti mají také vybudované sítě vlastních nebo franchise  prodejen na trhu s 

různými názvy Dům barev (PPG Group), Kouzlo barev (BL Teluria Group) apod. jedná se o 

počet od 100 do 150 prodejen v rámci celé ČR. Tyto společnosti těží právě z těchto 
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vlastnictví a mají konkurenční výhodu na společnosti AkzoNobel. Společnost AkzoNobel 

nevlastní své prodejny, protože na těchto prodejnách nemůže přímo ovlivňovat dostupnost 

výrobků, jak svých tak i konkurenčních. V tomto roce postupně došlo k nahrazování značek 

AkzoNobel z  řetězců a začali zde dodávat vlastní značky, o které jednotlivé společnosti 

rozšiřovali svou distribuci.  

 V České a Slovenské republice pracuje několik velkoobchodních distributorů, kteří 

obstarávají distribuci produktů na nezávislý trh v rámci celé České republiky. Tyto 

velkoobchody jsou buď závislé např. Triga, která patří do skupiny PPG Group, nebo i 

nezávislé, mezi které na českém trhu patří společnost p.k. Solvent, která kromě barev  

distribuuje také drogerii a vlastní prodejní síť drogerií Teta. Ve Slovenské republice je 

významným velkoobchodem společnost L&Š, která se stará o distribuci výrobků na 

Slovensku. V oblasti České a Slovenské republiky ovlivňuje náš trh několik lokálních 

distributorů, kteří zásobují výrobky v rámci svého okolí působení. 

Spotřebitele v kategorii barev dělíme na 2 základní skupiny: 

• profesionálové – jedná se o malíře, lakýrníky, truhláře apod., kteří produkty 

potřebují ke své práci, produkty z větší míry nakupují v kanále Tradiční trh 

• kutilové – lidé, kteří barvy nakupují pro svůj volný čas pro úpravu domova, 

zahrad, chalup apod., k nákupu využívají jak Tradiční trh, tak i Moderní trh 

Špatný vývoj ekonomiky jak v České republice, tak i v EU působil samozřejmě také na 

chování spotřebitelů. Kupní síla spotřebitelů se snížila, hlavně u nízko příjmových skupin. 

Spotřebitelé začali mnohem více spořit, vkládali hotovost na svá bankovní konta za účelem 

ušetřit do budoucna a také se zaměřili na výrobky s nižší cenou nebo výrobek vůbec 

nekoupili. Díky tomuto rozhodnutí spotřebitelů se také začaly propadávat tržby 

maloobchodním prodejcům jak v potravinářském průmyslu, tak i ostatních odvětvích, 

kategorii barev nevyjímaje. 

4.3 Mikroprostředí 

Společnost AkzoNobel se může opírat o svou historii a kvalitní značky v jednotlivých 

kategoriích barev. I přesto, že vývoj na trhu barev v České republice byl nepříznivý, 

AkzoNobel pořád vlastnil jednu z nejsilnějších místních značek, a to je Luxol a mezinárodní 

značka Dulux, Hammerite a Xyladecor, a tím byl schopen si stále budovat lepší postavení na 
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trhu. Společnost AkzoNobel také vlastní výzkumné a rozvojové pracoviště, ve kterém se 

zdokonalovaly a zlepšovaly receptury a formulovaly jednotlivé výrobky. Těmito inovacemi 

stále narůstá konkurenceschopnost jejich výrobků.  

Hospodářské výsledky AkzoNobel Coatings CZ byly z velké části závislé na výkonu 

kanálu tradiční trh, jenž firmě zajistil přibližně 75% celkového obratu. Kanál Moderní trh byl 

také důležitý z pohledu budoucího vývoje a předpokladu postupného zvyšování podílu tohoto 

prodejního kanálu na celkovém obratu společnosti v budoucnu stejně tak, jako tomu bylo v 

západní Evropě. V této situaci byly téměř všechny značky společnosti a to jak prémiové 

značky Dulux, Xyladecor a Hammerite, pro které byla nevýhodou hlavně jejich prodejní 

cena, tak stejně i pro značku Luxol, která patří do středního cenového segmentu. 

V neposlední řadě byl rok 2012 ve společnosti AkzoNobel Coatings CZ ovlivněn 

vnitřními změnami. Na začátku roku 2012 proběhly  organizační změny a to v oddělení Trade 

marketingu a oddělení klíčových zákazníků. Z toho důvodu se odsunulo uzavření smluv 

s centrálami mezinárodních řetězců a také bylo pozdě dodáno zboží a provedeny aktivity na 

podporu prodeje do poloviny roku a nedošlo k předzásobení jednotlivých řetězců zbožím 

před sezónou, zejména u výrobků se sezónním charakterem a to jsou výrobky na ochranu 

dřeva a kovu.  

Byly také nastavovány vnitřní procesy, které určitým způsobem ovlivňovaly chod 

společnosti. Jedním z největších projektů bylo zavedení programu SAP, ale tím byl ohrožen 

na určitou dobu prodej zboží zákazníkům a to z důvodu uvedení programu k dokonalé 

činnosti. Další změny byly přichystány na začátek roku 2013, týkající se opět organizační 

struktury. Tyto změny, které se ještě opakovaly v krátkém časovém horizontu, měly dopad 

jak na motivaci zaměstnanců, tak i na vnímání společnosti navenek a to ze strany zákazníků. 

Tím, že firma vysílala negativní signály a to nejenom směrem ke svým zaměstnancům, ale 

také směrem k jejich zákazníkům a spotřebitelům, mohlo se to ukázat ve změně preferencí a 

přechodu k jiným značkám. 

5 Marketingový mix  

V této kapitole byla uskutečněna analýza jednotlivých nástrojů marketingového mixu 

společnosti AkzoNobel. Ukážeme si zde jednotlivé produkty, způsob nastavení cen a popis 
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funkčnosti distribuce a komunikace neboli podpory prodeje. Úkolem marketingového mixu je 

popsat rozhodující faktory, které mají vliv na strategii firmy Akzonobel. 

5.1 Produkty 

Společnost AkzoNobel má tři základní oblasti, na které se zaměřila, a to emulsní barvy, 

oblast ochrany dřeva a ochrany kovu. Tyto kategorie nabízejí několik produktů, které 

mnohdy představují to nejlepší z určité kategorie dostupné na trhu. 

5.1.1 Dulux 

Značka Dulux spadá pod prémiové emulzní barvy, které se užívají jak v interiéru, tak v 

exteriéru. Na českém a slovenském trhu tuto značku můžeme najít 4 roky. Jsou zde 

zastoupené již předmíchané barevné odstíny tzv. ready mixy, míchacím programem a také 

bílou „malířinou“. Veškeré produkty značky Dulux jsou typické svou vysokou mírou 

otěruodolnosti, omyvatelnosti a kryvosti.  

 

Ready mixy zastávají produktovou řadu Dulux Colour of the World, která je určená do 

interiéru a zákazníkům nabízí již 30 předem namíchaných odstínů. V roce 2012 se tyto 

odstíny rozšířili o dalších 10 nových na celkový počet 40 odstínů, které se dělí do 8 

základních barevných odstínů. Jako jediná značka na trhu poskytuje odstíny v lomené bílé, 

tzn., že se nejedná o čistě bílou barvu, ale pokaždé je bílý odstín smíchaný s odstínem jiné 

barvy. 

Značka Dulux také na trhu nabízí jedinečný produkt Dulux Kitchen&Bathroom, který 

se používá do obtížných prostředí, jako jsou koupelny a kuchyně. Produkt vyniká vysokou 

omyvatelností a otěruodolností. 

 

Značka Dulux poskytuje rozsáhlé portfolio produktů pod řadou Trade určenou zejména 

pro profesionály a to jak do interiéru, tak i exteriéru. Výhodou této řady je schopnost míchat 

barvy emulzní, na ochranu dřeva a emaily, což jsou universální barvy na kov a dřevo. 

Míchací systém Colour dimension nabízí možnost výběru z 14.000 odstínů, ale systém začíná 

být pomalu zastaralým, zejména z pohledu nabídky nových, kvalitnějších produktů. 
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5.1.2 Xyladecor 

Značka Xyladecor se používá na ochranu dřeva a patří mezi prémiové značky. 

Xyladecor má ucelené portfolio a tím nabízí produkty ke kompletní a komplexní ochraně 

dřeva. Produkty můžeme využít v interiéru a exteriéru a všude tam, kde musíme dřevo 

chránit. Produkty značky Xyladecor dělíme do tří skupin, podle použití tzv. systém kompas: 

• na zahradu – produkty, které chrání zahradní nábytek, altány apod. (ošetřující 

oleje, gely, čistič dřeva, protiskluzová lazura Terrace, Power pad oleje 

s aplikačním přístrojem, UV+ s dvojitou UV ochranou atd.) 

• na dům – tenkovrstvé a silně vrstvé lazury určené na ochranu dřeva v exteriéru 

a interiéru (Standard, Classic HP se složkou proti zamodrání, Oversol 

z tixotropní recepturou, Extra, Tinova – patentovaná technologie, impregnační 

základ Xylamon HP) 

• v domě – interiérové laky polyuretanové nebo na vodní bázi v lesklém nebo 

polo matném odstínu 
 
Obrázek 5.:  Xyladecor 

 

 

 

 

Zdroj: Akzonobel 

5.1.3 Luxol 

Značka Luxol patří mezi skvosty společnosti AkzoNobel. Značka, která byla uvedena 

na trh v roce 1974, je nejznámější a nejoblíbenější produkt na ochranu dřeva ve středním 

cenovém segmentu. Značka Luxol poskytuje komplexní péči o ochranu dřeva s tím rozdílem, 

že značka Xyladecor má ucelené portfolio. Základem značky je Luxol Original, tenkovrstvá 

lazura, používaná v interiéru a exteriéru. Základní ošetření dřeva tvoří impregnace Luxol 

Impregnant. Značka Luxol nabízí celou řadu interiérových a exteriérových laků na ředidlové 

a vodní bázi, ale také speciální barvy na lodě (Lodní lak) a na okna. 
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5.1.4 Hammerite 

Značka Hammerite spadá taktéž pod prémiové produkty na ochranu kovu. Základním 

výrobkem je produkt Hammerite DTR (přímo na rez) v provedení hladký nebo kladívkový.  

Značka Hammerite dále nabízí na trhu dostupný produkt Komaprim 3v1, což je kvalitní barva 

na ochranu kovu ve středním cenovém segmentu. Značka Hammerite je pod silným tlakem 

konkurenčních výrobků, které jsou určené na ochranu kovu a to zejména kvůli vylepšeným 

technologiím, jež tyto výrobky dostává kvalitativně na stejnou úroveň jako Hammerite, ale 

s nižší cenou. 

5.2 Cena 

Jak jsem již napsal v teoretické části, cena je pro podnik velice důležitá, je to jediný 

zdroj zisku. Proto je potřeba cenu nastavit správně, jelikož je rozhodující pro úspěch nebo 

neúspěch výrobku v konkurenčním boji. O nastavení cen a marží jednotlivých výrobků se 

stará finanční oddělení, které spravuje finanční ředitel, který přímo spadá pod generálního 

ředitele.  

Cena prodávaných výrobků od společností AkzoNobel se skládá z tzv. ICD ceny, kde 

patří - výrobní cena, interní náklad a logistických nákladů, ve kterých je zakalkulována různě 

vysoká marže a ta tvoří základ výnosu společnosti. Koncová cena je také základ pro 

vytvoření cen pro zákazníky AkzoNobel. Výši marže dále můžeme použít na podporu 

prodeje, ať už formou vybraných dárků a prémií nebo formou dodatečných slev.  

Dalším důležitým bodem pro prodej výrobků zákazníkům je ceník. Díky tomu, že 

barvy jsou málo obrátkové zboží, cenová strategie je nastavena tak, že každý zákazník, který 

má zájem o prodej našich výrobků, získává určitou výši slevy. Výše slevy je závislá na 

množství zakoupeného zboží od společnosti AkzoNobel v Kč a také záleží na značce, kterou 

si zákazník koupí a na množství odebraného zboží za určité období. Dále může zákazník 

čerpat zpětnou odměnu (kvartálně), ale je potřeba splnit objemové cíle za dané období. 

Nastavování slev se liší mezi jednotlivými prodejními kanály. 
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5.3 Distribuce 

Jak jsem již zmínil, společnost AkzoNobel nevlastní v České, ani Slovenské republice 

výrobní závod. Společnost AkzoNobel má své výrobní závody v několika státech Evropy, ze 

kterých si také zboží objednáváme. Největší část je dovážena z Polska, z města  Pilawa. 

Veškeré zboží se uskladňuje v centrálním skladu společnosti AkzoNobel. Společnost 

AkzoNobel nemá centrální sklad, ale využívá skladové prostory společnosti Lagermax 

v Praze – Ruzyni a v Bratislavě, odkud pak zboží převážíme k jednotlivým zákazníkům. 

Tím, že společnost musí zboží dovážet z různých míst v Evropě je strategicky 

podstatné dodávky plánovat. Toto plánování zaštiťuje oddělení Logisitky, které přímo 

komunikuje s jednotlivými výrobními závody a objednává zboží podle plánu prodeje, který je 

samozřejmě předem schválený. Nesmíme také zapomenout na spolupráci mezi odděleními 

Logistiky, Prodeje a Marketingu, a to hlavně při komunikaci plánovaných aktivit na podporu 

prodeje, které ovlivňují výši zásob jednotlivých výrobků na centrálním skladě. Pokud 

dodávky zboží nejsou naplánovány správně, může to vést k výpadkům dodávek zboží 

zákazníkům, a to pro nás znamená, že bude prodán konkurenční výrobek nebo naopak velká 

zásoba vede k zvýšeným logistickým nákladům za skladování zboží v centrálním skladu. 

Distribuce výrobků AkzoNobel probíhá několika kanály, které mají pro firmu různou 

důležitost. Společnost AkzoNobel distribuuje své výrobky prostřednictvím přímých závozů 

nebo prostřednictvím velkoobchodů, popř. menších lokálních distributorů, většinou majitelů 

prodejen, kteří ještě zajišťují distribuci po blízkém okolí. 

Přímé závozy používá pravidelně asi 600 zákazníků a to jen v Čechách. Zboží si mohou 

objednat přes zákaznickou linku, přes e-shopu nebo obchodního zástupce. Přímý závoz se 

může uskutečnit při splnění podmínky a to je minimální objednávka ve výši 7.000 Kč. Naše 

výrobky distribuují dvě společnosti – Lagermax pro prodejny na tradičním trhu a RTK pro 

prodejny na moderním trhu. 

V České a Slovenské republiky pracuje 15 obchodních zástupců pro tradiční trh (10 

v Čechách a 5 na Slovensku) a 4 obchodní zástupci pro moderní trh (3 v Čechách a 1 na 

Slovensku). Hlavním náplní jejich je:  

• budování distribuce značek na prodejnách 

• implementace merchanidsingových standardů 

• budování viditelnosti značek na prodejnách 
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• řešení reklamací 

• budování vztahů se zákazníky 

• monitoring konkurenčních aktivit 

• sběr dat 

• zodpovědnost za svěřené teritorium – kompletní přehled o všech zákaznících ve 

svěřeném teritoriu zákazníků, aktuálnost a správnost dat 

• kvalita exekuce aktivit na podporu prodeje 

Na území České a Slovenské republiky působí dva velkoobchody, které společnost 

AkzoNobel využívá k distribuci svých výrobků – v Čechách je to společnost p.k. Solvent a na 

Slovensku společnost L&Š a pokrývají dalších přibližně 1300 zákazníků, kteří se zabývají 

prodejem barev. Tito zákazníci dostávají zboží napřímo nebo si nakupují barvy osobně 

v jejich pobočkách. Společnost p.k. Solvent rozváží výrobky do své sítě cca 700 prodejen 

Drogerie Teta, ale i dalším, menším nezávislým prodejcům, do kterých většinou naši 

obchodní zástupci nejezdí. Vzhledem k tomu, že na Slovensku nefungují přímé závozy, je 

společnost L&Š využívána k distribuci výrobků společnosti AkzoNobel jednotlivým 

zákazníkům. 

Na Slovensku je situace s distribucí velmi citlivá, protože je závislá na spolupráci 

s nezávislým zákazníkem a pokud by spolupráce s tímto subjektem byla ukončena, může 

dojít k narušení distribuce výrobků AkzoNobel na území Slovenska. 

Na trhu působí také velkoobchod Triga patřící společnosti PPG Group, který také 

zajišťoval distribuci vybraných výrobků AkzoNobel, zejména do sítě obchodů Dům barev 

patřící stejné společnosti. Tím, že byla změněna strategie společnosti PPG Group, byla 

distribuce výrobků společnosti AkzoNobel tímto velkoobchodem zastavena. 

5.4 Podpora, komunikace 

Komunikace a podpora prodeje pro rok 2013 byla jasně nastavena pro budování 

distribuce výrobků společnosti AkzoNobel v místě prodeje. Díky omezenému rozpočtu, který 

představoval dané % z celkového obratu firmy, byly veškeré finanční prostředky alokovány 

do podpory v místě prodeje, tzv. BTL aktivity neboli podlinkové. Alokace finančních 

prostředků do BTL aktivit byl hlavním důvodem pro pozastavení komunikace značek 

AkzoNobel v médiích, tzv. ATL komunikace neboli nadlinková. Pro rok 2013 se omezila 
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komunikace v tištěných médiích (odborné publikace), na billboardech, v elektronických 

médiích. Jediné, kde bude možné získat informace o jednotlivých produktech, budou webové 

stránky jednotlivých značek (www.dulux.cz, www.dulux.sk, www.xyladecor.cz, 

www.xyladecor.sk, www.hammerite.cz, www.hammerite.sk, www.luxol.cz, www.luxol.sk). 

Vzhledem ke změnám v portfoliu jednotlivých značek je nezbytně nutné zachovat aktuálnost 

informací na těchto webových stránkách jako jediného zdroje, kde zákazníci a spotřebitele 

naleznou všechny podstatné informace o jednotlivých produktech. 

Na základě rozhodnutí o zrušení venkovní reklamy v roce 2013 bude nutné maximum 

komunikace převést do místa prodeje. Důležitost komunikace v místě prodeje je dána také 

nízkým povědomím o značkách AkzoNobel mezi spotřebiteli. Podle posledního průzkumu 

z roku 2010 více jak 70% spotřebitelů nakupuje barvy způsobem, že vědí, co chtějí natřít, 

jakou barvou, ale už neví, jaká značka je pro ně nejvhodnější a jaký je mezi jednotlivými 

značkami na trhu rozdíl. Pro získání chybějících informací mohou oslovit obsluhu, kterou 

vždy najdou v prodejnách na tradičním trhu, ale v hobby marketech toto již pravidlem nemusí 

být díky snižování počtu zaměstnanců v jednotlivých řetězcích. Proto je důležité upoutat 

pozornost spotřebitelů přímo v místě prodeje a prostřednictvím různých materiálů jim předat 

důležité informace o produktech AkzoNobel, které jim pomohou při rozhodování o koupi 

výrobku. 

Další možností, jak komunikovat se spotřebiteli, je umisťování výrobků do letáků 

jednotlivých velkoobchodů nebo mezinárodních řetězců. Tento fenomén, který používají 

FMCG společnosti na podporu prodeje svých výrobků, je používán i v této kategorii barev. 

Pokud je zboží umístěno v letáku, je větší šance, že spotřebitel si tohoto výrobku všimne a 

výrobek si posléze koupí. Dle posledních průzkumů významná část spotřebitelů se rozhoduje 

o nákupu zboží prostřednictvím letáků. 

Podpora v místě prodeje vychází z velikosti rozpočtu, který byl na tento druh aktivit 

nastaven a schválen. Kromě předem daných finančních prostředků, jejichž čerpání podléhá 

propočtu návratnosti investice a schválení finančním oddělením, je možné na podporu 

prodeje také použít tzv. promoční rozpočet, který představuje předem dané % z obratu a je 

nastaven pro jednotlivé prodejní kanály. Tento rozpočet lze využít na nastavování 

dodatečných slev zákazníkům, čímž lze podpořit nárůst prodejů vybraných výrobků. 
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Při nastavování strategického plánu bylo nutné definovat, na čem může společnost 

AkzoNobel stavět a co může využít pro svůj zisk a naopak, co by mohlo firmu oslabit, 

případně ohrozit. Marketingové prostředí v České republice bylo v roce 2012 flexibilní a 

výrazně ovlivňovalo veškeré aktivity a podnikání společnosti AkzoNobel. 

 Na základě tohoto zjištění byla následně použita SWOT analýza. Tato analýza byla 

schválena vrcholovým managamentem a je znázorněna v tabulce 1. 

 
Tabulka1 SWOT analýza AkzoNobel 
 

Silné stránky 
Zkušenosti mezinárodní firmy (možnost podělit 
se o zkušenosti s jinými trhy) 
Nastavená celofiremní strategie Must Win 
Battle 
Zapojení zaměstnanců do procesů 
Tradice v produktovém mixu 

Slabé stránky 
Interní zaměření vs. zaměření na zákazníky 
Nedostatek flexibility (SAP, opožděné dodávání 
faktur zákazníkům apod.) 
Nedostatek zdrojů (mnoho projektů) 
Povědomí a image značek 
Nejasný postoj ke střednímu cenovému 
segmentu, dostupnost výrobků, podpora 
Ztráta zákazníků díky častým změnám ve 
firmě 
Příliš mnoho reportování (zaměstnávání sama 
sebe) 
Nedostupnost nějakého CRM systému 
 

Příležitosti 
Kategorie emulzí (interiérové barvy) 
Znalost trendů v barvách 
Značkový koncept obchodů 
Prezentace vhodného konceptu zákazníkům 
 

Hrozby 
Přístup na trh (možnost dodávání zboží na 
trh, změna chování některých velkoobchodů) 
Privátní značky, zejména mezinárodních 
řetězců 
Legislativní opatření (bezkobaltové výrobky 
apod.) 
 

Zdroj: AkzoNobel 

 

Z důvodu omezených zdrojů, jak finančních, tak i lidských, byla na základě SWOT 

analýzy zvolena strategie, která se specializovala na oblasti, které jsou znázorněny v tabulce. 

Strategie pro rok 2013 byla definována takto: 

1. Zvýšení distribuce značek na prodejnách 

2. Stát se lídrem trhu díky inovacím 

3. Vedoucí postavení v míchání barev a v kombinaci barev  

4. Správně zvolit výrobků ve správné provozovně 

5. Zvýšení povědomí o značkách v místě prodeje 
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6. Být vítězem v místě prodeje 

Zvolená strategie bude účinná za předpokladu zvýšení, udržení hrubé marže, která je zárukou 

zisku dle nastaveného cíle. 

Správné využití vymezených zdrojů bylo zabezpečeno přerozdělením rozpočtu podle 

významnosti značek a to 50% rozpočtu bylo vymezeno pro aktivity značky Dulux, 25% 

rozpočtu pro značku Luxol, 20% rozpočtu pro značku Xyladecor a zbývajících 5% rozpočtu 

pro značku Hammerite. 

Hlavním cílem pro rok 2013 bylo definováno budování distribuce, která zaručí 

uskutečnění objemových cílů jednotlivých prodejních kanálů. Vybudováním značkového 

řetězce prodejen toho by toho mohlo být dosaženo. Dále také zvýšení vážené distribuce pro 

prodejní kanál tradiční trh. V prodejním kanále moderní trh zvýšit podíl na regálovém 

umístění produktů. Další možností je přímý kontakt a jednání s profesionály, tzn. 

s živnostníky, kteří ke svému podnikání používají barvy. Veškeré aktivity byly definovány 

pro tuto strategii, které by měly pomoci plnění veškerých nastavených cílů. Z důvodu 

omezeného rozpočtu byla na druhou stranu upřednostněna venkovní komunikace, která byla 

zacílena na podporu komunikace v místě prodeje a to díky atraktivním materiálům tzv. 

POSM. 

Z hlediska značky se plán zaměřil zčásti na výměnu a vylepšení stávající receptury tak, 

aby byl splněn šetrný přístup k životnímu prostředí a dále také na rozšíření stávajícího 

portfolia o inovativní produkty. Z důvodu omezených zdrojů firmy byly jako strategické 

projekty nastaveny: 

 

1. Acomix - nový míchací systém a výměna sortimentu – mezi jednu z nejdůležitějších 

částí, která tvoří zisk podniku AkzoNobel v České a Slovenské republice je míchání barev. 

Momentálně se pro značku Dulux používá systém „Colour dimension“, který je již řadu let 

používán a stává se tak zastaralým. Tento systém nenabízí možnost míchat produkty, které 

mají možnost využít nové technologie zpracování a není schopen uspokojovat stále větší 

poptávku zákazníků po nových produktech (např. míchání barev na silikátové bázi). Z tohoto 

důvodu přichází podnik AkzoNobel s celosvětovou strategií, která spočívá ve výměně 

stávajícího míchacího systému „Colour dimension“ za systém „Acomix“. Inovativni systém 

pro míchání barev nabízí: 
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a.  široké portfolio výrobků určených k míchání, které mají oproti stávajícím 

výrobkům podstatně vylepšené produktové vlastnosti a benefity,  

b. namíchat až 55.000 odstínů (starý systém jen 14.000 odstínů) 

c. komfortnější software pro ovládání míchacích strojů, kde může zákazník 

získat daleko větší přehled o vymíchaných produktech (cena, množství, 

přehled odstínů apod.). 

 

 V rámci projektu Acomix dojde u značky Dulux k selekci produktových řad, podle toho, 

pro kterého koncového spotřebitele bude určena – zdali profesionál nebo koncový spotřebitel 

a současně k rozdělení nabídky pro jednotlivé produkty pro jednotlivé prodejní kanály. Pro 

potřeby profesionálů zůstala zachována původní produktová řada s označením Trade, pro 

koncového zákazníka bude vytvořena nová produktová řada s označením Colour mixing 

systém. Základní rozdělení jednotlivých produktových řad značky Dulux pro nový míchací 

systém Acomix je znázorněno v obrázku. 
 
Obrázek 8 : Nový systém Acomix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AkzoNobel 

 

 Nový systém Acomix bude jasně definovat prodejní kanály a jednotlivé produktové řady 

Trade a Colour mixing. Produkty řady Trade bude možno prodávat pouze v  prodejním 
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kanále SSO (tradiční trh) a produkty z Colour mixing systému v prodejním kanále SSO, ale 

také v prodejním kanále LSO (moderní trh). K tomuto rozhodnutí se dospělo proto, že většina 

profesionálu volí pro nákup barev prodejní kanál SSO. Zároveň dojde k odstranění cenové 

konkurence mezi prodejními kanály. Tabulka 2 znázorňuje jednotlivé produkty podle 

produktových řad a podle prodejních kanálů. 
 

Tabulka 2: Produktové řady Dulux podle jednotlivých kanálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: materiál AkzoNobel 

 

 Uvedením nového systému Acomix pro značku Dulux vzikne možnost uvést na trh 

produkty ve střední cenové hladině. To povede ke zvýšení konkurenceschopnosti produktů 

AkzoNobel. Jedná se o produkt Acryll Matt v segmentu interiérových emulzí a produkty 

Resist a Rapidry v segmentu emailů. 

 

2. Migrace značky Sadolin pod značku Xyladecor – značka Sadolin a Xyladecor jsou 

prémiovými značkami podniku AkzoNobel v oblasti péče o dřevo. Z důvodu omezených 

zdrojů a velikosti trhu v ČR a na Slovensku se rozhodlo, že na trhu bude působit pouze  jedna 

prémiová značka v péči o dřevo. V roce 2012 bylo rozhodnuto, že v kategorii péče o dřevo 

bude značka Xyladecor. Značka Sadolin se bude postupně stahovat z trhu. Jelikož značka 

Sadolin byla velmi oblíbena mezi spotřebiteli, budou se produkty nahrazovat následovně: 

a. produkty Sadolin Classic a Sadolin Base se již nebudou prodávat, protože 

spotřebitelé již mají adekvátní náhradu pod značkou Xyladecor. 
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b. produkty Sadolin Terrace a Sadolin Extra nelze nahradit ze současné řady 

Xyladecor, a proto se budou prodávat dále, ale pod značkou Xyladecor 

 

3. Nově Luxol originál – tato značka byla uvedena na trh již v roce 1974 a nachází se 

v nelehké situaci. Tato značka je nejúspěšnější v prodeji v rámci značek, a proto je pod 

obrovským tlakem konkurenčních značek. To vedlo postupně ke snižování prodejů za 

poslední 3 roky a mělo to dopad na výsledky firmy. Z tohoto důvodu dojde v letošním roce 

k uvedení značky Luxol Original s novou, vylepšenou recepturou. Tento krok by měl pomoci 

restartovat značku s cílem zarazit trend klesajících prodejů. Luxol Original s vylepšenou 

recepturou používá technologii voda v oleji, což zřetelně zvyšuje jeho funkční benefity a 

současně je tato receptura bez kobaltová, čímž produkty přispívají k ochraně životního 

prostředí. Z nabízených odstínu bude vyřazen odstín „Indický týk“ a nově bude uveden odstín 

„Ohnivý mahagon“ a „Sipo“, což by mělo napomoci k oslovení dalších spotřebitelů. 

 

4. Nové produkty značky Hammerite – značka hammerite, která je v kategorii ochrany 

kovu prémiovou značkou se dostává pod tlak díky konkurenčním značkám, které v současné 

době nabízejí obdobné funkční benefity, mnohokrát za lepší cenu. Proto se prémiová značka 

Hammerite zaměří na vylepšení současné receptury u produktové řady DTR (přímo na rez). 

Potenciální zákazníky je možné získat také v oblasti ochrany neželezných kovů, kde značka 

Hammerite přichází na trh s novinkou Hammerite DTG (přímo na pozink) a také s produktem 

pro ochranu radiátorů pod značkou Hammerite Radiátor. 
 

 Vzhledem k nedostatku zdrojů se místo prodeje stává tím nejdůležitějším nástrojem, 

kterým můžeme ovlivnit nákupní chování zákazníků a jejich nákupní preference. Jelikož 

barvy jsou vnímány jako technický produkt a nemůžeme v rámci komunikace využívat ve 

velké míře emoce, které ovlivňují spotřebitele při volbě produktu, je nezbytně nutné se 

zaměřit na funkční benefity pro jednotlivé produkty AkzoNobel s cílem přesvědčit, že se 

zákazníkům vyplatí utratit za nákup produktů AkzoNobel více peněz, ale tato investice se jim 

vrátí ve snadnější aplikaci a delší životností těchto produktů. Jiné je to u značky Dulux, 

zejména u interiérových emulzí, kde je naopak možné působit na emoce spotřebitelů a ukázat 

jim, že značka Dulux má nejenom kvalitní produkty, ale současně je odborníkem na 

kombinování barev a bytový design. Další oblastí, kterou je možné posílit viditelnost značek 
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AkzoNobel v místě prodeje, je použití planogramů a jejich aktualizace na základě prodejních 

výsledků jednotlivých výrobků. 

5.5 Obchodní plán společnosti AkzoNobel Coatings 

Strategický plán značek AkzoNobel byl výchozím základem pro přípravu obchodní 

strategie pro jednotlivé prodejní kanály. Pro přípravu obchodní strategie je nutné stanovit 

strategii pro jednotlivé prodejní kanály, jak se budou podílet jednotlivé prodejní kanály na 

splnění celofiremní strategie. V rámci diplomové práce bude zpracován obchodní plán pro 

prodejní kanál LSO – moderní trh. 

Podíl kanálu LSO na celkových prodejích společnosti v rámci AkzoNobel je 22,5% 

v objemu (pokles oproti roku 2011 z 27,2%) a 21,5% v hodnotě (pokles oproti roku 2011 

z 22,5%). Před definováním vlastní strategie bylo nutné se podívat na silné a slabé stránky 

prodejního kanálu LSO a zmapovat příležitosti pro zvýšení podílu prodeje značek AkzoNobel 

u tohoto prodejního kanálu. K tomuto účelu byla využita  SWOT analýza, která je popsána 

v tabulce 3. 

 
Tabulka 3.: SWOT analýza kanálu LSO 

 

Silné stránky 
Dlouhodobé zastoupení značek na řetězcích 
Kvalita značek 
Zákaznický servis 
Kvalita vystavení značek (v porovnání 
s prodejním kanálem SSO) 

Slabé stránky 
Nízká viditelnost značek v policích 
Nedostatečná komunikace značek 
Využití letáků a sekundárního umístění 
Profitabilita některých značek (zejména Luxol) 
 

Příležitosti 
Rozšíření distribuce 
Plán promočních aktivit 
Produktový mix – „winning portfolio“ 
Motivace prodejního personálu 
Zvýšení viditelnosti  
Kvalita exekuce 
Využití sekundárního umístění 
 
 

Hrozby 
Budování privátních značek jednotlivých 
řetězců 
Vývoj ekonomické situace 
Počasí, sezónnost 
Vyšší marže řetězců = vyšší ceny na regálech 
Aktivity konkurence, agresivní cenová 
politika 
Nové konkurenční produkty  
 

Zdroj: AkzoNobel 

 

Na základě SWOT analýzy u kanálu LSO a z podkladu celofiremní strategie byly 

definovány níže uvedené oblasti, na které se bude obchodní strategie zaměřovat: 



48 
 

1. Distribuce 

2. Aktivity na podporu prodeje napříč značkami 

3. Viditelnost 

4. Kvalita exekuce 

 

Podle definované strategie prodejního kanálu LSO a oblastí, na které se budou aktivity 

zaměřovat, byly specifikovány základními aktivitami, kterými by měli být body strategie 

naplněny.  

Podle stanovených základních oblastí, na které se prodejní kanál LSO bude zaměřovat, 

byl definován detailní plán pro jednotlivé aktivity, které byly rozloženy v čase. Jednotlivé 

aktivity byly rozděleny mezi jednotlivé mezinárodní řetězce.  

 

1. Distribuce – v rámci distribuce je hlavním cílem zabezpečit efektivní zalistování všech 

nových produktů do všech mezinárodních řetězců (Acomix, Luxol Original, Xyladecor 

Terrace a Extra, Hammerite DTG apod.), zalistovat produkty ze stávajícího portfolia do 

řetězců, kde je efektivní tyto produkty nabídnout (Xyladecor Tinova do řetězce Bauhaus, 

Xyladecor Standard do řetězce Hornbach) 

 

2. Aktivity na podporu prodeje – plán aktivit v čase, který je cílený na podporu prodeje. 

Aktivity jsou rozděleny na zákazníky (řetězce) a konečné spotřebitele. Aktivity pro 

zákazníky představují různé speciální slevové akce, využívání sekundárního umístění, 

letákové akce. Aktivity pro konečné spotřebitele představují aktivity, kdy spotřebitel 

může za nákup produktů AkzoNobel něco získat – dárek, produkt se slevou, kombinaci 

produktů, kdy některý z nich dostane se slevou (např. Dulux COW s malířským setem, 

Luxol Original 2,5l + štětec zdarma, Xyladecor Oversol + Xylamon HP 0,75l zdarma) 

apod. Součástí aktivit je také příprava POS materiálů, které jednotlivé aktivity podporují.  

 

3. Viditelnost – tvorba planogramů pro jednotlivé produkty na základě prodejnosti 

jednotlivých produktů s cílem zajistit jednotvárnost a přehlednost. Přehlednost bude 

posílena vývojem navigačního POS materiálu, který ulehčí spotřebiteli orientaci 
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v produktech a zdůrazní jejich funkční benefity. Vývoj atraktivních POS materiálů, které 

budou na konečné spotřebitele působit emočně, a tím se podpoří prodej dané značky.  

 

4. Kvalita exekuce – podstatná část definované strategie a to z několika hledisek. 

Nejdůležitější je zjistit, zdali zvolená mechanika je zisková tzn., že např. nastavení výše 

slevy nám negativně neovlivní marži. Dále je nutné, aby se aktivity implementovali dle 

odsouhlasených pravidel a mechanik, jinak přicházejí v niveč. Každá aktivita má proto 

nastaveny své cíle, které jsou specifikovány pro jednotlivé obchodní zástupce, kteří 

zodpovídají za implementaci aktivit v trhu. Proto je velice důležitá komunikace 

s obchodním oddělením, aby došlo ke správnému pochopení mechaniky a pravidel. 

Nezbytnou součástí je provádět vyhodnocení aktivity a to nejenom číselné, ale také 

získání zpětné vazby od obchodních zástupců, zákazníků a spotřebitelů. Zpětnou vazbu 

můžeme získat při návštěvě trhu přímým dotazováním. Vyhodnocení aktivity nám slouží 

k rozhodnutí, zdali aktivita byla dostatečně efektivní a jestli aktivitu v budoucnu 

opakovat, případně můžeme aktivitu poupravit, aby byla ještě efektivnější. 

 

Kompletní obchodní plán byl vytvořen společně s oddělením brand marketingu a 

obchodním oddělením. V konečné fázi byl plán odsouhlasen s oddělením brand marketingu, 

čímž byla potvrzena návaznost na strategický plán jednotlivých značek. Současně byl tento 

plán odsouhlasen obchodním oddělením, které odsouhlasilo aplikovatelnost aktivit u 

jednotlivých zákazníků.  

6 Závěrečné doporučení pro rozvoj AkzoNobel Coatings 

V této závěrečné kapitole diplomové práce, na základě provedené analýzy 

marketingového mixu společnosti, strategického plánu a obchodního plánu, bych zmínil 

několik námětů pro budoucí vývoj firmy AkzoNobel Coatings v České a Slovenské 

republice.   

Společnost AkzoNobel nabízí na českém a slovenském trhu prémiové a kvalitní 

produkty, které jsou distribuovány profesionálům i konečným spotřebitelům a velice 

významné funkční benefity, které odpovídají vyšší ceně. Vyšší cena produktů se ovšem může 

v některých případech stát konkurenční nevýhodou. Z tohoto důvodu by firma AkzoNobel 
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měla nabídnout produkty ve střední cenové hladině, kde je zhruba 60% potenciál 

konkurenčních výrobků, ze kterých může firma AkzoNobel získat část podílu za předpokladu 

udržení ještě zajímavé marže. Zajímavou oblastí v tomto segmentu je oblast bílých 

interiérových emulzí, která představuje příležitost ke zvyšování podílu firmy na trhu a zacílit 

na velkou skupinu potencionálních spotřebitelů. Na základě informací od zákazníků se pro 

firmu stává nevýhodou častá změna výrobků – jak receptur, tak obalů, což většina zákazníků 

většinou vnímá negativně a může to vést k rozvázání spolupráce s některými zákazníky. 

Protože kategorie barev nepatří ke klasickému rychlo obrátkovému zboží, častá obměna 

etiket způsobuje, že na jednom obchodě zákazník nalezne jeden výrobek se dvěma nebo 

dokonce třemi typy obalů. Doporučením je stabilizovat na určitou dobu portfolio, aby si 

jednotlivé produkty stačily nalézt svoji pozici na trhu. 

Cenová politika je definována pro používání slev jako základní benefit pro zákazníky 

firmy AkzoNobel. I když je stanoven základní ceník jednotlivých produktů, v podstatě za tyto 

ceny nikdo produkty AkzoNobel nenakupuje. Zákazníkům, kteří začínají spolupráci s firmou, 

je umožněno získat nějakou slevu. Systém slev je nastaven podle dané značky a obratu, čímž 

dochází k diferenciaci ziskovosti jednotlivých značek. Finanční motivace je dána 

dodatečnými kvartálními bonusy, které může zákazník ovlivnit svým splněním kvartálních 

objemových cílů. Zákazník tedy může získat slevu, kterou ale významně ovlivňuje možnost 

využívat slevy jako nástroj na podporu prodeje. V oblasti cenové tvorby je podstatné správně 

nastavit ceny, protože v oblasti barev existuje velká konkurence, která používá agresivní 

cenovou politiku, ale také z důvodu úspěchu jednotlivých produktů. Je nezbytně nutné 

provádět v průběhu roku cenový monitoring na jednotlivých provozovnách v obou prodejních 

kanálech, aby měla aktuální přehled o pohybu cen produktů na trhu a abychom mohli 

reagovat na nějaké eminentní cenové výkyvy. 

Distribuce produktů firmy AkzoNobel je zajištěna přímými závozy u vybraných 

velkoobchodů a znamená pro firmu vyšší logistické náklady, proto byly částky na 

objednávku nastaveny tak, aby byly minimální, kdy je možné přímý závoz uskutečnit. Na 

některé zákazníky tento systém objednávání působí tak, že je málo flexibilní. Jelikož snížení 

limitu na objednání by ještě navýšilo logistické náklady, je zde důležitá správná činnost 

obchodního zástupce, který by měl při návštěvě u zákazníka dávat větší pozor na skladové 

zásoby a také by měl se zákazníkem provádět objednávky zboží. Zboží společnosti 
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AkzoNobel můžete také objednat prostřednictvím e-shopu, na kterém se zákazník přihlásí 

pod svým loginem a poté může na stránkách zboží vybírat. Systém však není on-line se 

skladovými zásobami a výší slevy daného zákazníka a proto se zákazník dozví o vyprodaném 

zboží a celkové ceně až z dodaného zboží, respektive z faktury. Nyní je naším úkolem zajistit 

změnu programu tak, aby bylo možné on-line propojení se stavem skladu, jinak se může také 

stát, že zákazník, který dělá objednávku pro řemeslníka a zboží nedodá, z toho důvodu si 

příště řemeslník objedná jinou značku nebo si najde jiného prodejce. Obchodní zástupci 

přímo navštěvují okolo 600 obchodů z celkového počtu 2.000 obchodů prodávající barvy. 

Obchody, do kterých obchodní zástupci nejezdí, zde nemáme žádnou informaci ohledně 

distribuce a dostupnosti značek AkzoNobel. Abychom mohli více řídit distribuci produktů 

v těchto obchodech, snažíme se využít vybrané velkoobchody, které jsou potom vyzvány 

k bližší a je pro ně připraven motivační program, popř. jeho obchodní zástupce má možnost 

ovlivňovat distribuci výrobků, popřípadě provádět aktivity na podporu prodeje a zároveň 

získávat zpětnou vazbu o situaci na obchodech, které nejsou přímo navštěvovány obchodními 

zástupci AkzoNobel. 

Z důvodu, že finanční zdroje byly omezeny a nastavená strategie zaměřená na 

rozšiřování distribuce, venkovní komunikace byla potlačena na minimum, pouze na udržení a 

aktualizaci webových stránek jednotlivých produktů a všechna komunikace v tištěných i 

elektronických médiích byla pozastavena. Tyto investice jsou do budoucna velice důležité, 

protože celkové povědomí o značkách, kromě značky Luxol, je velmi nízké. Pokud chce 

firma do budoucna udržet jména svých značek, bez investice do těchto komunikací to není 

reálné. Na prodejnách je samozřejmě také možné povědomí o značkách vybudovat, ale dopad 

není takový účinný na konečného spotřebitele. Jedna z možností nejlevnějšího řešení je 

tvorba a implementace plánogramů a merchandisingových standardů, které zajistí 

zákazníkům základní přehled o značkách v místě prodeje. 

Nepostradatelnou součástí výkonného řízení všech aktivit je udržování a spravování 

zákaznické databáze včetně segmentace trhu. Bohužel společnost AkzoNobel nepoužívá 

žádný software nebo CRM pro správu zákaznické databáze a proto je důležité co nejdříve 

takový nákup učinit, abychom mohli databázi zpracovávat. Tato databáze slouží nejenom 

k přehledu o jednotlivých zákaznících, ale také jako základ pro efektivní plánování aktivit za 

využití segmentace. Členění zákazníků v prodejním kanálu SSO je nastavena, ale není dále 
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využíváno. Bylo by potřeba také vytvořit členění zákazníků LSO a potom by mělo dojít 

k efektivnějšímu plánování aktivit a nákladů na ně u obou prodejních kanalů. 

U ostatních sfér jsem nenašel žádné závažné nesrovnalosti, které by mohly mít vliv na 

vývoj ve společnosti AkzoNobel. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat trh s nátěrovými hmotami a analyzovat 

konkurenceschopnost firmy AkzoNobel Coatings. Dále byly definovány rozhodující faktory, 

které ovlivňují strategii firmy a na jejich základě bylo provedeno doporučení strategického 

rozvoje firmy 

První část byla věnována teoretickému úvodu, jak by měla firma dosáhnout 

požadovaných stanovených cílů a tím si zajistit svou existenci. Cílem teoreticko-

metodologické části bylo získat základní teoretický přehled, který je důležitý pro úspěch 

firmy. V druhé praktické části byla popsána společnost AkzoNobel, byla provedena analýza 

marketingového prostředí, ve kterém firma působí. Na základě analýzy byly detailně popsány 

firemní nástroje marketingového mixu. Dále byl definován strategický plán jednotlivých 

značek. Byla představena analýza a strategie prodejního kanálu LSO. Na základě 

stanovených hlavních a podpůrných cílů (tzn. cílů značek a jednotlivých prodejních kanálů) 

byl stanoven integrovaný plán aktivit podpory jednotlivých značek. Z integrovaného plánu 

značek se vytvořil plán aktivit pro jednotlivé prodejní kanály, který byl základem pro 

plánování aktivit ve spolupráci s obchodním oddělením. Tento plán byl vždy vytvořen 

s výhledem na 12 měsíců 

V závěrečné části diplomové práce byly pospány oblasti, na které by se měl podnik 

AkzoNobel v budoucnosti zaměřit, což by jí mělo zajistit positivní vývoj v budoucnu. 
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