
 
  

 

  



 

  



  



 

  



Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je optimalizace produktového portfolia v akciové společnosti. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole jsou definovány základní pojmy na úrovni 

teoretické roviny. Druhá kapitola je zaměřena na představení společnosti HomeBrands, a.s. a 

její značky BIOLIT. Ve třetí kapitole jsou provedeny všechny nezbytné analýzy, které mohou 

mít vliv na optimalizaci produktového portfolia. Poslední kapitola je zaměřena na optimalizaci 

produktového portfolia s vyčíslením finančních dopadů uvažovaných optimalizačních kroků.  

 

Klíčová slova 

Produkt; produktové portfolio; optimalizace; PEST analýza; analýza BCG; insekticidy 

 

 

Abstract 

The subject of this dissertation is optimalization of product portfolio in a Joint-Stock 

company. The dissertation is divided into four chapters. In the first chapter, essential terms are 

defined on a theoretical level. The second chapter introduces the company HomeBrands, a.s. 

and its brand BIOLIT. In the third chapter, all necessary analyses, which can influence 

optimalization of product portfolio, are provided.  The last chapter focuses on optimalization 

of product portfolio and describes financial impacts of potential optimalization steps.  
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ÚVOD 

V marketingově orientované firmě, ale vlastně v každé firmě, která chce uspět na trhu, je 

zákazník vždy středem pozornosti. Oproti minulosti, kdy základní vlastnosti produktu stačily 

k uspokojení zákazníka, je nyní zákazník mnohem náročnější a od produktu požaduje stále 

více.   

Tak jako firmy vyvíjí nemalé úsilí a finanční prostředky k tomu, aby získaly co nejvíce 

informací o zákaznících, jejich potřebách, nákupních zvyklostech apod., také zákazník má 

nyní díky moderním informačním technologiím velmi rychlý přístup k  téměř kompletním 

informacím o nabídce na trhu. Cílem každé firmy tedy je předložit zákazníkovi takové 

produkty, které zákazník potřebuje a jejichž benefity ocení, a to ve správném čase, na 

správném místě, za zákazníkem akceptovatelnou cenu a s příslušnou komunikační podporou. 

Na druhou stranu není možné opomenout, že firmy usilují nejen o úspěšnost svých značek a 

produktů, která je měřena tržním podílem, ale i o ziskovost prodeje. Proto je pro všechny 

obchodní a výrobní podniky velmi důležité, aby dbaly nejen na rozvíjení a inovaci 

produktových řad dle posledního vývoje vědeckých poznatků a požadavků zákazníků, ale aby 

také kontinuálně vyhodnocovaly svá současná portfolia, zda jednotlivé produkty jsou stále 

schopny obstát v konkurenčním boji a současně splnit ekonomické cíle společnosti. 

Téma této diplomové práce je Optimalizace produktového portfolia v akciové společnosti. 

Tuto otázku řeší také společnost HomeBrands, a.s. Každý rok po ukončení hlavní prodejní 

sezóny dochází ke kompletní analýze portfolia insekticidů a jeho optimalizaci pro novou 

sezónu, aktuálně tedy pro sezónu 2014.  

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýz produktového portfolia značky 

BIOLIT navrhnout a zpracovat pro společnost HomeBrands, a.s. možné optimalizační kroky, 

které povedou k vyřazení nepotřebných a nežádoucích výrobků ze sortimentu.   

Diplomová práce je rozdělena do čtyř základních částí. Jedná se o teoretickou část, praktickou 

část, návrhy a doporučení a závěr.  

V teoretické části budou popsány teoretické znalosti dané problematiky zpracované na 

základě literární rešerše. Tyto poznatky budou dále aplikovány v praktické části. Velký důraz 

bude kladen na výrobek a jeho marketingové pojetí, výrobkovou neboli sortimentní politiku. 

Dále bude popsána Pest analýza se zaměřením na legislativní část a model BCG.  
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Praktická část bude rozdělena do tří kapitol. V první kapitole praktické části bude představena 

společnost HomeBrands, a.s. se zaměřením na značku BIOLIT. Poté bude následovat kapitola 

Analytická část, kde budou provedeny jednotlivé analýzy, na základě kterých bude navrhnuta 

optimalizace produktového portfolia, a poslední kapitola praktické části bude věnována 

samotné optimalizaci a návrhům a doporučením, které budou stanoveny na základě zjištění 

z provedených analýz.  

V poslední kapitole Závěr budou shrnuty veškeré poznatky, které byly v průběhu této práce 

zjištěny.  

Pro vypracování této diplomové práce byla použita odborná literatura, internetové zdroje, 

zkušenosti z praxe a interní zdroje společnosti HomeBrands, a.s. 
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1 Teoretická východiska 

V první kapitole jsou teoretické znalosti dané problematiky zpracované na základě literární 

rešerše. Pojem výrobek a produkt nejsou v pravém slova smyslu totožné pojmy, ale v této 

práci jsou považovány za synonyma. V této kapitole je dále popsána Pest analýza, SWOT 

analýza a model BCG.  

 

1.1  Výrobek z pohledu marketingu 

O tom, jaký bude firma vyrábět produkt a v jakém množství v podstatě nerozhoduje ona sama, 

ale poptávka na trhu, která je určována spotřebiteli. Tenhle fakt je základním rysem 

marketingové podnikatelské teorie. Podnikatelské přístupy nemohou být statické, každý 

podnikatel je nucen přizpůsobit způsob řízení firmy konkrétní situaci. Podobně je to i 

s marketingovou podnikatelskou koncepcí, která zažívala zlomové proměny na přelomu 

dvacátého a jednadvacátého století, kdy docházelo ke změnám vnějšího prostředí a formaci 

„nové ekonomiky“.  

Marketing má nyní unikátní příležitost vést podniky, přesunout se do samotného centra tvorby 

nových strategií, ještě lépe pochopit a zainteresovat zákazníky, nabídnout energii a zaměření 

svým kolegům a změnit svou pozici na motor hodnotové tvorby. [1] 

Podstata marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského 

subjektu. Klíčovým bodem každé marketingové úvahy a následně i marketingového 

rozhodnutí by měl být zákazník. [8]  

 

1.1.1 Výrobek a jeho struktura 

Produkt neboli výrobek se v běžné řeči používá pro označení něčeho hmotného, co prošlo 

výrobním cyklem. Z pohledu marketingu je tento pohled rozšířen a daleko více diferencován. 

Marketing za výrobek považuje jakýkoliv předmět podnikatelské i nepodnikatelské aktivity, 

který lze koupit a prodat. Výrobek bude tedy představovat nejen hmotné statky, ale také 

nehmotné (služby, práce, licence atp.) a nominální statky (například peníze a cenné papíry). 

Všichni teoretici a praktici se shodují na tom, že cílem podniku je odlišit jejich výrobek od 
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ostatních a přimět cílový trh, aby je upřednostňoval a kupovat za vyšší cenu. Základním 

prvkem marketingového mixu je vždy výrobek. 

Produkt je „cokoliv“, co může být nabídnuto na trhu k upoutání pozornosti, ke koupi nebo 

spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby; patří sem fyzické předměty, služby, 

osoby, místa, organizace a myšlenky.[8] 

V analytickém pohledu rozlišují Kotler a Armstrong tři úrovně produktu, které jsou zobrazeny 

na obrázku 1: 

 

 

Obr. 1 Struktura výrobku [13] 

 

Na obrázku jedna je možno vidět tři úrovně: 

1. Jádro produktu – představuje řešení přání a problémů zákazníka, splnění jeho tužeb, 

očekávání. Zpravidla se pochybuje v pocitové oblasti. Reprezentuje cca 80 % nákladů 

a jen 20 % vlivu na zákazníky. [2] Jádro výrobku reprezentuje souhrn základních 

fyzických a chemických charakteristik, které jsou objektivně měřitelné a které 

zajišťují funkci produktu. [8]  

2. Vlastní (skutečný, reálný, hmatatelný) produkt – je souborem charakteristických 

vlastností, které zákazník od produktu vyžaduje. Je předmětem konkurenčního úsilí 

(vyhotovení, kvalita, značka, styl, image, design, obal a tvar balení, název, jméno 

výrobce, dosažitelnost produktu).  
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3. Rozšířený (širší) produkt – obsahuje další služby nebo výhody k produktu, které 

představují dodatečné užitky pro zákazníky. Může se jednat o servis, záruční lhůty, 

garanční i jiné opravy, odbornou instruktáž, poradenství, leasing aj. [2] 

 

Trend na trzích vyspělých zemí jasně ukazuje, že jádro výrobku ustupuje do pozadí a hlavní 

důležitost připadá vnější vrstvě výrobku, která hraje klíčovou roli v rozhodovacím procesu 

spotřebitele. 

 

1.1.2 Sortimentní politika 

Sortiment neboli produktové portfolio je systematicky uspořádaný soubor všech produktů, 

které firma nabízí trhu. V obchodní firmě se jedná o logicky uspořádaný soubor zboží, které 

obchodní firma prodává konečným spotřebitelům pro jejich užití. [7]  

Sortiment je tvořen výrobkovými řadami, které mohou být definovány různě, nejčastěji 

určitou technologii, specifickou potřebou, typem produktu, eventuelně segmentem. 

Výrokovou řadu tvoří jednotlivé výrobkové linie (varianty), každá linie je tvořena modely, 

které mohou být konkretizovány v položce, např. barvou, velikostí, materiálem apod. [8] 

Sortiment je dále charakterizován následujícími prvky: 

 Šířka – počet výrobkových řad, které má firma v nabídce. 

 Hloubka – počet linií (položek) v jedné výrobkové řadě. 

 Délka – celkový počet položek, které má firma v nabídce. 

 Konzistence – vzájemná provázanost a souvislosti mezi jednotlivými výrobkovými 

řadami. 

Firmy pak na základě výše uvedených kriterií mohou provádět níže uvedené změny 

sortimentu: 

 rozšíření sortimentu – zvětšení počtu linií, eventuelně řad, 

 prohloubení sortimentu – zvýšení počtu linií, eventuelně modelů, 

 prodloužení sortimentu – zvýšení celkového počtu položek 

 diverzifikace sortimentu – snížení konzistence výrobkových řad. [8] 
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Vzhledem k tomu, že výrobek zásadně ovlivňuje úspěšnost firmy, měl by podnikatel věnovat 

mimořádnou pozornost hodnocení toho, jak si jednotlivý produkt na trhu vede a jak plni 

funkci, nebo funkce, které mu byly v rámci sortimentu určeny. K tomu je ovšem nezbytné 

stanovit kritéria, podle nichž bude možno poznat, zda je výrobek dobrý, či špatný, jestli si 

zaslouží nějakou marketingovou podporu, např. v podobě reklamy, nebo jestli by, bolo lepší 

jej ze sortimentu vyřadit. Tyto otázky je relativně snadné si položit, ale daleko složitěji se na 

něj odpovídá. Je tomu tak proto, že kritérií pro hodnocení může být mnoho a při objektivním 

posuzování by se jednotlivá kritéria měla vzájemně kombinovat.  Mezi nejdůležitější kritéria 

patří: 

 zisk, 

 výše prodeje (obrat), 

 podíl na trhu a jeho vývoj, 

 stáří výrobku a jeho pozice na křivce životního cyklu, 

 funkce, kterou výrobek plní v rámci sortimentu, 

 náročnost na zdroje, 

 ekologické důsledky výroby či spotřeby. [8] 

 

 

Produktové portfolio je většinou nevyvážené, to znamená, že každá výrobková řada, model či 

položka může dosahovat odlišné rentability prodeje. Tato skutečnost je závislá na zvolené 

strategii společnosti nebo na jejím konkurenčním postavení na trhu. Z pohledu generované 

hrubé marže vyplývající z objemu prodeje a propagace může společnost rozdělit své 

produktové portfolio do čtyř typů [3]: 

 

 klíčový výrobek 

 kvalitní výrobek 

 specialita 

 výrobek běžné potřeby 
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Další dělení výrobků je podle funkce, kterou zastávají v produktovém portfoliu. Na základě 

výše uvedeného rozdělujeme výrobky do následujících kategorií:  

 leaders – zajišťují firmě nejvýhodnější zisk 

 tahouni – zajišťují firmě nejvyšší prodeje 

 lákadla – vyznačují se mimořádně atraktivním prvkem (např. nízká cena) 

 taktické 

 výrobky na startu 

 výrobky se ztrátou rychlosti 

 

 

1.2  Analýza trhu 

Aby se firma mohla zaměřit na určitý projekt, výrobní program či potřebnou technologii, je 

nezbytné, aby provedla analýzu trhu. Výsledky ji poskytnou základ pro získání potřebných 

informací a pro provedení dalších kroků. Pomocí výzkumu trhu bude schopna identifikovat 

tržní příležitosti a rizika daného podnikatelského záměru. Součástí trhu jsou zákazníci, firmy 

a konkurenti. Základní faktor k úspěchu je identifikace poptávky, konkurence, konkurenčních 

produktů a marketingových nástrojů, a znalost potřeb a chování zákazníků, což firmám 

pomůže v klíčových rozhodnutích o své činnosti.  

 

Analýza tržního prostředí obsahuje analýzu informací o všech silách, které mohou ovlivnit 

působení firmy na trhu z hlediska politického, právního, sociálního, ekonomického, 

kulturního, eventuálně dalších hledisek, jako je věda, školství, náboženství, společensky 

uznávané hodnoty atd. [5] 

 

Analýza trhu je svou podstatou primárně kvantitativní. K popisu charakteristik používá 

peněžních jednotek, objemových jednotek, procent aj., aby byl zachycen výchozí stav, pokud 

jde o velikost, strukturu trhu, stejně tak jako jeho vývoj. Při analýze trhu musíme již vycházet 

z charakteristik uvedených o trhu dříve a určit např. nejprve definici trhu, popis trhu, a dále 

pak zodpovědět základní otázky jaký je objem trhu, struktura trhu (co do druhu výrobku 
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apod.), vývoj trhu (stabilita, růst atp.). Analýzu trhu lze charakterizovat v následujících 

krocích: 

 Definice výrobku 

 Určení měrové jednotky (peněžní, hmotná, a kalkulační jednotka) 

 Rozlišení trhu efektivního a potenciálního 

 Definice kupujícího 

 Definice geografická 

 Definování časového období nebo prostředí 

 Definování dodavatelů 

 Charakteristika trhu z hlediska spotřebitele, výroku, poptávky a nákupu. [6] 

 

Situační analýza je jedním z prvních a nejdůležitějších kroků, které je potřeba při formování 

podnikové strategie vykonat. Při formulaci strategie se vychází z důkladné znalosti prostředí, 

ve kterém firma podniká nebo bude podnikat. Zahrnuje kritické, nestranné, systematické a 

důkladné zkoumání okol firmy i prostředí firmy samotné. Uskutečňuje se zároveň ve třech 

časových horizontech: minulost, současnost, budoucnost. Na základě této analýzy určíme: 

 trhy, na kterých bude firma realizovat podnikatelské aktivity 

 cíle jakých chce dosáhnout 

 marketingové nástroje, které k jejich dosažení použije, a způsob jejich použití. [7]  

 

1.2.1 Analýza konkurence 

Předpoklad úspěšné firmy je dynamický růst v delším časovém horizontu, který je závislý na 

velikosti podílu na trhu neboli na tržním prostoru. Společnosti se snaží vytvořit si určitý tržní 

podíl a poté udržet svou pozici, v lepším případě usilují o navýšení svého podílu na úkor 

ostatních společností. Proto je nezbytné, aby firmy prováděly analýzu přímých a nepřímých 

konkurentů jak v současné době, tak i potenciálních konkurentů, kteří by mohli vstoupit na trh 

v budoucnu. Do analýzy konkurence zahrnujeme i analýzu substitutů, neboli výrobků 

podobných našim výrobkům, které se sice liší svými vlastnostmi, ale zároveň jsou schopny 

uspokojit potřeby našich zákazníků. Pro mnohé podniky je problematika analýzy konkurence 

jednoduchá a transparentní. Zde však často dochází k základní chybě: firmy zkoumají pouze 
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své přímé konkurenty. Teorie průmyslového řetězce nám říká, že zdrojem možné konkurence 

je jakýkoliv její článek. 

 

 

Cílem analýzy konkurence je poznat nabídku konkurenčních podniků, jejich aktivity, strategii, 

pozici v konkurenční soutěži a konečně segmenty, které tyto podniky na trhu obhospodařují. 

Charakteristika jednotlivých konkurentů bude pravděpodobně vyjádřena následujícími daty: 

 počet konkurentů, velikost konkurenčních podniků, místo působení, 

 struktura sortimentu, technická a inovační činnost, 

 způsob plánování, organizace a správy, 

 finanční síla, 

 kvalita managementu, kvalita zaměstnanců, 

 oblasti odbytu, okruh zákazníků, 

 používání marketingového instrumentária, 

 úroveň komunikační politiky, 

 známost na trhu atd. [6] 

 

 

Konkurence má pět různých úrovní. První z nich je konkurence variant výrobků. Dodavatelé 

dodávají celou řadu různých variant výrobků koncipovaných pro různé zákaznické segmenty. 

Jedná se pak o zvláštní případ vnitřní konkurence, kdy výrobky jedné firmy jsou si navzájem 

konkurenty. Další úroveň je konkurence značek. Toto je základní forma konkurence, zajištěná 

možností výběru zákazníka mezi podobnými výrobky různých výrobců, které uspokojují 

zákazníka stejným nebo podobným způsobem. Třetí úrovní je konkurence různých 

technologií, které opět uspokojují stejnou potřebu zákazníka odlišným způsobem. Čtvrtou 

úroveň představuje konkurence v průmyslovém odvětví, kdy jsou všichni dodavatelé 

z určitého oboru chápání jako konkurenci. Poslední a zároveň nejvyšší úrovni konkurence je 

konkurence rozpočtová. Všechny firmy bojují o podíl na rozpočtech všech zákazníků, zde si 

již konkurují výrobci z různých odvětví (např. výrobci kosmetiky a výrobci automobilů). [10] 
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Východiskem pro konkurenční analýzu může být teorie amerického ekonoma Michaela 

Portera, který vysvětluje chování prostřednictvím tržních okolností. Strukturální výnosnost 

sektoru je výsledkem hry síly mezi pěti konkurenčními silami: [6] 

1. Profil konkurence v rámci daného oboru, který by měl dát odpověď v porovnání 

s vlastním podnikem. 

2. Potenciální nebo noví konkurenti, kteří se často uchylují k agresivní cenové politice, 

prováděné mnohdy bez ohledu na vlastní rentabilitu, stejně jako na rentabilitu 

stávajících účastníků trhu. 

3. Substituční produkty představují hrozbu, pokud je výhodnější poměr kvalita a cena. 

Jde o sortiment, kde jsou kupující velmi pružní. 

4. Vyjednávací síla kupujících, která je dána především tržními formami, jako je 

monopol, nabídkový oligopol či polypol.  

5. Vyjednávací síla dodavatelů roste stejně tak jako moc kupujících zvyšováním stupně 

koncentrace, dodáváním jedinečných výrobků, ovlivňováním kvality konečného 

výrobku. [5] 

 

 

1.2.2 Analýza zákazníka 

Analýza zákazníka zkoumá chování a potřeby zákazníků a různé trendy v jejich vývoji. Pokud 

se firma snaží o prodej určitého výrobku, musí přesně definovat segment cílových zákazníků, 

aby jim byla schopna „ušít výrobek na míru“ a efektivně ho propagovat. Tato analýza zkoumá 

psychologické a sociální faktory, které působí na přijetí produktu spotřebitelem. Měla by nám 

poskytnout odpovědi na otázky, jako je např. proč spotřebitel kupuje právě náš výrobek, jaké 

vlastnosti na něm upřednostňuje, jaké konkurenční výrobky kupuje, očekává-li inovace 

našeho produktu, jak může firma zvětšit prodej daného zboží atd.  

 

Podnik zpravidla prodává produkty různě strukturovaným zákazníkům. Je možno je rozlišit na 

podle nákupního množství, nákupního chování, opakovanosti nákupů atd. Podstatnější je pro 

analýzu jejich rozlišení podle různé potřeby, zejména pokud jde o kvalitu, technologii, 

přidané služby, trvanlivost produktu atd. Cílem analýzy zákazníků je zjištění jejich potřeb a 

průběhu jejich rozhodování. [5] 
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Analýza zákazníka rozděluje spotřebitele do různých typologických segmentů, dle určitého 

kritéria, znaku či souboru znaků. Pro obchodníky je užitečné vytváření typologií na základě 

charakteristik podstatných při spotřebním chování: životní styl, přátelskost a vůdcovství. 

Marketingově využitelné a významné jsou typologie, které jsou postaveny na představách, 

které si vytvářejí lidé sami o sobě a svých charakterových vlastnostech. Segmentace 

zákazníků založená na psychografické segmentační proměnné - životním stylu – vychází 

z toho, že spotřebitelé nakupují a užívají produkty v souladu se svým způsobem života. Pro 

vymezení těchto skupin se používají například: 

 Obecně psychologická charakteristika 

 Zájmy 

 Postoj k rodině a mimorodinné kontakty 

 Postoj k domácnosti. [7] 

  

Existuje mnoho typologií spotřebitelů např. typologie společnosti STEM/MARK, Tambor, 

psyma Praha či AISA a Leo Burnett. Zaměřme se však na typologii společnost GFJ , která 

rozděluje české spotřebitele do sedmi kategorií. Jejich typologie vychází ze sledování postojů 

a preferencí zákazníků a je doplněna demografickými, sociálními a mediálními 

charakteristikami. Na způsob nákupního chování působí tři faktory: mobilita, cenová citlivost 

a náročnost na prodejnu. Jednotlivé typy spotřebitelů jsou následující: 

 Ovlivnitelný – snadno ovlivnitelný reklamou, klade důraz na vzhled a balení výrobku, 

rád zkouší nové produkty a značky, nakupuje impulsivně. 

 Náročný – vyžaduje vysokou kvalitu, služby, modernost a vybavenost nákupního 

místa.  

 Mobilní pragmatik – optimalizuje poměr hodnota/cena zboží, nakupuje méně často, 

ale ve velkých objemech, nevyžívá se v nakupování, cílem je pořídit zboží rychle, 

kvalitně a levně. 

 Opatrný konzervativec – rozhoduje se racionálně, nenakupuje impulsivně, nevěří 

reklamě, nenechá se ovlivnit a dbá na kvalitu a dosavadní zkušenosti. 

 Šetrný – nakupuje racionálně a jen to, co skutečně potřebuje, využívá slev a 

oblíbenými obchody jsou diskontní prodejny. 

 Loajální hospodyňka – orientuje se na sociální stránku nákupů, nakupuje často a 

v různých obchodech, za nákupy necestuje a očekává od své prodejny vstřícnost. 
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 Nenáročný flegmatik – cena, služby, lokalita i prostředí nákupního místa mu jsou 

lhostejné, preferuje co nejrychlejší nákup. [7] 

 

V České republice převládají mobilní typy zákazníků, kteří k nákupu používají automobil (na 

lokalitu prodejny není kladen příliš velký důraz), nakupují impulsivně, upřednostňují 

hypermarkety, jsou většinou mladší s vyššími příjmy a kladou větší důraz na faktory jako 

cena, kvalita či sortiment. Mobilní typy dle GFK společnosti reprezentují: nenáročný, 

velkorysý, mobilní pragmatik a ekonom. 

 

1.3  PEST analýza 

Kromě faktorů působících v určitém odvětví, které mají vliv na výkon dané firmy, existuje i 

řada vnějších faktorů, které se podílejí na tom, jak úspěšné jsou tyto firmy. Aby byly firmy 

schopny rozpoznat, jak důležitou roli sehrávají vnější faktory, používají PEST analýzu. PEST 

je zkratka pro faktory politické, ekonomický, sociální a technologické. Tato analýza zkoumá, 

jak se určité vnější faktory podílejí na obchodních aktivitách a jejím hlavním cílem je 

perfektně porozumět celkovému prostředí, které obklopuje danou firmu.  

 

Politické faktory zkoumají, jak vládní regulace a právní systém omezují profitabilnost a 

úspěšnost podniků. Mezi zkoumané indikátory patří: 

 Vládní stabilita  

 Byrokracie 

 Úroveň korupce 

 Daňová politika 

 Svoboda tisku 

 Kontrola obchodu 

 Pracovní právo a diskriminace 

 Práva k duševnímu vlastnictví 
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Ekonomické faktory zahrnují vnější ekonomické problémy, které mohou vážně ovlivnit 

působení firem. Mezi nejdůležitější sledované ukazatele zahrnujeme: 

 Ekonomický růst 

 Inflace  

 Úroková míra 

 Monetární a fiskální politiku 

 Nezaměstnanost  

 Ekonomický cyklus dané krajiny, kde firma působí 

 Pracovní náklady 

 

Demografické a kulturní aspekty představují sociální faktory, které pomáhají určit, zda je 

daný produkt, či firma schopná obstát jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Sociální 

hledisko zkoumá potřeby zákazníků a hlavní motivy ke koupi jejich výrobků. Hlavními 

nástroji k posouzení sociálních faktorů jsou: 

 Růst populace a procento přistěhovalců 

 Věková struktura 

 Pracovní morálka 

 Životní styl a nákupní zvyklosti 

 Vzdělání 

 Životní prostředí 

 Zdravotní systém 

 Postoje vůči importovaným výrobkům a službám 

 

Technologická část analýzy se zabývá technologickými problémy, které ovlivňují distribuční 

cestu výrobku až ke konečnému zákazníkovi. Firma by se tam měla zajímat o: 

 Technologické inovace 

 Vládní výdaje na vědu a výzkum 

 Roli internetu 

 Dopravní a komunikační infrastrukturu 
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PEST analýza má mnoho různých podob, jako je například PESTEL, STEP, PESTELI, 

SLEPT, či například STEEPLED. Analýza PESTEL v sobě navíc zahrnuje environmentální 

(ekologické) a právní faktory. Kromě výše zmíněných, PESTELI analyzuje i dopady na 

průmysl. Analýza STEEPLED obsahuje stejné faktory jako PESTEL, ale dále také zkoumá 

etické a demografické indikátory. Obdob PEST analýzy existuje vskutku mnoho, je pouze na 

uvážení firmy, kterou variantu vybere pro svůj podnik. [9] 

 

1.4  SWOT analýza 

Analýza SWOT je výtah ze zjištění interních a externích auditů, který upozorňuje na klíčové 

silné a slabé stránky organizace, ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí. Audit 

poskytuje obrovské množství dat a informací, které mají různý význam a spolehlivost. Právě 

SWOT analýza tyto data zpracovává a pomáhá k nalezení klíčových položek, které vyplývají 

jak z interního, tak z externího auditu. Jedná se o stručný seznam kritických faktorů úspěchu 

na daném trhu v porovnání s konkurencí, který určuje, kam má podnik upřít svou pozornost. 

Součástí SWOT analýzy by také měly být náklady a další nemarketingové proměnné. Zkratka 

metody SWOT je složena z počátečních písmen anglických slov pro silné a slabé stránky, 

hrozby a příležitosti. Tuto metodu vyvinul americký obchodní konzultant, Albert S. Humprey, 

a v dnešní době je to jeden z nejdůležitějších nástrojů aplikovaných při analýze firemního 

prostředí. [4]  

 

 

Silné a slabé stránky (Strengths and Waeknesses)  

Silné a slabé stránky mají vnitřní původ a zahrnují charakteristické rysy obchodní společnosti, 

které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. Kritickými faktory úspěchu jsou silné a 

slabé stránky, které mají největší vliv na úspěch organizace a měří se ve srovnání 

s konkurencí. Seznam těchto charakteristik by neměl být příliš dlouhý, aby bylo možné 

rozlišit jejich důležitost. Při tvorbě seznamu je důležité brát v potaz, jak je produkt či firma 

vnímána zákazníky, zaměstnanci a konkurencí. Pojem silných a slabých stránek je relativní, 

nikoli absolutní. To znamená, že náš výrobek může mít dobré vlastnosti, ale pokud je 

konkurence lepší, je to chápáno jako naše slabá stránka. [4] 
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Je velice důležité, aby byly silné stránky založeny na faktech. Mezi silné stránky může patřit 

například finanční hledisko firmy a její zvláštní kompetence, unikátní, či jedinečný výrobek, 

loajalita zákazníků a management společnosti. Mezi vnitřní slabiny firmy bychom mohli 

zahrnout úzký či naopak nadmíru široký výrobkový sortiment, vysoké ceny, nekompetentnost 

pracovní síly, či nedostatečné znalosti trhu a zákaznického portfolia.  [20] 

 

Příležitosti a hrozby (Opportunities and Threats) 

Účelem SWOT analýzy je předvídat potenciální vnější příležitosti a hrozby, které mohou mít 

dopad na firmu. Manažer by měl být schopen posoudit nejzávažnější a nejničivější hrozby, 

zaměřit se na ně a vypracovat plán, jak se s nimi vypořádat. Příležitosti se vyskytují tam, kde 

může společnost díky svým silným stránkám využít změny v okolním prostředí ve svůj 

prospěch. Při využívání příležitostí se firmy mnohdy setkávají s určitým rizikem. Při 

posuzování rizika je nutné brát v úvahu, zda výnosy ospravedlní toto riziko. Vnější trendy a 

vývoj představují hrozby, či příležitosti na základě silných stránek.  

 

Hrozby a příležitosti přicházejí z makroprostředí a mikroprostředí firmy. Makroprostředí 

obsahuje faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně kulturní a technologické. Mezi 

mikroprostředí zahrnujeme zákazníky, dodavatelé, odběratelé, konkurenci a veřejnost. [2] 

 

Firmě se po zhodnocení všech faktorů SWOT analýzy otevírají základní směry, které je pak 

možno uplatnit v konkrétních strategiích. Jednak je to tendence k maximálnímu využití 

vlastních silných stránek jak v přístupu k trhu, tak pro eliminování možných hrozeb. Jednak 

jde o maximální využití příležitostí jak k omezení svých chyb, tak ke zmobilizování všech 

prostředků, které má firma k dispozici. [6]  

 

Firmy by měly kontinuálně používat koncipovaný systém SWOT analýz a prognóz, jelikož 

právě ty představují podklady pro syntézu, díky které dosáhnou konkurenčních výhod a 

předního postavení na trhu. SWOT analýza by neměla ani přeceňovat silné stránky 

společnosti, ani podceňovat její slabiny, měla by být realistická.  

 

1.5  BCG matice 

BCG matice patří mezi nejznámější a nejpoužívanější modifikace portfolio analýzy. Boston 

Consulting Group založila tento model na myšlence, že výše hotových peněžních prostředků 
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vytvořených jednotlivými podnikatelskými jednotkami je velmi těsně spojena s tempem růstu 

trhu a s relativním podílem na trhu. Tyto dva faktory považuje BCG za faktory strategické 

úspěšnosti.[2] 

 

V matici se na vertikální osu zaznamenává skutečný (nebo potenciální) růst trhu za určité 

období a na horizontální osu relativní tržní podíl, což je poměr tržeb firmy k tržbám 

největšího konkurenta v odvětví, případně k několika nejsilnějším konkurentům. Tempo růstu 

trhu je vyjádřeno v procentech. Je ztotožňováno s přírůstkem tržeb u jednotlivých produktů – 

vyšší tržby jsou předpokladem růstu trhu a růst trhu znamená vyšší tržby. Tempo růstu trhu je 

výrazem životaschopnosti jednotlivých tržních segmentů.[8]  

 

Matice se skládá ze čtyř kvadrantů, které jsou označené následujícími názvy: otazníky, 

hvězdy, dojné krávy a hladoví psi. Strategická podnikatelská jednotka (SPJ) se umisťuje do 

daných kvadrantů v závislosti na růstu trhu a jejím relativním tržním podílu. SPJ je v matici 

vyjádřena kruhem, jehož velikost vyjadřuje její objem prodeje a tím i význam pro celkový 

obrat firmy a do jisté míry i pro cash-flow.  

 

 

 

Obr. 2 Kvadranty matice BCG [14] 
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Na obrázku 2 jsou znázorněny čtyři kvadranty, které jsou popsány níže: 

 

Otazníky jsou výrobky na rostoucím trhu, ale s malým relativním podílem. Jsou to výrobky 

nejasné a vykazují znaky nestability. Velký růst trhů, na nichž operují, vyvolává relativně 

velké finanční potřeby, na druhé straně vykazují značné šance, které lze využít za 

předpokladu, že se vhodnými strategickými operacemi s nástroji marketingového mixu podaří 

zvýšit na těchto nadějných trzích jejich relativní tržní podíl. Jak již z názvu vyplývá, otazníky 

představují dilema, které má management SPJ, jelikož v budoucnu mohou být tyto jednotky 

jak ztrátové, tak i vysoce ziskové. [2] [21] 

 

Hvězdy jsou výrobky s vysokým relativním podílem na růstovém trhu a s možností 

dosáhnout tržního postavení ve fázi zralosti. Neznamená to ovšem, že strategická 

podnikatelská jednotka v roli hvězdy vytváří vždy takový objem hotových peněžních 

prostředků, který stačí pro pokrytí vlastních potřeb. V určité fázi může vytvářet dočasný 

přebytek finančních zdrojů, i když v předchozích fázích cyklu tržní životnosti bylo nutno 

značné prostředky do ní investovat. Reinvestice umožňují hvězdám dosáhnout relativně 

vysokého podílu na trhu a současně na základě uvážených strategických rozhodnutí realizovat 

vstup na nové trhy, případně stabilizovat a dlouhodobě udržovat dobré tržní postavení na 

dosavadních trzích. Tyto jednotky by měly být hlavním zdrojem zisku v budoucn, a proto 

firma potřebuje na hvězdy vynakládat značné finanční prostředky, které ji přinášejí zejména 

dojné krávy. [2] 

 

Dojné krávy jsou výrobky s vysokým relativním podílem na trhu, ale jsou perspektivně 

slabé. Tyto SPJ se udržují na stagnujících či mírně rostoucích trzích, na nichž si udržují 

dobrou pozici. Vytvářejí větší finanční prostředky, než se do nich zpět investuje, a proto jsou 

jejich finanční přebytky používány pro ostatní skupiny portfolia, zejména pro hvězdy, a také 

pro ospravedlňování dluhové kapacity firmy. Avšak jejich životnost je omezená, jelikož 

operují na trzích s nulovou nebo jen menší nadějí na přijatelné přírůstky poptávky. Jedním 

z hlavních cílů firemní strategie je ochrana dojných krav jako generátorů zisků. [2] 

 

Hladoví psi jsou výrobky, které mají na trhu malý podíl a nemají perspektivu. Pro firmu 

neznamenají do budoucnosti ani ziskové naděje, ani přísliby hotových peněz. I když vykazují 

účetní zisk, veškeré finanční prostředky musí být ihned reinvestovány do udržení jejich 

relativního tržního podílu. Při tvorbě strategie je nutné rozhodnout, zda aktivity této SJP 
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utlumit či zcela eliminovat, případně zda uskutečnit rozsáhlé investice zaměřené na radikální 

změnu jejich postavení na dosavadních trzích či se raději orientovat na vstup na jiné, 

nadějnější trhy. [2] 

 

Pro firmu je důležité, aby bylo její portfolio vyvážené jak z hlediska počtu strategických 

podnikatelských jednotek v jednotlivých kvadrantech matice, tak z hlediska jejich pozice 

v rámci BCG matice. Každé SPJ by měla náležet příslušná strategie vytvořená na základě 

výsledků z provedených analýz. Firma se může zaměřit na zakládání SPJ, na snížení jejich 

podílu, na udržování stejného podílu či na jejich úplný odchod z trhu. Při posuzování těchto 

čtyř možných strategií se musí brát v úvahu životní cyklus výrobku. Pokud výrobek uvádíme 

na trh, jedná se o otazník. Druhá fáze, kdy je růst příjmů největší, je fázi růstu a výrobek se 

řadí mezi hvězdy. Poté následuje fáze zralosti a dosahování největších absolutních příjmů. 

Zde se pohybujeme v kvadrantu dojných krav. Poslední fázi je úpadek, při kterém dochází 

k přesunu dojné krávy, jakož to neperspektivní jednotky, do pozice hladového psa.  
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2 Představení společnosti HomeBrands, a.s. a značky Biolit 

 

2.1 Představení společnosti HomeBrands, a.s. 

Akciová společnost HomeBrands vznikla na začátku roku 2013 jako dceřiná společnost 

Bochemie a.s. Ta firmu založila výhradně za účelem prodeje. Začala tak plánovat prodej své 

nejúspěšnější značky SAVO a dalších, v té době vlastněných, značek pod názvem BIOLIT, 

DIFFUSIL, CITRESIN, LYNN a COYOTE. V polovině roku došlo k podpisu akviziční 

smlouvy a 100% podíl v HomeBrands, a.s. získala společnost Unilever (viz Obr. 3). 

V současné době probíhá proces integrace HomeBrands, a.s. do Unileveru. Do doby, než bude 

proces finálně ukončen, jsou využívány služby Bochemie a.s. především v oblastech obchodu, 

nákupu, logistiky a supply chain. Ukončení celého procesu integrace se předpokládá v první 

polovině roku 2014.  

 

 

                                          

 

 

Obr. 3 Značky spadající do společnosti HomeBrands, a.s. 

 

 

 

 

 

HomeBrands 

SAVO BIOLIT  DIFFUSIL CITRESIN  LYNN COYOTE 
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Níže jsou uvedeny stručné charakteristiky dotčených firem: 

 

Bochemie a.s. a její historie spadá do roku 1904. Její sídlo najdeme v Bohumíně. Po celou 

dobu svojí existence se firma specializuje na chemickou výrobu a vytvořila si tak znalostní 

kapitál a know- how. 

 

Skupina UNILEVER byla založena v roce 1929 a její sídlo najdeme v Londýně ve Velké 

Británii. Po celém světě zaměstnává více jak 173 000 lidí. Je to celosvětově známý výrobce a 

prodejce rychloobrátkového zboží. Produktové portfolio můžeme rozdělit do třech kategorií, a 

to čisticí prostředky pro domácnost (Home Care), potraviny a občerstvení (Foods) a 

prostředky péče o osobní hygienu (Personal Care). [22] 

 

HomeBrands, a.s. je na území České republiky činná v oblastech univerzálních čisticích 

prostředků, WC čističů a čističů odpadů (prodávaných pod značkou SAVO), insekticidů 

(prodávaných pod značkou Biolit), repelentů (prodávaných pod značkou Diffusil), 

osvěžovačů vzduchu pro domácnost (prodávaných pod značkou Citresin), prostředků péče o 

povrchy (prodávaných pod značkou Lynn) a produktů autokosmetiky (prodávaných pod 

značkou Coyote). [11]  

Pro HomeBrands, a.s. vyrábí privátní značky Biolit, DIFFUSIL, Citresin, Lynn a Coyote 

Czech Aerosol, a.s. 

Společnost Homebrands tedy vychází ze základu dvou společnosti a z nich i čerpá: 

 Bochemie a.s. – obchodní potenciál 

 Czech Aerosol, a.s. – vychází z technologické a výzkumné strategie 

 

Czech Aerosol, a.s.  

Je se svou více než 50 letou tradicí aerosolové výroby a roční produkcí kolem 50 milionů 

kusů nejstarší a největší výrobce Aerosolových sprejů v České republice. Czech Aerosol, a.s. 

nabízí svým zákazníkům po celé Evropě, Rusku a blízkém východě FULL SERVICE pro 

výrobu na zakázku. S vlastním vývojovým oddělením dosahuje Czech Aerosol, a.s. 

maximální flexibility při zakázkovém vývoji inovativních výrobků. Portfolio výrobků 

obsahuje více než 400 vlastních formulací. Garanci kvalitních výrobků zajišťuje nezávislé 

oddělení kontroly jakosti. [12]  
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2.2 Představení značky Biolit 

Značka Biolitje historicky známa už od roku 1962. Tehdy byl vyroben první insekticidní 

aerosolový výrobek Biolit M.  

První Biolity byly založeny na použití přírodního pyrethra a jejich složení bylo téměř přesnou 

obdobou americké „aerosol insecticide bomb“, tedy prvního průmyslově vyráběného 

aerosolového insekticidu na světě, jehož výrobu zahájili Američané v roce 1942 pro ochranu 

svých vojsk v Tichomoří.  

V začátcích se používalo přírodní pyrethrum. Je to extrakt z určitých druhů chryzantém, tedy 

kopretin a obsahuje 6 definovaných a řadu nedefinovaných esterů kyseliny chrysanthemové. 

Některé estery mají efekt spíše omračující (knock down) a jiné spíše smrtící (killling). Velkou 

nevýhodou pyrethra je závislost na počasí a sklizni a proto nestálá dostupnost a cena. Zároveň 

používání „přírodních“ látek má velikou nevýhodu v tom, že extrakce přírodních látek není 

dokonalá a tyto směsi obsahují spoustu jiných látek, které mohou být vysoce dráždivé či 

škodlivé pro člověka. Syntetické obdoby přírodních pyrethrinů se nazývají pyrethroidy a jsou 

to již na míru šité molekuly se stabilní dostupností a výrazněji profilovaným způsobem 

účinku, tedy omráčením nebo zabitím. Kromě téměř netoxických pyrethroidů byly a ještě jsou 

pro aerosolové insekticidy používány o něco toxičtější organofosfáty a karbamáty, ovšem 

v podstatně menším rozsahu.  

Škála používaných účinných látek je v současné době výrazně zúžena na základě náročných 

environmentálních a toxikologických požadavků evropské směrnice pro biocidy a 

odpovídajícího českého zákona. 

Nyní je Biolit jedním z hlavních lídrů na trhu insekticidních přípravků v České republice a na 

Slovensku s více než 50% tržním podílem. Nabízí jak insekticidy, tak ECO výrobky.  

Hlavním výrobcem všech aerosolových výrobků značky Biolit je již zmiňovaná společnost 

Czech Aerosol, a.s., která v minulosti značku Biolit také vlastnila. Mezi hlavní výrobce 

neaerosolových výrobků patří společnost ZOBELE a papírna Moudrý. 
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Dne 21.března 2013 získala značka Biolit ocenění „DOBRÁ ZNAČKA 2013“, kterou uděluje 

časopis Reader´s Digest. Na obrázku 4 je uvedeno pořadí jednotlivých značek, tak jak se 

umístily podle oblíbenosti čtenářů časopisu. [13] 

 

 

Obr. 4 Nejdůvěryhodnější značky v oblasti přípravků proti hmyzu 

 

 

2.3 Organizační struktura marketingového oddělení 

Ve společnosti HomeBrands, a.s. je marketingové oddělení tvořeno vedoucím, který řídí 

marketingové aktivity celé produktové řady, zodpovídá za strategické řízení marketingu a za 

řízení celého marketingového týmu. Mezi jeho přímé podřízené patří produktový manažer, 

manažer marketingu junior, marketingový analytik a grafik (viz Obr. 5).  
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Obr 5 Organizační struktura marketingového oddělení 

 

Produktový manažer připravuje produktové materiály a produktová školení (vzdělává 

obchodní reprezentanty), podílí se na vytváření marketingové strategie a zajišťuje návrhy, 

tvorbu a spuštění nových produktů. Junior manažer marketingu zajišťuje veškeré 

marketingové činnosti operativního charakteru (letákové akce, příprava POS a POP 

materiálu), dále má na starosti aktualizaci webových stránek a komunikaci s dodavateli. 

Marketingový analytik připravuje celou škálu analýz (analýza trhu, zákazníka, konkurence 

atd.) a poskytuje vstupy pro konkrétní marketingovou strategie. Grafik připravuje veškeré 

grafické podklady (etikety, katalogy, POS a POP materiály, atd.). 
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3 Analytická část 

Důležitou etapou před optimalizací produktového portfolia je sběr a analýza veškerých 

dostupných informací o daném produktovém portfoliu, trhu, konkurenci a zákaznících.  

Tato kapitola je zaměřena na analýzu produktového portfolia značky Biolit z pohledu 

makroprostředí, mikroprostředí a mezoprostředí. V první části bude blíže představen a 

následně analyzován celý sortiment značky Biolit. Makroprostředí bude analyzováno pomocí 

PEST analýzy se zaměřením na legislativní část. Mikroprostředí pomocí ekonomické analýzy 

a BCG matice a mezoprostředí pomocí SWOT analýzy.  

 

3.1  Analýza produktové portfolio značky Biolit 

Pod značkou Biolt lze nalézt širokou škálu výrobků, které dohromady nabízejí komplexní 

řešení téměř všech problémů s hmyzem. Biolit je synonymem jistoty a je považován za 

osvědčenou značku. Už dlouhé roky je zárukou kvality (1962 první výrobek Biolit M). Biolit 

se profiluje jako specialista na hubení hmyzu. 

Současné produktové portfolio značky Biolit tvoří 40 produktů, které jsou rozděleny do 

následujících kategorie: 

 UNI spreje proti hmyzu – univerzální 

 Létající hmyz 

• Elektrické odpařovače 

• Sprej – létající hmyz 

• Prostředky proti vosám 

• Prostředky proti molům 

• Prostředky proti mouchám 

 Lezoucí hmyz 

• Sprej – lezoucí hmyz 

• Přípravky proti mravencům 

• Přípravky proti rybenkám 

• Přípravky proti švábům 
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UNI spreje 

V této kategorii nalezneme univerzální aerosolové výrobky, které účinkují proti široké škále 

lezoucího i létajícího hmyzu. Hubí např. mouchy, komáry, mravence, šváby, blechy, štěnice, 

rusy, rybenky, ovády, vosy, moly, škvory, stonožky, a pavouky. Jsou určené pro použití 

převážně v domácnostech, ale také v exteriérech (venkovní terasy, při grilování, kempování, 

na místech, kde si hrají děti apod.). V tabulce 1 jsou uvedeny jednotlivé výrobky spadající do 

této kategorie. (viz Tab. 1) 

Tab. 1 Přehled výrobků v kategirii UNI spreje 

Název výrobku  Obsah 
Exspirace 

(měsíce) 

UNI spreje proti hmyzu - univerzální 

BIOLIT UNI 007  200 a 400 ml 72 

BIOLIT UNI KIDS  400 ml 36 

BIOLIT UNI PLUS  400 ml 36 

 

Létající hmyz 

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o výrobky, které chrání před létajícím hmyzem. Tato 

kategorie je dále členěna na 5 podkategorií. Elektrické odpařovače jsou určeny pro připojení 

do elektrické sítě o napětí 220 V a jsou určeny výhradně k použití v interiérech (především 

v ložnicích a jiných obytných místnostech). Plní se tekutou náplní, nebo vyměnitelnými 

polštářky. Hubí a odpuzují např. komáry, pakomáry, pakomárce a jiný malý hmyz. Spreje – 

létající hmyz do této podkategorie jsou zařazeny aerosolové výrobky, které jsou určené 

k použití v domácnostech a interiérech. Prostředky proti vosám jsou určeny výhradně na 

místa s výskytem vos a jejich hnízd. Prostředky proti molům mají několik aplikačních 

forem. Mezi lapači a háčky zde najdeme i suchý sprej. Prostředky hubí a odpuzují 

potravinové a šatní moly. Působí na dospělé moly i jejich larvy. Často používaná parfemace u 

těchto prostředků bývá levandule, která má pro moly navíc odpuzující účinky. Prostředky 

proti mouchám jsou převážně ve formě nějaké hubící návnady. Návnady mouchy přitahují, a 

ty pak na ně usedají, požírají návnadu a hynou zpravidla v blízkosti návnady. (viz Tab. 2) 
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Tab. 2 Přehled výrobků v kategirii Létající hmyz 

Název výrobku  Obsah 
Exspirace 

(měsíce) 

Létající hmyz 

Elektrické odpařovače 

BIOLIT elektrický odpařovač s tekutou náplní   1 ks + 46 ml 60 

BIOLIT tekutá NN do el. odpařovače  46 ml 60 

BIOLIT Green Tea Aroma NN do el. odpařovače  46 ml 60 

BIOLIT NN polštářky do elektrického odpařovače 20 a 30 ks 60 

BIOLIT Plus elektrický odpařovač  1 ks + 46 ml 60 

BIOLIT Plus tekutá NN do el. odpařovače  46 ml 60 

BIOLIT elektrický odpařovač s časovačem + tekutá náplň  1 ks + 35 ml 60 

BIOLIT KIDS elektrický odpařovač + tekutá náplň  1 ks + 35 ml 60 

BIOLIT KIDS NN do el. odpařovače  35 ml 60 

BIOLIT elektrický odpařovač na polštářky   1ks + 10 polšt. 60 

Sprej - létající hmyz 

BIOLIT L 007  200 a 400 ml 72 

BIOLIT L Sensitive  400 ml 36 

Prostředky proti vosám 

BIOLIT Turbo Ha-syčák na vosy  500 ml 72 

BIOLIT Plus 007 proti vosám  400 ml 72 

BIOLIT ECO lapač vos, sršňů a much  1 ks + 200 ml 36 

Prostředky proti molům 

BIOLIT M 007 proti molům šatním s vůní levandule 200 ml 72 

BIOLIT M Gel s vůní levandule  2 ks 48 

BIOLIT Plus M Gel s vůní levandule  3 ks 48 

BIOLIT ECO lapač šatních molů  2 ks 36 

BIOLIT ECO lapač potravinových molů  2 ks 36 

Prostředky proti mouchám 

BIOLIT ECO mucholapka  4 ks 60 

BIOLIT samolepka na okno proti mouchám  4 ks 36 

BIOLIT ECO jablíčko-lapač octomilek 1 ks + 15 ml 36 

 

 

Lezoucí hmyz 

V poslední kategorii jsou zařazeny výrobky, které chrání před lezoucím hmyzem.  Tato 

kategorie se dělí na další 4 podkategorií. Spreje – lezoucí hmyz do této podkategorie jsou 

zařazeny aerosolové výrobky na hubení lezoucího hmyzu. Jedná se o vysoce účinné 

povrchové spreje na hubení mravenců, švábů, blech, štěnic, rusů, rybenek, škvorů, larev molů 
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a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech. Přípravky proti mravencům jsou určeny 

výhradně na místa s výskytem mravenců. Hubí i zbytek hmyzí populace, včetně nově líhnoucí 

se z vajíček a larev. Přípravky mají několik aplikačních fore (sprej, nástrahy, pasti a gel). 

Přípravky proti rybenkám -  zde je zařazen pouze jeden ECO výrobek, který neobsahuje 

insekticidy. Princip odchytu rybenek je na bázi pro rybenky lákavého potravinového 

atraktantu a nevysychavé lepivé nástrahy, na které se hmyz zachytí. Přípravky proti 

švábům, zde najdeme také pouze jeden ECO výrobek bez insekticidů. Jedná se o past s 

pomalu vysychajícím lepidlem speciálně vyvinuta pro odchyt švábů. Obsahuje přirozený 

potravinový atraktant, který přitahuje šváby k pasti. (viz Tab. 3) 

Tab. 3 Přehled výrobků v kategirii Lezoucí hmyz 

Název výrobku  Obsah 
Exspirace 

(měsíce) 

Lezoucí hmyz 

Sprej - lezoucí hmyz 

BIOLIT P 007  200 a 400 ml 72 

BIOLIT P s desinfekční přísadou  400 ml 72 

BIOLIT Plus stop pavoukům  400 ml 72 

BIOLIT TP 500 ml 24 

Přípravky proti mravencům 

BIOLIT Plus proti mravencům 007  400 ml 72 

BIOLIT Plus insekticidní granulát pro hubení mravenců  100 g 36 

BIOLIT účinná nástraha k cílené ochraně před mravenci  2 ks 60 

BIOLIT past na mravence  6 ks 36 

BIOLIT Plus - Gel proti mravencům 1 ks 36 

Přípravky proti rybenkám 

BIOLIT ECO past na rybenky - na monitorování 3 ks 36 

Přípravky proti švábům 

BIOLIT ECO Past na šváby 2ks  2 ks 36 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sezonní zboží, je hlavní sezona prodeje těchto výrobků od 

března do konce září. Mimo sezónu prodej pokračuje jen u přípravků proti rybenkám, sprejů 

proti pavoukům a u celého portfolia prostředků proti molům.  
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3.2  Analýza sortimentu podle konkurence 

Společnost HomeBrands, a.s. rozlišuje u produktové skupiny BIOLIT svou konkurenci ze 

dvou pohledů: 

- Konkurence z pohledu značek 

- Z pohledu konkurenčních výrobců  

 

Z pohledu značek  

Hlavním konkurentem je mezinárodní značka Raid. Tato značka konkuruje značce BIOLIT na 

všech mezinárodních trzích. Hlavním cílem je především odlišení proti této značce. Mezi 

další významné konkurenty patří značky BRO a ORION. 

Diferenciace těchto značek z pohledu spotřebitelů je následující: 

• Raid – má svůj positioning navázán především na kvalitu a účinné odstranění hmyzu 

všeho druhu. Spotřebitelé jsou věrni této značce. 

• BROS – je vnímán jako moderní značka, která dokáže odstranit problémy s jakýmkoli 

hmyzem. Má zastoupení i v profesionální sféře.   

• ORION – má navázán positioning především na ekologicky šetrné přípravky 

k odpuzování a monitorování hmyzu (lapač vos). 

• Biolit – má nejuniverzálnější použití a je vnímán jako účinný prostředek proti hmyzu. 

Problematickým slabým místem u této značky je zápach některých přípravků. 

 

Z pohledu konkurenčních výrobců  

Zde patří největší konkurent nadnárodní společnost SC Johnson. Další, již podstatně menší 

konkurenti, jsou Alpa Velké Meziříčí, Marca, Bros a Unichem. 

SC Johnson – stabilní hráč na trhu, který je od roku 1886 jedním z předních světových 

výrobců prostředků pro domácnost. Jedná se o americkou rodinnou firmu se sídlem 

v Racine, ve Wisconsinu. Působí v 72 zemích a její značky se prodávají ve více než 110 

zemích světa. V roce 2013 společnost SC Johnson zaměstnávala téměř 13.000 pracovníků a 

měla odhadované tržby 9 miliard dolarů. [19] 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Racine,_Wisconsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
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3.3  Analýza sortimentu podle rozhodovacího stromu zákazníka 

Hlavním důvodem, proč byla zvolena aplikace rozhodovacího stromu zákazníka, je 

přehlednost a snadná interpretace, která umožňuje snadno identifikovat klíčové položky.   

 

Obr. 6 Rozhodovací strom zákazníka 

Na obrázku 6 je znázorněno, co je pro zákazníka důležité, a jak se při nákupu přípravku proti 

hmyzu rozhoduje. Rozhodující faktory před samotným nákupem konkrétního přípravku proti 

hmyzu.  

1. Typ hmyzu - Identifikace problému – s jakým hmyzem má zákazník problém (létající 

hmyz, lezoucí hmyz, moli, mravenci atd.). 

2. Aplikační forma - sprej, mechanický rozprašovač, elektrický odpařovač, nástrahy, 

lapače, pasti.  

3. Značka/cena – dále se zákazník rozhoduje buď pro ověřenou značku, nebo dává 

přednost ceně.  

4. Další výhody – mezi další výhody, které dokážou zákazníka přesvědčit patří 

například: dlouhodobá účinnost, dezinfekční složka, citlivé složení pro použití i 

v přítomnosti dětí. 

Proto je velmi důležité, aby produktové portfolio značky Biolit mělo pro každý hmyz nějaký 

výrobek, který může spotřebiteli nabídnout.  



37 

 

3.3.1 Podle hmyzu 

Portfolio značky Biolit je zaměřeno na velkou škálu hmyzu. Jak už bylo řečeno, prvně je 

rozděleno na přípravky proti: 

 UNI spreje proti hmyzu – jak létajícímu, tak lezoucímu (univerzální) 

 Létajícímu hmyzu 

 Lezoucímu hmyzu 

Některé výrobky se dají použít na několik druhů hmyzu najednou, jiné jsou určeny pro jeden 

konkrétní druh.  

V tabulce 4 je uvedený seznam konkrétních typů hmyzu, na které se portfolio značky Biolit 

zaměřuje. Dále je na obrázku patrné, v jakém období se hmyz vyskytuje, a kdy se tedy dá 

očekávat zvýšený zájem zákazníků.  

Tab. 4 Sezónnost hmyzu 

 

Hmyz  

L
ed

en
 

Ú
n

o
r 

B
řezen

 

D
u

b
en

 

K
v
ěten

 

Č
erv

en
 

Č
erv

en
ec

 

S
rp

en
 

Z
á
ří 

Ř
íjen

 

L
isto

p
a
d

 

P
ro

sin
ec 

mravenci                         

komáři, 

mouchy                         

rybenky                         

švábi, pavouci                         

vosy                         

moli                         
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Hlavní sezona prodeje těchto výrobků je od března do konce září. Jak můžete vidět na 

obrázku výše, mimo sezónu prodej pokračuje jen u přípravků proti rybenkám, sprejů proti 

pavoukům a u celého portfolia prostředků proti molům. 
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3.3.2 Podle typu formy 

BIOLIT se profiluje jako specialista na hubení hmyzu a svým zákazníkům nabízí různé 

varianty aplikačních forem.  

Typy aplikačních forem: 

 Spreje 

 Elektrické odpařovače 

 Nástrahy 

 Lapače  

 Pasti 

Mezi nejrozšířenější aplikační formu patří jednoznačně spreje. Druhou v pořadí jsou 

elektrické odpařovače, které tvoří samostatnou kategorii výrobků. Nástrahy, lapače a pasti 

jsou z převážné většiny na bázi ECO - šetrné k životnímu prostředí. 

Stručný popis jednotlivých aplikačních forem: 

 Spreje – převážně se jedná o hliníkové lahvičky plněné aerosoly a ostatními 

chemickými látkami. U zákazníka oblíbené díky svému rychlému a jednoduchému 

použití.  

 Elektrické odpařovače – u této formy jsou častěji spotřebitelé orientováni na 

odpuzovače ve formě tekuté náplně, než napuštěných polštářků. 

 Nástrahy – častěji jsou spotřebitelé orientováni na nástrahy v podobě „domečků“, 

ostatní formy jsou využívány pouze okrajově. 

 Lapače – jedná se převážně o speciálně navržené plastové nádoby, které jsou 

naplněné sladkou tekutinou bez jakýchkoli chemikálií. 

  Pasti – jsou na bázi pomalu vysychajícího lepidla. Obsahují přirozený potravinový 

atraktant a neobsahují insekticidy. 

Je velmi důležité, aby tyto formy byly dále zachovány a přizpůsobovaly se podle aktuálních 

trendů a potřeb zákazníka. 

Na základě marketingového výzkumu, který si společnost HomeBrands, a.s. objednala u 

firmy DATAMAR, bylo zjištěno, že současný zákazník upřednostňuje ECO výrobky, které 
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mají formu lapačů, pastí a nástrah bez použití chemických látek. Přípravky, které jsou šetrné 

k životnímu prostředí a obsahují co nejméně chemických látek.  

3.4  PEST analýza  

V této podkapitole je zpracována PEST analýza. Na základě komunikace s kompetentními 

osobami společnosti HomeBrands, a.s. byly vytyčeny u jednotlivých písmen důležité oblasti, 

které jsou pro produktové portfolio v blízké budoucnosti nejvýznamnější.   

 

Jako nejvýznamnější se tedy jeví legislativní prostředí, které je pro biocidní přípravky značky 

BIOLIT velmi důležité a je obsaženo v analýze pod Politickým prostředím. Z toho důvodu 

bude analýza zaměřena především na legislativní prostředí.  

 

Politicko – legislativní prostředí 

Od 1.9.2013 je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních 

přípravků (BP) na trh a jejich používání. Cílem tohoto Nařízení je zjednodušit a 

harmonizovat schvalovací procedury a současně zabezpečit vysokou úroveň ochrany lidského 

zdraví a životního prostředí. Nařízení ruší směrnici 98/8/ES o biocidních přípravcích. 

Dle tohoto Nařízení mohou být povoleny k uvedení na trh pouze biocidní přípravky se 

schválenými účinnými látkami.  

Společnost HomeBrands se ze strategických důvodů rozhodla nepodstoupit proces autorizace 

některých svých biocidních přípravků. V tomto případě může být výrobek (s neschválenými 

účinnými látkami) dodáván na trh do stanoveného data, které je uvedeno v tabulce 4. Po 

tomto datu nesmí být výrobek prodáván jak v MO, tak VO, dále nesmí být používán 

(v profesionální sféře) a do tohoto data musí být odstraněny zbylé zásoby ze skladu a 

zlikvidovány.  

V tabulce 5 lze nalézt konkrétní produkty značky BIOLIT, kterých se toto Nařízení týká. U 

většiny přípravků proti mravencům nejsou připraveny produkty s novou formulací a tato 

kategorie tak ztrácí na své hloubce. 
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Tab. 5 Seznam produktů, které končí z důvodu EU legislativy 

Název produktu Obsah 
Prodej max. 

do 

Používání a 

odstranění  

stávajících 

zásob do 

Účinná látka 

Biolit TP 500ml 30.3.2014 30.9.2014 Deltamethrin 

Biolit past na mravence 6ks 6ks 30.6.2015 30.6.2015 Abamectin 

 Biolit Plus gel proti mravencům 1ks 30.6.2015 30.6.2015 Abamectin 

Biolit Plus insekticidní granulát pro 

hubení mravenců 
100g 30.3.2014 30.9.2014 Fipronil 

Biolit samolepka na okno proti 
mouchám (kytička)   

4ks 30.6.2015 30.6.2015 Imidacloprid 

Biolit lapač potravinových molů 2ks 31.1.2015 31.1.2015 (ZE-TDA) 

 

Detailnější tabulka spolu s obrázky jednotlivých výrobků je uvedena v příloze 1. 

Výrobek Biolit past na mravence 6ks konči, ale v portfoliu můžete najít podobný výrobek – 

Biolit účinná nástraha k cílené ochraně před mravenci (2ks).  

Biolit lapač potravinových molů byl nahrazen výrobkem Biolit ECO lapač potravinových 

molů, který je určen k monitorování výskytu molů. Zde se tedy původní biocidní výrobek 

nahradil výrobkem ECO. 

Biolit TP, Biolit Plus gel proti mravencům, Biolit Plus insekticidní granulát pro hubení 

mravenců a Biolit samolepka na okno proti mouchám (kytička) se ze sortimentu ruší bez 

náhrady. 

 

Ekonomické prostředí 

Rok 2013 poznamenal českou ekonomiku pokračující recesí – meziroční pokles HDP o 0,9 % 

byl stejný jako v roce 2012. Přes nepříznivý vývoj reálných mezd se v průběhu roku tempo 

výdajů na konečnou spotřebu domácností postupně zlepšovalo z poklesu v prvním pololetí až 

na 0,7 % meziročně ve 4. čtvrtletí. Negativní vývoj ekonomiky se odráží i ve vývoji 

nezaměstnanosti. V České republice byla v prosinci 2013 míra nezaměstnanosti 8,2 % a v 

lednu 2014 se ještě zhoršila na 8,6 %. Největší míra nezaměstnanosti je v Ústeckém a 

Moravsko slezském kraji, naopak nejmenší je v Praze a Středočeském kraji. Průměrná roční 

míra inflace v České republice v roce 2013 byla 1,4 %. [18] 
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Sociálně - kulturní prostředí 

Za posledních padesát let se zvýšil počet domácností v ČR o více než 1,3 miliónu, zároveň se 

však snižuje průměrná velikost domácnosti. Klesá počet úplných rodin, a rostou počty nejen 

neúplných rodin, ale především domácností jednotlivců, kteří tvoří téměř třetinu všech 

hospodařících domácností. Vzdělanostní struktura obyvatel ČR je podle posledních průzkumů 

následující: 15,6 % obyvatel má základní vzdělání, 34,8 % má vzdělání střední bez maturity, 

33,7 % má vzdělání střední s maturitou. Vysokoškolské vzdělání má 15,7 % obyvatel. [16] 

 

Rozdělení obyvatelstva dle sociálních skupin je následovné: 55,1 % - zaměstnanci (z toho 

25,3 % s nižším vzděláním a 29,8 % s vyšším vzděláním), 16,3 % - samostatně činní, 23, % - 

důchodci (z toho 4,6 % důchodců s pracujícími členy domácností a 18,9% důchodců bez 

pracujících členů domácností), 4,1 % - nezaměstnaní a 1,1 % - ostatní obyvatelé. Tyto 

statistiky ukazují na velký podíl důchodců ve společnosti a také na nejvyšší podíl 

zaměstnanců ve vyšších pracovních pozicích. [17] 

 

Technologické prostředí 

Technologické zázemí v celé České republice začíná dosahovat kvalit západoevropských 

států. Posílení vědecko-technických výzkumů dokazují čísla ČSÚ, kdy V České republice se 

výzkum a vývoj (dále je VaV) v roce 2012 prováděl na 2 778 pracovištích, která náležela 2 

578 samostatným ekonomickým subjektům. Ve srovnání s předchozím rokem přibylo 58 

pracovišť VaV (2,1% meziroční nárůst). Výrazná většina pracovišť VaV (celých 84 %) se 

nacházela v podnikatelském sektoru. Stále významnější úlohu u nás hrají pracoviště, jejichž 

převažující činností je VaV v oblasti přírodních věd. Ve výzkumu a vývoji bylo v České 

republice k 31. 12. 2012 zaměstnáno celkem 87 528 fyzických osob. Šlo o 6,4% nárůst oproti 

předchozímu roku. Celkové výdaje na VaV provedený v roce 2012 na území České republiky 

činily 72,4 mld. Kč.[15] 
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3.5  SWOT analýza 

Po nastudování všech dostupných informací z HomeBrands, a.s. byla vytvořena následující 

SWOT analýza (viz. Obr. 7), zaměřená na významné faktory, které mohou mít vliv na 

optimalizaci produktového portfolia.  
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S: Silné stránky W: Slabé stránky 

▪ el. odpařovače - v podstatě pouze 2 významné 

značky na trhu (Biolit a Raid)                                                           

▪ přípravky proti létajícímu hmyzu - vysoká 
penetrace (87 % vs. 54 % Raid)                                                            

▪ Biolit na létající hmyz hodnocen velmi 

nadprůměrně co se týká účinnosti a 

spolehlivosti                                                                  
▪ leader v tradičních kategoriích (spreje proti 

lezoucímu a létajícímu hmyzu)                                                          

▪ široké spektrum produktových forem                                                                                                                                       

▪ nástrahy a pasti proti mravencům vnímány jako 

méně účinné než nástrahy a pasti zn. Raid                                

▪ pasti a nástrahy - podprůměrná loajalita                          
▪ zastaralý design produktů                                                    

▪ technické názvy produktů                                                                                                          

▪ široký sortiment s nejasnou profilací                                                                                 

▪ se značkou je spojen zápach                                              
▪ zastaralé a málo interaktivní webové stránky                       

▪ absence poradny - Biolit jako specialista na hmyz                 
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O: Příležitosti T: Hrozby 

▪ 50 % populace nepoužívá elektrické 

odpařovače - moderní a rostoucí kategorie                                           

▪ obava použití pro děti ("dětský" sortiment, 
cílená komunikace)                                                                  

▪ obliba tekutých náplní - trendové varianty 

vůní                                                                      

▪ větší informovanost o účincích  na hmyz, 
zdravotní nezávadnosti/rizicích (etikety, PR, 

web, webová poradna)                                                                        

▪ trend návratu k přírodě - ECO produkty                                                          
▪ využití sociálních sítí pro komunikaci 

▪ biocidní legislativa                                                       

▪ zn. Raid - silná loajalita ke značce                                     

▪ nákup často pouze 1x za sezónu                                       
▪ stále častější instalace sítí proti hmyzu                               

▪ obava z chemie (děti, zvířata)                                           

▪ silná závislost na počasí a výskytu hmyzu                                                                                               

▪ sezónní zboží - vratky 

Obr. 7 SWOT analýza značky BIOLIT na českém trhu 
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3.6  Analýza sortimentu podle ekonomiky 

Následná analýza byla provedena na základě dostupných informací především z oddělení 

controllingu. Byly posuzovány jednotlivé kategorie na základě důležitých ukazatelů 

(ziskovost, výše krycího příspěvku, prodávané množství atd.).  

Níže jsou uvedeny tabulky v jednotlivých kategoriích, kde jsou růžově označené výrobky 

vybrány jako návrhy na vyřazení. Ekonomické údaje jsou za období 2012.  

 

 

UNI spreje 

V této kategorii byl vybrán Bilit UNI KIDS. U tohoto produktu je problém, že má malé 

prodávané množství. Minimální objednávkové množství u výrobce Czech Aerosolu je totiž 30 

tis. Kusů (viz tabulka 6) 

Tab. 6 Ekonomika kategorie UNI spreje 

Název kategorie 

prodané 

množství 

(v ks) 

celkem obrat 

(v Kč) 

PK2                    

(v Kč) 

% podíl 

PK2 z 

kategorie 

% podíl 

PK2 z 

celku 

PK2                 

%/ks 

UNI spreje  279 277 10 838 826,74 5 269 766,48 100,00% 8,06%   

Biolit UNI 400 ml  163 537 6 683 072,29 3 470 529,95 65,86% 5,31% 51,93% 

Biolit UNI 200 ml 52 780 1 613 168,70 713 197,82 13,53% 1,09% 56,50% 

Biolit UNI KIDS 400 ml 20 706 1 052 278,26 568 149,48 10,78% 0,87% 53,99% 

Biolit UNI PLUS 400 ml 42 254 1 490 307,49 517 889,23 9,83% 0,79% 34,75% 

 

 

 

Létající hmyz 

V této produktové řadě a vůbec z celého produktového portfolia značky Biolit je 

nejprodávanější a nejpoužívanější kategorie Elektrické odpařovače, která má roční obrat 

necelých 40 mil. Kč. Druhou nejpoužívanější kategorií jsou přípravky proti vosám s necelými 

9,5 mil. Kč obratu. 

 



44 

 

Tab. 7 Ekonomika kategorie Létající hmyz 

Název kategorie 

prodané 

množství 

(v ks) 

celkem obrat 

(v Kč) 

PK2                    

(v Kč) 

% podíl 

PK2 z 

kategorie 

% 

podíl 

PK2 z 

celku 

PK2           

Kč/ks 

Elektrické odpařovače 661 352 35 947 947,68 19 290 742,69 100,00% 42,55%   

Biolit el. odp 60 nocí  70 529 4 379 497,71 1 927 605,26 9,99% 4,25% 27,33 

Biolit náhr.tek.náplň 60 nocí  104 887 5 401 855,68 3 770 762,01 19,55% 8,32% 35,95 

Biolit Gr.T.Aroma NN 60 nocí  32 828 2 502 570,46 1 792 536,51 9,29% 3,95% 54,60 

Biolit NN polštářky 20 ks 102 961 2 488 137,63 1 453 132,81 7,53% 3,21% 14,11 

Biolit Plus el. odp. 60 nocí  61 597 4 729 388,01 1 951 858,86 10,12% 4,31% 31,69 

Biolit Plus NN 60 nocí  108 222 6 224 359,78 3 537 886,67 18,34% 7,80% 32,69 

Biolit el. odp. s časovačem  18 767 1 854 960,40 974 081,14 5,05% 2,15% 51,90 

Biolit KIDS el.odp. 45 nocí  67 818 5 096 140,76 2 073 494,36 10,75% 4,57% 30,57 

Biolit NN KIDS 45 nocí  76 463 2 550 271,25 1 298 052,66 6,73% 2,86% 16,98 

Biolit el. odpařovač na polštářky  17 280 720 766,00 511 332,40 2,65% 1,13% 29,59 

Spreje - létající hmyz 183 433 6 475 661,63 3 174 855,74 100,00% 4,86%   

Biolit L 007 400 ml  110 643 4 077 900,13 1 939 694,42 61,10% 2,97% 17,53 

Biolit L 007 200 ml  49 331 1 386 683,99 713 697,53 22,48% 1,09% 14,47 

Biolit L Sensitive 400 ml  23 459 1 011 077,51 521 463,80 16,42% 0,80% 22,23 

Prostředky proti vosám  178 746 9 486 871,66 4 489 262,41 100,00% 9,90%   

Biolit Turbo Ha-syčák na vosy 500 ml  97 495 4 906 247,21 1 866 734,09 41,58% 4,12% 19,15 

Biolit Plus 007 proti vosám 400 ml  72 206 3 936 898,68 2 435 597,16 54,25% 5,37% 33,73 

Biolit ECO lapač vos, sršňů a much  9 045 643 725,77 186 931,16 4,16% 0,41% 20,67 

Prostředky proti molům  154 759 6 179 528,01 2 870 138,32 100,00% 6,33%   

Biolit M 007 proti molům  23 973 907 912,90 521 940,94 18,19% 1,15% 21,77 

Biolit M Gel s vůní levandule 2ks 25 294 718 805,67 297 215,20 10,36% 0,66% 11,75 

Biolit Plus M Gel háčky 3ks  26 055 1 260 622,39 655 195,80 22,83% 1,45% 25,15 

Biolit ECO lapač šatních molů  18 245 861 119,27 354 254,12 12,34% 0,78% 19,42 

Biolit ECO lapač potravinových molů  61 192 2 431 067,78 1 041 532,26 36,29% 2,30% 17,02 

Prostředky proti mouchám  84 590 2 926 871,83 1 108 519,43 100,00% 2,45%   

Biolit ECO mucholapka 4ks  44 447 795 606,65 331 684,61 29,92% 0,73% 7,46 

Biolit samolepka na okno  9 703 430 364,85 158 002,62 14,25% 0,35% 16,28 

Biolit ECO jablíčko-lapač octomilek  30 440 1 700 900,33 618 832,19 55,83% 1,37% 20,33 

 

V tabulce 7 lze vidět výrobky, které byly navrženy na vyřazení (růžově označené). Níže jsou 

stručně popsány hlavní důvody, které vedly k navržení na vyřazení z portfolia: 

• Biolit Gr.T.Aroma NN - není zásadní výrobek v portfoliu, má malé prodávané 

množství, ale jeho výhodou je vysoký krycí příspěvek. 

• Biolit el. odp. s časovačem - má malé prodávané množství, ale jeho výhodou je, že 

má konkurenční benefit – časovač. 

• Biolit el. odpařovač na polštářky - má malé prodávané množství, ale vysoký krycí 

příspěvek. 

• Biolit L 007 200 ml - má malý formát především pro tradiční trh. 
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• Biolit L 007 200 ml - malé prodávané množství, ale je bez zápachu. 

• Biolit ECO lapač vos, sršňů a much - malé prodávané množství, malý příspěvek na 

krytí, nízká distribuce, ale jeho výhodou je, že je jediný ECO výrobek v kategorii proti 

vosám. 

• Biolit M 007 proti molům – tento výrobek není zásadní v portfoliu. 

• Biolit M Gel s vůní levandule 2ks - má malý příspěvek na krytí, v kategorii je 

podobný výrobek Biolit Plus M Gel háčky 3ks. 

• Biolit ECO mucholapka 4ks - mucholapka je nejlepší rotující produkt celkově. 

• Biolit ECO jablíčko-lapač octomilek - malé prodávané množství, malý příspěvek na 

krytí, ale je to unikátní koncept, v portfoliu není žádný jiný produkt speciálně na 

octomilky. 

 

Lezoucí hmyz 

V této produktové řadě nalezneme méně používané kategorie – používají se spíše 

příležitostně. Nejčastěji jsou vyhledávány přípravky na mravence.  

Tab. 8 Ekonomika kategorie Lezoucí hmyz 

Název kategorie 

prodané 

množství 

(v ks) 

celkem obrat 

(v Kč) 

PK2                    

(v Kč) 

% podíl 

PK2 z 

kategorie 

% podíl 

CPK2 z 

celku 

PK2           

Kč/ks 

Spreje - Lezoucí hmyz 255 901 9 821 987,33 4 732 669,62 100,00% 10,44%   

Biolit P 007 400 ml  115 146 4 540 625,02 2 252 412,40 47,59% 4,97% 19,56 

Biolit P 007 200 ml  49 848 1 376 988,70 697 950,74 14,75% 1,54% 14,00 

Biolit P s desinf. přísadou 400 ml  24 835 1 009 990,53 489 284,49 10,34% 1,08% 19,70 

Biolit Plus stop pavoukům 400 ml  32 887 1 776 063,90 1 010 175,15 21,34% 2,23% 30,72 

Biolit TP 500 ml  33 185 1 118 319,18 282 846,84 5,98% 0,62% 8,52 

Přípravky proti mravencům  247 381 9 820 862,53 3 957 891,40 100,00% 8,73%   

Biolit Plus proti mravencům 007 400ml 87 117 3 909 370,77 2 007 859,64 50,73% 4,43% 23,05 

Biolit Plus ins. granul. pro hub. mrav. 28 669 845 459,34 47 646,64 1,20% 0,11% 1,66 

Biolit účinná nást. k cílené ochraně  74 026 2 491 802,88 611 046,44 15,44% 1,35% 8,25 

Biolit past na mravence 6 ks  46 527 2 019 092,16 1 103 347,57 27,88% 2,43% 23,71 

Biolit Plus - Gel proti mravencům  11 042 555 137,38 187 991,11 4,75% 0,41% 17,03 

Přípravky proti rybenkám  10 429 413 645,19 241 260,00 100,00% 0,53%   

Biolit ECO past na rybenky 3ks 10 429 413 645,19 241 260,00 100,00% 0,53% 23,13 

Přípravky proti švábům 8 500 337 875,00 239 275,00 100,00% 0,53%   

Biolit ECO Past na šváby 2ks 8 500 337 875,00 239 275,00 100,00% 0,53% 28,15 
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V tabulce 8 lze vidět výrobky, které byly navrženy na vyřazení (růžově označené). Níže jsou 

stručně popsány hlavní důvody, které vedly k navržení na vyřazení z portfolia: 

• Biolit P 007 200 ml - malý formát především pro tradiční trh. 

• Biolit P s desinf. přísadou 400 ml - tento výrobek není zásadní, ale má unikátní 

koncept s desinfekční přísadou. 

• Biolit Plus stop pavoukům 400 ml - má unikátní koncept, je to jediný přípravek proti 

pavoukům na trhu 

• Biolit ECO past na rybenky 3ks - malé prodávané množství, má ECO koncept, 

prodejnost i v zimě 

• Biolit ECO Past na šváby 2ks - malé prodávané množství, novinka pro rok 2013, má 

ECO koncept, prodejnost i v zimě, vysoký krycí příspěvek 

 

 

3.7  Model BCG  

Jak již bylo uvedeno výše, produktové portfolio značky Biolit nabízí velké množství insekticidů – 

produktů na hubení hmyzu. Tyto produkty jsou seskupeny do 3 produktových řad v několika 

aplikačních formách. Právě z důvodu velkého množství produktů bude modelu BCG zaměřen na 

testování aplikačních forem, které nám v tomto případě napoví nejvíce o daném portfoliu.  

Analyzované produktové portfolio bude rozděleno do níže uvedených kategorií podle 

aplikační formy, a to na: 

• Spreje 

• Elektrické odpařovače 

• Ostatní (nástrahy, lapače a pasti) 

 

Do matice portfolia značky Biolit budeme zanášet tedy celkem tři kategorie: spreje, elektrické 

odpařovače a kategorie ostatní, kde jsou zařazeny nástrahy, lapače a pasti.   

K umístění zvolených kategorií v matici byly aplikovány informace z marketinkového 

výzkumu společnosti Nielson, výše uvedené ekonomické údaje a empirické znalostí, které 

byly poskytnuty managementem podniku. Každá aplikační forma je v matici vyznačena 

bublinou. Její velikost je definována velikostí prodaného množství. 
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Obr.8 BCG matice 

- Zelená bublina znázorňuje kategorii Spreje, která má 43,01 % z celkového obratu 

portfolia. Na přední příčku před kategorii Elektrických odpařovačů se dostala jen díky 

většímu počtu produktů (spreje – 15 produktů, elektrické odpařovače – 10 produktu). 

- Modrá bublina znázorňuje kategorii Elektrické odpařovače a na celkovém obratu 

portfolia se podílí 38,97 %. 

- Červená bublina znázorňuje nejmenší skupinu Ostatní, která zahrnuje nástrahy, 

lapače a pasti. Na celkovém obratu se podílí nejmenší měrou 18,02 %, a to i v případě, 

že má stejný počet produktů jako kategorie Spreje (15 produktů).  

Při pohledu na Bostonskou matici portfolia společnosti HomeBrands, a.s. je patrné, že 

vybudovala silnou pozici ve 2 největších segmentech insekticidů - Spreje a Elektrické 

odpařovače. 

Spreje a Elektrické odpařovače skutečně představují dojnou krávu podniku. Dále je patrné, že 

elektrické odpařovače jsou na pomezí dojných krav a hvězd. To znamená, že je třeba do této 

kategorie nadále investovat. Už méně příznivě dopadla analýza portfolia pro skupinu ostatní, 

která se ocitla na pomezí bídných psů a otazníků. Proto je třeba zvýšit pozornost u této 

skupiny produktů při její optimalizaci a podívat se na každý výrobek zvlášť. 
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4. Optimalizace produktového portfolia 

Tato kapitola je zaměřena na optimalizaci produktového portfolia s vyčíslením finančních 

dopadů uvažovaných optimalizačních kroků. Dále jsou zde navržena další opatření, které byly 

stanoveny na základě zjištění z provedených analýz. 

 

4.1 Optimalizace produktového portfolia značky Biolit 

Byly identifikovány problémové produkty na základě analýz z předchozí kapitoly. 

Optimalizace byla rozdělena do dvou hlavních etap: 

1. Vyřazování na základě EU legislativy. 

2. Vyřazování na základě ostatních podkladů (prodávanému množství, marže, důležitosti 

postavení v portfoliu atd.). 

 

Níže jsou shrnuty výše popsané poznatky z analýz a na jejich základě vytvořena tabulka, která 

znázorňuje finanční dopad celé optimalizace.  

 

 Jak je patrné z kapitoly 3.4, u EU legislativy jsou jasné podmínky, za kterých může 

produkt, kterého se nařízení týká, pokračovat. Společnost nechce dále investovat do 

změny účinných látek a stávající účinné látky jsou povoleny pouze do konce sezony 

2013. Jejich vyřazení z portfolia je tedy nevyhnutelné a doprodej musí být ukončen 

nejpozději ke stanovenému datu. 

 Další vyřazování je patrné z kapitoly 3.6, kdy v kategorie UNI spreje byl navržen 

k vyřazení produkt Biolit UNI KIDS, který má nejmenší prodávané množství (20 706 

ks). Problém nastává pak s velkými zásobami, které zůstávají na skladě, protože Czech 

Aesrosol vyrábí nejméně 30 000 kusů. K vyřazení napomohla i skutečnost, že se jedná 

o aplikační formu, která je v portfoliu nejrozsáhlejší (viz kapitola 3.7). 

 U elektrických odpařovačů došlo k vyřazení pouze jednoho produktu (Biolit el. 

odpařovač s časovačem) ze tří navrhovaných. Důvodem bylo zaprvé snaha neoslabit 

kategorii nadměrným vyřazováním produktu, vhledem k jejímu postavení na trhu (viz 

kapitola 3.7 a 3.5) a zadruhé, Biolit green tea Aroma a Biolit elektrický odpařovač na 
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polštářky patří mezi důležité výrobky v portfoliu. Byl tedy vybrán nejslabší produkt, 

co se ekonomiky týče (viz kapitola 3.6). 

 V kategorii Spreje létající hmyz byly navrženy dva produkty na vyřazení (viz kapitola 

3.6). Vzhledem k tomu že jsou tyto produkty pro kategorii důležité (viz kapitola 3.5) a 

Biolit L Sensitive je bez zápachu (což je velká výhoda) jsou v portfoliu ponechány i 

do další sezony.  

 Biolit ECO lapač vos, sršňů a much je vyřazen především na základě malého 

prodávaného množství (viz kapitola 3.6 a 3.7), kdy opět vznikaly velké neprodejné 

zásoby. 

 U kategorie proti molům byl nakonec vyřazen Biolit M Gel s vůní levandule 2ks, 

který má v portfoliu zastoupení u produktu Biolit Plus M Gel háčky - moli a roztoči 

3ks. Biolit M 007 proti molům byl zachován z důvodu aplikační formy. Je jediný 

aerosolový výrobek v kategorii a tím se řadí mezi důležité produkty. 

 Z kategorie proti mouchám byl jako první vyřazen produkt Biolit samolepka na okno 

z důvodu EU legislativy. Tím pádem zůstaly jen dva produkty, které byly ale také 

navrženy na vyřazení. Nakonec došlo k vyřazení jen jednoho z nich, a to Biolit ECO 

mucholapka 4ks. Biolit ECO jablíčko-lapač octomilek byl zachován z důvodu 

jediného výrobku v portfoliu, který je určen výhradně pro octomilky. 

 V kategorii Spreje lezoucí hmyz byly navrženy tři produkty na vyřazení (viz kapitola 

3.6). Tyto produkty jsou pro kategorii důležité a ke všemu je Biolit Plus stop 

pavoukům jediný v portfoliu, který je určen výhradně pro pavouky (což je velká 

výhoda). Na základě výše uvedeného jsou všechny ponechány i nadále v portfoliu. 

 Biolit ECO past na rybenky je nakonec ponechána v portfoliu, i přes nepříznivé 

prodávané množství, z důvodu jedinečnosti pro daný hmyz (viz kapitola 3.3). 

 Biolit ECO Past na šváby je nakonec také ponechána v portfoliu, i přes nepříznivé 

prodávané množství, z důvodu jedinečnosti pro daný hmyz (viz kapitola 3.3) a 

z důvodu, že se jedná o novinku a výrobek je tak teprve na staru. 
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Tabulky 9 a 10 znázorňující finanční dopad celé optimalizace a seznam všech vyřazených 

výrobků z produktového portfolia značky Biolit. 

 

Tab. 9 Výrobky vyřazené v důsledku EU legislativy 

Název 

prodané 

množství 

(v ks) 

celkem obrat 

(v Kč) 

PK2           

Kč/ks 

PK2                 

%/ks 

celkem PK2          

(v Kč) 

Biolit samolepka na okno proti 

mouchám 9 703 430 364,85 16,28 36,71% 158 002,62 

Biolit TP proti lezoucímu hmyzu 500 ml  33 185 1 118 319,18 8,52 25,29% 282 846,84 

Biolit past na mravence 6 ks  46 527 2 019 092,16 23,71 54,65% 1 103 347,57 

Biolit Plus - Gel proti mravencům  11 042 555 137,38 17,03 33,86% 187 991,11 

Biolit Plus ins. granul. pro hub. 

mravenců 100 g  28 669 845 459,34 1,66 5,64% 47 646,64 

CELKEM (EU legislativa)   4 968 372,91     1 779 834,78 

 

Tab. 10 Ostatní vyřazené výrobky 

Název 

prodané 

množství 

(v ks) 

celkem obrat 

(v Kč) 

PK2           

Kč/ks 

PK2                 

%/ks 

celkem PK2          

(v Kč) 

Biolit UNI KIDS 400 ml 20 706 1 052 278,26 27,44 53,99% 568 149,48 

Biolit el. odp. s časovačem + NN 45 

nocí  18 767 1 854 960,40 51,90 52,51% 974 081,14 

Biolit ECO mucholapka 4ks  44 447 795 606,65 7,46 41,69% 331 684,61 

Biolit ECO lapač vos, sršňů a much  9 045 643 725,77 20,67 29,04% 186 931,16 

Biolit M Gel s vůní levandule 2ks 25 294 718 805,67 11,75 41,35% 297 215,20 

CELKEM (ostatní)   5 065 376,75     2 358 061,59 

            

CELKEM (EU legislativa + ostatní)   10 033 749,66   4 137 896,37 

 

 

Z tabulek 9 a 10 je patrné, že provedená optimalizace produktového portfolia přinese 

společnosti snížení nákladů o 6 mil. Kč, na straně druhé přijde o 4,138 mil. Kč marže.    

Základní a důležité produkty, které zajišťují prodejní hodnotu a marži zůstaly zachovány do 

další sezony. V příloze 2 jsou právě tyto základní, důležité a vyřazené produkty přehledněji 

znázorněny.  
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4.2 Další opatření 

Po provedené analýze produktového portfolia značky Biolit a jeho následné optimalizaci jsou 

níže popsány další opatření, které mohou vést k dalšímu uspokojení zákazníka a k zajištění, 

aby značka Biolit a její produktové portfolio přinášelo společnosti zisk.  

Níže jsou uvedeny další opatření pro společnost HomeBrands, a.s. a její značku Biolit: 

 Vzhledem k tomu, že v kategorii přípravky proti mravencům došlo k vyřazení většiny 

výrobků, doporučuji zaměření se na výrobky, které tyto vyřazené nahradí.  

 Dále bych zdůraznila důležitost novinek, která vede jak k zaplnění mezery v portfoliu 

po vyřazených produktech tak k udržování konkurenceschopnosti.  

 Důraz by měl být kladen na zachování a rozvíjení produktů, které mají jedinečný 

koncept (bez zápachu, dezinfekční složka, kapesní velikost) a také produktů pro 

mimo-sezónu (zimní).  

 Jako lídr na trhu by měla značka Biolit mít široké portfolio a přinést tak řešení pro 

každý jednotlivý typ hmyzu (viz kapitola 3.3). Tím získá vynikající viditelnost na trhu 

(hlavně sezónní stojany). 

 Značka Biolit zaostává v „MODERNÍCH“ a rostoucích kategoriích, které jsou 

používány celou populací. Proto je nezbytné posílit postavení značky Biolit 

v klíčových kategoriích – tz. Zejména elektrické odpařovače. Značka je v současné 

době zavedena spíše v kategoriích sprejů proti létajícímu nebo lezoucímu hmyzu.  

 Změnit vnímání značky ve vztahu k zápachu a kvalitě. 

 Klíčová je komunikace značky ve formě televizní kampaně, ta by měla komunikovat 

nejen kvalitu, účinnost ale i komfort použití. 

 V neposlední řadě je velmi důležité, aby se dbalo na rozvíjení a inovaci stávajících 

produktových řad dle posledních vědeckých poznatků a požadavků zákazníků a aby se 

nadále kontinuálně vyhodnocovaly portfolia tak, aby se ověřilo, zda jednotlivé 

produkty jsou stále schopny obstát v konkurenčním boji a současně splnit ekonomické 

cíle společnosti. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla optimalizace produktového portfolia značky BIOLIT ve 

společnosti HomeBrands, a.s..  

 

V teoretické části byly vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu a optimalizace 

produktového portfolia na základě literární rešerše. Prvotně byl popsán výrobek a jeho 

marketingové pojetí, struktura výrobku a výrobková a sortimentní politika. Dále pak analýza 

trhu, analýza konkurence a zákazníka, které jsou důležitou součástí jednak pro sestavení 

SWOT analýzy a rovněž slouží, jako další podklad při rozhodování se o budoucnosti 

jednotlivých produktů. V teorii byla dále popsána PEST analýza, SWOT analýza a BCG 

matice. 

V praktické části byla nejprve představena společnost HomeBrands, a.s. a značka Biolit, která 

se profiluje jako specialista na hubení hmyzu. V analytické části bylo nejprve blíže 

představeno produktové portfolio značky Biolit. Dále byla provedena analýza sortimentu 

podle konkurence a podle rozhodovacího stromu zákazníka. Poté byla provedena PEST 

analýza se zaměřením na legislativní prostředí, SWOT analýza, která stanovila významné 

faktory (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby), které mohou mít vliv na optimalizaci 

produktového portfolia. Závěrem analytické části je analýza sortimentu podle ekonomiky a 

model BCG. 

V závěrečné části diplomové práce byla na základě provedených analýz a zkušeností z praxe 

stanovena optimalizace produktového portfolia značky Biolit s vyčíslením finančních dopadů 

uvažovaných optimalizačních kroků. Byly vyřazeny nepotřebné a nežádoucí výrobky ze 

sortimentu, které jsou přehledně znázorněny v závěrečné ekonomické tabulce 9 a 10 a 

v příloze 2. Dále byly navrženy další opatření, které byly stanoveny na základě zjištění 

z provedených analýz. 

Věřím, že výsledky této práce budou přínosem pro společnost HomeBrands, a.s. a hlavně pro 

značku Biolit a její produktové portfolio.  



53 

 

SEZNAM LITERATURY A OSTATNÍCH ZDROJŮ 

[1] FISK, Peter. Staňte se marketingovým géniem. Poučte se ze zkušeností významných 

světových společností. Brno: Computer Press, 2006. 

[2] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2008. 

[3] KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12. vyd. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2007, 

[4] KOTLER, Philip, WONG, Veronika, SAUNDERS, John, ARMSTRONG, Gary. 

Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2007. 

[5]  TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: 

C. H. Beck, 2009. 

[6] TOMEK, Gustav, VÁVROVÁ, Věra. Marketing od myšlenky k realizaci (3. 

aktualizované a doplněné vydání). Praha: Professional Publishing, 2011. 

[7] ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2009. 

[8] ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2010. 

[9] URL:<http://www.strategicmanagementinsight.com/tools/pest-pestel-

analysis.html>[cit. 2014-2-12] 

[10] URL:<http://www.synext.cz/analyza-konkurence-jejich-uspesnych-a-neuspesnych-

kroku-jejiho-potencialu.html>[cit. 2014-2-12]  

[11] URL:<http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-

souteze/1630-unilever-muze-prevzit-znacky-savo-a-biolit.html>[cit. 2013-10-8] 

[12] URL:<http://www.czechaerosol.cz/index.asp?WWW_jazykID=1>[cit. 2013-10-8]  

[13] URL:<http://www.biolit.cz/data/press/2013/Biolit-duveryhodna-znacka.pdf>[cit. 

2013-10-12]  

[14] URL:<http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-

print.php?projection&l=03>[cit. 2014-2-25] 

[15] URL:<http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/6600344863/$File/960113.pdf>[cit. 

2014-2-16] 

[16] URL:<http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/jake_je_slozeni_domacnosti_v_cr20130307>[cit. 

2014-16-2] 



54 

 

[17] URL:< http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/8F001AC389/$File/3012131a.pdf 

>[cit. 2014-16-2] 

[18] URL:< http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1109-13-q4_2013>[cit.2014-

1-9] 

[19] URL:<https://www.scjohnson.com/en/company/overview.aspx>[cit. 2013-10-8] 

[20] URL:<http://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses.html>[cit.2013-11-

25] 

[21] URL:<http://www.strategicmanagementinsight.com/tools/bcg-matrix-growth-

share.html>[cit. 2013-11-25] 

[22] URL:< http://unilever.com/aboutus/introductiontounilever/default.aspx >[cit. 2013-11-

25] 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Tabulka - Seznam vyřazených produktů na základě EU legislativy 

Příloha 2: Tabulka - Přehled základních, důležitých a vyřazených produktů značky BIOLIT 

rozdělených pro jednotlivé typy hmyzu. 

 



56 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Tabulka - Seznam vyřazených produktů na základě EU legislativy 



57 

 

Příloha 2: Tabulka - Přehled základních, důležitých a vyřazených produktů značky BIOLIT 

rozdělených pro jednotlivé typy hmyzu. 

 


