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Anotace 

Bakalářská práce hodnotí současný marketingový mix společnosti Severočeské 

pískovny a štěrkovny s.r.o. Teoretická část vymezuje marketingový a komunikační 

mix. Praktická část provede vyhodnocení marketingového a komunikačního mixu ve 

společnosti a navrhne doporučení ke zdokonalení podob marketingového a 

komunikačního mixu.  
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Summary 

This bachelor thesis evaluates current marketing mix of the company Severočeské 

pískovny a štěrkovny, ltd. The theoretical part defines the marketing and 

communication mix. The practical part carries out the evaluation of the marketing and 

communication mix in the company and also suggests  recommendation leading to the 

improvement of forms of the marketing and communication mix. 
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1. Úvod  
V současnosti je trh charakterizován převládající nabídkou nad poptávkou, trvalým 

bojem o zákazníky, přemírou konkurence a dynamickými změnami. Takto komplikovaný 

stav působí jak na tuzemské tak i zahraniční společnosti, protože je nutné se na daném trhu 

obeznámit se všemi skutečnostmi. Proto je tedy nezbytné vnést do tohoto stavu nějaký 

systém, který by pomohl společnostem ve snadnější orientaci na trhu. Právě marketing se 

snaží být tím systémem. [11] 

Marketing je proces řízení, který využívá souhrn nástrojů a postupů, s jejichž pomocí 

je možno na trhu uspět a dosáhnout na něm svých cílů. Základním posláním marketingu je 

vytváření odlišností nabídky společnosti od nabídky konkurentů v mezích, které jsou 

důležité pro zákazníka. Ve svém pojetí se marketing výrazně odlišuje od prostého prodeje 

produktů. Jelikož prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu produktů, jenž podnik vyrobil 

a má na skladech, naopak marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával produkty 

mající pro zákazníka hodnotu, především zjištěním zákazníkových potřeb a přání a 

následným přizpůsobením svých produktů těmto potřebám a přáním, jejich cenu, 

propagaci, balení, kvalitu a všechny ostatní prvky marketingového mixu. [3] 

Marketingová koncepce je stavěna na principu permanentní orientace na zákazníka, 

jeho potřeby a přání. Rozvinuté tržní ekonomiky ji zaznamenaly v 50. a 60. letech 

dvacátého století. Hlavní zásadou a nepřetržitým zájmem podniku je uspokojení 

zákazníkových potřeb a přání lépe než konkurenční podniky. Od předchozích koncepcí se 

marketingová koncepce liší svým přístupem, neboť se nesnaží zákazníkům prodat výrobky, 

které vyrobila na základě svého přesvědčení, nýbrž prodává zákazníkům výrobky, které 

vyrobila až na základě poznaných potřeb a přání zákazníků. Dále se marketingová 

koncepce odlišuje od předešlých koncepcí tím, že nabádá podnikatele akceptovat 

suverenitu zákazníka. Řešení vlastních problémů není pro podnik prioritou, vzhledem k 

akceptování marketingové koncepce podnik upřednostňuje řešení problémů zákazníka. 

Reálné objevování a poznávání neuspokojených potřeb a přání, nalézání a přípravu řešení, 

jak je uspokojit, a tím i usilovné a rozhodné poskytování hodnoty je hlavní zásadou 

marketingové koncepce. [1] 
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Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení marketingového mixu společnosti 

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. Uvedená společnost je významnou součástí 

skupiny zabývající se těžbou, úpravou a prodejem štěrkopísků. Na teoretickou část 

bakalářské práce, v níž je vymezen marketingový a komunikační mix, navazuje praktická 

část, ve které je uvedeno vyhodnocení marketingového a komunikačního mixu ve 

společnosti. Závěrečná část se zabývá případnými návrhy a doporučeními, které by 

odpovídaly potřebám a možnostem firmy.  
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2. Specifika uplatnění marketingu v oblasti 
těžebního průmyslu 

Oblast těžebního průmyslu patří do primárního sektoru, kde jsou výrobní faktory 

vstupy do výroby. Primární sektor je možno též označit jako sektor surovin nebo 

prvovýroba. Patří sem všechna odvětví lidské činnosti, která přeměňují přírodní zdroje do 

základních produktů (surovin, výrobků).  

Klasifikace odvětví primárního sektoru: 

 Zemědělství 

 Lesnictví a těžba dřeva 

 Lov a rybolov 

 Hornictví a těžba surovin 

Těžební průmysl nabízí vytěžené nerostné suroviny, jejichž nabídka je omezená, 

k dalšímu zpracování. [1] 

Nerostné suroviny mají většinou velký objem a nízkou jednotkovou hodnotu, je 

nutné je dostat od výrobce ke zpracovateli. Průmyslovým zákazníkům je většinou přímo 

dodává malá skupina větších výrobců. Zpracovatelé jsou na těchto surovinách závislí, 

proto jsou běžné dlouhodobé smlouvy mezi oběma stranami. Stejnorodost nerostných 

surovin omezuje množství a možnosti aktivit podporujících poptávku. Nejdůležitějšími 

faktory ovlivňujícími výběr dodavatelů jsou cena, které na průmyslových trzích předchází 

náročná jednaní a spolehlivost dodávek. Nezbytností stanovení ceny je osobní jednání, 

proto je důležité mít člověka schopného takových jednání se zákazníkem. [8] 

Společnosti těžebního průmyslu patří do skupiny všech společností, které obchodují 

se svými produkty a službami využívanými k tvorbě jiných produktů a služeb, jež jsou 

dodávány ostatním subjektům na tzv. B2B trzích neboli trzích organizací. B2B trhy jsou 

charakteristické menším počtem větších zákazníků, mezi odběratelem a dodavatelem 

existuje těsný vztah a odběratelé jsou geograficky soustředěnější. Poptávka na spotřebním 

trhu ovlivňuje poptávku na B2B trzích, která kolísá současně s obchodními cykly. 

Rozhodovací proces předchází nákupům společnosti, je nutný pro zjištění potřeby nákupů 

produktů a služeb. Společnost dodavatele identifikuje, vyhodnotí, porovná a vybere si mezi 
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nimi. Proces nákupního rozhodování společnosti je ovlivňován všemi členy společnosti, 

kteří zastávají některou z níže uvedených sedmi rolí: [8] 

 Iniciátor – iniciuje nákup 

 Uživatel – používá produkt nebo službu 

 Ovlivňovatel – ovlivňuje rozhodnutí o nákupu 

 Rozhodovatel – rozhoduje o požadavcích na produkt 

 Schvalovatel – autorizuje jednání rozhodovatelů či nákupčích 

 Nákupčí – může vybírat dodavatele a stanovuje podmínky nákupu 

 Vrátný – může zabránit prodejcům v kontaktu s uživatelem či 

rozhodovatelem 

K možnosti ovlivnit všechny členy zodpovědné za proces nákupního rozhodování ve 

společnosti je nutno znát faktory společnosti, prostředí a vzájemných vztahů. 

Segmentovat B2B trhy je možno pomocí segmentačních proměnných B2B trhů, 

z nichž některé proměnné jsou používány i při segmentaci spotřebního trhu. Nejdůležitější 

proměnnou při segmentaci na obou trzích je geologie, míra používání a hledané výhody. 

Dalšími proměnnými, kterými je možno segmentovat B2B trhy jsou: [9] 

 Demografické 

 Provozní proměnné 

 Nákupní přístupy 

 Situační faktory 

 Osobní vlastnosti 

Společnosti uplatňují při identifikování segmentů postupný proces, jenž jim zajistí 

zacílení na žádoucí segment. 

Těžební průmysl se převážně koncentruje na jeden segment, který je zaměřen na trh 

stavebnictví a zahradní architektury. Koncentrovaný marketing umožní získat obsáhlé 

znalosti potřeb segmentu a dosáhnout pevné přítomnosti na trhu. Společnosti mají výhodu, 

že díky specializované výrobě, distribuci i propagaci bude dosaženo provozních úspor. 

Rizikem samozřejmě zůstává fakt, že do tržního segmentu může vstoupit konkurent nebo 

nenaplní předpoklady společnosti. [8] 



Lenka Filipová: Analýza marketingového mixu společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

2015  5 

Dalším specifikem uplatnění marketingu v oblasti těžebního průmyslu je rozhodně 

distribuce, především fyzická distribuce. První skupinu distribuční sítě tvoří výrobci, což 

jsou samozřejmě i těžební společnosti. Těžební společnosti obchodující na B2B trzích, 

uskutečňují většinou jednoúrovňovou distribuci, viz (Obrázek č. 1).  

 

Obrázek č. 1 – Jednoúrovňová distribuce 

Zdroj: [1] vlastní zpracování 

Je nutno přihlédnout ke skutečnosti, že dodávky písků či štěrkopísků bývají většinou 

technicky náročné, velkoobjemové a neskladné. Z těchto důvodů je nutno zvolit 

odpovídající distribuční kanál, u kterého je v první fázi nakládky nezbytná potřeba 

přítomnosti kolového nakladače. Nákladní automobily se sklápěcí korbou jsou následně 

využity k dopravě dodávek k průmyslovým zákazníkům, kteří transformují výrobní 

sortiment na nabídku zboží odpovídající potřebám B2B trhů. [8] 

2.1. Teoretické vymezení marketingového mixu 

Nejdůležitějším nástrojem marketingového procesu je bezesporu marketingový mix. 

Zahrnuje vše podstatné, co organizace využívá k uspokojování požadavků zákazníků, 

představuje soubor úkolů a jednotlivých opatření, se kterými se firma obrací na trh. Jedná 

se o takový soubor, který umožňuje organizaci dosáhnout úspěchu na trhu optimální 

cestou. Marketingový mix se v klasické podobě skládá z modelu čtyř P: [11] 

 Výrobek (Product) 

 Cena (Price) 

 Distribuce (Place) 

 Komunikace (Promotion) 

 Tato 4 P jsou vzájemně závislá a provázaná, proto je nutné vždy při sestavování 

marketingového mixu respektovat vzájemné vazby a kombinace jednotlivých prvků. 

Úspěch na trhu se dostaví po jejich vzájemné harmonizaci s ohledem na cílové 

zákazníky.[1] 
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Obrázek č. 2 – Složky marketingového mixu, tzv. 4P 

Zdroj: [8], vlastní zpracování  

2.1.1 Výrobek 

Výrobek je nejdůležitější složkou marketingového mixu, ovšem není to jen hmotná 

nabídka, je to cokoliv co může být nabídnuto na trhu a bude sloužit k uspokojení určité 

lidské potřeby nebo ke splnění přání. Výrobky, které se objevují na trhu, představují 

předměty, služby, místa, zážitky, akce, organizace, osoby, nemovitosti, kulturní výtvory, 

informace, ideje a mnohé další hmatatelné a nehmatatelné věci. [8],[3] 

Předpoklad, ze kterého marketing vychází, že výrobek není nakupován jen pro svoji 

základní funkci, ale pro celou řadu dílčích vlastností, že má určitou značku, vzhled a obal, 

ale také i proto, že jsou s jeho prodejem spojeny určité služby, je důležitý pro komplexní 

chápání výrobku. Stěžejní pro marketing bývá poznání těch vlastností výrobku, které 

motivují k intenzivnímu nákupu. Komplexní výrobek bývá rozdělován do tří základních 

vrstev, viz (Obrázek č. 3). 

 Jádro 

 Zhmotněný produkt 

 Rozšířený produkt 
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Obrázek č. 3 – Komplexní výrobek 

Zdroj: [11], vlastní zpracování 

 

Jádro – představuje soubor základních fyzikálních a chemických vlastností 

produktu, které jsou objektivně měřitelné. Tento soubor poskytuje hlavní užitek, základní 

funkci produktu, jenž je schopen zákazníkům poskytovat. Jedná se například o barvu, 

velikost, chuť, váhu a vůni. [11] 

Reálný produkt – druhá vrstva výrobku nabývá důležitosti na vyspělých trzích, 

protože hlavně tuto vrstvu jsou zákazníci zvyklí sledovat a uvědomovat si. Kupní 

rozhodovací proces zákazníka se opírá právě o reálný produkt, ten se skládá z 5 základních 

charakteristických rysů: [3] 

Obal 

Význam spotřebitelských obalů natolik vzrostl, že někdy bývá obal označován jako 

5. P marketingového mixu. Obal je mimořádně důležitým výrobkovým médiem a plní tři 

základní skupiny funkcí: technické, prodejní a ekologické. Zásadní úkol obalu 

v podmínkách trhu je jednoznačně upoutání pozornosti spotřebitele. Z hlediska 

marketingového působení obalu je nutné zachovat následující posloupnost vlivů: upoutání 
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pozornosti spotřebitele, identifikace produktu, informace, služba. Poté je obal schopen 

zlákat zákazníka ke koupi, vyvolat v něm přání a touhu výrobek vlastnit. [1] 

Značka 

Je to znak, jméno, symbol, název, slogan či výtvarný projev nebo může obsahovat i 

kombinace předchozích prvků, sloužící k identifikaci výrobku či služby určitého prodejce. 

Její základní význam tkví ve skutečnosti, že odlišuje výrobky či služby jednoho prodejce 

od výrobků či služeb ostatních konkurenčních prodejců. Značka by měla symbolizovat 

kvalitu, protože hodnotou značky je její dobré jméno, se kterým se zákazníci mohou 

ztotožňovat. Mohou ke značce zaujímat kladný postoj, vracet se k ní a vyhledávat ji. 

Fungování značky jako takové je spojeno se základním předpokladem jejího dlouhodobého 

používání. [7] 

Design 

Design má mnoho významů, může to být návrh, nákres, vzor či záměr. Se sílící 

konkurencí a na trzích, jejichž základním znakem je neustále se zvyšující tempo, může 

design nabízet velice účinnou zbraň v marketingovém přístupu firem. Design je soubor 

vlastností, které můžeme definovat jako maximální sladění funkčnosti, estetiky, elegance a 

rozměrů. Pro prodejce je důležité výrobek snadno vyrobit a distribuovat, ale pro zákazníka 

musí výrobek, který přiláká jeho pozornost, vypadat tak, aby bylo příjemné se na něj dívat, 

snadno ho otevírat, instalovat, používat, opravovat a v neposlední řadě ho jednoduše 

zlikvidovat. Dalo by se říci, že prostřednictvím designu k nám výrobek promlouvá. [5] 

Kvalita 

Je to jeden z hlavních nástrojů pro vytváření pozice na trhu. Kvalitou rozumíme 

takové stránky výrobku, jako jsou trvanlivost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, údržba a 

způsob ovládání. Z marketingového hlediska je podstatné, jak kvalitu výrobku hodnotí a 

vnímá zákazník. Kvalita se stává důležitým parametrem rozlišení konkurence v souvislosti 

s tím, jak společnosti přijímají model hodnot a nabízejí vyšší kvalitu za méně peněz. [8] 

Provedení  

Provedení nás zajímá tehdy, mohou-li existovat také výrobky, které se od základního 

výrobku liší vyšší úrovní a dále dodatečným a nadstandardním vybavením. Z hlediska 
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marketingu je nutné vysledovat, které z těchto nadstandardů zákazník požaduje a zároveň 

jakou částku je za tyto své požadavky ochoten zaplatit. [4] 

Rozšířený produkt – třetí vrstva výrobku nabízí širokou škálu často klíčových 

doplňkových služeb, které přispívají v dnešních tvrdých konkurenčních podmínkách k jeho 

prodeji. [4] 

Dodání výrobku  

Dodávka výrobku je doplňková služba, která má ovšem nezastupitelnou roli při 

prodeji objemného a hmotnostně výraznějšího produktu. Dodávka je v mnoha případech 

zákazníkovi nabízena i s umístěním výrobku na jím předem zvolené místo, bez ohledu na 

to zda se jedná o domácnost či společnost. [8] 

Instalace  

Jedná se o odborné umístění, montáž převážně technicky složitějšího výrobku, které 

provádí školený pracovník společnosti za účelem poskytnutí co nejvyšší hodnoty cílovým 

zákazníkům. [8] 

Servis 

Servis je ve většině případů realizován autorizovanými servisními středisky, tedy 

prostředníky, kteří se nacházejí ve více lokalitách a tím mohou nabízet operativnější 

přístup k zákazníkům. [8] 

Záruky   

Je to doba, po kterou zákazník využívá odpovědnosti prodejce nebo poskytovatele 

služeb za vady, které se vyskytly po prodeji. Prodejci se snaží v rámci zajištění 

konkurenčních výhod tyto záruční doby libovolně prodlužovat, s ohledem na charakter 

výrobku. [8] 

Životní cyklus výrobku 

Životní cyklus výrobku vyjadřuje životnost výrobku na trhu, dobu, kterou je výrobek 

prodáván a výši prodejů v závislosti na čase. Všechny výrobky mají různorodý průběh 

tržní životnosti, prochází určitými etapami v čase. V typizovaném vyjádření můžeme 

sledovat následující etapy životního cyklu výrobku: vývoj, zavádění, růst, zralost, úpadek. 

[11] 
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Obrázek č. 4 – Etapy životního cyklu výrobku 

Zdroj: [1] 

Vývojová fáze 

V této etapě dochází k objevení a rozvíjení nápadu na výrobu, výrobek v této době na 

trhu neexistuje, je vyvíjen. Náklady jsou většinou mimořádně vysoké a zisk je nulový. [1] 

Zaváděcí fáze   

Charakterizuje pomalý růst prodeje, společnost musí překonávat počáteční potíže 

výrobního a obchodního charakteru. V této fázi je nutná masivní reklama a podpora 

prodeje, z těchto důvodů zůstávají náklady vysoké a zisk je stále nulový. [2]  

Růstová fáze 

Je dána růstem prodeje, pokud je nový výrobek schopen uspokojovat požadavky 

zákazníků. V této fázi je placená komerční komunikace doplňována ohlasy prvních 

uživatelů výrobku a jejich okolí, kladné ohlasy napomáhají šíření nového výrobku a šetří 

náklady na podporu prodeje a reklamu. Sílí ovšem konkurenční boj, neboť konkurence 

nový výrobek napodobí, nemusí procházet fází výzkumu, vývoje a testování, čímž na trhu 

výrobek nabízí obvykle za nižší cenu. [1] 

Fáze zralosti 

Tato fáze má pro komerční úspěch firmy stěžejní význam, objemy prodeje a tržby 

jsou maximální. Fáze zralosti trvá mnohem déle než předcházející etapy, dochází ke 
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snižování nákladů na komunikační podporu a rovněž na výrobu. Pod tlakem 

konkurenčních napodobenin dodávaných na trh je nutné zlevňování výrobku, tím se stává 

dostupnější pro ostatní segmenty trhu. [1] 

Fáze úpadku 

Fázi úpadku charakterizuje klesání objemu prodeje a tržeb. Důvodů klesání může být 

mnoho, objevují se nové mnohem lepší výrobky nebo se může jednat o módní hit. Dalším 

z důvodů může být technologický pokrok, dynamické změny vkusu spotřebitelů nebo 

velmi silná konkurence. V této fázi nemá žádný význam investování do propagace, 

zejména reklamy. Firmy by měly začít uvažovat o přípravě další novinky. [3] 

2.1.2 Cena 

V marketingovém mixu představuje cena množství peněžních jednotek 

požadovaných za nabízený výrobek. Cena jako jediný prvek marketingového mixu přináší 

firmě příjem, ostatní složky marketingového mixu vyžadují výdaje. [2] 

Cena je mimořádně flexibilní prvek, který je možno okamžitě změnit, rozhodování a 

stanovení ceny je nejdůležitější a nejzávažnější činnost manažerského rozhodování. Tato 

činnost je ovlivňována interními a externími faktory. Stanovení ceny by mělo vždy 

probíhat s ohledem a v souladu s ostatními prvky marketingového mixu. [6] 

Pro firmu je nejdůležitější rozhodnout, na jaký trh chce směřovat svou nabídku. Po 

stanovení firemních cílů je manažerské rozhodování o stanovení ceny snadnější. 

Manažerské rozhodování o stanovení ceny se řídí pěti základními cenovými cíli: přežití, 

maximalizace současného zisku, maximální tržní podíl, maximální „sbírání smetany“ 

z trhu, vedoucí postavení v kvalitě produktů. [8] 

Určování ceny v praxi vychází ze tří následujících postupů: 

 Nákladová metoda (cost function) 

 Metoda cenotvorby podle konkurence (competitors´ prices)  

 Metoda na základě hodnoty přiznané zákazníkem (customers´ demand 

schedule) 
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Nákladová metoda 

Tato metoda patří k nejčastějším a nejběžnějším způsobům stanovení ceny, vychází 

z analýzy nákladů, která je založena na vyčíslení nákladů a zisku na daný výrobek. 

Náklady vytvářejí spodní hranici ceny. Kalkulační postupy neberou v úvahu ceny 

konkurence a poptávku, vyčíslují pouze náklady na výrobu a distribuci výrobku, nelze 

proto očekávat stanovení optimální ceny. Jeden z hlavních důvodů pro užívání této metody 

je její jednoduchost a docela snadná dostupnost podkladových materiálů pro její výpočet. 

Nevýhodou této metody zůstává ignorování tržního prostředí, kdy se může stát, že firma 

bude přicházet o zákazníky či o vyšší tržby. [6] 

Struktura oborově jednotných vzorců používaných pro výpočet zahrnuje fixní 

náklady a variabilní náklady. 

Fixní náklady 

Fixní náklady se se změnou objemu produkce nemění, jedná se např. o pronájem 

výrobní haly, nákup strojů, mzdy zaměstnanců. 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady neboli proměnlivé se mění se změnou objemu produkce, 

rozlišujeme různé typy variabilních nákladů:  

 proporcionální náklady, které se mění přímo úměrně s rostoucím objemem 

produkce 

 neproporcionální náklady (degresivní, progresivní, regresivní), které se mění 

nepřímo úměrně s rostoucím objemem produkce  

Součtem fixních a variabilních nákladů je získán výpočet celkových nákladů, ke 

kterým je připočten požadovaný zisk a je dospěno ke spodní hranici ceny, minimálně tato 

hranice by měla být dodržena, pokud má být dosaženo zisku. [6] 

Pro optimální stanovení ceny jsou velmi důležité relevantní informace o nákladech, 

protože důkladné sledování a porovnávání nákladů je nutné pro rozhodování o snížení či 

zvýšení ceny. [8] 
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Metoda cenotvorby podle konkurence 

Na základě této metody musí firma brát v úvahu cenové relace konkurenčních firem, 

ze kterých je nutno vycházet. Cena vychází z běžných tržních cen a kopíruje ceny 

konkurence shodných výrobků či služeb. Tato metoda nezohledňuje náklady nebo 

poptávku, uplatňuje se především při vstupu nového výrobku na trh. 

Výhoda této metody spočívá v jednoduchosti aplikace ceny a dále v poznání cen 

nejbližších konkurentů, pokud nabídka obsahuje něco navíc, pak by měla být cena 

rozhodně vyšší než cena konkurenta. Nevýhodou ovšem zůstává fakt, že tato metoda zcela 

vynechává informace o nákladech a poptávce, což může v konečném důsledku pro firmu 

znamenat absenci zisku. [5] 

Metoda na základě hodnoty přiznané zákazníkem 

Tato metoda je založena na tvorbě trvale nízkých cen, avšak se zachováním kvality 

nabízených výrobků s cílem přilákat co nejvyšší počet hodnotově citlivých zákazníků. Při 

této metodě je nutné zjistit představy zákazníků o hodnotě výrobku, analyzovat požadavky 

zákazníků na distribuci, zákaznickou podporu a kvalitu záruky. Firma potřebuje porozumět 

rozhodování zákazníka, musí mu poskytnout vyšší hodnotu než konkurence, o které by 

měli být zákazníci informováni např. reklamou a osobním prodejem. [8] 

Faktory ovlivňující rozhodnutí o cenách  

Faktory, které ovlivňují cenovou politiku, můžeme rozdělit na interní a externí 

faktory, viz (Obrázek č. 5). 

 

Obrázek č. 5 – Faktory ovlivňující rozhodnutí o cenách 

Zdroj: [6] vlastní zpracování 

Typické složky ceny jsou rabaty, ceníková cena, platební a dodací podmínky a 

úvěrové podmínky. [8] 
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2.1.3 Distribuce 

Distribuce patří k nejdůležitějším prvkům marketingového mixu, protože 

rozhodování o tom, jakými distribučními kanály se budou výrobky a služby dostávat ke 

konečným zákazníkům, ovlivňuje použití dalších marketingových prvků. Dnešní dobu 

charakterizuje světové obchodování, proto je distribuce složitá, je nutno ji budovat 

dlouhodobě, nahlížet na ni z odborného, časového i finančního hlediska, ovšem je účinná i 

ve vztahu k zákazníkům, výrobcům i konkurentům. [3] 

Hlavním cílem distribuce zůstává poskytnutí požadovaných výrobků zákazníkům na 

dostupném místě, ve správný čas a v potřebném množství prostřednictvím souboru 

vzájemně na sobě závislých organizací zapojených do pohybu výrobků a služeb ke 

konečnému zákazníkovi. [1] 

Proces distribuce je chápán komplexněji a je tvořen třemi kroky: [11] 

 Fyzická distribuce je souhrn činností zahrnující aktivity, které umožňují 

účinné a účelné skutečné dodání výrobků a služeb zákazníkovi. Je nemožné 

uspokojit zákazníkovy potřeby bez fyzické distribuce, která v sobě zahrnuje 

přepravu výrobků a služeb, jejich skladování a dále řízení zásob důležité pro 

uspokojení požadavků zákazníků. 

 Převod vlastnických vztahů je nehmotný proces, při kterém je směnou 

zákazníkům umožněno, užívat výrobky nebo služby, které uspokojují jejich 

potřeby nebo které touží vlastnit.  

 Doprovodné a podpůrné činnosti zahrnují toky plateb, poskytují informace o 

výrobcích a službách, organizují marketingový výzkum, zajišťují propagaci 

výrobků a služeb, umožňují poskytování úvěrů, pojišťování a v neposlední 

řadě zahrnují poradenskou činnost  
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Distribuční cesta 

Je spojením mezi výrobcem a konečným zákazníkem a bývá tvořena třemi skupinami 

objektů: [3] 

 Výrobci, což jsou prvovýrobci, těžební průmysl a zpracovatelé 

 Distributoři v sobě zahrnují velkoobchody, maloobchody a obchodní agenty 

 Podpůrné organizace, k nimž se řadí reklamní agentury, pojišťovny, banky, 

advokátní kanceláře a agentury pro marketingový výzkum trhu 

Distribuční cestu je možno z obecného hlediska dělit na přímou a nepřímou 

distribuci. Nutnost volby rozdílných distribučních cest vyplývá z předpokladu, že pro 

určitý druh výrobků je vhodná distribuční cesta, která se ovšem paušálně nedá použít pro 

výrobky jiné. Zvolená cesta by měla být výjimečnou kombinací spojení výrobce se 

zákazníkem a prodejního úsilí pro konečného zákazníka, protože ten i přestože přímo 

distribuci výrobku nesleduje, hodnotí dostupnost požadovaného výrobku, kterou zajišťuje 

distribuční cesta. [1]  

Přímá distribuce 

Je to nejjednodušší forma distribuční cesty, kdy dochází k přímému kontaktu mezi 

výrobcem a konečným zákazníkem. Důležitým aspektem této distribuce je fakt, že zde 

působí zpětná vazba, přímá reakce zákazníka na provedení všech služeb požadovaných 

konečným zákazníkem, viz (Obrázek č. 6). 

 

 

Obrázek č. 6 – Přímá distribuce 

Zdroj: [3], vlastní zpracování 

Přímá distribuce zahrnuje tyto případy: prodej přímo na místě výroby např. 

zemědělci, zahrádkáři, pekaři, opraváři, vinaři, prodej ve vlastních firemních prodejnách, 

nebo prodejních automatech dále prodej prostřednictvím internetu nebo médií a domácí 

podomní prodej. [3] 

Jednoznačná výhoda přímé distribuce spočívá v přímém kontaktu a komunikaci se 

zákazníkem, rychlá zpětná vazba, zachování nejvyššího stupně kontroly nad manipulací 

s výrobky a nižší náklady. [1] 

Výrobce Zákazník 



Lenka Filipová: Analýza marketingového mixu společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

2015  16 

Nepřímá distribuce 

Jedná se o distribuci, při které je potřeba jednoho či více mezičlánků ve vztahu mezi 

výrobcem a konečným zákazníkem. Při této distribuci výrobce ztrácí přímý kontakt 

s konečným zákazníkem a nemá možnost provádět kontrolu nad svými výrobky před jejich 

předáním konečnému zákazníkovi. Vzhledem k nutnosti přenechání části distribuční cesty 

mezičlánkům je cesta prodlužována a někdy i komplikována, viz (Obrázek č. 7).  

 

 

Obrázek č. 7 – Nepřímá distribuce 

Zdroj: [3] zpracování vlastní 

Nepřímá distribuce může mít jednu, dvě či více úrovní. 

Jednoúrovňová distribuce  

Obsahuje výrobce a jeden mezičlánek u spotřebitelských trhů např. maloobchody u 

průmyslových trhů např. průmyslový distributor a konečného zákazníka. [1] 

Dvouúrovňová distribuce 

Zahrnuje výrobce, velkoobchody, maloobchody a konečného zákazníka. Např. 

pivovar, prodávající své výrobky do velkoobchodu s nápoji, ten následně do maloobchodní 

sítě nebo restaurací a ti poté konečným zákazníkům. Výhodou pro výrobce je dodávání 

výrobků velkoobchodníkům, kteří tyto výrobky dodávají desítkám maloobchodníků, což je 

pro výrobce velmi praktické. Ovšem nevýhodou je pro výrobce ztráta samostatnosti a 

neúplné informace o konečném zákazníkovi. [11] 

Víceúrovňová distribuce 

Skládá se z výrobce, tří a více mezičlánků a konečného zákazníka. V této úrovni 

distribuce výrobce nemá téměř žádné informace o konečném zákazníkovi a stává se plně 

závislá na mezičláncích. Výhodou zůstává fakt, že se výrobky mají možnost dostat 

k širokému okruhu zákazníků na nejrůznějších trzích.  

Rozlišujeme tři typy distribuční strategie: [3] 

 Intenzivní distribuce u výrobků denní spotřeby, cílem této distribuce je 

dostat nabídku co možná nejtěsněji ke konečnému zákazníkovi 

Výrobce 
Jeden či více 

mezičlánků 
Zákazník 
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 Selektivní distribuce u výrobků omezeného počtu např. prodej automobilů, 

zákazník si prodejní místo v případě potřeby nachází sám 

 Exkluzivní distribuce u výrobků luxusního charakteru, je spojena s vyššími 

cenami  

2.2. Teoretické vymezení komunikačního mixu 

Komunikace - původní latinský význam zahrnuje sdílení, spolčování, společnou 

účast. Pojem komunikace by měl znamenat základ jakýchkoli vztahů mezi lidmi jak 

verbálních tak neverbálních. Na naší schopnosti navzájem se domluvit a na vztazích mezi 

lidmi závisí i naše další přežití. Proces sdělování, převodu a výměny významů a hodnot 

obsahující v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a výstupů lidské 

činnosti, jako jsou rozmanité nabízené produkty, stejně jako reakce zákazníků na ně to vše 

představuje komunikaci. [2] 

Komunikační mix je jako součást marketingového mixu nenahraditelným 

prostředkem jak veřejnost účelově seznamovat s novými výrobky, ale také jejich výrobci a 

prodejci. Je to soubor činností, které jsou zahrnuty pod anglickým pojmem promotion – 

propagace, kterými podnik komunikuje se svými stávajícími nebo potenciálními 

zákazníky. Vyvolání zájmu o společnost a její produkci, udržení stávajících zákazníků, 

ovlivnění jejich nákupního chování a získání zákazníků nových je úlohou nástrojů 

komunikačního mixu. Zákazníci se v současné době stávají stále náročnějšími na hodnotu 

produkce a její inovaci, kvalitu, doplňující služby, design a další hlediska ochrany zdraví a 

životního prostředí. Smyslem propagace je zejména informovat o produktu, o jeho 

vlastnostech, dostupnosti a ceně a přesvědčit potenciální zákazníky o výhodnosti koupě 

produktu od inzerující firmy. V posledních desetiletích je rozvíjena marketingová 

komunikace a roste její význam a postavení v rámci marketingového mixu. Vzhledem ke 

zvyšujícímu se počtu zákazníků, rozvoji jednotlivých trhů a jejich globalizaci roste počet 

nejrůznějších výrobků, služeb a značek, které mnohdy tvoří jediné hledisko pro 

rozhodovací proces zákazníků. Komunikační neboli propagační mix je čtvrtým P 

marketingového mixu a představuje pět základních nástrojů, kterými lze obeznámit cílovou 

skupinu nebo veřejnost s existencí produktů nebo služeb firmy. [4] 
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Neosobní masová komunikace zahrnuje tři způsoby: [8] 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Public relations  

Osobní komunikace zahrnuje dva způsoby: 

 Osobní prodej 

 Direct marketing 

2.2.1 Reklama 

Reklama je placená forma neosobní masové jednosměrné komunikace společnosti se 

zákazníkem prostřednictvím nejrůznějších sdělovacích prostředků. Jedná se o cílenou 

činnost, která případnému zákazníkovi přináší informace o existenci produktu, o jeho 

přednostech, kvalitě a vlastnostech a pak se pomocí emocionálních či racionálních důvodů 

snaží vzbudit jeho zájem o daný produkt. Finálním cílem reklamního sdělení je přinutit 

zákazníka k nákupnímu rozhodnutí. Dalším úkolem reklamy je také tlak na stávající 

zákazníky a snaha přimět je pomocí shodných argumentů k opakovanému nákupu 

existujícího produktu. Pokud má být reklama úspěšná, měla by být prováděna reklamními 

odborníky, měla by využívat všechny marketingové poznatky, které jí umožní oslovit 

zvolené segmenty trhu a měla by být orientována na překonávání všech existujících 

překážek, které mohou mít buď racionální nebo emocionální původ. Prvky formátu 

reklamy, jako je velikost, barva a ilustrace ovlivňují reklamu přibližně stejně, jako její 

náklady na ni, malá změna může způsobit daleko větší účinnost. Množství odborníků tvrdí, 

že ilustrace, titulek a námět jsou důležité právě v tomto pořadí, protože čtenář si nejprve 

všimne ilustrace, pak nastoupí účinný titulek, aby přiměl čtenáře k přečtení textu 

s odpovídajícím námětem. [11] 

Reklamu můžeme posuzovat podle hlediska kritéria životního cyklu produktu: [3] 

 Reklama zaváděcí (informativní) 

 Reklama přesvědčovací 

 Reklama připomínací 

Reklamu můžeme posuzovat podle hlediska kritéria objektu reklamy: [3] 
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 Výrobková reklama 

 Institucionální (firemní, podniková) reklama 

2.2.2 Podpora prodeje 

Jedná se o krátkodobé podněty vybízející k nákupu produktu či služby, které reklamu 

působivě doplňují a které nad ní v některých vyspělých zemích dokonce i převládají. 

Sestává se z obchodních, spotřebitelských a firemních akcí, které buď nabízí dodatečnou 

hodnotu kupujícímu (kupony a certifikáty, vzorky zdarma, refundace, rabaty, prémie, 

cenově výhodné balení, spotřebitelské soutěže, předvádění výrobků, dárky, referenční 

dárky, výstavní zařízení, výstavy a veletrhy), anebo v rámci distribuční cesty působí jako 

podpůrný stimul na prostředníky a prodejce (obchodní výstavky a mítinky, trénink-

proškolování, obchodní příspěvky, speciální nabídky, dárky, výstavní zařízení v místě 

prodeje, peněžité odměny, prodejní soutěže, zboží zdarma, příspěvky na předvádění 

výrobků). Většina činností je v této oblasti prováděna nepravidelně a cílem těchto činností 

je dosažení okamžitého avšak krátkodobého účinku např.: při potřebě zvýšení obratu 

prodeje. Podpora prodeje účinkuje prakticky okamžitě po vyhlášení. Zákazník je tedy 

nucen reagovat do určitého data anebo v průběhu daného, obvykle ne příliš dlouhého 

období, ovšem si je vědom toho, že když se bude požadovaným způsobem chovat, získá 

zcela jistě příslušnou výhodu. Dále je smyslem podpory prodeje zvýšit prodej zboží ve 

velkém balení, získat nové uživatele, získat na svoji stranu zákazníky, kteří často mění 

značky. Vypěstovat u zákazníků věrnost ke zboží určité společnosti, odměna stálých 

zákazníků. Dosažení zvýšení opakování nákupů výrobků nebo služeb. Nejčastější hledisko 

realizace podpory prodeje je subjekt této stimulace, na koho bude zaměřena, kdo bude 

osloven, zda koneční zákazníci nebo prodejní personál či prostředníci. Dále je podpora 

prodeje uskutečňována s ohledem na nabízené výrobky, zda se jedná o podporu výrobků 

již zavedených anebo výrobků úplně nových. [2] 

2.2.3 Public relations 

Je poslední druh mající charakter neosobní masové komunikace, která má za cíl 

vyvolat pozitivní postoje a vztahy veřejnosti ke společnosti, k jeho aktivitám a tím 

stimulovat prodej výrobků a služeb společnosti. Public relations - anglický termín je do 

češtiny dost těžko přeložitelný, proto i u nás můžeme vidět či slyšet jeho původní 
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anglickou podobu nebo zkratku PR. Jedná se o budování kladných kontaktů se 

zaměstnanci, s orgány státní správy a o získání přízně občanů v daném regionu, o vytváření 

dobrého jména společnosti, o sponzorování kulturních a sportovních akcí, o komunikaci s 

medii formou zpravodajských článků, tiskových konferencí a filmových dokumentů a dále 

o zveřejňování informací o výsledcích společnosti. Public relations je zaměřena na 

hospodářské partnery společnosti, na dodavatele a odběratele. Je potřeba také věnovat 

pozornost nezávislým institucím, které výrobky hodnotí a testují a o této činnosti vydávají 

certifikáty. Posláním public relations je vytváření kladného image. Public relations působí 

také uvnitř firmy, na vlastní zaměstnance, cílem je dosažení toho, aby zaměstnanci byli k 

firmě loajální a stali se jejími propagátory jak ve své pracovní náplni, tak i ve svém 

soukromí. Klíčovým úkolem public relations v rámci komunikace je bezesporu naladění 

veřejnosti ke kladnému přijímání reklamy na výrobky společnosti. Jestliže lidé nemají o 

společnosti a jejích produktech pozitivní mínění, bude negativní i jejich vztah k reklamě, 

zatímco kladné vztahy umožňují následnou reklamu hlouběji rozvíjet a četněji používat. 

[3] 

2.2.4 Osobní prodej 

Je nástrojem osobní komunikace mezi podnikem a jedním nebo několika zákazníky, 

nezávisle na tom zda jde o potenciální či stávající zákazníky. Velmi účinný nástroj 

marketingové komunikace je právě osobní prodej, jenž díky svému bezprostřednímu 

osobnímu působení dokáže přesvědčit zákazníka o přednostech produktu mnohem lépe a 

usměrnit jeho chování účinněji než běžná reklama. Hlavní přednost osobního styku při 

prodeji spočívá v efektivnější komunikaci mezi zúčastněnými subjekty, zákazníci mohou 

být podrobněji informováni o správném, vhodném a účelném používání a spotřebovávání 

produktů, poskytnutí návodu a instruktáž by mělo být samozřejmostí. Prodávající mají 

okamžitě zpětnou vazbu od zákazníků, mohou se seznámit s jejich reakcemi, názory, 

potřebami a zábranami a operativně na ně reagovat. Pro společnost je důležité vědět, jak by 

mohla produkt vylepšit, aby více odpovídal představám a požadavkům zákazníků. Osobní 

prodej by měl být vždy citlivý a ohleduplný. Prodávající by měl působit jako partner a 

zasvěcený informátor, který zákazníkům předává důležité informace, předkládá jim způsob 

použití a předvádí výjimečný produkt společnosti. Zákazník se totiž běžně nemusí setkat s 

prodejem a propagací takto výjimečných produktů. [2] 
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2.2.5 Přímý marketing 

Je cílený, přímý marketing, který je uskutečňován telefonicky, poštou, e-mailem a 

další výpočetní a komunikační technikou. Rozvoj techniky dnes společnostem umožňuje 

soustavnou komunikaci se zákazníky. Nabídnout produkt stávajícímu zákazníkovi je pro 

prodejce mnohem snadnější než nabídnout a prodat ho novému zákazníkovi. Zákazník v 

tomto interaktivním komunikačním systému nemusí již na trh chodit, neboť nabídka 

přichází za ním domů nebo na pracoviště. Poštovní styk, telemarketing, nákupy 

prostřednictvím počítačů, také katalogový prodej, televizní, rozhlasová či tisková inzerce s 

přímou odezvou, to vše patří do přímého marketingu. Velmi perspektivní základ přímého 

marketingu jsou nejrozličnější databáze, které obsahují důkladné informace o zákaznících. 

Takovýto přístup se stává základem budování dlouhodobých vztahů k zákazníkům a 

oboustranné komunikace. Přímý marketing používá výhod výpočetní a komunikační 

techniky, především počítačů k cílené a stálé komunikaci se zákazníky. Přímá, 

nezprostředkovaná forma komunikace je typická pro přímý marketing, ta se při dnešní 

přesycenosti lidí reklamou ukazuje být celkově mnohem působivější. [8] 
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3. Marketingový mix vybrané těžební společnosti 
Pro účely bakalářské práce byla vybrána společnost Severočeské pískovny a 

štěrkovny s.r.o., která je významnou součástí skupiny SP Bohemia, k.s. Marketingový mix 

Severočeských pískoven a štěrkoven s.r.o. koordinuje a rozhoduje o jednotlivých prvcích 

marketingového mixu jednatel společnosti. Jedná se o výrobek, cenu a distribuci.  

3.1. Charakteristika společnosti Severočeské pískovny a 
štěrkovny s.r.o 

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. je společností zabývající se těžbou, úpravou 

a prodejem štěrkopísků, koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a 

v neposlední řadě nakládáním s odpady (vyjma nebezpečných).  

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. je společností s ručením omezeným se 

základním kapitálem 45 000 000,- Kč, majoritní  obchodní podíl 98% vlastní společnost 

SP Bohemia, k.s., zbývající 2% obchodního podílu vlastní Obec Chbany, je zapsána 

v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 8556 vedenou u Krajského soudu v Ústí 

nad Labem. Společnost sídlí v Roztylech a má dva jednatele. Společnost byla založena 

v roce 1995, hlavní činností začínající společnosti byl provoz štěrkoven a pískoven, koupě 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. V současné době společnost stabilně 

zaměstnává zhruba 15 lidí, z toho jednoho řídícího pracovníka. 

3.2. Hierarchie společnosti 

 

 

 

 

 

Jednatel společnosti zodpovídá za všechny úseky společnosti Severočeské pískovny 

a štěrkovny s.r.o. Vedení společnosti má plně ve své kompetenci, jeho rozhodnutí a 

nařízení jsou směrodatná a platná pro všechny zaměstnance společnosti ve všech fázích 

výrobního a prodejního procesu. 

Jednatel společnosti 

Těžba Výrobní úsek - úprava Expedice - váha Logistika 

Schéma č. 1 – Hierarchie společnosti 

Zdroj: [Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.], vlastní zpracování 
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Úsek těžby 

 2 řidiči nakladače 

Výrobní úsek – úprava 

 5 strojníků obsluha linky 

Expedice – váha 

 2 řidiči nakladače 

 2 údržbáři 

 1 obchodní zástupce 

Logistika 

 2 dispečerky 

3.3. Výrobek 

Základní výrobky, které společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. nabízí, 

se rozdělují na upravené produkty, které mohou být prané a drcené, dále neupravené 

produkty a zboží, to dále nakupuje od ostatních dodavatelů. Přehled nabízených písků, 

praných štěrků a drcených produktů je uveden v  tabulkách (Tabulka č. 1), (Tabulka č. 2) a 

(Tabulka č. 3). Mezi další produkty patří zvláštní produkty - big bagy, kámen tažený – 

valoun, mulčovací kůra, zeminy, gabiony, kamenné koberce, kámen výběrový, štěrk 

nedrcený. Upravené produkty jsou ty, které musí před prodejem projít sítem nebo praním. 

Neupravené produkty mohou být poskytnuty okamžitě po uskutečnění těžby bez jakékoli 

další úpravy k prodeji. V Soběsukách a Roztylech poskytuje společnost ukládku inertních 

materiálů, zajišťuje jejich úpravu a recyklaci.  

Z výroční zprávy společnosti za rok 2013 vyplývá skutečnost, že se cílenou obchodní 

politikou společnosti podařilo v roce 2013 oproti roku 2012 navýšit tonáž celkového 

odbytu vlastních výrobků i zboží o 7%. [4] 
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Tabulka č. 1 - Písky 

Název 
Velikost 

[mm] 
Použití Vzhled 

Písek praný 0-4 

 Betonářské písky 

 Nejvyšší kvalita pro výrobu veškerých 

betonářských směsí 
 

Písek tříděný 

Labský 

0-2 
 Zdící malty 

 Omítky do horských oblastí  

Písek kopaný Labský 0-1 

 Dětská pískoviště 

 Omítkové směsi 

 Omítky pro památkové budovy 

 Písek pro malty 

 

Písek zásypový 0-4  Zásypy elektrických a kanalizačních sítí 
 

Písek zásypový bílý 0-2 
 Zásypy vodoinstalačních a odpadních armatur 

 Zásypy elektrických kabelů  

Písek křemičitý 

kopaný 
0-1 

 Základní surovina pro výrobu stavebních hmot 

 Beach volejbal – sportovní hřiště 

 Atest o zdravotní nezávadnosti 
 

 Zdroj: [2], vlastní zpracování 
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Tabulka č. 2 - Štěrky 

Název Velikost 

[mm] 

Použití Vzhled 

Štěrk praný 4-8 

 Kamenné koberce 

 Dětská hřiště 

 Zahradní architektura 

 Hroby, drenáže 

 

Štěrk praný Sautorn 4-8 

 Dětská hřiště 

 Kamenné koberce 

 Zahradní architektura 

 Hroby, drenáže 

 Vymývané betonové pohledy 

 

Štěrk praný 8-16 

 Všechny betonové směsi 

 Zahradní architektura 

 drenáže 
 

Štěrk praný 16-22 

 všechny betonové směsi 

 zahradní architektura  

 drenáže 

 ploché střechy 

 

Štěrk praný Sautorn 16-32 

 Zahradní architektura 

 Drenáže  

 Ploché střechy 
 

Zdroj: [2], vlastní zpracování 
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Tabulka č. 3 – Drcené materiály 

Název Velikost 

[mm] 

Použití Vzhled 

Písek předrcený 0-4  Horní vrstvy ploch pod zámkové dlažby a podlahy 

 

Štěrk předrcený 8-16  Horní vrstvy ploch pod zámkové dlažby 

 

Štěrk předrcený 16-32  Spodní vrstvy pod zámkové dlažby, pro základové desky 

 Drenážní práce 

 Povrchy příjezdových ploch 
 

Štěrk předrcený 4-8  Horní vrstvy ploch pod zámkové dlažby 

 Drenážní práce  

Štěrk předrcený 0-32  Spodní zpevněné vrstvy příjezdových komunikací a 

průmyslových podlah  

Kamenivo 

předrcené 

0-63  Spodní zpevněné vrstvy příjezdových komunikací a 

průmyslových podlah  

Zdroj: [2], vlastní zpracování 

Jádrem výrobku je jak u písků, štěrků a drcených materiálů poskytnutí kameniva do 

betonu, pro malty, pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch a pro inženýrské stavby.  

U zvláštních produktů je to uspokojení estetických požadavků zákazníků 

v zahradních architekturách, a dále poskytnutí zvláštních produktů pro tvorbu staveb 

bezúdržbového oplocení a opěrných zdí pozemků a břehů. 

Design je dán fyzikálními a chemickými vlastnostmi jednotlivých nabízených 

surovin. U tohoto typu výrobků se zanedbává obal a balení.  

Kvalita všech nabízených surovin se ve společnosti Severočeské pískovny a 

štěrkovny s.r.o. zaručuje zavedením certifikovaného systému managementu kvality podle 

normy ČSN EN ISO 9001:2009 a systému řízení výroby podle norem ČSN EN 12620+A1, 

13139/AC, 13242+A1, 13043/AC. Prověřování systému managementu kvality je 

prováděno nezávislým certifikačním orgánem, kterým je společnost Technický a zkušební 



Lenka Filipová: Analýza marketingového mixu společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

2015  27 

ústav Praha s.p. Stálost kvality kameniva je dále dozorována zkušební laboratoří Betotech 

Most a TAZUS Praha, pobočka Teplice. 

Rozšířeným produktem je služba ukládky, úpravy a recyklace inertních materiálů a 

jejich následné využití k rekultivaci a revitalizaci vytěžených území. 

Dle klasifikace se jedná o průmyslové zboží, konkrétně nerostné suroviny - přírodní 

zdroje, které jsou určeny k dalšímu zpracování, ve většině případů se dodává výrobcům 

transportbetonu, výrobcům prefabrikátů a betonového zboží, zbytek tvoří menší odběratelé 

z oblasti stavebnictví a koneční zákazníci. 

Specifikem v oblasti těžebního průmyslu je nabídka nerostných surovin, které 

konkrétní společnost těží, ovšem dle rozhodnutí jednatele jsou ve společnosti Severočeské 

pískovny a štěrkovny s.r.o. dále nakupovány produkty z kamenolomů a od jiných 

dodavatelů z důvodu rozšíření nabídky. Vzhledem k široké škále nabízených surovin se 

rozšiřuje i vlastní funkce základních výrobků.  

3.4. Cena 

Cenu firma Severočeské pískovny a štěrkovny stanovuje na základě nákladové 

metody, ve které zohledňuje náklady na těžbu, výrobu a úpravu, expedici a logistiku. 

K těmto nákladům připočítává požadovaný zisk. U zboží, které nakupuje od ostatních 

dodavatelů, zahrnuje do výpočtu ceny nákupní cenu a vedlejší pořizovací náklady např. 

dopravné.  

Ceník firmy Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. je rozdělen do tří skupin A, B, 

C, kde v ceníku skupiny A, B je cena tvořena kromě nákladové metody ještě metodou 

cenotvorby podle konkurence. Vzhledem k tomu, že zákazníci zařazení do ceníkové 

skupiny A, B odebírají výrobky firmy pravidelně a v nadměrném množství, mají 

výhodnější cenu a firma je nucena spokojit se s nižším ziskem. Zákazníci, kteří využívají 

ceník A, B jsou výrobci prefabrikátů, transportbetonu a výrobci betonového zboží. Tito 

zákazníci odebírají výrobky Severočeských pískoven a štěrkoven s.r.o. jako meziprodukty 

určené k další úpravě pro konečného zákazníka.  

Ceník C je určen drobným odběratelům, většinou konečným zákazníkům, kteří si 

přijedou svými osobními auty s přívěsnými vozíky nebo jednorázovým odběrům 

nákladními auty s nákladem maximálně do výše 15 tun. Tito zákazníci si výrobky odvážejí 
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do svých soukromých působišť, většinou na drobné stavby či úpravy okolí svých 

rodinných domů.  

Díky takto rozdělenému ceníku se firmě daří udržet si široký okruh stálých 

zákazníků a snadněji získávat nové zákazníky. 

3.5. Distribuce 

Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. je těžební společností, kde těžba jejích 

základních výrobků probíhá v terénu, tudíž nemá typický sklad, nedisponuje firemními 

prodejními prostorami. Pro prodej svých výrobků ve většině prodejních případů využívá 

jednoúrovňové distribuční cesty pro průmyslové trhy, která zahrnuje: (Obrázek č. 8) 

 

 

 

 

Mezi hlavní průmyslové zákazníky patří firmy TBG Severozápadní Čechy, TBG 

Plzeň, Frischbeton, SKD Průmstav, CEMEX, se kterými společnost obchoduje na základě 

uzavřených dlouhodobých smluv. 

Tito průmysloví zákazníci transformují výrobky společnosti na nabídku odpovídající 

požadavkům B2B trhů, kde si organizace z oblasti stavebnictví nebo velkoobchody se 

stavebním či zahradním materiálem nakupují toto průmyslové zboží odpovídající potřebám 

a touhám konečného zákazníka. 

Pro fyzickou distribuci firma využívá společnost ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., 

která je schopna díky své profesionálně vedené přepravě sypkých materiálů poskytnout 

firmě Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. skvělé služby v oblasti dopravních služeb. 

Díky této společnosti může firma dodávat své výrobky i do vzdálenějších regionů až 

v okruhu 70 km, protože využívá pouze jednosměrnou trasu k zákazníkovi. Společnost 

ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o. naloží auto ve vzdálenějším regionu zbožím, které je 

určeno zákazníkovi do regionu firmy Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. Zpět odjíždí 

opět naloženo zbožím pískoven k průmyslovému zákazníkovi v okruhu 70 km. 

Obrázek č. 8 – Jednoúrovňová distribuce Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Zdroj:[Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.], vlastní zpracování 
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Přímá distribuce je využívána pouze u drobných odběratelů, kteří si přijedou osobně 

do areálu firmy, avšak jedná se o zanedbatelné množství prodejních případů. 

3.6. Zhodnocení marketingového mixu v porovnání 
s konkurencí  

Úspěch společnosti na trhu je vyvážen mírou znalostí cílů, silných a slabých stránek 

konkurentů. Konkurenti společnosti jsou ti, kteří se v daném regionu snaží uspokojit 

požadavky a potřeby zákazníků shodnou nabídkou. Velký význam má konkurenční 

prostředí z hlediska tlaku na snižování nákladů a inovaci výrobků a služeb. Konkurenční 

prostředí tímto umožňuje zvýhodnění pozice zákazníků, kdy jsou úspory plynoucí ze 

snižování nákladů využity ve prospěch zákazníků. Orientace na konkurenci je jistě 

důležitá, ale měla by být rozhodně v rovnováze s orientací na zákazníky. [11] 

Největším konkurentem společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny ve shodné 

oblasti podnikání je společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. konkrétně provozovna 

Rvenice a provozovna Velká Černoc. 

Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. nabízí ukládku, úpravu a 

recyklaci inertních materiálů. Dále má ve svém portfoliu upravené prané a drcené 

produkty, které ostatní pískovny v tak široké škále nenabízí. Ve svém přístupu maximálně 

uspokojit potřeby a požadavky potenciálních i stávajících zákazníků rozšířenou nabídkou 

poptávaných produktů z kamenolomů a zboží od různých dodavatelů, se společnost 

výrazně odlišuje od ostatních pískoven v regionu. 

Vzhledem ke zvolené metodě cenotvorby u nejdůležitějších skupin ceníku A, B, kde 

společnost používá kombinaci metody nákladové a podle konkurence, eliminuje riziko 

nevýhody vyšších cen oproti konkurenci. Konkurence ovšem přistupuje při nastavování 

cen k jednotlivým zákazníkům individuálním způsobem. 

Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. nevlastní pro fyzickou distribuci 

nákladní automobily zajišťující rozvoz kompletního portfolia. Nespornou výhodou je 

úspora nákladů, které by bylo nutné vynaložit na opravu a udržování vozového parku, při 

jeho vlastnění. Společnost má zajištěnu externí dopravní společnost, ta jí pro přepravu 

portfolia nabízí skvělé služby. Dlouhodobé smlouvy se zákazníky zajišťující odbyt 
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produktů společnosti jsou shodně používány i konkurencí, což je v oblasti těžebního 

průmyslu nezbytnou součástí obchodování.  

Z uvedeného srovnání vyplývají výhody i drobné nedostatky, k výhodám patří široká 

nabídka produktů a služeb, převyšující nabídku konkurence a využívání profesionální 

externí dopravní společnosti. 

Za nevýhodu by mohl být považován drobný nedostatek v přístupu k tvorbě cen, bez 

individuálního přístupu k jednotlivým zákazníkům. 
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4. Komunikační mix vybrané těžební společnosti 
Ve společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. má komunikační mix v plné 

kompetenci jednatel. Poskytování informací vztahujících se k vytvoření účinného 

komunikačního mixu má v pracovních povinnostech obchodní zástupce firmy. Společnost 

nemá marketingové oddělení, které by bylo zodpovědné za tvoření a dodržování 

komunikačního mixu, proto vše potřebné týkající se jednotlivých prvků komunikačního 

mixu musí zajišťovat jednatel, který jako jediný může rozhodnout o výši nákladů a složení 

komunikačního mixu. 

Na základě rozhodnutí jednatele firma využívá tyto prvky komunikačního mixu: 

 Reklamu 

 Podporu prodeje 

 Public relations 

 Osobního prodeje 

 Přímého marketingu 

4.1. Reklama 

4.1.1  Internet 

Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. má webové stránky vedené 

holdingovou společností SP Bohemia k.s., (Obrázek č. 9). Webové stránky poskytují 

zákazníkům nejdůležitější informační a reklamní zdroj společnosti. Na úvodní stránce 

společnost předkládá základní informace o svém vzniku, současné podobě a aktivitách 

společnosti. Jednotlivé záložky jsou přehledně řazeny a každý zákazník si může vybrat 

přesně tu informaci, která je pro něj rozhodující. V sortimentní části je základní rozdělení 

všech nabízených produktů společnosti, které je dále podrobně rozčleněno na jednotlivé 

výrobky, které jsou detailně popsány včetně grafického vizuálu. 

Záložky, ve kterých je možno nalézt informace o provozní době, kvalitě nabízených 

produktů, službách, referencích a kontaktech, jsou na webových stránkách společnosti 

samozřejmostí.  
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Obrázek č. 9 - Webové stránky 

Zdroj: [2] 

V současnosti probíhá jarní slevová akce, která je na webových stránkách 

zdůrazněna reklamním sdělením v podobě jednoduchého avšak výrazného letáku (Obrázek 

č. 10). Toto reklamní sdělení je možno vnímat pouze jedním ze základních smyslů a to 

zrakem. Za nejdůležitější v tomto reklamním sdělení mohou být proto považovány barvy. 

Stěžejní informace je zde uvedena ve žluté barvě, která symbolizuje lidskou potřebu 

rozvíjet se, povzbuzuje, osvobozuje, působí otevřeně a vesele. Dodává osvobozující 

uvolnění z napětí. Podkladem pro stěžejní informaci je modrá barva, která je symbolem 
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klidné vody, představuje flegmatický temperament, ženskost, něhu, důvěru, oddanost a 

lásku. Kombinace těchto barev pro stěžejní reklamní sdělení se jeví jako pestré a zároveň 

harmonické, které jistě upoutá pozornost zákazníků. [10] 

 

Obrázek č. 10 – Reklamní sdělení jarní akce 

Zdroj: [2] 

4.1.2 Billboardy 

Společnost využívá billboardy k cílenějšímu zaměření na geograficky rozptýlenější 

zákazníky, jsou pro společnost reklamou přesvědčovací, avšak zároveň i reklamou 

připomínací. Jejich využití dává společnost přednost před reklamou v médiích, protože 

vyžadují menší rozpočet.  

Zrak je opět tím smyslem, který lze použít na tento typ reklamy. Z hlediska 

barevného vnímání převažuje černá barva, která demonstruje konečné rozhodnutí, protože 

je v naší kultuře vnímána jako barva smrti. [10] V tomto případě bych brala jako přednost 

tohoto billboardu snahu o dospění zákazníků ke konečnému rozhodnutí pro Severočeské 

pískovny a štěrkovny s.r.o.  
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Obrázek č. 11 – Billboard 

Zdroj: [2] 

4.1.3 Reklamní předměty 

Prvek značky logo (Obrázek č. 12), které používá společnost Severočeské pískovny a 

štěrkovny s.r.o. je uveden na každém reklamním sdělení, na každé reklamní tiskovině i 

reklamních předmětech, je pevně spjat se společností, identifikuje ji a odlišuje od 

konkurence. 

Společnost pro své logo zvolila zelenou barvu, která je zrakovým smyslem vnímána 

jako pestrá barva, obecně symbolizuje přírodu a je také brána jako barva naděje. Čistá 

zeleň, která je součástí loga je v preferencích skupiny, která je konzervativnější, její 

potřeba uchovat to co již bylo dosaženo je silná. Houževnatost a vytrvalost této skupiny 

směřuje k dosažení bezpečí a jistoty. [10] 

 

Obrázek č. 12 – Logo společnosti 

Zdroj: [2] 

Prospekty, ve kterých figuruje společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

předkládají zákazníkům možnosti využití produktů a služeb společnosti v oblasti 

stavebnictví a v oblasti zahradnictví. 

Logo firmy je dále viditelné na propisovacích tužkách, kde ovšem v celkové barevné 

kompozici spíše zaniká jak je vidět na následujícím obrázku (Obrázek č. 13). Ovšem je 

možné, že zanikající logo je záměrem, protože k jeho přečtení je nutná intenzivnější 

koncentrace. Tím je vyvolána záměrná pozornost, která vyžaduje zapojení vůle. U 
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některých zákazníků se může tímto způsobem uchovat logo až ve vyšším stadiu paměti tj. 

krátkodobé paměti. [10] Další smysl, který je zapojen do vnímání tohoto reklamního 

předmětu je hmat. Dle subjektivního pocitu je tato propisovací tužka schopna vyvolat 

pozitivní emoce, protože se příjemně drží a je s ní krásně psáno. 

 

Obrázek č. 13 - Propisovací tužka s logem Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Zdroj: [Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.] 

Reklamní činnost má na starosti jednatel společnosti, není zde plně uplatňováno 

marketingové řízení. Reklamní cíl stanovuje jednatel společnosti, rozhodne o výši rozpočtu 

na reklamu a zajistí vhodnou reklamní strategii pro reklamní sdělení. Jednatel vyhodnocuje 

úspěch a dopad reklamy na prodejní proces. Reklama realizovaná ve společnosti plní 

následující funkce: 

 Informativní – prospekty společnosti informují o nabízeném kompletním 

portfoliu 

 Přesvědčovací – billboardy se snaží přimět zákazníky k nákupu  

 Připomínací – webové stránky a billboardy jsou zaměřeny na stimulaci 

opakovaného nákupu 

4.2. Podpora prodeje 

Nejdůležitějším podnětem pro zvýšení prodeje je pro společnost poskytnutí výhody 

zákazníkům, kteří odebírají produkty společnosti ve větším množství a v pravidelných 

intervalech, nabídkou velmi výhodných cen nabízených produktů. Zákazníci jsou v ceníku 

rozdělení na skupiny A, B, C, kde zákazníci zařazení do skupiny A mají nejpříznivější 

cenu a dále mnoho dalších výhod spojených s upomínkovými předměty jako jsou např. 

propisovací tužky, hadrové tašky, firemní bloky a dále příležitostné poskytování dárků ve 

formě vín či dárkových košů. Jedná se o takový motivační nástroj, který je zaměřen 

zejména na udržení věrnosti zákazníka a na zajištění záruk dalších prodejů. 
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Dalším nástrojem podpory prodeje, který společnost používá je umisťování 

jednoduchých výrazných letáků (Obrázek č. 10), na své webové stránky. Jedná se vždy o 

podporu prodeje takového produktu, u kterého je žádoucí prodat ho v co nejkratší době. 

Letáky mají za úkol oslovit co možná nejširší základnu zákazníků a motivovat je ke koupi 

díky velmi výhodné ceně produktu. 

4.3. Public relations 

Cílem společnosti v oblasti public relations je vytváření pozitivních vztahů s vnějším 

okolím. Nejdůležitějším faktorem je veřejné mínění, ať z odborného, obecného či laického 

pohledu na společnost. 

Veřejné mínění se společnost snaží pozitivně ovlivňovat trvalou snahou o 

minimalizaci negativního dopadu svých činností na životní prostředí. Společnost každý rok 

provádí technickou rekultivaci a poté i biologickou rekultivaci území dotčeného těžbou. 

Biologická rekultivace je prováděna s následnou několikaletou péčí o nově vysazené 

porosty. Hlučnost a prašnost provozu společnost eliminuje stavbami protihlukových valů, 

které snižují negativní dopad na okolní zástavbu. Cílenou logistikou výrobního procesu se 

společnost snaží snižovat energetickou náročnost provozu. 

K dalším aktivitám patří sponzoring kulturních a sportovních akcí v obcích 

dotčených těžbou. V rámci sponzoringu dodává společnost písek a kamenivo pro stavby 

dětských hřišť ve školách, školkách a obcích na území dotčeném těžbou. Na kulturní akce 

pořádané obcemi, především dětské dny zapůjčuje společnost kolový nakladač, který si 

mohou jak děti, tak široká veřejnost prohlédnout a vyzkoušet.  

Svou firemní identitu, styl a image společnost prezentuje široké veřejnosti na svých 

webových stránkách a dále na sociální síti facebook. Zákazníci a široká veřejnost zde 

získají právě ty informace, které potřebují. Konkrétně záložka kontakty na webových 

stránkách působí ovšem dost neosobně, nejsou zde uvedena žádná jména, pouze odkazy na 

daná oddělení. U konzervativních zákazníků by toto neosobní sdělení mohlo způsobit 

nechuť obrátit se právě na společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Pozitivní vztahy vytváří společnost též každoročním zveřejňováním výroční zprávy a 

striktním dodržováním platné legislativy. 
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Vztahy s veřejností má především v kompetenci jednatel společnosti, pro navazování 

vztahů se zákazníky i širokou veřejností používá jednoduchý informační prostředek, 

firemní vizitku (Obrázek č. 14). Vizitka má standardní rozměr 90 x 50 mm a obsahuje logo 

společnosti, jméno a funkci kontaktní osoby, adresu, telefonní kontakt, emailovou adresu a 

odkaz na webové stránky. 

 

Obrázek č. 14 – Firemní vizitka 

Zdroj: [Severočeské pískovny a štěrkovny] 

4.4. Osobní prodej 

Osobní prodej je ve společnosti uskutečňován jedním obchodním zástupcem, který 

funguje jako osobní spojka se zákazníkem. Obchodní zástupce je zaměstnancem 

společnosti a pracuje na plný pracovní úvazek výhradně pro společnost, což je oboustranně 

výhodné, protože je tím eliminováno riziko spojené s prací pro konkurenci. Dále se 

obchodní zástupce může plně koncentrovat na cíle a strategie společnosti. Efektivně 

komunikuje se stávajícími obchodními partnery zařazenými do ceníkové skupiny A popř. 

omezeně do skupiny B, prodává produkt, přijímá objednávky, nabízí zákazníkům řešení 

jejich problémů a poradenství v oblasti nabízených produktů. Díky svému bezprostřednímu 

osobnímu působení je schopen mnohem účinněji než běžná reklama a ostatní podněty 

marketingové komunikace ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho o přednostech nabídky 

společnosti. Je poskytovatelem potřebných informací o potenciálních i stávajících 

zákaznících, zároveň je iniciátorem jednání, vztahujících se k uzavírání dlouhodobých 

smluv. Má stanovené přesné plány návštěv celého obhospodařovaného regionu, důležitých 

pro udržování a rozvíjení vztahů se zákazníky. Ovšem hlavním cílem obchodního zástupce 

zůstává získávání nových zákazníků a snaha o navyšování prodejů. 



Lenka Filipová: Analýza marketingového mixu společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

2015  38 

4.5.  Přímý marketing 

Ve společnosti je přímý marketing prováděn prostřednictvím emailu, ve kterém 

pracovnice logistiky na základě nařízení jednatele a získaných informací od obchodního 

zástupce, rozesílají stávajícím zákazníkům přání k významným svátkům a akční letáky. 

Pravidelnému rozesílání akčních letáků potenciálním zákazníkům předchází 

rozhodnutí o cílové skupině z hlediska segmentačních proměnných B2B trhů jako jsou 

geografie a demografie konkrétně odvětví, která by chtěla společnost oslovit.  

4.6. Zhodnocení komunikačního mixu v porovnání 
s konkurencí 

Webové stránky poskytují zákazníkům nejdůležitější informační a reklamní zdroj 

společnosti. Na webových stránkách společnosti Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

v porovnání s konkurencí chybí ceník nabízeného kompletního portfolia, ovšem detailní 

popis jednotlivých produktů má společnost důkladně propracovaný. Společnost dále na 

svých webových stránkách umisťuje reklamní letáky, které se u konkurence nenacházejí. 

[3] [5] 

Vztahy s veřejností jsou ve většině případů na stejné úrovni z důvodu povinností, 

které jsou pro těžební společnosti shodné a jsou nařízené právními předpisy z oblasti 

ochrany životního prostředí.  

Společnost se aktivně neúčastní výstav a veletrhů, nepořádá přednášky a exkurze, 

čímž zaostává za konkurenty a ztrácí tím výhodu získání nových zákazníků. [5] 

Osobní prodej je ve společnosti realizován pouze jedním obchodním zástupcem, což 

odpovídá konkurenci, která sice disponuje větším množstvím obchodních zástupců, ale 

každý z nich má přidělený jeden kraj. [5] 

Ostatní složky komunikačního mixu jsou srovnatelné s konkurencí, stejnorodost 

nerostných surovin a koncentrace na jeden segment omezuje množství a možnosti aktivit 

podporujících poptávku. 
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5. Návrhy a doporučení 
Současný marketingový a komunikační mix společnosti je v mezích možností firmy 

sestaven dobře. Z tohoto důvodu bych společnosti doporučila jen některé úpravy, které by 

pro ni mohly být přínosem, jak vyplývá ze zjištěných skutečností kapitoly 3 a 4. 

5.1. Výrobek 

Po zjištění skutečnosti, že společnost nenabízí jen vlastní produkci, ale zaměřuje se i 

na nákup jiných produktů, které ostatní pískovny nemají a zákazníci tyto produkty 

poptávají, jsem došla k názoru, že tuto část marketingového mixu má společnost dobře 

propracovanou. Jak vyplývá ze zjištění kapitoly 3.3, společnost navýšila tonáž celkového 

odbytu vlastních výrobků i zboží o 7% v meziročním srovnání let 2013/2014. 

5.2. Cena 

Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti těžebního průmyslu je jedním z 

nejdůležitějších faktorů ovlivňující výběr dodavatelů cena a dále ze zjištěného porovnání 

vyplývajícího z kapitoly 3.6, bych proto doporučila ke každému zákazníkovi přistupovat 

individuálně. Striktně zákazníky nerozdělovat do skupin A, B, C, ale snažit se u každého 

jednotlivého zákazníka analyzovat jeho reakci na jednání o cenách. Po důkladném zvážení 

možných variant řešení teprve přistoupit k tvorbě ceny dle vybrané metody nebo 

kombinace metod.  

5.3. Distribuce 

Společnost ve většině případů obchoduje s průmyslovými zákazníky, kterých je 

méně, ale produkty společnosti odebírají ve větším množství. Z tohoto důvodu má 

společnost obchodní vztahy vyřešeny uzavřenými dlouhodobými smlouvami. Dalším 

specifikem v oblasti těžebního průmyslu je výběr dodavatele podle spolehlivosti dodávek. 

Proto pro fyzickou distribuci společnost zvolila externího dopravce, který je natolik 

pohotový a pružný, že všechny dodávky zákazníkům dopraví včas a bez jakýchkoli 

problémů. 

Z uvedených zjištění vyplývá, že společnost dbá na důležitost distribuce a nic bych 

na ní neměnila. 
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5.4. Reklama 

Společnost k reklamě využívá internet, a sociální síť facebook což jsou fenomény 

dnešní doby, dále používá billboardy, které mohou zacílit i na konzervativnější zákazníky. 

Webové stránky společnosti jsou přehledné, výrazné s dostatečným množstvím informací 

potřebných k dokonalé informovanosti zákazníků. 

 Reklamní předměty a letáky společnost zahrnuje do své reklamní kampaně 

pravidelně, dále tiskne prospekty, ve kterých zákazníky obeznamuje se svými produkty. 

Přestože společnost reklamu nepodceňuje, tak bych ráda navrhla nějaká doplnění. 

Reklama v rádiu je dnes celkem běžnou součástí našich životů, rádia jsou umístěna 

téměř všude v kancelářích a provozech firem, v nákupních centrech, domácnostech, většina 

dopravních prostředků je opatřena rádiem. Dalo by se říci, že reklama v rádiu dostihne 

v podstatě každého z nás  

Proto se domnívám, že reklama v rádiu poskytuje účinné a úderné reklamní sdělení. 

Poslechovost českých celoplošných rozhlasových stanic se dá zjistit z dat na webových 

stránkách http://www.median.cz/docs/RP_2014_3+4Q_zprava.pdf výzkumů Radioprojektu 

a MML-TGI. Z výzkumů jasně vyplývá, že Rádio Blaník je tím rádiem, ve kterém by bylo 

žádoucí umístit reklamu. Protože mezi regionálními rozhlasovými stanicemi zaujímá první 

místo v poslechovosti. Společnosti bych doporučila obrátit se na obchodní oddělení Rádia 

Blaník, kde pracovníci obchodního oddělení pomohou vymyslet reklamní strategii, vyrobí 

rozhlasový spot a tím se postarají o to, aby vložená investice byla maximálně účinná. 

Dále jsem společnosti nechala vytvořit grafické návrhy reklamních polepů na firemní 

dopravní prostředky, neboť jsem přesvědčená, že reklamní polepy patří do kategorie 

připomínací reklamy, která pomáhá zachovat pozici společnosti ve vědomí veřejnosti. 

Varianta 1 (Obrázek č. 15) poskytuje dostatečné informace o společnosti a nabízí 

v náhledu přehled nabízeného portfolia společnosti. Je méně nákladná, protože je potřeba 

menší množství samolepící tiskové folie s následnou laminací s UV ochranou, výřez je 

proveden strojově. 

Varianta 2 (Obrázek č. 16) poskytuje stejné dostatečné informace o společnosti jako 

varianta 1. Ovšem z hlediska zpracování je náročnější a nákladnější, je zde nutné větší 

množství samolepící tiskové folie a výřez je nutno provést ručně. Varianta 2 v porovnání 

http://www.median.cz/docs/RP_2014_3+4Q_zprava.pdf
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s variantou 1 upoutá svým vizuálně zajímavějším zpracováním větší pozornost, i přestože 

nemá v náhledu přehled nabízeného portfolia. 

 

Obrázek č. 15 – Varianta 1 grafický návrh reklamního polepu 

Zdroj: [ PC SERVIS CENTER, Chomutov] 

 

Obrázek č. 16 – Varianta 2 grafický návrh reklamního polepu 

Zdroj: [ PC SERVIS CENTER, Chomutov] 

Inzerce v odborných tištěných časopisech či e-časopisech specializujících se na 

stavebnictví nebo zahradní architekturu má také své opodstatnění, vždyť toto reklamní 

sdělení by zahrnovalo všechny kategorie reklamy přesvědčovací, informativní i 

připomínací. 

5.5. Podpora prodeje 

V současné době společnost nevyužívá dostatečné množství podnětů k cílenému 

podnícení prodeje. Proto bych navrhla následující opatření. 

Zákaznická karta by mohla být tím stimulem k podnícení prodeje. Každý zákazník 

by měl svou zákaznickou kartu, která by byla opatřena identifikačním číslem, kontakty 

společnosti a základní řadou nabízených produktů. Na zákaznické kartě by se načítaly 

body za uskutečněné nákupy produktů společnosti. Jednou za čtvrtletí by se nákupy 

vyhodnotily a zákazníci by byli odměněni drobnými dárky dle výše odběrů. Dárky by 
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mohli být ve formě vtipných upomínkových předmětů, poslechových hudebních i 

mluvených CD, DVD, reklamních skleniček, triček apod. Zákaznickou kartu by obdržel 

každý zákazník jak fyzické, tak právnické osoby. 

Fyzické osoby uskutečňující nákup sporadicky v menším rozsahu by drobný dárek 

obdrželi okamžitě, protože sdělení, že tam jsem dostal dárek, tam běž nakupovat se šíří 

jako lavina. A z jedné fyzické osoby může být v krátkém čase osob pět. Dnešní doba je 

charakteristická drobnými úpravami okolí rodinných domů, proto i zacílení na fyzické 

osoby formou zákaznických karet může být přínosem.  

5.6. Public relations 

Pozitivní vztahy s veřejností se společnost snaží udržovat stávajícími prostředky, 

které jsou dostatečné. I přesto bych je několika postřehy doplnila.  

Pravdivá sdělení o společnosti, pozitivní reference a informace se šíří pouze 

z informovaných a vědoucích úst. Nevědomost u široké veřejnosti může v mnoha 

případech napáchat více škody než špatně nastavený marketingový mix. Doporučila bych 

proto společnosti vytvoření programu exkurzí přímo v areálu společnosti se zacílením na 

všechny věkové kategorie, pohlaví, i společenské třídy na území dotčených těžbou. Široká 

veřejnost by byla seznámena s činností společnosti přímo v centru dění, děti ze škol či 

školek by mohly být zapojené do různých soutěží s produkty společnosti. Přednášky pro 

studenty vzdělávacích institucí by mohly být vedeny přímo v učebnách obchodním 

zástupcem společnosti, který je nejpovolanější v umění přednášet o produktech 

společnosti. 

Účast na výstavách a veletrzích je významnou součástí navazování vztahů 

s veřejností. Vzhledem k tomu, že tato aktivita v sobě zahrnuje současně několik nástrojů 

marketingové komunikace, tak by neměla být společností opomíjenou záležitostí. S touto 

aktivitou lze v krátkém časovém úseku, koncentrovaně a cíleně působit jak na stávající i 

potenciální zákazníky, tak i na konkurenci. Průběh těchto aktivit je charakterizován 

osobními setkáními, navazováním nových obchodních vztahů a celkovým představením 

společnosti široké veřejnosti. Na přípravu mají společnosti obvykle delší čas, proto záleží 

na společnosti, jestli jí výstava či veletrh pomůže budovat a udržovat pozitivní vztahy 

s veřejností. 
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Společnost operuje především na území Ústeckého kraje, proto se jeví jako optimální 

volba pro výstavu Dům a zahrada Louny, která se koná každý rok. V roce 2014 výstavu 

navštívilo 31 596 návštěvníků a zúčastnilo se jí 255 vystavovatelů. Návrh expozice by 

mohl připravit architekt, samotnou realizaci by mohli provádět 2 dispečerky z oddělení 

logistiky s pomocí obchodního zástupce. Jednu třetinu měsíčního pracovního fondu by 

mohli věnovat realizaci expozice a všem činnostem souvisejícím s přípravou účasti na 

výstavě. 

5.7. Osobní prodej 

U osobního prodeje bych pouze doporučila zvážit možnost, přijmout na pozici 

obchodního zástupce ještě jednoho zaměstnance. Ten by se mohl intenzivně věnovat 

zákazníkům zařazených do ceníkových skupin B a C. 

5.8.  Přímý marketing 

Přímý marketing je ve společnosti realizován pouze ve spojitosti s rozesíláním přání 

a akčních letáků prostřednictvím emailu, ovšem nástrojů přímého marketingu je mnohem 

více.  

Katalog s kompletním portfoliem produktů a služeb rozesílaný potenciálním i 

stávajícím zákazníkům emailem, může být optimálním prostředkem přímého marketingu. 

Zákazníkům ušetří čas a v pohodlí svého působiště umožní výběr bez nutnosti osobní 

návštěvy. Není v možnostech obchodního zástupce obsáhnout tak širokou databázi 

zákazníků v tak krátkém časovém úseku jako email.   
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6. Závěr 
Každá ze složek marketingového a komunikačního mixu plní určitou funkci, 

navzájem se doplňují a v konečném výsledku působí součinně, to je důležité mít na paměti. 

V tržních podmínkách je možné jen zřídka úspěšně dosáhnout svých cílů výhradně 

spoléháním na náhodu a štěstí. Teoreticky zpracovaný marketingový a komunikační mix 

ovšem nelze brát jako směrodatné východisko. Tuto teorii je nutné přizpůsobit stávajícím 

podmínkám, ve kterých se daná společnost nachází. Ale nakonec závisí hlavně na člověku, 

co a jak z těchto čím dál dokonalejších nástrojů dokáže využít v každodenní praxi.  

Cílem této práce bylo zhodnocení marketingového a komunikačního mixu a navržení 

případných optimalizací a doporučení pro společnost Severočeské pískovny a štěrkovny 

s.r.o., která se zabývá těžbou, úpravou a prodejem štěrkopísků, koupí zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje a prodej a dále nakládáním s inertními odpady. 

V teoretické části jsou popsána specifika marketingového mixu v oblasti těžebního 

průmyslu, jeho význam pro podniky obchodující na B2B trzích. Rozbor marketingového a 

komunikačního mixu včetně všech jeho nástrojů tvoří obsáhlou část bakalářské práce. 

Tento teoretický rozbor je aplikován v praktické části práce na zhodnocení současného 

marketingového a komunikačního mixu společnosti. 

V praktické části je představena společnost, její vznik, vlastnické vazby a předmět 

její činnosti. Dále se práce zabývá hierarchií společnosti, která má význam pro pochopení 

pochodů marketingového a komunikačního mixu ve společnosti. 

V dalších bodech praktické části je uvedeno zhodnocení každého jednotlivého prvku 

marketingového a komunikačního mixu. 

Cílem práce bylo navržení případných optimalizací a doporučení. Jedná se spíše o 

doporučení a doplnění, protože společnost má ve stávajících podmínkách marketingový a 

komunikační mix dobře sestaven. Doporučení a doplnění se týkala oblastí, která společnost 

poněkud opomíjela. 

U složky marketingového mixu cena byla navržena možnost individuálního 

posuzování zákazníků z hlediska volby metod cenotvorby. Což by mohlo pro společnost 

znamenat přírůstek nových zákazníků a mohlo by dojít k posunu vztahů se stávajícími 

zákazníky. 
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Komunikační mix byl obohacen několika doporučeními. U reklamy byla navržena 

vylepšení v podobě možnosti umístění reklamního spotu v rádiu. Pro společnost byly 

navrženy grafické návrhy polepů na firemní dopravní prostředky. Dále bylo společnosti 

doporučeno využívat inzerce v odborných časopisech zaměřených na žádoucí oblast trhu. 

Podpora prodeje by z pohledu vyhodnocení mohla být podpořena zákaznickou kartou. 

Public relations bylo doplněno návrhem realizace exkurzí a odborných přednášek přímo ve 

vzdělávacích ústavech, návštěv výstav a veletrhů na pozici vystavovatelů, protože pro 

těžební společnost je pozitivní veřejné mínění stěžejní. U osobního prodeje bylo navrženo 

doporučení zvážit možnost přijmutí dalšího zaměstnance na pozici obchodního zástupce. 

Přímý marketing byl obohacen návrhem, který zahrnoval rozesílání katalogů se všemi 

produkty společnosti emailem. 

Společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. spadá do kategorie malých 

podniků, nemá samostatné marketingové oddělení, plně neuplatňuje marketingové řízení, 

přesto s ohledem na tyto skutečnosti má jednotlivé prvky mixů dobře zabezpečené. Ve 

společnosti se dbá na důležitost jednotlivých prvků a jsou sestavovány s ohledem na cílové 

zákazníky. Proto je společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. vyhledávanou a 

uznávanou společností na cílových trzích. Z tohoto důvodu nebyly nutné velké změny ke 

zdokonalení podob marketingového a komunikačního mixu společnosti. 
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