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Anotace 

Cílem bakalářské práce „Marketingový mix ve vybrané společnosti“ je analýza 

marketingového mixu dané společnosti a doporučení pro zvýšení prodeje a zlepšení pozice 

na trhu. Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

zabývá jednotlivými koncepcemi marketingového mixu – popisuje sloţky koncepce „4P“. 

Praktická část vyuţívá teoretické poznatky a je zaměřena na zhodnocení marketingového 

mixu dané společnosti. V závěru jsou navrţena doporučení pro tvorbu marketingového 

mixu. 

Klíčová slova: marketingový mix, analýza, sluţba, obchodní zástupci, firma, kancelářské 

potřeby. 

Annotation 

The aim of thesis „ Marketing mix of selected company“ is to analyse marketing mix of 

selected company and to give a recommendation for increasing its sales and improving its 

market position. Thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part deals 

with individual concepts of marketing mix – it provides information about concept „4P“. 

Practical part uses theoretical knowledge and is focused on evaluation of marketing mix of 

selected company. There are proposed recommendations for the creation of marketing mix, 

in the conclusion of this thesis. 

Keywords: marketing mix, analysis, service, sales representatives, company, office 

supplies.
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1 Úvod 

Česká ekonomika prošla od revoluce v roce 1989 mnoha změnami. Z pohledu 

zákazníka se změny projevily tak, ţe nabízené mnoţství převyšuje mnoţství poptávané, 

sortiment je širší a obchodníci přistupují k zákazníkům profesionálněji. V současnosti je 

boj s konkurencí, tak obrovský, ţe obavy z odchodu zákazníků ke konkurenci je obrovský, 

a proto je boj o zákazníky stále náročnější a ţádá si nové inovace v přístupu a komunikaci. 

V těchto podmínkách je klíčové a rozhodující zaujmout klienta a dokázat mu nabídnout to 

co potřebuje v hodnotě, kterou dokáţe zaplatit. Také proto roste důleţitost marketingu a 

hlavně celku, jako je marketingový mix, který má pro společnost zásadní význam v boji 

s konkurencí a především má zaujmout zákazníky.   

Marketing je v dnešní době nedílnou součástí kteréhokoliv podniku, který nabízí 

produkt, sluţbu nebo cokoliv po čem je poptávka, proto v otázkách rozšiřování 

podnikatelských aktivit firem sehrává bezpochyby nepostradatelnou roli. Soustředí-li se 

společnosti výhradně jenom na náklady, nikdy tato společnost nebude konkurence schopna 

a bude se blíţit ke svému zániku. Společnosti potřebují růst, přitahovat nadané a pracovité 

lidi, vytvářet motivaci pro své zaměstnance a dávat jim příleţitosti k pracovním postupům. 

V neposlední řadě vyuţít tyto moţnosti k efektivnímu boji a soutěţi s ostatními 

konkurenty. Marketing nese hlavní odpovědnost za to, ţe společnost bude dosahovat 

ziskového růstu svých příjmů.  

Cílem mé bakalářské práce je analýza současného marketingového mixu dané 

společnosti a sestavit doporučení pro tvorbu nového marketingového mixu nebo 

k vylepšení stávajícího marketingového mixu. Pro svoji práci jsem si vybral společnost, 

která je významným předním hráčem ve velkoobchodním zásobování kancelářskými 

potřebami, obalovým materiálem a drogistickým sortimentem. Tuto společnost jsem si 

vybral proto, ţe v minulosti jsem zde pracoval a zaujala mě moţnost analyzovat současný 

marketing a přijít s inovací, protoţe konkurence je obrovská.  

Svoji bakalářskou práci jsem rozdělil na část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části jsem vyuţil odborné literatury, která popisuje teoretická východiska 

marketingového mixu a podrobně se věnoval vybrané koncepci „4P“. V celé téhle kapitole 

jsem se zabýval teorií produktu, ceny, místa a propagace.  
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V praktické části jsem analyzoval současný stav marketingového mixu společnosti. 

Cílem analýzy bylo najít silné a slabé stránky společnosti a vyuţít potencionálu, který 

zatím nebyl vyuţit.  

V rámci marketingového plánu si daná společnost zadala hlavní cíl především pomoci 

vedení společnosti najít slabé stránky svého marketingu a pokusit se nastavit marketingový 

mix tak, aby stoupla spokojenost zákazníků a majitelů společnosti.  
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2 Teorie marketingového mixu 

Historie teorie marketingového mixu sahá do počátku 60. let minulého století a je 

spojena se jménem profesora Jerome McCarthy z Northwestern University, který navrhl 

čtyři sloţky marketingových aktivit, označené jako čtyři P. [1] 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma pouţívá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma můţe 

udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu nebo sluţbě. [8] 

Marketingový mix odkazuje na soubor akcí nebo taktik, které společnost pouţívá k 

propagaci své značky nebo produktu na trhu. 4P tvoří typický marketingový mix - cena, 

produkt, propagace a místo. V současné době však marketingový mix stále více zahrnuje 

několik dalších „P“ jako Obal, Umístění, Lidé a dokonce i Politika jako důleţité prvky 

mixu. [16] 

K naplnění cílů marketingu slouţí marketingový mix, tedy soubor marketingových 

nástrojů, který firma pouţívá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů. 

Marketingový mix je vymezen v angličtině čtyřmi „P“ 

 Produkt (Product) – tedy zboţí či sluţba, kterou zákazník nakupuje 

 Cena (Price) – za kterou je produkt prodáván a nakupován 

 Místo (Place) – zde se jím rozumí trh (anglicky market place), na který je produkt 

dodáván a cesty, kterými se tam dostává 

 Propagace (Promotion) – tedy způsob, jak dát vědět cílovému trhu o produktu a 

jeho dodavateli. 

Někteří autoři, například Chapman, k těmto čtyřem P přidávají ještě dvě další:  

 Plánování (Planning) 

 Lidé (People) [12] 

Jednotlivé prvky mixu můţe marketingový manaţer namíchat v různé intenzitě i 

v různém pořadí. Slouţí stejnému cíli: uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci 

zisk. [3] 
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Tím je kladen důraz na marketing jako řídicí proces, kde řízení rozumíme ovlivňování 

řízeného objektu řídícím subjektem za účelem dosaţení stanoveného cíle. Jinými slovy, 

marketingový mix sám o sobě zůstane pouhým přehledem metod a nástrojů, pokud se tyto 

nástroje nestanou součástí systematického procesu podnikového řízení, který budou uvádět 

v ţivot lidé vybavení potřebnými znalostmi. [12] 

Při sestavování marketingového mixu je vţdy nutné respektovat vzájemné vazby 

jednotlivých prvků. Úspěch na trhu totiţ závisí na celkovém správném „poměru‟, 

„namixování‟ či jejich kombinaci s ohledem na cílové zákazníky. Dílčí, nesystémové 

změny jednotlivých prvků nebo i jejich nesprávné kombinování zpravidla nezlepší 

konečný výsledek. Naopak. Jedna, i kdyţ vynikající sloţka marketingového mixu nemůţe 

zachránit situaci v případě, kdy podnik nevěnuje zbývajícím náleţitou pozornost. Jediný 

nevhodně nastavený prvek můţe váţně ohrozit, ne-li zcela zhatit i velmi dobře připravenou 

nabídku. Zákazník je totiţ vnímá ve vzájemné závislosti a provázanosti. [3] 

Proto jestliţe máme vynikající, špičkový produkt, měla by jeho úrovni odpovídat 

také cena (vysoká).  Podobně distribuce by měla být luxusní a propagace v prestiţních 

médiích. Avšak je-li naopak produkt horší kvality, můţe se prodávat za „lidovou‟ cenu, 

třeba na ulici a k jeho propagaci postačí popsaná lepenka. [10]  

Marketingový mix je naší nabídkou zákazníkům. Při jeho vytváření je důleţité vědět, 

pro koho a jak ho máme nastavit, aby mohlo dojít k úspěšné směně, k prodeji. 

V kaţdém případě by měl marketingový mix představovat pro zákazníka hodnotu.  

Jednak jako celek 4P ve vzájemně provázané nabídce.  Zároveň by však pro něj měla být 

hodnotou kaţdá z jeho sloţek sama o sobě. Tedy produkt by měl být hodnotou stejně jako 

cena, distribuce či propagace. 

Pro některé obory však kombinace pouze těchto základních „4P‟ vytváří příliš úzký 

rámec, který není schopen dostatečně reagovat na všechna specifika příslušné oblasti. Týká 

se to především sluţeb, kde hraje určující roli „konkrétní člověk‟ jako její realizátor, 

poskytovatel. [3] 

Pokud uvěříme, ţe kaţdý ve firmě by měl slouţit zákazníkovi a tvořit pro něj 

hodnotu, pak je zřejmé, ţe kaţdý pracovník musí provádět marketing bez ohledu na funkci 



Adam Dočkal: Marketingový mix vybrané společnosti 

2017  5 

 

nebo oddělení. Ve skutečnosti je dokonce většina tradičních aktivit spadající pod kontrolu 

marketingu, jako je výzkum trhu, reklama a podpora prodeje, těmi nejméně důleţitými 

prvky vytvářející hodnotu pro zákazníka. [9] 

 

Obrázek 1: Prvky marketingového mixu 4P [11] 

 

2.1 Produkt 

Základem kaţdého podnikání je produkt nebo nabídka. Cílem podniku je dosáhnout 

toho, aby produkty či nabídky odlišil od ostatních a zlepšil způsobem, který přiměje cílový 

trh, aby jej preferoval a dokonce za ně platil i vyšší cenu. [5] 



Adam Dočkal: Marketingový mix vybrané společnosti 

2017  6 

 

Produkt je jednou ze základních sloţkou marketingového mixu, je tím, co chceme na 

trhu směnit, prodat. V marketingu se za produkt chápe cokoliv, co slouţí k uspokojení 

určité lidské potřeby, ke splnění přání a co lze nabízet ke směně. Termín „produkt‟ se tak 

pouţívá k označení jak hmotných předmětů (věcí, ale také ţivých organismů), tak i 

nehmotných. Podle definice Americké marketingové asociace je za produkt povaţováno to, 

co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, uţívání anebo ke spotřebě, tj. 

vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníka. Produktem 

mohou být nejen fyzické předměty, ale také sluţby, osoby, místa, organizace, myšlenky, 

kulturní výtvory a mnohé další hmatatelné i nehmatatelné věci. [3] 

Základním kamenem marketingové politiky je produkt. Máme-li na mysli výrobní či 

obchodní podniky, hovoříme spíše o výrobku nebo o zboţí. U podniků nabízejících sluţby 

je to výkon nebo sluţba. Obecně, je moţno všechny tyto výsledky podnikových výkonů 

nazývat produkty. [13] 

2.1.1 Tři úrovně produktu: 

Výrobek (případně sluţba), který dodáváte na trh. Tato kategorie zahrnuje spoustu 

dalších prvků. Produktem není pouze samotná věc, kterou prodáváte, ale je to také 

poskytovaná záruka, přidruţený servis, obal a případně i zákaznická podpora. Celkově 

shrnujeme produkt pod pojem komplexní výrobek. Ten obsahuje tři vrstvy. První z nich je 

jádro, tím je samotný výrobek či sluţba. Nadstavbou nad touto vrstvou je obal, design, 

kvalita a značka. Třetí vrstvou je pak instalace, záruka, servis, úvěr, rychlost dodávky a 

záruka.[19] 

 Jádro produktu: představuje hlavní uţitek, hodnotu, kterou je produkt schopen 

zákazníkům poskytovat. Je přínosem, jenţ pomáhá řešit jejich problémy, je tím, 

kvůli čemu si produkt zakoupíme. 

 Reálný (vlastní) produkt: V této rovině se na prvním místě jedná o kvalitu, která je 

jedním z hlavních nástrojů budování pozice na trhu. Představuje komplexní 

kategorii a obecně lze říci, ţe se jedná o způsobilost plnit poţadované funkce. 

 Rozšířený produkt: zahrnuje tzv. rozšiřující faktory, které poskytují zákazníkovi 

vnímanou výhodu. Obvykle se jedná o sluţby spojené se zakoupením produktu, 
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jako jsou doprava k zákazníkovi, instalace a uvedení do provozu, poradenství, 

aktualizace, opravy, údrţba apod. [3] 

 

Obrázek 2: Vrstvy produktu 

2.1.2 Ţivotní cyklus produktu 

Podle modelu ţivotního cyklu produktu připomíná ţivot produktu ţivot člověka. Daný 

model předpokládá, ţe kaţdý produkt projde dříve či později čtyřmi charakteristickými 

fázemi. Těmi jsou uvedení na trh, růst, zralost, úpadek. Kaţdá z těchto čtyř fázi je spojena 

s jinými problémy a výzvami, vyţaduje proto odlišné marketingové postupy a strategie. 

Délka, časové rozloţení i průběh ţivotního cyklu se u jednotlivých produktů i oborů liší. 

Cyklus ţivotnosti produktu se všeobecně zkracuje. Na základě koncepce ţivotního cyklu 

produktu lze rozpracovat marketingové strategie podle fáze, ve které se produkty 

nacházejí. [5,6] 

 Fáze zavádění začíná v okamţiku, kdy je nový produkt uveden na trh. Vzhledem 

k tomu, ţe ho zákazníci prakticky neznají a nemají s ním ţádné zkušenosti, jsou 

příjmy z prodeje malé a zisk je nulový. Naopak je nutné vynakládat značné částky 

na propagaci. Pro toto stádium ţivotního cyklu je typická poměrně velká míra 

rizika, zda se na trhu uchytí. Zaváděnou novinkou je nutné neustále upravovat, 

odstraňovat nově se vyskytující nedostatky a závady, stejně jako dolaďovat 

technologii výroby, spolupráci s dodavateli i s odběrateli (distributory). 

 Fáze růstu je charakterizována růstem prodeje. Zájem zákazníků o produkt i vlastní 

trţby se zvyšují. Zároveň se začínají na trhu objevovat konkurenční produkty, 

Jádro 
produktu 

Reálny 
produkt 

Rozšířený 
produkt 
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obvykle za niţší cenu. Konkurence totiţ přichází na připravený trh, kdy zákazníci 

jiţ produkt znají a není nutné vydávat prostředky na jejich „osvětu‟. Navíc 

konkurence novinku především napodobí, čímţ šetří čas a prostředky na její 

výzkum, vývoj a testování. 

 Fáze zralosti má pro komerční úspěch firmy rozhodující význam. Objem prodeje a 

trţeb se dostaly na maximum. Díky minimálním výdajům na propagaci a sniţování 

nákladů na výrobu, ale také pod tlakem stále početnější konkurence, dodávající na 

trh plagiáty za niţší ceny dochází ke zlevňování. Produkt se tím stává dostupnější 

pro další segmenty. 

 Ve fázi úpadku začne odbyt a prodej produktu klesat. Na trhu se objevují nové a 

mnohdy i lepší produkty. Investice do propagace (zejména reklamy) jiţ nemají 

ţádný smysl, snad s výjimkou podpory prodeje. V této fázi by se „novinka‟ měla 

z trhu stahovat, vyprodávat, případně exportovat na méně rozvinuté a náročné trhy. 

Pomalu bychom měli zavádět další „novou novinku‟. V rámci produktového 

portfolia by měla vzniknout návaznost. Vše by totiţ mělo fungovat jako nikdy 

nekončící proces několika produktů, nacházejících se v různých fázích ţivotního 

cyklu. Tedy například máme-li jeden produkt ve fázi růstu či dokonce zralosti, 

připravujeme další novinku. [3,6,12,15] 

 

Obrázek 3: Ţivotní cyklus produktu [21] 

Koncepce ţivotního cyklu se ukazuje být velmi uţitečnou pomůckou při odhadech 

aktuální situace a moţné délky existence produktu na trhu. Přes své výhody však má také 
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negativní stránky, je totiţ mnohdy velmi těţké stanovit, ve které fázi svého ţivotního cyklu 

se produkt právě nachází – pokud se ovšem prokazatelně nejedná o fázi úpadku, ale i tato 

fáze lze úspěšně alespoň na čas odvrátit. U Spotřebního zboţí můţe k prodlouţení 

ţivotního cyklu produktu přispět například inovace jeho některých stránek, zejména 

designu. V kaţdém případě tvar křivky cyklu, především ve své druhé polovině (tzn. Fáze 

zralosti a úpadku), můţe v konkrétních případech nabývat nejrůznějších podob. Lze si 

představit například módní výstřelky, jejichţ obliba strmě vylétne vzhůru a za pár týdnu 

stejně rychle opadne. Stejně tak je těţké odhadnout délku celého cyklu, případně jeho 

jednotlivých fází. Jiţ byl zmíněn bleskový průběh módních výstřelků, jejichţ úspěch na 

trhu můţe být záleţitostí několika týdnu. Naopak některé produkty z oblasti kosmetiky, 

nápojů, cigaret, cukrovinek, ale také třeba uměleckých děl jsou tzv. trvalkami na trhu 

(evergreeny).  Je po nich poptávka i po několika desetiletích od jejich uvedení. [3,6,15] 

 

2.2 Cena 

Všechny výrobky a sluţby mají cenu a právě tak mají hodnotu. V nejuţším smyslu je 

cena peněţní částkou účtovanou za výrobek nebo sluţbu. V širším smyslu je cena 

souhrnem všech hodnot, které zákazníci vymění za uţitek z vlastnictví nebo uţívání 

výrobku nebo sluţby. V minulosti představovala cena hlavní faktor, který ovlivňoval 

nákupní rozhodnutí. Přesto v posledních letech, při nákupním rozhodování, hrají stále větší 

důleţitost necenové faktory. [8] 

Cenou se v marketingovém mixu rozumí to, co poţadujeme za nabízený produkt. Je 

vyjádřením jeho směnné hodnoty. Nejčastěji má podobu částky, určitého mnoţství 

peněţních jednotek, případně objemu jiných produktů. [3] 

Stanovení správné ceny zboţí a sluţeb má vzrůstající vliv na hospodaření firem. 

Cena působí jako faktor marketingové způsobilosti tím intenzivněji, čím lépe odráţí 

technickou způsobilost daného produktu. Cena ovlivňuje poptávku, ovlivňuje postavení 

firmy vůči konkurenci i její celkové postavení na trhu. Cena by měla splňovat strategické 

kritéria firmy a současně i očekávání trhu. [5] 
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Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který představuje pro firmu zdroj 

příjmů. Všechny ostatní jeho sloţky, jako jsou produkt, distribuce i propagace, vyţadují 

naopak výdaje. I kdyţ je správné stanovení ceny jedním z nejdůleţitějších a 

nejzávaţnějších kroků manaţerského rozhodování, v mnohých firmách se mu nevěnuje 

dostatečná pozornost. Cenová politika se v praxi nerealizuje dobře především proto, ţe 

správné stanovení ceny znamená spojit racionální kalkul s uměním odhadnout budoucí 

reakci zákazníků i konkurence. Při tvorbě cen se chybuje především v tom, ţe podnik aţ 

příliš úzkostlivě sleduje pouze své výrobní náklady a naopak nereaguje dostatečně pruţně a 

včas na změny, k nimţ na trhu dochází. Je to dáno tím, ţe daleko snáz jsem schopni 

spočítat náklady neţ reakci trhu. Svým číselným vyjádřením budí cena klamný dojem, ţe 

její stanovení je kdovíjak exaktní, nezpochybnitelné a hlavně neměnné. Naopak s cenou 

nejen můţeme, ale naopak musíme pracovat. Často je určována bez ohledu na ostatní 

sloţky marketingového mixu, případně se zapomíná přihlíţet k průběhu ţivotního cyklu 

produktu. [3] 

Z hlediska marketingového řízení vyniká cena mimořádnou flexibilitou. Lze ji 

okamţitě změnit. Stačí se doslova na místě operativně dohodnout se zákazníkem.  

K základním způsobům stanovení ceny počítáme: 

1. Cena zaloţená na nákladech (nákladově orientovaná cena), je jedním 

z nejběţnějších a nejčastěji pouţívaných způsobů stanovení ceny. Pomocí 

kalkulačních postupů vyčísluje náklady na výrobu a distribuci produktu. 

Jedním z hlavních důvodů pro pouţívání těchto postupů je jejich 

jednoduchost a relativně snadná dostupnost podkladových údajů pro její 

výpočet.  

2. Cena na základě poptávky (poptávkově orientovaná cena) – vychází 

z odhadu objemu prodeje v závislosti na různé výši ceny a zejména z toho, 

jaký vliv bude mít změna ceny na velikost poptávky. 

3. Cena na základě cen konkurence (konkurenční orientovaná cena) – pokud 

má firma srovnatelné produkty jako konkurence, můţe uvaţovat také o 

srovnatelné ceně. Tento způsob se uţívá zejména při vstupu na nové 

zahraniční trhy.  
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4. Cena podle marketingových cílů firmy, podle toho, čeho chce na trhu 

dosáhnout, co chce získat. Pokud chce podnik maximalizovat objem prodeje 

a podíl na trhu, bude spíše nastavovat niţší, všeobecně akceptovatelnou 

hladinu. Chce-li však především maximalizovat zisk, bude mít naopak ceny 

co nejvyšší. Dalším cílem můţe být likvidace konkurence. V tomto případě 

vyvolá nízká cena tzv. cenovou válku. Pokud je cílem posílení image firmy a 

jejich produktů, bude její prestiţ vyjadřovat i vysoká, prestiţní cena. 

5. Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem se opírá o znalost 

hodnoty, kterou zákazník připisuje produkt. Obvykle se zde vyuţívá 

výsledků marketingového výzkumu. Cenu stanovujeme tak, aby maximálně 

odpovídala výši hodnoty, jakou produkt pro zákazníka představuje. Tímto 

způsobem bychom měli dosáhnout především spokojenosti zákazníka. 

[1,3,5,6,13] 

2.3 Distribuce 

Firmám k úspěchu nestačí jen vyrobit produkty, které uspokojují dnešní i budoucí 

potřeby a přání zákazníku, stanovit cenu produktů, kterou jsou zákazníci ochotni 

akceptovat, a informovat i přesvědčovat zákazníky o výhodnosti vlastnění určitého 

produktu nebo naopak jeho nevlastnění a o vyuţití sluţby, která by pro ně mohla být 

výhodnější neţ samotné vlastnictví produktu. Produkt, coţ našem případě znamená 

přinejmenším výrobky a sluţby, musí být zákazníkovi dodány – distribuovány, a to 

způsobem, který bude pro firmu přínosem a zákazníkům přinese odpovídající hodnotu. [5] 

Distribuce je důleţitou součástí marketingového mixu. Obsahuje sérii kroků 

zahrnujících dodávku produktů (výrobků, sluţeb, myšlenek aj.) od výrobce (producenta) 

ke koncovému spotřebiteli. Úkolem distribuce je co nejvíce přiblíţit vyrobené produkty 

z místa jejich vzniku k zákazníkovi. Způsob distribuce zboţí a sluţeb jsou ovlivněny 

produktem, cenou a zejména samotným zákazníkem, jeho potřebami i pohledem na 

způsob, jaký by mu zboţí mělo být doručeno. [15] 

V marketingovém pojetí se celý proces distribuce chápe komplexněji neţ jenom jako 

pohyb zboţí z místa na místo. Ten, jak vidíme na následujícím přehledu, tvoří pouze první 

z jeho celkem tří kroků: 
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1. Fyzická distribuce, jeţ v sobě zahrnuje přepravu zboţí, jeho skladování a 

řízení zásob takovým způsobem, aby prodejci byli schopni vţdy uspokojit 

poţadavky poptávky 

2. Změna vlastnických vztahů, kdy směna umoţňuje kupujícím uţívat předměty 

nebo sluţby, které potřebují nebo chtějí mít. 

3. Doprovodné a podpůrné činnosti, k nimţ patří například organizace 

marketingového výzkumu, zajišťování propagace zboţí, poradenská činnost, 

poskytování úvěrů, pojišťování přepravovaných produktů atd. 

Distribuční síť můţe být tvořena aţ třemi skupinami subjektů, kterými jsou: 

 Výrobci (těţební průmysl, prvovýrobci, zpracovatelé) 

 Distributoři (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti) 

 Podpůrné organizace (agentury pro marketingový výzkum trhu, reklamní 

agentury, pojišťovny, banky, advokátní kanceláře apod.) 

Všem distribučním cestám je společné to, ţe na jejich začátku stojí producenti a na 

konci jejich zákazníci, případně spotřebitelé. Mezičlánky distribučních cest jsou tzv. 

zprostředkovatelé, působí mezi výrobcem a konečným zákazníkem. 

Z obecného hlediska lze distribuci dělit na přímou a nepřímou. Přímá distribuce se 

obejde bez zprostředkujících mezičlánků. Dochází zde k bezprostřednímu kontaktu 

(komunikaci) mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Naopak při nepřímé distribuci 

mezi ně vstupuje jeden nebo i více zprostředkujících mezičlánků. [3] 

2.3.1 Přímá distribuce  

Přímá distribuční cesta je nejjednodušší formou distribuce, při níţ výrobce prodává 

své produkty přímo konečnému zákazníkovi. Pro názornost si ji můţeme představit 

následujícím schématem. 

 

Obrázek 4: Přímá distribuce 

Výrobce (Producent) 

Zákazník 



Adam Dočkal: Marketingový mix vybrané společnosti 

2017  13 

 

Je třeba upozornit na podstatu, ale bohuţel často opomíjenou skutečnost, a sice ţe na 

tomto schématu je znázorněna také zpětná vazba, reakce zákazníka. Můţe se jednat o tak 

důleţité součásti prodeje, jako jsou způsob placení, ale také o reklamaci či vyjádření 

spokojenosti nebo nespokojenosti.  

K výhodám přímé distribuce lze počítat především:  

 Přímý kontakt se zákazníkem, díky čemuţ jsme schopni lépe poznat jeho 

spokojenost či případné další přání, představující nedocenitelné podněty pro 

další inovaci produkce a produktu, nebo jiţ zmíněná zpětná vazba. 

 Kontrola produktu do posledního okamţiku před prodejem zákazníkovi. 

 Niţší náklady. 

Naopak k jejím hlavním nevýhodám patří, ţe tímto přístupem nikdy nepokryjeme tak 

rozsáhlý trh jako nepřímou distribucí. [3,5,15] 

2.3.2 Nepřímá distribuce 

Jak vidět na obrázku nepřímá distribuce můţe mít jeden, dva, ale i více mezičlánků. 

Podle toho se potom také nazývá jednoúrovňovou, dvouúrovňovou atd. 

 

Obrázek 5: Nepřímá distribuce 

Z obrázku je dále patrné, ţe v případě nepřímé distribuce ztrácí výrobce (producent) 

bezprostřední kontakt se zákazníkem a stejně tak kontrolu nad svým produktem před jeho 

předáním zákazníkovi. V obou ohledech se stává závislým na zprostředkujícím 

distributorovi. 

K základním přednostem nepřímé distribuce patří: 

 Násobí kapacitu distribuční cesty a zvyšuje její schopnost uspokojovat 

poţadavky rozsáhlejších trhů. 

Výrobce 
(Producent) 

Zprostředko
vatelé  

Zákazník 
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 Zbavuje výrobce problému spojených s vyhledáváním vhodných zákazníků a 

se samotným prodejem. 

 Zajišťuje nabídku zboţí na správných místech a ve správném čase. 

V úvodním odstavci jsme si uvedli, ţe distribuce je náročnou záleţitostí. Proto stále 

častěji vyuţívá principů logistiky, která se snaţí optimalizovat vyřizování objednávek, 

skladování, manipulaci s materiálem, dopravu a kontrolu zásob.[3,5,15] 

2.4 Propagace 

Poslední, ale mimořádně viditelnou sloţkou klasického marketingového mixu je 

propagace. Proto také, řekne-li se marketing, obvykle se hned kaţdému vybaví reklama 

coby nejznámější nástroj propagace. Reklama podobně jako prodej patří do marketingu, 

ale marketing zahrnuje mnohem více aktivit a nástrojů, neţ pouze tyto dva. 

Prostřednictvím propagace sděluje podnik zákazníkům a obchodním partnerům informace 

především o svých produktech, jejích cenách i místech prodeje. Při této činnosti, která se 

také označuje jako komunikační mix, resp. marketingová komunikace, se v současnosti 

pouţívají kromě jiţ zmíněné reklamy také další nástroje, jako je podpora prodeje, public 

relations (vztahy s veřejností), osobní prodej a direct marketing (přímý marketing). [3] 

Propagace komunikuje s cílovým trhem o produktu a jeho dodavateli. Cílem 

propagace je informovat, přesvědčit a připomenout. Propagace se podle toho dělí na tři 

typy – informativní, přesvědčovací a připomínací propagaci.  

 Informativní propagace má za cíl informovat zákazníka o produktu a jeho 

uţitku, vysvětlit jeho uţívání, opravit případné zkreslené dojmy či vytvářet 

image značky. Jinými slovy, jejím cílem je vytvořit poptávku po produktu. 

Proto je důleţitá v úvodních stadiích ţivotního cyklu produktu, tedy ve fázi 

zavádění a růstu. 

 Přesvědčovací propagace má za cíl přesvědčit zákazníka o výhodách našeho 

produktu v porovnání s produkty konkurence, coţ můţe, ale nemusí znamenat 

přímé srovnávání mezi produkty. Jiným cílem můţe být například přimět 

zákazníka k okamţitému nákupu. Tato propagace je důleţitá ve fázi zralosti a 

poklesu. 
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 Připomínací propagace hraje důleţitou roli zvláště ve fázi zralosti a poklesu. 

Jejím cílem je připomenout existenci jiţ známého a zavedeného produktu, tedy 

jiţ ne přesvědčit o jeho kvalitách. Podobnou funkci má i utvrzovací propagace 

s cílem přesvědčit zákazníka, ţe si vybrali správně. 

Jak vidíme, volba správného typu propagace závisí především na dobrém odhadu 

ţivotního cyklu produktu a chování trhu. [12] 

2.4.1 Osobní prodej  

Osobní prodej je velice efektivní nástroj komunikace především v situaci, kdy chceme 

měnit preference, stereotyp a zvyklosti zákazníků. Díky osobnímu působení je moţné 

většího efektu neţ běţná reklama. Tímto aspektem můţeme zákazníka přesvědčit o 

přednostech a výhodách nové nabídky. V marketingovém chování nejde pouze o produkt 

prodat, ale také informovat zákazníka o jeho správném pouţívání, manipulaci a 

spotřebováním. [4] 

Osobní prodej je dalším mimořádně účinný nástroj komunikačního mixu. Staví na síle 

osobní, bezprostřední komunikace „tváří v tvář“ (či „z očí do očí“) se zákazníkem. Velmi 

důleţitá je v tomto případě osobnost prodejce, tj. míra jeho profesionality, znalost 

nabízeného produktu, celkové chování a vystupování, znalost psychologického působení 

na zákazníky a důvěryhodný vzhled. Osobní prodej je vyuţíván pro některé specifické 

druhy zboţí, například kosmetika, encyklopedie, některé typy elektrospotřebičů, 

kuchyňského nádobí, pojištění osob a majetku, kabelové televize apod. Zejména je 

základním komunikačním nástrojem v marketingu zaměřeném na organizace (business to 

business – zkráceně B2B). 

Osobní prodej má v porovnání s jinými formami marketingové komunikace několik 

zásadních výhod. K těmto přednostem například patří:  

 přímý osobní kontakt se zákazníkem a moţnost bezprostředně reagovat na jeho 

chování, 

 prohlubování a kultivace prodejních vztahů od prostého realizovaného prodeje, 

aţ po vytváření osobních, přátelských vztahů, 
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 budování databází osvědčených zákazníků, které umoţňují udrţování kontaktů 

se stávajícími zákazníky a reálnou moţnost dalšího prodeje, 

 vyuţívání a uplatňování psychologických postupů ovlivňování zákazníků a 

umění usměrňovat jejich potřeby a poţadavky.[1,3,13,15] 

Osobní prodej by se však měl provádět citlivě a ohleduplně. Zákazník by se neměl 

cítit jako lapená oběť, ale naopak příjemně. Obchod by měl být realizován v přátelské 

atmosféře. V osobním prodeji by se k zákazníkovi mělo chovat s respektem a jeho názory 

by pro obchodního zástupce měli hrát velkou roli. [4] 

2.4.2 Podpora prodeje  

Podpora prodeje se dotýká produktové, cenové a distribuční politiky a orientuje se na 

zákazníka, zprostředkovatele a na vlastní prodejní personál. Podpora prodeje na rozdíl od 

reklamy působí na zákazníka okamţitě. Nutí ho učinit rychlá rozhodnutí. Podpora prodeje 

usiluje o zvýšení obratu dočasným sníţením ceny, nabídkou objemnějšího balení, získání 

nových zákazníku, odměněním stávajících zákazníků, zvýšením četnosti nákupů nebo 

zvýšením přitaţlivosti zboţí dodatečnými opatřeními. [5] 

Z obecného hlediska se za podporu prodeje označují komunikační aktivity, jejichţ 

cílem je zvýšit prodej, učinit produkt pro zákazníka atraktivnější a dostupnější. Podpora 

prodeje je v současnosti jedním z nejúčinnějších nástrojů propagace. Vzhledem k tomu, ţe 

je finančně náročná (dáváme zákazníkovi „něco‟ zdarma), lze ji pouţívat jen krátkodobě. 

Vzpomeneme-li si na ţivotní cyklus produktu, zpravidla se nasazuje ve fázi zavádění 

produktu nebo naopak ve fázi nebo naopak ve fázi jeho úpadku.[3] 

V plánu podpory prodeje je potřebné specifikovat, které formy podpory prodeje budou 

uskutečněny směrem k zákazníkům, které k mezičlánkům (prostředníkům a 

zprostředkovatelům) a které k vlastním prodejcům firmy. Je důleţité také jasně vymezit jak 

kvantitativní, tak kvalitativní a jmenovité úkoly, a to tak, aby se jejich plnění dalo 

objektivně kontrolovat. Mezi nejčastěji pouţívané metody podpory prodeje směrem 

k zákazníkům, tzv. zákaznické podpory (customer promotion), patří kupony, vzorky 

zdarma, dárky, refundace, rabaty, prémie, cenově výhodné balení, věrnostní karty, soutěţe, 

přídavky ke zboţí, nabídka vracení peněz při nespokojenosti zákazníka se zboţím atd.[5] 
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Podpora prodeje vyuţívá krátkodobých, ale účinných podmětů a pozorností 

zaměřených na aktivaci a urychlení prodeje. Zaměřuje se jednak na zákazníka v podobě 

poskytování vzorků, slev a soutěţí, ale také na obchodní organizace a také na obchodní 

personál. Podporu prodeje u zákazníků můţe krátkodobě zvýšit objem prodeje, případně 

pomoci rozšířit podíl na trhu. Cílem můţe být povzbudit spotřebitele, aby si vyzkoušel 

nový produkt, odlákat ho od konkurence, nebo jej naopak odměnit za jeho věrnost.[4] 

Podporu prodeje povzbuzujeme u zákazníků přímými a nepřímými formami. Za 

přímou označujeme takové, kdy okamţitě po splnění určitého úkolu, dosaţení 

poţadovaného mnoţství nákupu, obdrţí zákazník odměnu. Je tedy odměněn bezprostředně 

po splnění podmínek. Naopak u nepřímých nástrojů zákazník sbírá doklady o nákupu a 

teprve při předloţení určeného počtu dokladů vzniká nárok na odměnu. [4] 

 

2.4.3 Public relations 

Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména firmy, 

vytváření pozitivních vztahů a komunikace s veřejností. Zejména ve větších podnicích jsou 

public relations (zkráceně PR) obvykle zajišťovanými specializovanými útvary, jejichţ 

zárodkem bývá funkce tiskového mluvčího.  

Komunikace s veřejností má dvě roviny, a to: 

 komunikaci s vnitřním (interním) prostředím podniku 

 komunikaci s vnějším (externím) prostředím – tedy subjekty mimo podnik 

Komunikací s vnitřním prostředím, tedy tzv. „směrem dovnitř“ se podnik snaţí působit 

na vlastní zaměstnance tak, aby k němu měli kladný vztah, ztotoţňovali se s jeho zájmy a 

cíli a aby o firmě hovořili vţdy jen pozitivně, ať uţ v rámci pracovních povinností, ale i 

v soukromí a na veřejnosti. V poslední době je tato forma komunikace součást interního 

marketingu, jehoţ hlavním cílem je trvalé posilování loajality všech pracovníků 

podniku.[3] 

Komunikací s vnějším prostředím tedy tzv. „směrem ven“ se firma snaţí budovat dobré 

vztahy se svým okolím. To je s místními obyvateli, kontrolními a správními organizacemi, 
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tiskem, rozhlasem, televizí atd. Správné provádění činnosti v oblasti public relations tedy 

přispívá k budování a udrţení dobré image podniku. 

V rámci budování dobrých vztahů s veřejnosti jsou nejčastěji vyuţívány tyto 

komunikační prostředky: 

 publikování veřejných dostupných výročních zpráv (v tištěné i elektronické 

podobě), 

 pořádání společenských akcí, spojených s prezentací produktů pro zákazníky i 

pro veřejnost, 

 pořádání a sponzorování sportovních a kulturních akcí, 

 pořádání akcí pro zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a bývalé 

zaměstnance.[3] 

2.4.4 Přímý marketing 

Přímý marketing (direct marketing) je zaloţen na budování stálého vztahu se 

zákazníky, kteří jsou poţádáni o reakci (odpověď) prostřednictvím komunikačních cest 

například telefonem, poštou, internetem, nebo osobní návštěvou. Základem dobrého 

přímého marketingu jsou kvalitní adresy.[5] 

Pro přímý marketing jsou podstatné dvě skutečnosti, které přispívají k jeho efektivitě. 

Předně je to co nejpřesnější zaměření na určitý, předem jasně vymezený segment trhu. Na 

rozdíl od reklamy, přímý marketing zbytečně neoslovuje širokou veřejnost, nýbrţ pouze ty 

zákazníky, pro něţ můţe být nabídka zajímavá. Za druhé se jedná o interaktivní nástroj 

marketingové komunikace, který eviduje odezvu (reakci) zákazníků, tzn. zda a jak na naši 

nabídku odpověděli. Lze tedy velice snadno vyhodnotit úspěšnost akce tím, ţe porovnáme 

počet oslovených zákazníků s počtem těch, kteří zareagovali čí dokonce realizovali 

nákup.[3] 

 

2.4.5 Reklama 

Reklama je sloţkou komunikačního mixu, se kterou se setkáváme v kaţdodenním 

ţivotě nejčastěji, kterou máme nejvíce na očích a kterou si tudíţ také nejvíce 
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uvědomujeme. Mělo by nám však výt zcela jasné, ţe současná propagace zdaleka 

neznamená pouze reklamu. Naopak je mnohem bohatší. [3] 

Jedná se o klasický způsob komunikační politiky. Vytváření prostředků a obsazení 

reklamních médií za úplatu s cílem dosaţení vytýčených úkolu reklamy. Nosičem je kaţdé 

rozptylové médium. Prostředkem jsou inzeráty, ukázky, pořad v TV a rozhlase, venkovní 

reklama, vyuţití internetu, dárkové předměty. Reklama je nestarším a také nejznámějším 

nástrojem propagace. Jako placená, neosobní a jednosměrná forma komunikace 

představuje ve své podstatě vţdy účelově (prodat produkt) zpracované sdělení, které 

podnik adresuje stávajícím i potenciálním zákazníkům, a to obvykle prostřednictvím 

různých sdělovacích prostředků (médií). Reklamu nejčastěji dělíme právě podle 

sdělovacích prostředků, které pouţívá. Tak se hovoří o tiskové (inzeráty v novinách a 

časopisech), rozhlasové a televizní reklamě, o venkovní reklamě (billboardy, reklamy na 

budovách, světelné vitríny na zastávkách hromadné dopravy) o pohyblivé reklamě (na 

dopravních prostředcích) atd.[3,13] 

Za výhody reklamy se povaţuje to, ţe oslovuje široké spektrům zákazníků, ale 

nevýhodou je ţe se jedná pouze o jednosměrný tok informací. Směrem od společnosti 

k zákazníkům, který je spojen s vysokými náklady. [5] 
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3 Charakteristika firmy 

3.1 Zaloţení společnosti 

Společnost (která bude dále nazývána jako „Firma“) je přední českou Firmou, 

působící od roku 1998 v oblasti dodávek kancelářských potřeb firmám a institucím. 

Zabývá se velkoobchodním prodejem kancelářských potřeb, drogerie, obalového materiálu 

a kancelářského vybavení firmám, školám a státním institucím. Ve svých počátcích její 

majitelé provozovali takzvanou „dealerskou činnost‟, to znamená, ţe nakupovali zboţí 

v jiných konkurenčních velkoobchodech a rozváţeli jej vlastní dodávkovým vozidlem 

zákazníkům. Postupem času si pronajali skladové prostory a kanceláře, pořídili další 

vozidla pro rozvoz a postupně zaměstnali další pracovníky zajišťující chod a provoz 

velkoobchodu. Firma zaloţená v Brně otvírá další pobočku v Břeclavi, a rozšiřuje tak 

oblast svého působení. Díky příznivé politice a schopnostem majitelů dobře obchodovat 

Firma brzy získala mnoho zákazníků z řad menších, ale i velkých firem a institucí. 

Skladové prostory tak časem přestaly být svojí velikosti úměrné objemu zakázek.  Firma 

začíná spolupracovat s konkurenčním brněnským velkoobchodem obchodujícím ve 

stejném oboru. Firma vyuţívala skladových prostor konkurenční firmy, ale obchodní 

politikou se stále jednalo o dvě samostatné firmy. Tato spolupráce měla sice zápory, ale 

pro obě firmy byla přínosná. V tomto období se nabízela moţnost spojení obou 

konkurenčních firem, návrh nebyl společnostmi přijat. Kaţdá z konkurenčních firem se 

rozhodla jít svou cestou.  Dalším krokem Firmy byl rozvoj do Kutné Hory, kde byl zřízená 

pobočka s maloobchodním prodejem. Tato pozice dovolila Firmě působit ve Středních 

Čechách a Praze. Rozvíjení Firmy pokračovalo převzetí obchodních aktivit společnosti 

Kancelářské potřeby, s. r. o, a z toho plynoucí rozšíření o pobočky v Hodoníně a Uherském 

Hradišti. Jeden z posledních kroků Firmy bylo otevření nového skladového centra 

v průmyslové oblasti v Brně a otevření nové pobočky v Ostravě. [20] 

3.2 Současnost 

V současné době má Firma pevné postavení mezi předními velkoobchodními 

dodavateli kancelářských potřeb v České republice a poskytuje veškeré sluţby srovnatelné 

s konkurencí. K těmto sluţbám patří nabídka uceleného sortimentu, realizace objednávek 

do 24 hodin (u skladových poloţek), rozvoz po celé České republice, barevný katalog,      
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e-shop, akční nabídky zboţí, poskytování náhradního plnění za osoby se změnou pracovní 

schopností a bonusový program pro věrné zákazníky.  

 

Obrázek 6: Vývoj obratu v letech 2000-2016 

 

V dnešní době má Firma přes 11000 aktivních zákazníků z řad firem a institucí. 

Zákazníci jsou rozděleni podle počtu svých zaměstnanců do skupin (viz. Tabulka 5 

v kapitole 3.5). Všichni zákazníci a klienti mají moţnost vybírat z velkého sortimentu 

zboţí, který v současnosti je 6000 kancelářských potřeb, drogistického zboţí, obalového 

materiálu a vybavení kanceláří. Pro široký sortimentu nabízeného zboţí je potřeba velkých 

skladových prostorů. Tato podmínka je splněná centrálním skladem o velikosti 20.000m
3
, 

který je dostatečně dimenzován pro další rozvoj společnosti a díky velkým skladovým 

zásobám je Firma
 
okamţitě připravena reagovat na objednávky zákazníků. Dále Firma pro 

plnění své sluţby je nucena mít svůj vlastní park rozvozových vozů, aby Firma mohla 

zboţí rozváţet zákazníkům. Tento vozový park čítá dvacet dodávkových aut pro finální 

závoz a také vlastní jeden dvanácti tunový kamion pro závoz regionálních skladů. Firma 

vyuţívá také  externích dopravců. Proto, aby Firma vykonávala, svoji sluţbu musí mít i své 

vlastní zaměstnance. V současné době Firma má 150 zaměstnanců. V tomto čísle jsou 

zahrnuti všichni zaměstnanci, kteří se starají o chod firmy. [20] 

3.3 Organizační struktura  

Dle počtu zaměstnanců se jedná o menší společnost. V čele Firmy stojí dva jednatelé 

společnosti, kteří mají pod sebou čtyři vedoucí poboček. Těmto jsou podřízeni ostatní 
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zaměstnanci, to znamená operátorky v kanceláři, pracovníci ve skladu a řidiči. Jakousi 

samostatnou jednotkou je účetní oddělení společnosti, které je přímo podřízené pouze 

jednatelům, stejně jako obchodní zástupci a výkonní pracovnici za realizaci. Ani účetní, 

ani obchodní zástupci však nejsou s ostatními zaměstnanci ve vztahu nadřazenosti. 

Organizační struktura zobrazuje následující diagram. 

 

Obrázek 7: Organizační struktura 

 

Obrázek 8: Počet zaměstnanců firmy 
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Obrázek 9: Vývoj počtu zaměstnanců 

Z grafu, který můţeme vidět (viz. Tabulka 2.) lze vyčíst, jak rostla Firma v počtu 

svých zaměstnanců od svého zaloţení. V prvních letech lze vidět, ţe Firma byla regionální 

společnost, ale postupem času, vidíme, ţe Firma měla dobré vedení a úspěch u zákazníků. 

Největší progres byl od roku 2005 aţ do 2015, kdy Firma svůj počet zaměstnanců 

zdesetinásobila. Tento velký rozvoj Firmy byl zapříčiněn vývojem skladu, kdy měla větší 

moţnost skladových prostor a díky tomu rozsáhlejší sortiment zboţí. V roce 2010 Firma 

expandovala do Středočeského kraje, vývoj počtu zaměstnanců v tomto období stále 

stoupá. Další významná změna přišla v roce 2013, Firma otevřela svůj vlastní 

velkokapacitní centrální sklad. [20] 

3.4 Informace o konkurenci 

Konkurence v oboru velkoobchodního prodeje kancelářských potřeb je vysoká. Kromě 

velkoobchodů je nutné do konkurence zahrnout dealery a v některých případech i 

maloobchodní prodejny a papírnictví. Ty sice nemohou poskytovat sluţby ani ceny na 

úrovni velkoobchodu, výhodou je u nich pouze, ţe jsou pro někoho svou polohou dostupné 

a zákaznici v nich mohou vybírat nejen „očima‟, ale mohou si produkty přímo osahat a 

prohlédnout a poţadované zboţí ihned obdrţet. Proto je tedy nutné povaţovat i je za 

konkurenci. Pokud bereme v úvahu pouze velkoobchody a dealery podnikající v oboru, 
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působí na trhu mnoho konkurenčních firem a představují pro Firmu menší čí větší riziko. 

Největší z těchto konkurenčních firem mají často centrály v Praze a pobočky po celé 

republice (včetně Brna) kde Firma má centrálu. Toto se jeví v současnosti jako výhoda 

v dané oblasti oproti větším konkurentům s centrálou v Praze. Tím můţeme konstatovat, ţe 

centrála v Brně je výhodou na regionálním trhu a základním stavebním kamenem pro boj 

s větší a silnější konkurencí. Mezi konkurenci patří hlavně společnosti ACTIVA, 

OfficeDepot, PAPERA a další regionální firmy. Dealeři představují na jedné straně 

potenciální zákazníky, na druhé straně konkurenci. Soustředí se však spíše na prodej 

menším (pro Firmu objemem trţeb většinou ne příliš zajímavým) zákazníkům. Odběry 

samotných dealerů však uţ zajímavé jsou. Navíc pokud je dealer zákazníkem Firmy, 

nemůţe si dovolit atakovat její zákazníky. Je proto důleţité snaţit se dealery dostat 

z pozice konkurenta do pozice zákazníka. [20] 

3.5 Informace o trhu 

Trh s kancelářskými potřebami, obalovým materiálem a drogerií je v současné době 

poměrně nasycený. Je to patrné z mnoţství firem působících v tomto oboru nebo 

z obchodních jednání, kdy se občas jeden obchodní zástupce při příchodu do Firmy míjí se 

zástupcem konkurence, který právě odchází. Potenciálních zákazníků je sice velké 

mnoţství, téměř kaţdý má dodávky kancelářských potřeb zajištěny. Potencionální 

zákazníci ve formě velkých firem většinou za účelem dodávek pravidelných pořádají buď 

sami, nebo za pomoci najatých zprostředkovatelských firem výběrové řízení. Při účastech 

v tomto řízení zaleţí na moţnostech dodavatele, na jak nízkou cenu můţe přistoupit a jaké 

je ochoten poskytnout sluţbu a splatnost faktur. Odměnou však bývá často i několikaletý 

kontrakt a vysoký objem trţeb. U firem, které nemají smlouvu s dodavatelem (většinou 

malých, středních ale i velkých firem), je tak nutné uspět v boji s konkurencí stávajícího 

dodavatele. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3.2 Firma má 11000 aktivních zákazníků. Firma i přesto, 

ţe trh je přesycený a nabídka překonává poptávku má úspěch u svých zákazníků. Své 

aktivní zákazníky má Firma důkladně rozdělené podle počtu zaměstnanců, kterými 

zákazník disponuje. Tohle rozdělení pak pomáhá obchodní zástupcům k ideálnímu 

odhadnutí mnoţství odběru. [20] 
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Počet zaměstnanců u zákazníka Procento zastoupení 

do 25 osob 30% 

26 aţ 149 osob 48% 

150 aţ 499 osob 10% 

500 aţ 900 osob 11% 

1000 a více osob 1% 

celkem aktivních 100% 

Tabulka 1: Rozdělení aktivních zákazníku podle počtu zaměstnanců[20] 

 

Obrázek 10: Vývoj počtu odběratelů[20] 
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4 Analýza současného marketingového mixu firmy 

4.1 Analýza vnějšího prostředí – PEST analýza 

4.1.1 Politické prostředí 

Politická situace v současné době není stálá a podmínky pro podnikatele a soukromé 

firmy se stále, i kdyţ nepatrně mění podle toho jaká politická strana je právě u moci. Tyto 

aspekty hodně ovlivňují politiku a hospodaření podniků. Chod podniku vţdy ovlivňuje 

legislativa a legislativa určuje i zdanění. Důleţitost dodrţování všech předpisů je 

samozřejmost. Další nemalou důleţitostí je dodrţování pravidel v konkurenčním prostředí, 

ochranných známek, a recyklačního nařízení. Všechny současné společnosti by se měly 

snaţit tyto pravidla udrţovat v rovnováze, neboť tyto se neustále prolínají.  

Jednou z posledních novinek, která byla zavedena vládou pro podnikatele, je 

elektronická evidence trţeb. Od které si vláda České republiky slibuje přehlednější odvod 

daní do statní pokladny a větší přehled nad dlouhodobým a systematickým krácením daní a 

eliminace šedé ekonomiky. [2] 

Dalším prvkem ovlivňující podnikání je Kontrolní hlášení DPH. Od 1. 1. 2016 

vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. 

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání 

k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s reţimem přenesení daňové povinnosti však 

kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. 

Kontrolní hlášení se podává pouze v elektronické formě a to tehdy, kdyţ celková cena 

faktury překročí částku deset tisíc korun. [7] 

 

4.1.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomika je základem kaţdého fungujícího podniku. Kvalita ekonomického 

prostředí ovlivňuje chod podniku nejvíce. Náklady na provoz se neustále mění a tím se 

mění zisk. Toto se pak můţe projevit v ceně zboţí nebo zisku Firmy. Nejvíce ovlivňující 

faktory jsou ceny pohonných hmot, které se neustále mění v důsledku vlivů, které se nedají 
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ovlivnit. Dále ceny elektřiny, vodného, stočného, teplé vody. Dalším ovlivňujícím 

faktorem spadajícím do tohoto odvětví je inflace, která za poslední rok vzrostla o 0,4%. 

 

Obrázek 11: Vývoj inflace v ČR od 2001-2016 [17] 

4.1.3 Sociální prostředí 

V posledních letech úroveň sociálního prostředí v České republice stoupá. 

Projevuje se na zájmu o kvalitnější a draţší výrobky. Tento aspekt velmi ovlivňuje trţby a 

obraty, které následně ovlivňují ekonomiku a tok finančních prostředků.  

Dalším významným aspektem, ţe krize z roku 2007, která startovala v USA, uţ 

doznívá. Toto se projevuje v celkové nezaměstnanosti v České republice. Nezaměstnanost 

v ČR se nyní pohybuje zhruba kolem 4,6%, nízké procento Českou republiku dostalo na 

první příčky nezaměstnanosti v Evropské unii. Tady se dostáváme k tématu, ţe i kdyţ je 

nízká nezaměstnanost, tak získat kvalitního zaměstnance pro Firmu je stále náročné. 

Současná nabídka převyšuje poptávku, společnosti proto vypisují opakovaně výběrová 

řízení, aby našla ideálního kandidáta na vybranou pozici. Pro Firmu je toto problém 

zejména v hledání zaměstnanců na pozici obchodní zástupce a operátory ve skladu. [18] 

4.1.4 Technologické prostředí 

Od zaloţení Firmy bylo její technické vybavení dle finančních moţností velmi 

modernizováno. Tato modernizace se projevila ve vybavení kanceláří, skladů, vozového 

parku, logistického centra a skladových prostor. Tím se zvedla prestiţ podniku a také její 
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význam na trhu. V neposlední řadě moderní technika, která jde stále kupředu, umoţnila 

zjednodušení komunikace. Pro Firmu nastal v posledním roce zásadní postup k ideálnímu 

fungování a organizovanosti. Byl zakoupen nový software, který ulehčuje fungovaní 

společnosti. Zjednodušuje realizační procesy od příjmu zboţí a skladové hospodářství, přes 

příjem a zpracování objednávek, aţ po vlastní expedici zboţí. Významně pomáhá také při 

řízení zaměstnanců, organizaci a plánování. Zakoupením tohoto softwaru proběhl ve Firmě 

obrovský pokrok. Programy, které řešily dílčí segmenty, spolu navzájem nespolupracovaly 

a pro zaměstnance byla práce náročnější. V současnosti Firma řeší systémově vše v jednom 

programu a díky tomuto je výkonost práce o úroveň výš. Tento software je nutné doplnit 

dalšími vstupními daty, a tím v budoucnu Firma můţe vyuţívat všech jeho funkcí. 

V současnosti software ještě není nastaven naprosto dokonale, jeho veškeré funkce se 

navádějí na optimální vyuţití tohoto systému.  

4.2 Produkt 

Firma se zabývá velkoobchodním prodejem kancelářských potřeb, obalového 

materiálu, drogistického zboţí a vybavení kanceláří včetně ţidlí a nábytku. Sezonním 

zboţím, jako jsou reklamní předměty a kalendáře a diáře, které zákazníci zpravidla 

nakupují před koncem roku, jako dárkové předměty pro své obchodní partnery. 

Firma nevlastní ţádné výrobní stroje a nezajišťuje výrobu ţádného produktu, není 

tedy výrobním podnikem. Firma nakupuje zboţí od dodavatelů a zboţí v převáţné většině 

prodává koncovým zákazníkům. Na následujícím obrázku si ukáţeme cestu výrobku od 

výrobce aţ k zákazníkovi. Jsou dva typy distribuce  

 3 úrovňová distribuce 

 4 úrovňová distribuce 

 

Obrázek 12: Tři úrovňová distribuce 

Výrobce Firma Zákazník 
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Obrázek 13: Čtyř úrovňová distribuce 

Rozdíl v obou cestách distribuce je znatelný. V druhé cestě distribuce je navíc další 

velkoobchod. Takový velkoobchod je v distribuční cestě nutný např. z důvodu výhradní 

smlouvy od výrobce, kde takový velkoobchod funguje jako hlavni distributor. Jiný důvod 

můţe být ten, ţe je výrobce v zahraničí a sloţitost v dopravě a komunikaci je natolik 

veliká, ţe do distribuce vstupuje další velkoobchod. 

4.2.1 Jádro produktu 

V současné době trh v odvětví kancelářských potřeb, obalového materiálu a 

drogistického zboţí je velice rozmanitý. Kaţdá společnost v dnešní době pouţívá psací 

potřeby, kancelářský papír, šanony pro archivaci a podobně. Nebo ve skladu či výrobě 

balicí folie, pytle, kartony, atd. Sortiment těchto výrobků je široký a kaţdá společnost, 

Firma či výrobní podnik má jiné poţadavky na kvalitu, cenu, mnoţství. Aby tedy Firma 

mohla oslovovat stále více odběratelů, musí být její sortiment rozmanitý jak kvalitou, tak i 

cenou.  

 

4.2.2 Reálný produkt 

Reálný produkt je vlastně sluţba, kterou zprostředkovává Firma svým zákazníkům 

prostřednictví svých zaměstnanců. Tato sluţba je tedy přidanou hodnotou, kterou si 

společně při nákupu zboţí zákazníci kupují. Zákazníci, kteří tuto sluţbu nakupují, ji 

vyuţívají z důvodu usnadnění chodu své společnosti, ekonomických důvodů a 

personálních důvodů. V nějaké pravidelnosti, kaţdá společnost potřebuje určitou poloţku 

ze sortimentu, který Firma nabízí. Ve vybavení firemních kancelářích například často 

poţadované psací potřeby, kancelářský papír, zakladače, pořadače. Do vybavení skladů 

nejčastěji dodávány balící folie, pytle, popisovače atd. Firma nabízí sluţbu ve formě 

obchodních zástupců, kteří mají o nabízeném sortimentu dokonalý a odborný přehled mají 

Výrobce Velkoobchod Firma Zákazník 
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znalosti dokonalého a efektivního vyuţití produktů a můţou zákazníkovi doporučit 

nejvhodnější řešení jejich potřeb. Pro zákazníky je jednoduší sejít se s obchodním 

zástupcem Firmy, kdy obchodní zástupce si vyslechne problematiku a poţadavky na 

objednávané zboţí a obchodní zástupce nabídne ideálním řešení ve formě doporučených 

produktů, tak aby zákazník byl spokojen se sluţbou a Firma spokojená s výdělkem. Ve 

výsledku tato sluţba pro zákazníka řeší jednoduchý způsob objednání všeho potřebného na 

jednom místě, jistotu dlouhodobě dohodnutých cen a obchodních podmínek a závoz a 

distribuci zboţí firemním řidičem aţ na určené místo zákazníkem. 

4.3 Cena 

Základní cena stanovená Firmou vychází z doporučených cen uvedených dodavateli, 

dále z celkové z poptávky a je ovlivněna konkurenčním prostředím. Konkurenční výhodou 

Firmy je, ţe má ceny uvedeny u jednotlivých produktů v tištěném katalogu. Obchodní 

zástupce pracuje s katalogovou cenou a obchodními dovednostmi se snaţí vysvětlit 

zákazníkovi výhody sluţeb poskytovaných Firmou. Nízká cena jako prodejní argument je 

pro obchodního zástupce aţ na posledním místě. Ve snaze získat významného zákazníka, 

můţe obchodní zástupce při poskytování sluţby pruţně, na základě předpokládaného 

vyššího objemu nakupovaného zboţí, upravit cenu nebo obchodní podmínky. Takto 

dohodnuté ceny a obchodní podmínky, jako způsob úhrady faktur, délka splatnosti faktur a 

podobně, musí navést do firemního systému, aby byla zákazníkovi fakturovaná cena a 

obchodní podmínky tak, jak bylo dohodnuto.   

 

4.3.1 Způsob stanovení cen 

Firma při stanovení ceny zohledňuje pořizovací cenu produktu, chtěnou marţi pro 

pokrytí reţijních nákladů, chtěné procento zisku a srovnává ceny s konkurencí. Při 

stanovování ceny hraje, také roli jako cenu stanovuje výrobce. Cena nemůţe nikdy být 

niţší, neţ jakou udává výrobce. Cena je důleţitý prvek a stanovení ceny se věnuje velké 
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mnoţství pozornosti, aby cena byla správná a pro zákazníky přijatelná.

 

Obrázek 14: Způsob stanovení cen 

4.3.2 Změny cen 

Změna cen je jednou z cest, jak získat velkého a dlouhodobého odběratele zboţí. Ve 

snaze získat zákazníka významného s ohledem na závazek délky spolupráce nebo velikost 

objemu nakupovaného zboţí Firma přistupuje ke stanovení ceny individuálním způsobem 

k jednotlivým zákazníkům. Takový způsob stanovení cen můţeme rozdělit do 3 skupin 

 Srovnávání nabídky s konkurencí 

 K velikosti objednávky při jednorázovém nákupu 

 Smluvní závazek objemu odebraného zboţí například k roční objednávce 

 

4.4 Distribuce 

Distribuce je rozdělená na tři etapy cesty produktu, kdy tento princip je 

ekonomických efektivní. 

Expedice z centrálního skladu - v tomto skladu se nachází nízko objemové zboţí. Mít 

ve všech skladech toto zboţí je neefektivní, bylo by také zbytečně moc finančních 

Cena 

Konkurence 

Nákupní 
cena 

Náklady  

Zisk 
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prostředků uloţeno v zásobě produktů; vzhledem k jednoduchosti zabalení a dopravy je 

toto řešení efektivnější. Objednávka se v první fázi expeduje z centrálního skladu, kde se 

zboţí zabalí a pak kamionovou dopravou přepraví do pobočkového skladu. 

Expedice z pobočkového skladu - zde se přidávají k zakázce nadměrnější produkty, 

které by objemem zvyšovaly potřebnou kapacitu na převoz z centrály na pobočku. Zde se 

zakázka zkompletuje a připraví pro rozvoz ke koncovému zákazníkovi. 

Závoz zboţí k zákazníkovi – zkompletované zakázky se zboţím se rozdělí podle 

plánů dispečera jednotlivým řidičům a pomocí rozvozových vozidel se dopravují 

koncovým zákazníkům.  

 

Obrázek 15: Cesta produktu 

Tímto způsobem expedice a distribuce Firma můţe soustředit efektivní zásobu zboţí 

na centrálním skladu a celkový proces dodání zboţí můţe proběhnout do druhého dne od 

objednání zboţí zákazníkem. I toto je pro Firmu jedna z konkurenčních výhod. 

 

Centrální 
sklad 

• příjem zakázky  

• prvotní kompletace 

• naložení do kamionu 

Pobočkový 
sklad 

• rozdělení  kamionové dodávky 

• koncová kompletace 

• naložení do rozvozové dodávky 

Koncový 
zákazník 

• rozvoz kompletní zakazky 

• předání zboží zákazníkům 

• potvrzeni dodacích listů  
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4.5 Propagace 

K propagaci Firma nepouţívá ţádné veřejné medium jako je například reklama 

v televizi nebo rádiu. Taková reklama je mířená na širokou veřejnost a pro Firmu je 

neefektivní a příliš drahá. Reklama musí být cílená na konečného zákazníka. Cílem Firmy 

je oslovit a zaujmout konkrétní segment zákazníků.  

Firma má propagaci nastavenou na dvou sloţkách  

 Osobní kontakt zákazníka prostřednictvím obchodních zástupců 

 Direct e-mailing 

Prioritní je osobní kontakt se zákazníkem prostřednictvím obchodního zástupce. 

Proto je tým obchodních zástupců velice široký. Kaţdý obchodní zástupce je pečlivě 

vybírán a školen. Obchodní zástupce primárně prezentuje nabídku formou tištěného 

katalogu. Na katalogové poloţky Firma vede skladovou zásobu.  

Tato zásoba je propočítávána na základě prodejů jednotlivých poloţek za minulá období 

pomocí speciálního softwaru. Proto tyto poloţky mohou být nabízeny s termínem dodání 

do druhého dne. Dále Obchodní zástupce zjišťuje informace o zákazníkovi a postupně 

získané informace zapisuje do firemní databáze, která je vedena velmi precizně.  

Pro formu Direct e-mailingu musí mít Firma prvotně získaný souhlas osoby, které 

bude moci následně e-maily s charakterem obchodního sdělení zasílat. Tento souhlas 

získává obchodní zástupce od potenciálních zákazníků na osobních schůzkách. Firma 

takovéto souhlasy získává také prostřednictvím zákaznického oddělení, které telefonicky 

kontaktuje potenciální zákazníky. Získané kontaktní údaje a e-mailová adresa jsou 

zavedeny do firemní databáze zákazníků. Z této databáze jsou prostřednictvím Smart e-

mailingu rozesílány informace, na jejichţ základě se Firma snaţí potenciální zákazníky 

zaujmout a přimět je tak ke kontaktu, v nejlepším případě k přímé objednávce. 

 

4.5.1 Podpora prodeje 

Firma vyuţívá různých podpůrných aktivit pro podporu prodeje. Ze strany 

zákazníků očekávanou a oblíbenou podporou prodeje je systém odměňování a dárků. 
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Určitý segment zákazníků vnímá jako podporu vzájemného obchodního vztahu formu 

slevy v rámci bonusového programu. 

Podpora prodeje ve Firmě se dá specifikovat ve třech skupinách 

 Bonusový program – zde se zohledňuje věrnost a pravidelnost, díky kterým 

je zákazníkovi nabízena výhodnější cena. 

 Dárkový program – je zaloţený pro zákazníky s jednorázovým velkým 

nákupem, kdy podle celkové výše objednávky je zákazníkovi posílán dárek 

podle výběru zákazníka z několika moţností 

 Akční měsíční nabídka – tato nabídka je posílána trvalým zákazníkům 

emailem a novým nabízena obchodními zástupci. V této nabídce jsou akční 

ceny stanovené na konkrétní měsíc. 

Významnou částí podpory prodeje se dá vnímat také to, ţe Firma poskytuje takzvané 

„náhradní plnění za osoby ZPS“ pro firmy mající tuto povinnost. Zkráceně se dá tato 

povinnost popsat tak, ţe zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců má 

zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností. Tedy za kaţdý 

25 zaměstnanců vţdy jednu osobu se zdravotním omezením. Pokud není v moţnostech 

společnosti osoby s tímto omezením zaměstnávat, můţe svou povinnost nahradit nákupem 

zboţí či sluţeb od společností, které tyto osoby zaměstnávají prioritně. A vzhledem 

k tomu, ţe Firma zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním znevýhodněním a snaţí se 

přijímat primárně tyto zaměstnance, získává tak moţnost poskytnout „náhradní plnění“ ve 

větším objemu. A proto i tato skutečnost je ve Firmě vnímána jako podpora prodeje. 

 

4.6 SWOT analýza firmy 

SWOT analýza Firmy identifikuje silné a slabé stránky a současně odhalí příleţitosti a 

hrozby přicházejících z jejího okolí, usnadní výběr vhodných doporučení, která budou 

firmě slouţit do budoucna. Celá SWOT analýza byla konzultovaná s vedením Firmy. 
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4.6.1 Silné stránky 

Firma má všechny předpoklady pro úspěšný boj s konkurencí a svým zákazníkům 

se snaţí nabídnout ty nejlepší sluţby. Mezi nejsilnější stránky patří jedny z největších 

skladových prostor na kancelářské potřeby v Brně. Tím předčí takovou konkurenci, která 

nemá moţnost udrţovat skladové zásoby v takovém mnoţství, nebo má centrálu mimo 

Brno a v Brně má pouze překladiště. Další silnou stránkou rozvoz prostřednictvím 

vlastních řidičů vlastními auty. Dvacet dodávek kaţdý den rozváţí po celé republice zboţí 

zákazníkům. To umoţňuje pruţně reagovat na potřeby zákazníků. Velkou výhodou je také 

velký barevný katalog v tištěné podobě, který usnadňuje výběr zboţí (některé konkurenční 

firmy mají svou nabídku pouze na webu a to některým zákazníkům nevyhovuje). Někteří 

zákazníci upřednostňují objednání zboţí přes internet i tuto sluţbu Firma nabízí. E-shop 

Firmy je jednoduchý, přehledný a při registraci zákazník získává svůj e-shopový účet, na 

kterém se i pro jeho potřeby eviduje historie jeho objednávek, oblíbené poloţky a podobně. 

Další předností Firmy je fakturace včetně takzvaného „náhradního plnění za osoby ZPS“, 

protoţe zaměstnává více neţ 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností. Hodně 

zákazníků tedy vybírá dodavatele podle toho, zda je schopen toto náhradní plnění 

poskytnout. V neposlední řadě je výhodou, ţe Firma má své pobočkové zastoupení ve 

všech třech největších městech České republiky, tedy v Praze, Brně a v Ostravě. 

V neposlední řadě je významnou předností Firmy schopnost vyřízeni objednávky a závoz 

zboţí k zákazníkovi do 24 hodin. Tuto přednost si Firma můţe dovolit díky své strategické 

pozici na mapě České republiky. Můţeme tedy konstatovat, ţe pozice centrály v Brně je 

z logistického hlediska velice výhodná. 

4.6.2  Slabé stránky 

Slabou stránkou Firmy je, ţe její jméno prozatím není moc rozšířené v Čechách, 

kde s výjimkou Prahy a Středních Čech se doposud nesnaţila o pokrytí trhu, oproti větším 

konkurentům jako například ACTIVA, OfficeDepot a PAPERA, kteří jiţ na tomto trhu 

působí. Důvodem je, ţe Firma se snaţí pokrývat trh plošně ve směru od své centrály 

z Brna. Prvním krokem bylo pokrytí Moravy, kde uspěla a časem expandovala i do 

Východních Čech a Slezska. Za devatenáct let působení na trhu si Firma sice získala své 

přední postavení a respekt u konkurence, ale stále jsou zákazníci, kteří o Firmě dosud 

neslyšeli.  
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Dále vidím nevýhody v ne zcela ideálně fungujícím zákaznickém servise a 

v komunikaci se zákazníkem, tím ţe nový software,  ještě není zcela nastaven, tak aby 

dokonale pracoval. A proto se stane, ţe komunikace není ideální a míra informovanosti 

zákazníka o průběhu vyřízení jeho objednávky ve Firmě nepřehledná. Jsou zákazníci, kteří 

mají katalog, objednávají si e-mailem nebo prostřednictvím e-shopu a zboţí jsou ochotní 

kdykoliv přijmout. Někteří však vyţadují kontaktovat ohledně termínu závozu, zda je 

zboţí skaldem, nebo jej bude třeba objednat, v kolik hodin je nutné zboţí dovést a 

podobně. V této části servisu musí Firma lépe vyuţít technologických moţností nového 

softwaru a zaměřit se na proškolení operátorek zákaznického oddělení v oblasti 

systematického informování zákazníků, protoţe ze strany zákazníků jsou tyto informace 

poţadovány.  

Slabší stránkou firmy je závoz do vzdálenějších míst od pobočkových skladů. 

Z ekonomických, časových a finančních důvodu se pro tyto závozy vyuţívají externí 

společnosti, které nemají takový servis řidičů jako řidiči Firmy, kteří rozváţejí zboţí 

zákazníkům. Firemní řidiči prezentují firmu a v případě externích přepravců se často stává, 

ţe ne příliš vhodné chování a vystupování řidiče zákazníka od spolupráce odrazuje. Externí 

dopravci také nemají ochotu vynést zákazníkovi zboţí aţ na místo jím určené, doručují 

pouze k prvním dveřím dodací adresy. 

4.6.3 Příleţitosti  

Firma se prosadila jiţ v nejednom výběrovém řízení na dodávání kancelářských 

potřeb do velkých firem, státních podniků a významných firem na českém trhu. Tato 

výběrová řízení se však zpravidla uskutečňují opakovaně kaţdý rok. Největší příleţitosti 

firmy tedy spatřuji v pravidelné účasti na těchto výběrových řízeních. Čtyřicet obchodních 

zástupců pravidelně navštěvují nové a potencionální zákazníky. Přičemţ se starají i o své 

stávající. Stále jsou tedy příleţitosti k oslovení nových zákazníku. Tam kde napoprvé 

neuspěli je důleţité opětovné kontaktování firem a snaha přijít s nabídkou, která zákazníka 

osloví, zaujme a překvapí. V celé České republice stále vznikají nové a nové firmy a 

potencionální zákazník je kaţdý a tak vznikají úplně nové příleţitosti, kde je moţno uspět. 
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4.6.4 Hrozby 

Největší hrozbou je samozřejmě skutečnost, ţe konkurence nikdy nespí. Pokud 

obchodí zástupce dojedná obchod a přestane se o jeho chod zajímat, vystavuje se riziku, ţe 

o zákazníka přijde,  jeho pasivity vyuţije konkurence. S přibývajícím počtem zákazníků se 

můţe stát, ţe nebude mít obchodní zástupce na všechny dostatek času a nevybuduje si 

s nimi dostatečně přátelsky a silný vztah, který by zabránil vpádu konkurenční firmy.  

Další a nemalou hrozbou je fakt, ţe velké firmy začínají pohlcovat menší konkurenci a 

získávají tak převahu na celkovém a regionálním trhu. Vzhledem k převaze a mnoţství 

prodejů svých zásob můţe proti Firmě poskytovat niţší cenu a zaujmout větší mnoţství 

zákazníků, třeba i z portfolia zákazníků Firmy.  

Firma se snaţí většinu dodávek realizovat do dvaceti čtyř hodin. Proto je však nutné, 

aby nejvíce obrátkové zboţí bylo vţdy skaldem v dostatečné míře. Pokud se však zboţí 

naskladní v příliš velkém mnoţství, nebo se nakoupí takové zboţí, které se neprodá, 

vznikají na skladě takzvané „leţáky“. Takové zboţí pouze zabírá skladovou plochu a 

vlivem času, inflace a úrokových sazeb se stává ztrátovým. Pokud tedy Firma bude 

naskladňovat zbytečné mnoţství zboţí (ve snaze uspokojit zákazníky co nejdříve) bude si 

tak krátit své zisky prostřednictvím nákladů spojených se skladováním tohoto zboţí. 

4.6.5 Výsledky  SWOT analýzy  

Váha nám vyjadřuje celkový aspekt důleţitosti poloţek v dané kategorii a součet 

hodnoty vah v dané kategorii, který se vţdy musí rovnat 1. Čím více se blíţí hodnotě 

(0,99) tím větší důleţitost v dané kategorii a opačně. Samotné hodnocení (bodování) všech 

jednotlivých poloţek je nejtěţší. U poloţky, která dostala největší hodnocení a to pěti body 

(5b.), představuje, ţe se touhle poloţku jiţ analýza SWOT nemusí zaobírat. Jednoduše 

řečeno je jiţ dokonalá. Dále logicky, kdyţ ohodnotíme kategorii jedním bodem (1b.) je tato 

kategorie opakem a musíme se nad touto poloţkou důkladně zamyslet, abychom ji 

dokázali zlepšit a neměli jsme slabou stránku. Výpočet zjistíme tak, ţe váhu vynásobíme 

hodnocením a tím získáme skóre. 

Výpočet byl konzultován s vedením společnosti.  
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Silné stránky Váha Hodnocení Skóre 

Skladové prostory 0,25 5b. 1,25 

Rozvoz 0,15 4b. 0,60 

Katalog 0,12 4b. 0,48 

E-shop 0,20 4b. 0,80 

Náhradní plnění 0,08 5b. 0,32 

Pokrytí 0,15 3b. 0,45 

Zkušenosti 0,05 4b. 0,2 

Celkem 1 25b./30b. 4,1 / 5 

Tabulka 2: Silné stránky 

Slabé stránky Váha Hodnocení Skóre 

Povědomí 0,30 3b. 0,9 

Zákaznický servis 0,20 2b. 0,4 

Rizika špatného závozu 0,25 1b. 0,25 

Nezkušenost mladých obchodních 

zástupců 

0,15 2b. 0,3 

Schopnost vykrytí všech dodávek 

do 24hodin 

0,10 2b. 0,2 

Celkem 1 8b./25b. 2,05/5 

Tabulka 3: Slabé stránky 
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Příleţitosti Váha Hodnocení Skóre 

Výběrové řízení u velkých 

společnosti 

0,25 4b. 1,00 

Získávaní nových zákazníku 0,30 4b. 1,20 

Vytrvalost 0,20 3b. 0,60 

Zjednodušení objednávek 0,10 4b. 0,40 

Vytváření přátelských vztahu u 

zákazníka 

0,05 3b. 0,15 

Získaní většího podílu na trhu 0,10 2b. 0,20 

Celkem 1 17b./30b. 3,55/5 

Tabulka 4: Příleţitosti 

Hrozby Váha Hodnocení Skóre 

Konkurence 0,20 4b. 0,80 

Odchod významného obchodního 

zástupce 

0,15 4b. 0,60 

Leţáky ve skladu 0,20 3b. 0,60 

Úvěry 0,20 3b. 0,60 

Snaha nejniţší ceny (krácení 

vlastních zisku) 

0,15 3b. 0,45 

Návratnost nákladů na tisk 

katalogů a akční nabídky 

0,10 3b. 0,3 

Celkem 1 20b./30b. 3,35/5 

Tabulka 5: Hrozby 
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Obrázek 16: Graf výsledku SWOT analýzy 

Výsledek SWOT analýzy ukazuje, ţe Firma můţe pouţít ofenzivní strategii. Od 

svého zaloţení Firma ušla podstatný kus cesty a ukazuje, ţe filozofie vedení a strategie je 

dobrá. Firma uţívá své silné stránky v boji proti konkurenci a svým postavením na trhu si 

můţe dovolit diktování nových i stávajících trendů. 

Z výsledku dále plyne, ţe silné stránky převaţují slabé. To znamená, ţe prvky 

důleţité ve velkoobchodním boji s konkurencí, jsou na více neţ uspokojivé úrovni. Jeden 

z prvků slabé stránky je zákaznický servis, ale tento prvek v budoucnosti cca jednoho roku 

přejde do prvku silných stránek,  zakoupením nového softwaru (viz. kapitola 4.6.2) od 

kterého si Firma slibuje usnadnění komunikace. Tento software ještě není úplně nastavený, 

a proto zákaznický servis nemůţe fungovat ideálně 

V konfrontaci příleţitostí a hrozeb vychází vítězněji příleţitosti. Výsledek spolu 

s výhodami silných stránek tvoří příleţitosti pro ofenzivní strategii. Příleţitostí pro firmu 

jsou místa, kde ještě není optimální fungování důleţitých aspektů pro velkoobchodní firmu 

a je tady skrytý potencionál jak navýšit zisky a postavení na trhu vůči konkurenci.  
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5 Optimalizace marketingového mixu firmy 

V této části budou sepsány doporučení k současnému marketingovému mixu, které by 

mohli pomoct Firmě k zlepšení marketingovému mixu a také v boji s konkurencí.  

5.1 Produkt 

Firma má od svého zaloţení expandovala z Brna aţ k pokrytí celé Moravy, Slezska, 

Východních, Středních Čech a Prahy. Z toho vyplývá, ţe produkty, které jsou, nabízeny si 

našly své stále odběratele. Tudíţ Firmě doporučuji zůstat u vybraných produktů, k drobné 

inovaci produktů by mohlo dojít a nabízené nové sluţby pro zákazníky by mohly najít další 

odběratele, případně zvýšit odběr současných zákazníků.  

5.1.1 Nový produkt 

Moderní společnost vytváří stále větší nátlak na ekologii a recyklaci. Proto 

vytvoření nového sortimentu zboţí s certifikátem nebo známkou recyklovaných produktů 

by mohla najít své zákazníky v širokém spektru. Samozřejmostí by bylo vytvoření 

speciálního katalogu s recyklovaného papírů, který by všechny takovéto produkty nabízel. 

5.1.2 Nová sluţba 

Novou sluţbu zásluhou centrálního skladu o velikosti 20 000m
3
, kterou by Firma 

mohla nabízet svým zákazníkům je uschování nakoupených produktů. Někteří odběratelé 

jsou limitování nákupem zboţí svými skladovacími prostory, tito zákazníci objednávají ve 

větší četnosti neţ ostatní. Tato nová sluţba by tedy mohla být nabízená zákazníkům, aby 

ušetřili svůj vlastní čas. Princip sluţby by spočíval v dohodě s obchodním zástupcem, který 

by dojednal celkovou objednávku a pravidelnost závozů. Cena této sluţby by byla 

vypočtena s ohledem k časového pronájmu skladu, velikosti a mohla by se do ceny 

zohledňovat i manipulace a závoz. Výnos této sluţby by byl minimální.  

5.2 Cena  

Cena je velice důleţitý faktor. Firma je stále ve fázi růstu, a proto výpočet ceny je 

správný. Cenová politika v regionech a oblastech, kde Firma se jiţ prosadila, by měla 

zůstat stejná, však je potřeba neustále monitorovat trh. Především konkurenci a případně 

reagovat na jejich změny. Vzhledem k tomu, ţe Firma ještě nemá pokrytou celou Českou 
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republiku, tak cena by mohla být jedním z klíčových aspektů, jak se prosadit v nové 

oblasti. Při expanzi do nových častí Čech by měla Firma udělat analýzu trhu a cen 

konkurentů v této oblasti a případně cenu upravit, aby získala novou klientelu zákazníků, 

ale jak bylo zmíněno (v kapitole 4.3) cena v katalogu je daná. To, ţe cena je v katalogu 

daná, bere Firma jako výhodu a proto by obchodní zástupci v nových regionech měli 

poukazovat na celkovou sluţbu a co tím vlastně získají, něţ krácení svých zisku proto, aby 

uspěla.  

 

5.3 Distribuce 

Jak uţ bylo, zmíněno v distribuci jsou dvě slabé stránky v dopravě u externích 

dopravců a chybové vychystávaní objednávek. Jsou to dvě sloţky, které jsou ovlivňovány 

lidským faktorem. Lidský faktor omylu je věc, kterou nelze vytlačit. Pouze jde tyhle 

negativní stránky eliminovat. U tohoto problému jsou dvě stránky řešení. Jedna z nich je 

pokutová politika a druhá je inovace a modernizace.  

Co se týče vychystávaní objednávek, tato inovace by spočívala v nakoupení skenerů 

a vytvoření čarových kódů u všech poloţek. Řešení takové modernizace by bylo finančně 

náročnější i časově. Předchozí nákup nového softwaru, který měl usnadnit fungování 

Firmy tento pokrok a inovaci podporuje. Největší náročnost pokroku je ve velkém 

sortimentu Firmy, který čítá přes 6000 poloţek. Takové mnoţství zboţí si ţádá svůj čas 

zavedení informací do systému. Vstupní data veškerého sortimentu v systému musí 

obsahovat velikost, váhu, počet a lokalitu uskladnění ve skladu. Tyto prvky informací 

zaměstnancům ve skladu by ulehčilo hledání zboţí. Další výhodou je ulehčení komunikace 

obchodního oddělení a skaldu. Obchodní oddělení by zpracovalo objednávku a následné 

zavedení do systému by okamţitě vyskočilo ve skladu na skenerech, které by byly 

synchronizovány s databází. Technologie tohoto typu by měla i svoje výhody, které by 

převedlo komunikaci z tištěné podoby na data. Kontrola dat je jednoduší. Kontrolu můţe 

provádět jak systémová kontrola, která by kontrolovala kompletnost objednávky 

s naskenovaným a vychystaným zboţím a také zpětnou kontrolu zaměstnanců, která by 

ukazovala jejích výkonost vychystaného zboţí. Další výhodou je úspora papíru, která by 

spočívala v tisku pouze závozní dokumentace. 
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Řešení problémů s externím dopravce je náročný úkol. Nemoţnost kontroly a výběru 

řidiče u externího dopravce, případně jeho motivace pro kvalitní závoz je sloţitá. Proto 

řešení této problematiky by spočívalo ve vypsání nového výběrového řízení na externího 

dopravce. Kde vstupní parametry pro ideálního dopravce by nebyla cena, ale kvalita jejich 

sluţeb.  

skenery cena 

nízká kvalita 8 500 Kč 

střední kvalita 15 000 Kč 

vysoká kvalita 21 500Kč 

Tabulka 6: Cena a rozdělení skeneru 

5.4 Propagace 

Jak uţ bylo zmíněno reklama, jakoţ to nejznámější prvek propagace nemá svoje 

opodstatnění. Cílova skupina zákazníku je prostě malá a význam reklamy v rádiu nebo 

televizi je zbytečný. Finanční náročnost této propagace je veliká. Proto Firma by měla 

zůstat u svého způsobu propagace a to zaměření na podporu prodeje a direct marketing.  

Podpora prodeje je zastoupena třemi prvky bonusový program, dárkový program, 

akční měsíční nabídka. Všechny tyto prvky mají svojí cílovou skupinu. Na kaţdého 

zákazníka působí lepé jiná výhoda. Jsou to standartní prvky v podpoře prodeje, ale přece 

jenom dnešní doba nabízí ještě jednu moţnost podpory prodeje. Sice vybočuje ze 

standardu, ale v současných podmínkách trhnu a nabídkách těchto sluţeb přibývá. Jedná se 

o záţitkové dárkové poukazy. Podpora prodeje záţitkovým poukazem by se vztahovala na 

dlouhodobé a věrné zákazníky. Propagace tohoto druhu by měla zajištovat spokojenost 

odběratelů a upevnění vztahu mezi Firmou a stávajícími zákazníky. Finanční náročnost 

tohoto druhu propagace nemusí být tak velká a rozmanitost atrakcí, které jsou k dispozici 

v blízkosti větších měst je veliká. Příklad této sluţby muţe být návštěva pivovaru, vinného 

sklípku, návštěva wellness a další.  

Metodu propagace, kterou Firma nevyuţívá, je sponzoring. Sponzoring je sice reklama 

také velice finančně náročná, ale můţe najít cestu k novým zákazníkům. Vzhledem k tomu, 

ţe Firma je pyšná na město, ve kterém byla zaloţena. Proto například případné 



Adam Dočkal: Marketingový mix vybrané společnosti 

2017  44 

 

sponzorování hokejového klubu HC Kometa Brno nebo fotbalového klubu FC Zbrojovka 

Brno by mohlo mít kladné účinky na odběratele z Brněnského kraje. Tím to směrem by se 

mohla otevřít i další cesta dárkových předmětů u stávajících zákazníku a to darováním 

vstupenek na takovýto druh zábavy.     

záţitkový poukaz cena mnoţství  celková cena 

pobytový poukaz 5000 Kč 100 500 000 Kč 

kulturní záţitek 2000 Kč 500 1 000 000 Kč 

sportovní vstupenka 200 Kč 500 100 000 Kč 

Tabulka 7: Návrhy odměn zákazníkům 

5.5 Příleţitosti 

Jak bylo zmíněno u SWOT analýze v kapitole příleţitosti, kde bylo zmíněno, ţe pro 

Firmu je velkou příleţitostí hledání vypsaných výběrových řízení do kterých by se mohli 

přihlásit. Tím, ţe obchodní zástupci mají jako svůj hlavní úkol, servis zákazníků a osobní 

kontakt se zákazníky. Kaţdý obchodní zástupce má v jednom dni vykonat 8-10 schůzek se 

zákazníkem. Ať uţ jde o nového nebo stálého zákazníka. Vzhledem k tomu, ţe 

v současnosti vyhledávaní vypsaných výběrových řízeni zajišťují obchodní zástupci a tím 

se zkracují svůj čas, který by měli věnovat zákazníkům. Výpočet a sestavení projektu pro 

dané výběrové řízeni je časově náročný. Obchodnímu zástupci pak nezbývá čas na 

realizaci svých úkolů a pro firmu je neefektivní. Výběrové řízení samozřejmě můţe vyhrát 

a navýšit zisky firmy, ale v opačném případě, kdy je toto jednání neúspěšné obchodní 

zástupce nemá výsledky a pro firmu je neefektivní a Firma přichází o zisk. Dále pak tím, 

ţe obchodní zástupce nebyl aktivní u svých stálých zákazníků je riziko, ţe zákazníci jsou 

nespokojení a odcházejí ke konkurenci. 

Proto doporučuji Firmě, aby sestavili speciální tým, který by se o toto odvětví 

příleţitostí staral. Ideální počet pracovníků dle mého návrhu by byl tým tří zaměstnanců, 

kteří by si rozdělili, trh na kterém se Firma realizuje, na tři části. Tedy jeden severní 

Moravu a Slezsko, další jiţní Moravu a třetí střední Čechy a Prahu. Jejích hlavním úkolem 

by bylo vyhledávání a realizace výběrových řízení, případně při nízkém počtu výběrových 

řízení se dále realizovat jako obchodní zástupce, aby byli efektivní.  
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měsíční mzda 24 000 Kč 

leasing auta 8 500 Kč 

pohonné hmoty 5 000 Kč 

notebook + telefon 1 500 Kč 

prémie (procento z úspěšného výběrového řízení) 8 000 Kč 

celkem 47000 Kč 

Tabulka 8: Náklady na jednoho pracovníka v novém týmu 

Pořizovací náklady na nový tým pro realizaci výběrových řízení při počtu tří 

zaměstnanců na měsíc by byl cca 141 000Kč pro firmu.  

Další návrhem přijmout jednoho nového pracovníka pro realizaci sezonních 

objednávek. Sezónní objednávky se rozumí jako objednávky dárkových předmětů. Tato 

sezóna začíná čtyři měsíce před vánocemi a pokračuje do dubna, kdy zákazníci začínají 

objednávat dárkové předměty, kalendáře, propisky s popisky a další. Opět se musím 

zmínit, ţe tento úkol, realizují obchodní zástupci a je to pro ně úkol nad rámec. Příjem 

pracovníka na centrálu, kde by realizoval tyto úkoly, by nemuselo být finančně náročné a 

efektivita obchodních zástupců by opět dle mého vzrostla.  

měsíční mzda 24 000 Kč 

odměny 6 000 Kč 

notebook + telefon 1 500 Kč 

celkem 31 500 Kč 

Tabulka 9: Náklady na nového pracovníka 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat současný stav marketingového mixu vybrané 

Firmy a následně najít nové cesty k zlepšení marketingového mixu. 

Teoretická část se zabývá prvky teorii marketingového mixu „4P“, které jsou Produkt, 

Cena, Distribuce a Propagace tyto sloţky se následně aplikovali na vybranou Firmu. Tyto 

čtyři základní prvky marketingového mixu jsou nedílnou součásti pro úspěch Firmy. 

Vybraná Firma ve, které byl zkoumán marketingový mix, je na trhu jiţ devatenáct let. 

Za tuto dlouho dobu Firma z regionálního velkoobchodu vyrostla ve významného hráče na 

celém trhu České republiky v oblasti kancelářských potřeb, obalových materiálů, 

drogistického zboţí a vybavení kanceláří.  

Po provedení vnitřní analýzy Firmy byly stanoveny silné a slabé stránky Firmy. Silné 

stránky Firmy se staly skladové prostory, zkušenost a nový software. Naopak slabé stránky 

našly slabiny v optimálním fungování nového softwaru, závozu do vzdálenějších míst a 

neúplné pokrytí Čech. 

Firma ne zcela nabízí produkt, ale spíš sluţbu pro své zákazníky. Tato sluţba je 

zaloţena na její kvalitě a propagaci této sluţby. Proto Firma musí mít kvalitní obchodní 

zástupce. Dále také personál, který tuto sluţbu realizuje, musí být motivován, aby sluţba 

měla svoji vysokou úroveň. Další výhodou, která je pro Firmu klíčová je sluţba 

náhradního plnění. Proto má Firma, takový úspěch na trhu. Slabší stránka podnikání 

v odvětví je obrovská konkurence. Proto Firma musí stále hlídat trh a být připravená na 

různé kroky konkurence, které by mohli zapříčinit ztrátu zákazníků nebo kvalitních 

pracovníků.  

Marketingový mix Firmy je podle mého tvrzení na vysoké úrovni. Kaţdý prvek 

marketingového mixu „4P“ je kvalitně připraveny, aby mohl být konkurence schopný. 

Proto návrhy, které jsou vymyšleny na doladění kaţdého prvku, aby v celku daly jiţ tak 

správně fungující marketingový mix. 

U všech zmíněných návrhů je potřeba zváţení kladů a efektivity a poté je případně 

realizovat. Nebo jiţ Firma tento návrh realizovala a zjistila, ţe je nepotřebný. 
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Jak bylo, jíţ rozepsáno (v kapitole 5.) byly stanoveny tři návrhy v rozdělení na úrovně 

nízkých nákladů, středních nákladů a vysokých nákladů. Kategorii nízkých nákladů, která 

obsahuje zaloţení nového oddělení na realizaci výběrových řízení, které jsou zmíněny 

v příleţitostech. Toto doporučení shledávám jako nejefektivnější vzhledem k nákladům 

efektivnosti. Obchodním zástupcům by odpadla starost a měli by prostor pro své prvořadé 

úkoly. 

Další doporučení bylo zaměřeno na prohlubování vztahu se stávajícími zákazníky. 

Náklady na řešení jsou jiţ v řádech statisíců a efekt by nemusel, být tak velký jak 

vynaloţené prostředky.  

Třetí návrh spočívá v modernizaci distribuce firmy, aby se odstranil negativní dopad 

špatně vychystaných objednávek. Návrh z hlediska financí a následného vyuţití do 

budoucna je velice dobrý, ale problém je v realizaci. Náklady se v časovém horizontu 

rozloţí, ale zavedení veškerých informaci o skladu do systému a následně komptabilitou 

s ručními skenery je náročná. Celková inventura skladu a nadefinování systému v provozu 

je sloţitý a uzavření společnosti na určitou dobu a zavedení nového systému není ideálním 

řešením.  

Dále firmě momentálně nedoporučují expanzi do dalších krajů Čech. Vzhledem 

k velké investici do nového softwaru. Doporučují optimální nastavení a vynaloţení 

finančních nákladů na optimalizaci systému. Firma by si měla vytvořit finanční rezervy, 

kdyby chtěla v budoucnu expandovat. Vzhledem k tomu, ţe expanze do dalších krajů si 

vynucuje pořízení, nových kancelářských prostor a skladů v daném regionu. Dále pak nové 

zaměstnance a také rozšíření vozového parku. Jsou to náklady v řádech milionů, proto je 

dobré, aby Firma měla rezervy. Další doporučení je zaměření se na stávající klientelu a 

vybudovat si tak silné vztahy se zákazníky, aby v budoucnu, kdy Firma bude expandovat, 

neztratila stávající zákazníky.  
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Seznam pouţitých zkratek 

atd. – a tak dále 

cca – cirka 

č. – číslo 

tzv. – tak zvané 

viz. – vidět zde 

ČR – Česká republika  
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Příloha č. 1 – Ukázka e-shopu a výběru sortimentu 

 

Zdroj: Internetové stránky vybrané společnosti 

Příloha č. 2 – Ukázka odměňování zákazníků 

 

Zdroj: Internetové stránky vybrané společnosti 
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Příloha č. 3 – Ukázka tištěného katalogu 

 

Zdroj: Katalog vybrané společnosti  


