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ANOTACE  

Předložená práce je zaměřena na marketingový mix firmy poskytující služby. První 

část je věnovaná charakteristice firmy, druhá se zabývá teoretickým vysvětlením 

základních marketingových pojmů, kterými jsou služba, cena, produkt, propagace, 

distribuce, lidé, materiální předpoklady a procesy. Poté jsou tyto pojmy popisovány u 

konkrétní firmy. Na základě analýzy jednotlivých částí marketingového mixu se závěrečná 

část práce zabývá vyhodnocením a navrhnutím přístupů pro pozitivní chod firmy a 

upevnění pozice na trhu. 

 

Klí čová slova: služba, produkt, cena, distribuce, propagace, lidé, materiální předpoklady, 

procesy 

 

SUMMARY 

Submitted work is sight on marketing mix firms providing services. Forepart is 

devoted characteristics firms, alternative with deal with theoretic explication fundamental 

marketing notions, which they are service, price, product, promotion, place, people, 

physical evidence and processes. With that they are these notions describing near concrete 

firms. Pursuant to analyses single part marketing mix with final part work deal with 

evaluation and proposition access for positive course firms and fixation position in the 

marketplace.  
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1. Úvod 

Dnešní označení slova marketing se začalo poprvé objevovat v USA v roce 1902, kdy 

prošlo mnoha myšlenkovými směry. V počátcích se marketing v prvé řadě zabýval 

produkováním výrobků, které měly uspokojit potřeby spotřebitele. Jelikož v tehdejší době 

byla konkurence slabá, zboží si bylo velice podobné a poptávka převažovala nad nabídkou. 

Jednalo se o výrobně orientované období marketingu, kdy lidé kupovali pouze to, co museli, 

byli spíše zainteresováni na získání produktů než na jejich dobrých vlastnostech, a tím byla 

propagace i distribuce velice jednoduchá. V prvním desetiletí minulého století však začaly 

vznikat přebytky zboží následkem přesycenosti trhů a podniky tak musely začít na tuto situaci 

reagovat, což byla základní ekonomická příčina vzniku marketingu. Novátorem 

v automobilovém průmyslu byl Henry Ford, který pomocí nové koncepce automobilu a jejich 

propagace dosáhl obrovských úspěchů.  

V roce 1929, po velké hospodářské krizi, došlo ke změnám v ekonomickém myšlení i 

ke změně v marketingu, který se začal zaměřovat více na prodej, čímž začala sílit konkurence, 

začalo se vynakládat více peněžních prostředků na reklamu a výrobci se více orientovali na 

zákazníka. Tento posun významu marketingu od orientace na výrobek k zaměření se na 

zákazníka obhajoval Levitt. Během této etapy zavedl Neil Borden marketingový mix čtyř P 

marketingu, a to výrobek, místo prodeje, cena a propagace.  

Významným mezníkem byla 2. světová válka, kdy došlo k rozvoji v odvětví služeb, 

které se za posledních šedesát let staly dominantní sférou v naší ekonomice. Pro potřeby 

marketingového mixu se na služby začalo vzhlížet jiným způsobem než na běžnou 

výrobkovou politiku a bylo zapotřebí rozšířit marketingový mix o další tři komponenty. 

Budeme-li se bavit o ekonomice služeb evropských zemí, můžeme zaznamenat růst služeb 

především v západoevropských zemích. Služby představují nedílnou a dynamicky se 

rozvíjející oblast hospodářství všech zemí a již od počátků evropské integrace patří jejich 

volné poskytování mezi základní principy vnitřního trhu. Sektor služeb představuje téměř 79 

% evropského hospodářství a na tvorbě hrubého domácího produktu se podílí 74 %. Ve všech 

hospodářských odvětvích byl zaznamenán rostoucí trend ke specializaci a širšímu využití 

externích služeb. S rostoucí konkurencí význam marketingu služeb vzrůstá. Na odvětvové a 

podnikové úrovni mohou odlišné vlastnosti služeb vyvolat nezbytnost zdůraznění některých 

marketingových prvků [3]. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma, ve kterém budu popisovat 

marketingový mix firmy Omaro, zabývající se poskytováním služeb v oblasti automobilového 



průmyslu. Stěžejní část práce tvoří analýza jednotlivých marketingových prvků, kde se 

snažím důkladně a výstižně zaznamenat, jakými službami se firma zabývá, jakým způsobem 

tvoří cenu pro zákazníka, jak vypadá její distribuce a jakými formami se propaguje na trhu. 

Dále se zmiňuji o zaměstnancích a zákaznících, o procesech ke kterým ve firmě dochází a o 

materiálních předpokladech, které prezentují vzhled firmy a působí na cílový segment trhu.  

Po zhodnocení všech uvedených elementů, je mým úkolem vymyslet opatření, která 

budou firmě užitečná. Teprve až po vyhodnocení dané situace, můžu přispívat svými návrhy, 

které firmě zajistí například ekonomický růst, upevnění pozice na trhu, zkvalitnění služby 

nebo podtrhne její celkovou image.  



2. Charakteristika společnosti 

 
Tato kapitola má za cíl popsat vznik firmy a její vývoj v letech, vyjmenovat co je 

předmětem její činnosti a charakterizovat její organizační strukturu. 

2.1. Představení firmy 
 

Firma Omaro vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. října roku 1992 jako 

komanditní společnost se sídlem v Přerově – Žeravicích. Předmětem její činnosti je nákup 

zboží za účelem dalšího prodeje, prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 – 3 živnostenského 

zákona a opravy karoserií. Společníkem a zároveň statutárním orgánem je nyní jeden 

komplementář, který ručí neomezeně a jedná za společnost samostatně. Dalšími společníky 

jsou komanditisté, kteří vložili do základního kapitálu společnosti vklad ve výši 0,5 % 

obchodního podílu a ručí pouze do výše tohoto vkladu. 

Dne 8. srpna roku 2006 firma mění název a právní formu podnikání na Karosárna 

Omaro s.r.o. a rozšiřuje se o novou pobočku v Oseku nad Bečvou. Předmětem podnikání je 

velkoobchod a opravy karosérií. Majitel je jednatelem, který tvoří statutární orgán a zároveň 

je jediným společníkem, který jedná ve všech věcech samostatně a vytváří základní kapitál 

firmy [8]. 

 

Obrázek 1 Karosárna Omaro, s.r.o. 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 



2.2. Historický a současný vývoj 
 

Počátky spojené s budováním firmy nebyly nikterak jednoduché. Pád tehdejšího 

režimu po roce 1989 sice umožnil občanům podnikat, ale bylo velice obtížné sehnat finance 

na uskutečnění podnikatelského záměru. S holýma rukama a prázdnou kapsou začínal nynější 

majitel se svým společníkem v jedné garáži na dvoře rodinného domu, kdy svou pílí a 

vytrvalostí společně postavili karosářskou halu a vybavili ji  laserovým rámem – 

nejmodernější technologií té doby. 

  Určitou dobu se společnost zabývala pouze těmito karosářskými prácemi, později však 

bylo žádoucí rozšířit služby o lakýrnické práce, neboť kooperace s lakovnami byla velmi 

složitá a nedocházelo k ideálnímu uspokojování potřeb zákazníků. Navíc tohle období bylo 

pro majitele jedno z nejtěžších vůbec, protože mu tragicky zahynul jeho společník, a všechny 

záležitosti potřebné k provozování činnosti padly pouze na jeho hlavu. Přesto v roce 1996 

byla zdárně dokončena výstavba vlastní lakovny, která vyžadovala pořízení zcela nové a 

moderní technologie a samozřejmě i vyhledání a zaškolení nových pracovních sil. V této 

podobě se staly služby pro zákazníky daleko zajímavější, a proto firma začala oslovovat trh a 

následně kooperovat s prodejci vozů Suzuki, Škoda, Ford a Renault. Díky tomu se mohly 

uzavírat zakázky nejen s běžnými zákazníky, ale i se smluvními partnery, kteří firmě přinesli 

pozitivní ekonomický vzrůst, a proto v roce 2002 došlo k inovaci technologie a zkvalitnění 

služeb, spokojenosti zákazníků a k získání stálé klientely.  

V roce 2006, jak už bylo zmíněno výše, se majitel rozhodl pro otevření druhé 

provozovny, která pro společnost znamenala získání know-how a nových partnerů. Tato 

provozovna se sídlem v Oseku nad Bečvou se tedy zaměřila pouze na uspokojování potřeb 

smluvních partnerů. Společnost se také stává smluvním partnerem České pojišťovny a 

pojišťovny Kooperativa. Nyní provozovna plně funguje dva roky a stále se snaží zkvalitňovat 

své služby a nacházet co nejlepší cesty ke spokojenosti svých zákazníků1 . 

2.3. Organizační struktura firmy 
 

V řídící funkci společnosti stojí vedoucí podniku, který je zároveň majitelem. Má na 

starosti aktivity celé organizace a odpovídá za její chod. Provádí kontrolu činností všech 

zaměstnanců, vede je k pořádnosti, disciplíně a motivuje je k odvádění co nejkvalitnější práce. 

                                                 
1 Pramen: [interní informace společnosti Omaro] 



Ve vztahu k pracovníkům i širší veřejnosti reprezentuje dosahované výsledky podniku i 

politiku podniku, ať už v oblasti technické, ekonomické, obchodní, sociální či personální.  

Důležitým organizačním článkem je přijímací technik, jehož úkolem je zajišťování 

zásob a zakázek, od jejich příjmu až po jejich vyúčtování. Někdy působí i jako zástupce 

vedoucího.  

Pak jsou zde jednotliví karosáři a hlavní karosář, který v případě nestandardních 

situací a nepřítomnosti majitele rozhoduje o vyřešení daného problému v oblasti karosářských 

prací. Analogicky je to i v případě lakýrníků a lakýrnických prací. Zapomenout nesmíme ani 

na mechaniky, kteří zaujímají ve struktuře zaměstnanců stejnou pozici jako karosáři a 

lakýrníci a jejich činností je montáž a demontáž potřebných částí na vozidle a jednotlivých 

náhradních dílů. 

Zpracování účetnictví je prováděno subdodavatelským způsobem. Na obrázku číslo 2 

můžeme vidět schéma organizační struktury. 

 
 
Obrázek 2 Organizační struktura firmy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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3. Teoretické vymezení marketingového mixu 

 
V této kapitole jsou uvedeny základní marketingové pojmy, kterými jsou služba, cena, 

produkt, propagace, distribuce, lidé, materiální prostředí a procesy. 

3.1. Definice pojmu služba 

Služba je činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé. Skrývá v sobě určitý 

prvek nehmatatelnosti a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. Služba může vést ke změně 

podmínek a její poskytnutí může, ale nemusí být spojeno s fyzickým výrobkem. Jelikož se 

služby mění v závislosti na mnoha faktorech, je obtížné definovat oblast služeb. Nabídka 

firmy se totiž může pohybovat v rozsahu od výrobku ke službě. Pak existují čtyři varianty: 

1. pouze zboží, tedy produkty, které jsou hmatatelné a nejsou doprovázeny žádnými 

službami; 

2. zboží s doprovodnými službami, které mají spotřebitele více motivovat k jejich koupi. 

Příkladem může být prodej automobilu, ke kterému obdržíme záruku, návod, servis a 

údržbu; 

3. služba s doprovodnými menšími výrobky a službami, jako například letenka, ke které 

se vztahuje občerstvení; 

4. pouze služba, jako jsou například masáže či poskytování poradenství [1]. 

 

Službám se přisuzují určité vlastnosti, kterými se zásadně odlišují od výrobních 

produktů. Těmito vlastnostmi jsou: 

• nehmatatelnost: služba je do jisté míry abstraktní. Nelze ji totiž před koupí 

prohlédnout a v mnoha případech ani vyzkoušet. Prvky představující kvalitu 

nabízené služby, jako jsou spolehlivost nebo osobní přístup lze ověřit až po 

nákupu a při spotřebě služby; 

• proměnlivost: služby jsou vysoce proměnlivé, neboť závisejí na tom, kdo, kdy 

a kde je poskytuje; 

• nedělitelnost: pro služby je typické, že jsou vytvářeny a spotřebovávány 

současně, zatímco zboží je nejprve vyrobeno, potom nabídnuto k prodeji, 

prodáno a až poté spotřebováno; 

• pomíjivost: služby kvůli své nehmatatelnosti nelze skladovat, uchovávat, ani 

znovu vracet. Pokud není poptávka po službách stálá, je zapotřebí takových 

opatření, která umožní nalézt rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. 



Z hlediska poptávky se může jednat o doplňkové služby zákazníkům, 

z hlediska nabídky o zaměstnávání na částečný úvazek v období špičkové 

poptávky [4]. 

Pokud bychom chtěli hodnotit uvedené vlastnosti služeb, poslouží nám teorie 

kontinua. Znamená to, že služby definujeme jako činnosti, které mají tendenci 

k nehmatatelnosti, proměnlivosti, nedělitelnosti a pomíjivosti. Každá služba představuje 

určitou specifickou kombinaci těchto čtyř faktorů. Orientace na některou z těchto vlastností 

služeb se u jednotlivých produktů mění a může se stát předmětem konkurenční diferenciace. 

Prvním předpokladem rozeznávání potenciálních konkurenčních výhod je umístění vlastních i 

konkurenčních služeb na kontinuu.  

 
 
Obrázek 3 Kontinuum čtyř vlastností služeb 
 

 Pramen: [4] 
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Klasifikace služeb 

 

Nejjednodušším způsobem klasifikace služeb je vylučovací metoda, kdy služby 

chápeme jako tu část ekonomiky, která zbude po odečtení zemědělství, výroby a těžby. 

Dalším přístupem je jednoduše jejich výčet na: 

• maloobchod a velkoobchod; 

• doprava, distribuce a skladování; 

• bankovnictví a pojišťovnictví; 

• nemovitosti; 

• komunikace a informační služby; 

• veřejné služby, vládní a vojenský sektor; 

• zdravotnictví; 

• obchodní, profesionální a osobní služby; 

• rekreační a ubytovací služby; 

• vzdělání; 

• ostatní neziskové organizace; 

Z hlediska marketingu nejsou tato odvětvová členění služeb příliš užitečná, protože 

v jednotlivých odvětvích nalézáme organizace, které své služby nabízejí pro jiné trhy zcela 

odlišným způsobem. Existuje spoustu dalších klasifikací pro služby, které zohledňují různé 

faktory, jako jsou například: typ prodávajícího, typ kupujícího, typ služby, vlastnosti 

poptávky, požadavky na dodávku, stupeň přizpůsobení služby zákazníkovi, stupeň intenzity 

práce, stupeň hmatatelnosti a podobně. 

Jelikož klasifikace služeb není pevně vytyčena, stala se stěžejním problémem, kterou 

se zabývalo více než 16 oficiálních studií. Snahou odborníků bylo najít klasifikaci, která by 

odpovídala požadavkům strategického řízení marketingu služeb [5]. 

 

3.2. Marketingový mix služby 

Marketingový mix představuje soubor kontrolovatelných prvků, které organizace 

využívá k ovlivňování zákazníků a k uskutečňování dlouhodobých i krátkodobých záměrů. 

Marketingový mix je sestavován tak, aby co nejpřesněji odpovídal požadavkům marketingové 

strategie podniku, aby uspokojoval potřeby zákazníků a přinášel zisk organizaci. 



Pro marketingový mix byly původně vyčleněny čtyři základní prvky, tzv. 4P: produkt 

(product), cena (price), propagace (promotion), distribuce (place). Pro účinné vytváření 

marketingových plánů v oblasti služeb však tato 4P nejsou dostačující, a proto je potřeba 

k tradičnímu mixu připojit další 3P, a to: lidský faktor (people), materiální předpoklady 

(psychical evidence) a procesy (process). Jednotlivé nástroje se nepoužívají izolovaně, neboť 

dochází k jejich integraci a vzájemné koordinaci. Každý prvek marketingového mixu by měl 

posilovat a podporovat účinnost ostatních prvků [2]. 

 Tabulka číslo 1 poskytuje přehled o tom, jaké prvky zahrnují jednotlivé nástroje 

marketingového mixu. 

 

Tabulka 1 Marketingový mix pro oblast služeb 
PRODUKT 

Rozsah 
Kvalita 
Úroveň značky 
Produkční řada 
Záruky 
Prodejní služby 
 

 
LIDÉ 
Zaměstnanci: 
Vzdělání 
Výběr mezi 
zákazníky 
Přínosy 
Motivace 
Vystupování 
Mezilidské vztahy 

 

CENA 

Úroveň 
Slevy  
Platební podmínky 
Vnímání hodnoty 
služeb zákazníkem 
Kvalita versus cena 
Diferenciace 
 
 

Zákazníci: 
Chování 
Kontakty 
 

 

DISTRIBUCE 
Umístění 
Přístupnost 
Distribuční kanály 
Pokrytí trhu  
distribucí 
 
 
 
 
MATERIÁLNÍ 
PŘEDPOKLADY 
Prostředí: 
 Zařízení 
 Barevnost 
 Rozmístění 
 Úroveň hluku 
Hmotné podněty 
 

PODPORA 
PRODEJE  
Reklama 
Osobní prodej 
Propagace 
Publicita 
Public relations 
 
 
 
PROCES 
Politika 
Postupy 
Mechanizace 
Spolupráce se 
zákazníky 
Usměrňování 
zákazníka 
Průběh aktivit 

Pramen: [2] 

 

3.2.1. Produkt ve smyslu služby 

Služba se od výrobku liší svým nehmotným prospěchem a nehmotnými prvky, které 

obsahují funkční,  sociální a psychologické užitky. Rozdílnost spočívá zejména při 

představení služby, její nabídce a umístěním na trhu. Výsledkem produktu dané služby jsou 

však též hmatatelné důkazy, které přenášejí „hmotnou” složku do nehmotné nabídky, čímž se 

posiluje důvěra kupujících. V praxi to znamená, že organizace prezentuje svou službu už 



z vnějšího vzhledu budovy, ve které službu provozuje, přes vybavení prostoru, kde se ocitá 

zákazník při seznámení se a koupi služby až k obsahu i formě propagačních elementů a 

v neposlední řadě chování personálu, které sehrává důležitou roli při řešení vzniklých 

problémů a nedorozumění.  

Jelikož se každý podnik potřebuje odlišit od konkurence, měl by se při sestavování 

plánu nabídky služeb zaměřit především na výhody, které daný produkt obnáší. Proto je 

důležité definovat: 

� Ve kterém oboru podnikáme? 

� Jaké jsou potřeby a přání zákazníků? 

� Jak služby produkovat, distribuovat a jak budou konzumovány? 

Součástí této koncepce je vytváření image služby a organizace vztahů mezi 

spotřebitelem a společností. V řadě organizací lze poskytovanou službu rozdělit na základní 

(klíčový) produkt, který je hlavním důvodem koupě a doplňkový nebo-li periferní, který je 

nabízen v rámci klíčové služby a přidává k ní určitou hodnotu. Například v autoservise je 

základní službou oprava nepojízdného automobilu, doplňkovou službou pak může být umytí a 

vyčištění interiéru či exteriéru vozidla nebo doporučení různých prostředků pro prevenci již 

vzniklé škody s odkazem na možnosti výhodného zakoupení. Proto je doplňková služba 

v užším slova smyslu: poskytování informací, poradenské služby, přebírání objednávek a 

účtování služeb, péče o zákazníka a jeho bezpečnost, speciální služby. 

Služba stejně jako výrobek prochází životním cyklem následujících etap: zavádění na 

trh, růst, zralost a útlum. Na základě tohoto modelu lze rozpoznat nezbytný vývoj nového 

produktu managamentem tak, aby se udržoval objem prodeje nebo jeho růst a nárůst zisku. 

Důsledkem změn, které plynou z ekonomických podmínek, podmínek trhu, z konkurence či 

ze změn požadavků kupujících, je přepracovávání marketingové strategie pro všechny etapy 

života výrobku. Pokud je strategie úspěšná a firmě se podaří stanovit stadium, ve které se 

služba zrovna nachází, pak může mnohem snadněji vytvářet svůj marketingový plán. 

Další významnou roli v oblasti služeb má značka, která napomáhá zhmotnění a 

vytváření představy o službě v mysli zákazníků a podporuje důvěryhodnost produktu. 

Samotná značka je však častěji spojována se jménem firmy než s pojmenováním jednotlivé 

služby. Proto, jak už bylo uvedeno výše, je nezbytné jak se organizace představuje navenek, 

tedy svému okolí. Ve spojení s dobrými referencemi o nabízené službě dochází k vytváření 

emocionálních vztahů mezi organizací a zákazníkem, a tím k budování image ve společnosti. 

Značka jako prostředek marketingové komunikace by měla zajistit vyšší věrnost a důvěru 

spotřebitelů, snížit vnímavost zákazníků na ceny, omezit rizika poklesu poptávky, vyšší 



ziskovost, utváření hodnověrných vztahů s dodavateli a lepší zavádění nových produktů na trh 

[3]. 

  

3.2.2.  Cena služby 

Obecně cena vyjadřuje částku, za kterou jsou produkty nabízeny na trhu a hodnotu 

užitku, která spotřebiteli přináší uspokojení ze zakoupeného produktu. V pojetí 

marketingového mixu je cena služby jednou ze základních a zároveň kritických elementů. 

Z hlediska její ekonomické a především psychologické role musí totiž zákazník spoléhat na 

cenu jako na ukazatel kvality, neboť jiný takto patrný indikátor chybí.  

Navíc nehmotnost služby ovlivňuje citlivost nabízené služby, takže zákazník dostává 

podnět k tomu, jakou službu patrně obdrží. Proto například levné služby se mohou 

zákazníkovi jevit jako služby s nižší úrovní a kvalitou. 

 

Cenová strategie 

 

 Dříve než stanovíme cenovou strategii, musíme uvážit její cíle, které by měly 

odpovídat celkové marketingové strategii, a dále definovat náklady, konkurenci a hodnotu 

služeb pro zákazníka, od kterých se cena odráží.  

 Určitou službu můžeme ocenit základem ceny, který tvoří náklady. Co se ale týče 

hodnoty dané služby, představuje pro zákazníka cenový strop, který je ochoten zaplatit. 

Náklady podniku zpravidla zaznamenávají několik druhů nákladů, se kterými se v ocenění 

služby musí počítat. Ve své podstatě se nákladová cena rovná úplným vlastním nákladům na 

jednici zvýšeným o množství zisku na tuto jednici. Proto je nezbytné rozeznávat náklady 

podle vztahu k objemu produkce, to znamená členění nákladů na fixní, variabilní a celkové a 

zároveň musíme znát jejich velikost na jednici produkce. Fixní náklady organizaci nabíhají i 

v případě, kdy nejsou poskytovány žádné služby. Jedná se především o správní režie, jako je 

nájemné, odpisy, pojištění, energie, cestovné nebo úroky. Dále variabilní náklady spojené 

s přírůstkem prodeje. Organizace se rozhoduje, zda zvýší objem produkce a tím i příjmy na 

základě mezní analýzy, která spočívá v porovnání přírůstku příjmů a nákladů za každou další 

realizovanou jednotku služby. K maximalizaci zisku firmy dochází v případě, kdy se mezní 

příjmy rovnají mezním nákladům. Mimo tyto náklady se při tvorbě ceny rozlišují náklady 

přímé a nepřímé. Přímé náklady můžeme přímo vyhodnotit na jednotku služby, nepřímé 



většinou nelze takto přesně stanovit, jelikož se obyčejně jedná o režijní náklady, které se na 

jednotku služby musí rozpočítat.  

Na současném trhu služeb se nachází poměrně značný počet konkurentů, jejichž 

produkty jsou mnohdy těžko rozlišitelné, za to schopné rychlé substituce. Proto by měla 

organizace sledovat ceny služeb, ale také kvalitu produktu konkurence. Při stanovení 

konkurenčních cen  mohou nastat tyto možnosti: cena se stanoví stejná jako průměrná cena na 

trhu, vyšší než je průměrná cena na trhu nebo nižší. Další alternativou je následování cen 

oligopolních trhů, tedy cenových vůdců, kdy se na trhu objevuje jedna nebo několik 

dominantních organizací poskytujících vzájemně zaměnitelné služby [7]. 

 Poslední cenovou strategií je hodnota služby pro zákazníka. Jedná se o spotřebitelský 

přebytek, o rozdíl mezi cenou, kterou kupující ve skutečnosti zaplatí, a hodnotou, kterou je 

ochoten zaplatit za získání potřebného užitku. Tyto výše uvedené metody jsou běžným 

marketingovým modelem pro stanovení ceny, zvaný 3C [6]. 

 

 

Tabulka 2 Marketingový model pro stanovení ceny, 3C 
  
 

nízká cena                                                                                                          vysoká cena 

 

 

 

Pramen: [6] 

 

 

Metody cenové taktiky 

 

Na cenové taktiky mají vliv předpokládané reakce kupujících i konkurence, typ služby 

a její životní cyklus, změny ekonomického prostředí, jak vnějšího, tak i vnitřního. 

Jednou z možností je cena „slízané smetany,“ která se vyznačuje vysokým oceněním 

dané služby a zaručuje tak „slíznutí smetany“ zajištěné vysokou mírou zisku. Tato strategie se 

používá v krátkém období, kdy se neočekává vstup konkurence na trh, nebo firma disponuje 

jedinečnou službou oceněnou takzvanou prestižní cenou. Ta u zákazníků vyvolává pocit 

cena 
podle nákladů 

 

 

COSTS 

cena 
podle konkurence 

 

 

COMPETITION 

cena 
podle hodnoty 

vnímané 
zákazníkem 

 
CUSTOMER 



kvality a vysoké hodnoty produktu, přičemž její snížení může vyvolat dojem, že došlo i 

k poklesu hodnoty produktu. 

Protichůdným případem ceny slízané smetany je průnikové ocenění, které spočívá 

v nasazení nízké ceny produktu, aby se firma okamžitě zmocnila masového trhu. Tato taktika 

je vhodná ze předpokladu, že se jedná o produkt s vysoce elastickou poptávkou nebo je 

produkt po jeho zavedení na trh vystaven velmi silné konkurenci. 

Přijímaná cena je další taktika, kterou uplatňují zejména malé firmy při ocenění služby 

cenou, již stanovuje cenový vůdce daného odvětví. Příkladem mohou být cestovní kanceláře, 

které modifikují své ceny zájezdů od dvou hlavních vůdců trhu, a to cestovní kancelář Čedok 

a Firo Tours. 

Na závěr si uvedeme taktiku elastické ceny. Dříve než se s ní seznámíme, je nutné si 

připomenout co to elastická cena je a jaký má vliv na ceny služeb. Změny cen v zásadě 

ovlivňují objem produkce a zisk na jednotku produkce. Tento vliv měříme pomocí cenové 

elasticity poptávky nebo-li cenové citlivosti poptávky. Vyjadřujeme ji jako procentuální 

změnu množství k procentuální změně ceny. Výsledkem může být hodnota větší jak jedna, 

pak je poptávka elastická a znamená to, že poptávka na změnu ceny reaguje. V případě, že 

výsledek je menší než jedna, je poptávka neelastická a poptávka na změny ceny příliš 

nereaguje. Pokud je elasticita rovna jedné, označujeme poptávku za jednotkově elastickou, 

čímž se rozumí, že procentuální změna ceny vyvolá stejnou změnu procentuálního množství. 

Taktika elastické nebo též flexibilní ceny se tedy uplatňuje tam, kde existuje vysoká 

cenová citlivost poptávky a vysoký předpoklad, že kupující začnou na nižší cenu reagovat 

zvýšením objemu svých nákupů. Tyto typy cen se uplatňují zejména v čase, a proto nabývají 

podobu sezónních cen (ceny leteckých zájezdů po letní sezóně výrazně klesly, vlivem tohoto 

poklesu došlo k nárůstu poptávky po službě.) [7]. 

3.2.3. Distribuce služby 

Distribucí chápeme lokalizaci služby, přičemž při její nehmotnosti a neoddělitelnosti 

sehrává důležitou roli dosažitelnost poskytované služby a frekvence jejího poskytnutí. Na 

základě tohoto tvrzení si musíme uvědomit, že o umístění provozovny poskytující danou 

službu nelze rozhodovat bez uvážení potřeb zákazníků a jejich flexibility. Proto toto 

rozhodování bývá často kompromisem mezi potřebami producenta a požadavky zákazníka. 

Flexibilita zákazníků při spotřebě služby je ovlivňována demografickými faktory, jako věk a 

zdraví, ekonomickými faktory a psychografickými faktory odvíjejícími se od životního stylu 

společnosti. Tak například staří lidé, na rozdíl od mladých, nevyhledávají služby, které jsou 



od jejich bydliště ve větší vzdálenosti. Nebo movitější lidé jsou za provedení či doručení 

služby přímo do domu ochotni zaplatit více. Tato kritéria pro rozhodování o umístění známe 

pod pojmem analýzy makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí tvoří sociální, 

technické a technologické, ekonomické, politické a právní faktory, na jejichž základě hledá 

organizace nejziskovější oblast. Jednodušeji můžeme říct, že makroanalýza vychází 

z definování profilu zákazníků, které chce firma obsluhovat. Mezi jednotlivé složky 

mikroprostředí patří jednak podnik jako celek, konkurence, dodavatelé, případné pomocné 

distribuční články a spotřebitelé. Interakce s těmito složkami mikrookolí umožňuje podniku 

uspokojovat potřeby zákazníka. 

Budeme-li se bavit o distribuci konkrétně, pak ji velice často můžeme rozdělit na 

distribuční cestu přímou, kdy je služba poskytnuta a následně spotřebovávána a cestu 

nepřímou, která se uskutečňuje pomocí zprostředkovatele. V řadě případů však tradiční 

distribuční cesta ani nemusí existovat, protože výroba a spotřeba služby probíhá současně. 

Poskytovatel je ve stejném čase zároveň distributorem, což se logicky opět vysvětluje 

neoddělitelností služby [7]. 

3.2.4. Propagace služby 

 
Propagace, nebo-li marketingová komunikace, je záměrné a cílené vytváření 

informací, které firma používá ke sdělení, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů i 

určitých skupin veřejnosti. Účelem této komunikace je zvýraznit vlastnosti služby a odlišit je 

od konkurenčních, zdůraznit užitek a hodnotu produktu, zvýšit poptávku a podpořit 

marketingovou strategii firmy. 

V současném přístupu zahrnujeme do marketingové komunikace reklamu, podporu 

prodeje, osobní prodej, public relations (vytváření dobrých vztahů s veřejností) a přímý 

marketing. Tyto jednotlivé složky se mezi sebou vzájemně doplňují, každá z nich zastává 

nějakou funkci a jejich různé kombinace se v mnoha případech označují jako komunikační 

mix. 

 

 



Reklama 

 

Marketing služeb používá reklamu především pro zviditelnění poskytovaných 

produktů služeb, které se pak lépe vštěpují do podvědomí potenciálních zákazníků. Reklama 

je prakticky nejrozšířenější složkou neosobní masové komunikace, neboť se s ní spotřebitelé 

setkávají nejčastěji a prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu a televize jsou jí nejvíce 

ovlivňováni. Úkolem reklamní činnosti je přinášet široké vrstvě obyvatelstva relevantní 

informace o daném produktu, jeho vlastnostech a přednostech a o jeho kvalitě. Svými 

podstatnými nebo emocionálními argumenty se snaží vzbudit zájem o službu a posléze 

spotřebitele přimět, aby učinil kupní rozhodnutí. Aby byla reklama úspěšná, musí být 

prováděna vlastními nebo externími odborníky, musí umět uplatňovat všech relevantních 

poznatků, aby dokázala působit na správné segmenty trhu, a musí být schopna zdolávat 

všechny překážky na trhu [5]. 

V únoru roku 2009 probíhala soutěž o nejlepší ceny reklamy. Na obrázku č. 4. můžete 

vidět nejlepší české reklamy roku 2008. 

 

Obrázek 4 Ceny nejlepších reklam 
 

 
V soutěži Louskáček letos bodovaly kampaně, které pobavily či šokovaly. Agentura Y&R Praha získala 

zlato za svou tištěnou reklamu na Muzeum komunismu (vlevo), agentura Euro RSCG zase se svou 

Váhou pro Panzani (dole uprostřed a vpravo) bodovala v kategorii Media. Nejvyšší cenu Grand Prix a 

stříbro za TV reklamu si odnesla »zlodějská« kampaň Direct Pojišťovny (vpravo uprostřed a nahoře). 

Bodovala i agentura Konektor, která má za svou reklamu čínských »Olympic Watch« (střed) bronz. 

Jednou z nejlepších televizních reklam loňského roku je pak Kofola bez cukru (uprostřed nahoře), která 

získala bronz. 

Pramen: [9] 



 Neobvyklým druhem reklamy je tzv. institucionální reklama, která se snaží o 

diferenciaci vlastní firmy od ostatních institucí se shodnou povahou produktů. Cílem je 

zdůraznit kladné přijetí firmy veřejností i vlastními zaměstnanci, zveřejňovat pozitivní 

výsledky, péči o zaměstnance, o životní prostředí a vzbuzovat mezi zákazníky důvěru v daný 

podnik a tím nepřímo i k produktům, které jim dodává. 

 

Podpora prodeje 

Další složkou marketingové komunikace doplňující reklamu je podpora prodeje, která 

zahrnuje aktivity stimulující prodej služeb. V odborných literaturách se setkáváme s různými 

definicemi tohoto pojmu. Jedna z nich říká, že podporu prodeje můžeme charakterizovat jako 

„soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro 

stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků či služeb“. [7] Podle jiné 

definice podpora prodeje znamená „jakýkoli časově omezený program prodejce, snažícího se 

učinit svou nabídku atraktivnější pro spotřebitele, přičemž vyžaduje jejich spoluúčast formou 

okamžité koupě či jiné činnosti“ [7]. 

Podpora prodeje se uskutečňuje ve formě různých kupónů, prémií, soutěží, výstav a 

veletrhů nebo reklamních a dárkových předmětů. Nejčastějším činitelem je však uplatnění 

množstevních a sezónních slev. V podstatě se dá říci, že podpora prodeje je určitou kombinací 

reklamy a cenových opatření a na rozdíl od reklamy přináší rychlejší a lépe měřitelné prodejní 

účinky. Její výhodou totiž je okamžité a intenzivní působení na rozhodování spotřebitele. 

Nevýhodou je však časová omezenost a skutečnost, že může docházet ke zvyšování cenové 

senzitivity spotřebitele prostřednictvím jednotlivých nástrojů podpory prodeje.  

 

Osobní prodej 

V tomto případě dochází k osobnímu individuálnímu kontaktu se spotřebitelem, což je 

pro společnost velice přínosné, neboť může pozorovat chování a reakce zákazníka, lépe 

identifikovat jeho problém, snižovat jeho pocity nejistoty a pomáhat mu činit kupní 

rozhodnutí. Cílem osobní komunikace je tedy prodej vlastní služby, ale i vytváření 

pozitivního vztahu a dlouhodobé spolupráce se zákazníkem. Aby byl osobní prodej úspěšný, 

měli bychom nejdříve přesně identifikovat přání a očekávání zákazníka, využít odborné 

kvalifikace, umět službu prezentovat, vyzdvihnout její přednosti a využít reference z externích 

zdrojů. 

 

Public relations 



 Hlavním smyslem činností, které shrnujeme pod pojem Public Relations (vztahy 

s veřejností), je vytvořit v povědomí veřejnosti kladnou představu o podniku a o jeho 

záměrech. Opět ve srovnání s reklamou Public Relations (dále jen PR) nejsou adresné a 

neformulují žádnou přímou nabídku ke koupi. PR jsou funkcí managamentu, jsou orientovány 

na delší časové období a zabývají se prezentací celého podniku ve společnosti na základě 

publikace pozitivních informací, čímž budují důvěryhodnost podniku. 

 Mezi komunikační nástroje, které PR využívá, patří například placené inzeráty a 

články, časopisy, informační bulletiny, informační tabule, jubilejní publikace a výroční 

zprávy, oběžníky čí vývěsky. Odborné veřejnosti slouží články v odborných časopisech nebo 

pořádání odborných konferencí. Další formy, se kterými se můžeme běžně potkat, jsou 

interview, diskuze v televizních a rozhlasových pořadech a reportážích. Velké společnosti 

nebo také veřejný sektor využívá k předání informací tiskové konference nebo služby svých 

tiskových mluvčích.  

 

Přímý marketing 

 Přímý marketing je forma komunikace, při které dochází k navázání přímých kontaktů 

s vybranými zákazníky prostřednictvím pošty, katalogů či telefonu. Jeho výhodou je, že může 

individuálně oslovovat spotřebitele, a tím lépe porozumět jejich potřebám. Dále je to 

skutečnost, že společnost se může lépe orientovat na trhu a zacílit se tak na segment 

potenciálních spotřebitelů, přičemž má možnost utajit své podpůrné aktivity před konkurencí. 

Přímá komunikace je typická zejména pro zásilkové obchodní domy, ale využívají ji 

samozřejmě i obchodní firmy s kamennými prodejnami, jako například firma Yves Rocher, 

prodávající francouzskou kosmetiku nebo parfumérie Fann.   

 Mezi hlavní nástroje přímého marketingu patří: 

• direct mail – zákazníky uvědomujeme o přímém prodeji služeb nebo získáváme nové 

kontakty, a to prostřednictvím pošty; 

• telemarketing – může fungovat jako aktivní, kdy si společnost pomocí telefonu sama 

kontaktuje své potenciální zákazníky nebo pasivní, kdy naopak zákazník volá na 

známé telefonní číslo určité společnosti, sděluje jim své připomínky a dotazy. Tato 

linka bývá zpravidla pro zákazníka zdarma; 

• televizní, rozhlasový, případně tiskový marketing s přímou odezvou;  

• katalogový prodej; 

• elektronická pošta [3] 



V následující tabulce je zaznamenán přehled výhod a nevýhod vybraných médií. 

 
Tabulka 3 Výhody a nevýhody vybraných médií 
 Výhody Nevýhody 
Televize - působení na více smyslů; 

- masový dosah; 
- flexibilita v časovém plánování; 
- emocionální působení. 

- vysoké náklady; 
- možnost přepínání kanálů; 
- omezení selektivita; 
- informační přeplněnost; 
- omezené informace (spot - 30 sekund). 

Rozhlas - vysoká segmentace; 
- cenová dostupnost; 
- časová flexibilita. 

- médium v pozadí (kulisa); 
- dočasnost sdělení; 
- informační přeplněnost. 

Venkovní 
reklama 

- velký počet míst a geografická 
  flexibilita; 
- efektivita (nižší cena); 
- široký zásah a vysoká úroveň 
  frekvence zásahu; 
- pestrost forem. 

- omezené množství informací; 
- nízká či žádná selektivnost; 
- omezená dostupnost některých 
  forem venkovní reklamy (omezeno 
  vyhláškami); 
- dlouhá doba realizace. 

Noviny - možnost geografického omezení; 
- flexibilita inzerce; 
- důvěryhodnost média; 
- archivační schopnost; 
- vysoká četnost. 

- kvalita reprodukce; 
- rychlé stárnutí výtisku novin; 
- přeplněnost inzercí; 
- možnost rychlé reakce konkurentů; 
- omezená schopnost emočního     
  působení. 

Časopisy - delší životnost; 
- vyšší kvalita reprodukce; 
- využití redakčního kontextu 
  (luxusní časopis, luxusní služby); 
- podrobnost a věrohodnost 
  informací; 
- možnost zasažení specifických 
  cílových skupin. 

- vyšší ceny; 
- delší doba realizace; 
- celoplošnost. 
 

Internet - nepřetržitost a rychlost sdělení; 
- široký dosah; 
- nízká cena; 
- zpětná vazba, snadné měření; 
- selektivnost; 
- snadná práce s informacemi; 
- využití obrázků, textu, zvuku, 
  hypertextových odkazů apod. 

- neosobní komunikace; 
- technická omezení (rychlost, 
  kapacita hardwaru, ochranné brány 
  na serverech atd.); 
- vybavenost internetovým připojením. 

Kino - působení na emotivní vnímaní 
  spotřebitele (kreativnější a delší  
  spoty – až dvouminutové); 
- dobré zacílení; 
- nelze přepnout. 

- vysoké náklady spojené se zápisem 
  na filmový materiál a kopie; 
- nedostatečný počet realizovaných  
  výzkumů o účinnosti kina jako média. 

Pramen: [2] 



3.2.5. Lidé ve službách 

Na nabídce služeb se z největší části podílejí zaměstnanci podniku, především tam, 

kde dochází k přímému kontaktu se zákazníkem a kdy mzdy zaujímají vysoké procento 

z celkových nákladů.  Jako příklad můžeme uvést poradenské služby, soukromé lékaře, 

advokáty nebo mateřské školky. Tam, kde nedochází k přímému kontaktu se zákazníkem, 

např. autoopravny nebo půjčovny, se význam zaměstnanců snižuje, i když podíl mezd na 

celkových nákladech může být vysoký.  

Cílem každé organizace je uspokojování potřeb svých zákazníků, proto důležitou roli 

sehrává personální managament, který se slaďuje s marketingovým managamentem a 

společně vytváří podmínky pro splnění organizačních plánů. Úkolem personálního 

managamentu je poznat potřeby zákazníků jednotlivých tržních segmentů, především pak jaké 

mají zákazníci představy o chování zaměstnanců a jaké požadavky na ně kladou. Zpětnou 

vazbu pak poskytuje marketingový managament pravidelným průzkumem spokojenosti 

zákazníků. 

Při ovlivňování marketingové činnosti a styku se zákazníkem sehrává každý 

zaměstnanec rozdílnou roli. Podle tohoto hlediska rozlišujeme zaměstnance do čtyř skupin:  

 

• kontaktní pracovníci: podíl na marketingových aktivitách mají nejvyšší, stejně tak se 

nejčastěji setkávají se zákazníky. Tito pracovníci musí mít bohaté zkušenosti, musí být 

dobře vyškoleni, vždy připraveni, musí být pohotoví a umět dobře reagovat na potřeby 

a požadavky zákazníků. Od těchto předpokladů a požadavků na kontaktní pracovníky 

se potom samozřejmě odvíjí i mzda a odměny, kterými jsou zaměstnanci, mimo jiné, 

motivováni; 

• obsluhující pracovníci: na marketingových činnostech se podílí sice nepřímo, ale se 

zákazníky se dostávají do častého styku, a proto se od nich očekávají výborné 

komunikační schopnosti. Patří sem například pracovníci telekomunikačních služeb, 

bank, pojišťoven nebo recepční; 

• koncepční pracovníci: v kontaktu se zákazníkem se ocitají málokdy, ovlivňují však 

celé marketingové řízení a vytvářejí koncepce pro marketingové plánovaní a 

marketingovou strategii. Řadíme sem pracovníky výzkumu a vývoje, od kterých se 

očekává schopnost naslouchat a vnímat přání spotřebitelů; 

• podpůrní pracovníci: nejsou v pravidelném kontaktu se spotřebiteli a jejich úkolem je 

zajišťování podpůrných funkcí, čímž se nepřímo podílejí na marketingových 



činnostech. Podpůrné aktivity musí souhlasit s marketingovou strategií a pracovníci by 

si měli uvědomovat, čím jsou jejich funkce prospěšné a jak podporují kvalitu nabízené 

služby. Příkladem mohou být zaměstnanci nákupního, odbytového nebo personálního 

střediska. Uvedené kategorie zaměstnanců znázorňuje tabulka níže. 

 
 
Tabulka 4 Role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky 
 

                                                       Přímý vztah k marke-               Nepřímý vztah k marke- 
                                                       tingovému mixu                        tingovému mixu 
                                              
Častý nebo 
pravidelný styk 
se zákazníkem 
 
Výjimečný nebo 
žádný styk 
se zákazníkem 
 
 
Pramen: [4] 

 

Interní marketing 

„Základní snahou interního marketingu je zajistit, aby činnosti všech zaměstnanců 

maximálně přispívaly ke všem podnikovým marketingovým aktivitám.“[Payne, A. Marketing 

služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996, s. 171] Cílem tedy je získat co nejlepší 

zaměstnance a motivovat je k co nejlepším výkonům.  

 Interní marketing se může provádět různými způsoby. To, čeho chce organizace 

dosáhnout, musí být zaměstnancům přesně definováno, zaměstnanci musí být stále 

informováni. Zprávy o činnosti jednotlivých útvarů pak organizační pracovníci publikují do 

firemních novin, časopisů či internetu, čímž se vytváří jakýsi pocit sounáležitosti s podnikem. 

K tomu přispívá i prostředí, ve kterém se zaměstnanci denně ocitají a pracovní kolektiv. 

Interní marketing může být dále podporován i externí reklamou, která může v zaměstnancích 

vzbuzovat pocit důvěry v jejich organizaci. 

3.2.6. Materiální předpoklady 

Budeme – li se bavit o materiálním prostředí ve službách, lze jej rozdělit na dvě části. 

Pokud je prostředí součástí nákupu služby, pak se jedná o tzv. periferní prostředí. Jedná se o 

prvek zhmotnění služby, který sehrává důležitou roli při odlišování se od konkurence. „Může 

Kontaktní pracovníci Obsluhující pracovníci 

Koncepční pracovníci Podpůrní pracovníci 



to být například graficky kvalitně zpracovaná vstupenka do hradní galerie, podávající 

základní informace o hradu, mapka města v hotelovém pokoji nebo pohlednice s obrázkem 

hotelu, která je jako oddělitelná součást připojena k ubytovacímu lístku hosta.“ [3].  

V dalším případě mluvíme o základním prostředí, které může podstatně ovlivnit 

nabízenou službu, zákazník jej však nemůže vlastnit.  

Mezi důležité materiálové předpoklady patří požadavky na exteriér, interiér, osvětlení, 

vytápění a celkovou atmosféru prostředí daného podniku. Při projektování osvětlení interiérů 

musí architekt dbát na předpisy bezpečnosti práce a vzhledem k tomu, že světlo ovlivňuje 

vzhled barev a tvarů, měl by při rozmisťování interiérových svítidel postupovat s rozmyslem, 

neboť způsob a intenzita umělého osvětlení mají výrazný vliv nejen na celkovou atmosféru 

interiéru, ale i na náladu a psychiku zákazníků. Osvětlení ve spojení s barvami pak dotvářejí 

celkový dojem prostředí. Volba vhodných barev hraje podstatnou roli. Dokáží evokovat 

náladu, dodávat pocit štěstí, radosti, přátelství či relaxace nebo v opačném případě smutek a 

depresi. Pokud chceme vyvolat klidnou atmosféru s pocitem jistoty a harmonie, využívají se 

barvy, které sousedí v barevném spektru. Chceme–li ale šokovat, zaujmout a přilákat 

pozornost, je vhodné používat barvy kontrastní. Vybavení interiérů nábytkem a ostatními 

doplňky navozuje jistý styl, ve kterém je postaven. Styl daného prostředí opět působí na 

chování zákazníka. V následující tabulce jsou uvedené některé možnosti navozené atmosféry 

a jejich vliv na pocity zákazníka. 

 

Tabulka 5 Jak ovlivňuje navozená atmosféra pocity zákazníka 
Navozená atmosféra Zákaznická odezva 

elegance úroveň, styl 

profesionality důvěra, pocit bezpečí 

vstřícnosti pocit radosti 

pochmurnosti smutek, pocit omezování 

srdečnosti pohodli, pocit vítaného hosta 

luxusu výjimečnost, kvalita, vysoké ceny 

Pramen: [3] 

 

 

3.2.7. Procesy služeb 

 



Mezi procesy řadíme veškeré pracovní činnosti, jako jsou úkoly, mechanismy, časové 

rozvrhy nebo rutiny, s jejichž pomocí je služba poskytována zákazníkům. Řízení procesů 

můžeme pojmout jako samostatnou činnost, která je jistou dispozicí pro zkvalitnění služeb. 

Abychom tomu lépe rozuměli, uveďme si příklad s bankou. Tím, že došlo k zavedení 

automatizovaných bankomatů, snížily se určité povinnosti zaměstnanců za účelem lepšího 

uspokojování požadavků zákazníků na jednotlivých přepážkách. Je evidentní, že mezi 

marketingem a řízením procesů musí docházet k úzké spolupráci. Nefunguje – li proces, 

výsledkem je nespokojený zákazník. Proto procesy závisí na požadavcích zákazníka, na 

cílovém tržním segmentu a na umístění nabídky.  

Procesy poskytování služeb můžeme rozlišit na čtyři typy podle vztahu k zákazníkovi.  

1. V tomto případě se jedná o službu, která bez fyzicky přítomného spotřebitele nemůže 

být poskytnuta. Kontakt mezi zákazníkem a službou je nepochybně veliký. Proto je 

kvalita služby hodnocena na základě pocitu z jejího bezprostředního výsledku a na 

základě lokalizace služby, protože zpravidla každý člověk si hledá službu dostupnou 

v blízkosti jeho bydliště.  

2. Zde se zákazník může stát přímým příjemcem služby a s poskytovatelem se nemusí 

vůbec setkat. Může se například jednat o různé poradenské služby prostřednictvím 

internetu nebo televize. 

3. Proces poskytování služby již probíhá bez přítomnosti zákazníka. Jedná se většinou o 

pouhé objednávání služby, kdy nám tolik nezáleží na jejím umístění, ale spíše na jejím 

včasném dodání. Někdy se může stát, že se objednávka opozdí, nedojde k inkasu 

platby nebo klient nárokuje reklamaci služby. V těchto situacích je pak potřeba, aby 

kontaktní personál uměl se zákazníky jednat.  

4. V poslední fázi klasifikace procesů rozlišujeme služby, které jsou ve spojení 

s nehmotnými aktivy spotřebitele. Příkladem mohou být finanční služby, kde zákazník 

nemusí být fyzicky přítomen a službu posuzuje zase až na základě výsledku [4]. 

 

4. Analýza marketingového mixu vybrané společnosti 

 
V předcházející kapitole jsem popisovala jednotlivé části marketingového mixu 

obecně, nyní je budu aplikovat a analyzovat na konkrétní společnost. 



4.1. Produkt 

Hlavním produktem firmy Omaro jsou karosářské a lakýrnické práce, které jsou 

nejdůležitějšími články opravy havarovaných vozidel. 

 

Technologický postup opravy vozidla 

Počáteční fází je příjem vozidla, kdy technik prokonzultuje se zákazníkem stav 

poškozeného vozidla, alternativy opravy a předběžnou částku opravy. Následuje sepsání 

zakázkového listu, který obsahuje údaje o objednateli, o zhotoviteli, údaje o konkrétní práci, 

cenu za zhotovení, datum zhotovení a současný stav vozidla. Poté zákazník odchází a 

přenechává své vozidlo v autoservise.  

Před zahájením jakýchkoliv prací, dochází k čištění a mytí vozidla, poté se vozidlo dle 

potřeby demontuje a připravuje na specializované práce, kterými se již rozumí samotné 

karosářské práce, tedy: 

- opravy poškozených částí; 

- výměny poškozených částí; 

- rovnání karosérií na rovnacím rámu; 

- měření karosérií. 

Pro rovnání karosérií se využívá rovnacího rámu značky Shark, který je doplněn o 

integrovaný zvedák, na jehož plošině lze umístit kompletní vozidla, jak samonosné 

konstrukce, tak také rámové konstrukce s užitečným zatížením 2500 kg. Jeho hlavní funkcí je 

ukotvení opravovaného vozidla. Tahové a tlačné práce na vozidle se provádějí pomocí 

hydraulických vzduchem ovládaných válců, trnu, svěrek, řetězů a speciálního příslušenství. 

Přeměření karoserie se uskutečňuje ultrazvukovým měřícím zařízením Shark, využívající 

ultrazvuk ve spojení s moderní elektronikou a propracovaným software, pro diagnózu a 

proměřování karoserií havarovaných vozidel s vysokou přesností ±1mm, což je u dnešních 

moderních automobilů nevyhnutelná podmínka při opravách karoserií na profesionální 

úrovni. Do základní sestavy měřícího systému patří vysílací sonda a měřící lišta. Vysílací 

sonda se dle pokynů programu počítače připevní na očištěné měřící body na karoserii vozidla. 

Tyto sondy jsou kabely spojeny s měřící lištou a vysílají krátké série ultrazvukových kmitů. 

Měřící lišta je zasunuta pod vozidlem a prostřednictvím dvou řad mikrofonů po obou 

stranách, přijímá signály z vysílacích sond. Elektronika v liště měří časové intervaly mezi 

odesláním a příjmem ultrazvukového signálu, což je měřítkem vzdálenosti vysílače a 

přijímače. Před měřením, opakujícím se v intervalu 3 sekund, definuje měřící lišta svou 



polohu vůči vysílačům v nepoškozené části karoserie. Zpracované signály jsou předány do 

počítače k vyhodnocení. Počítač přijme data z lišty a převede na numerické a grafické údaje. 

Na obrazovce je vyobrazeno schéma karoserie vozidla s měřícími body a šipkami, které 

ukazují směr rozsahu deformace, rozměry dané výrobcem, změřené hodnoty a jejich rozdíl v 

numerické podobě. Na obrázku číslo 5 můžeme vidět, jak vypadá rovnací rám. 

V dalším provozu opravy automobilu probíhá příprava k lakování. Ta zahrnuje tři 

části:  

1. konkrétní díly se odmastí, obrousí, tmelí a stříkají se podkladové materiály (základní 

barvy, plniče), které se aplikují ve stříkací kabině a zde se také suší. Pro broušení se 

používá speciální pneumatické kotoučové brusky spojené odsávacím ramenem, které 

pohlcuje prach vzniklý z broušení  (obrázek č. 6); 

2. ve druhé přípravně se brousí podkladové materiály. Takto připravené části celků a 

celky se přemístí do lakovací kabiny, kde následuje finální odmaštění, popřípadě 

maskování celků. Teprve po této činnosti se může začít stříkat dle receptury výrobce 

namíchaná vodou ředitelná barva odpovídající nejnovějším trendům a moderním 

požadavkům autoopravárenské činnosti. Lakování a následné sušení jednotlivých dílů 

či celku vozidla je zajištěno v lakovací kabině značky Prestige, která je plně 

automatizovaná a je vybavena dvojitým osvětlením, vrchním i spodním. Lakování 

probíhá v rozmezí teplot 18 °C - 23 °C, sušení 40 °C - 80 °C. Nárůst teploty z 18 °C 

na 65 °C proběhne za 6 - 8 min (obrázek č.7, 8); 

3. z lakovacího boxu se vozidlo či díly vrací na montážní pracoviště, kde probíhá 

kontrola kvality, strojní i ruční leštění a následná kompletace vozidla.  

 

Poslední fází je opětovné čištění interiéru i exteriéru vozidla a opětovná kontrola 

kvality provedených prací, za kterou zodpovídá pověřený technik. Takto připravený vůz se 

předává zákazníkovi spolu s vystavenou fakturou za provedené služby.  



 
Obrázek 5 Rovnací rám Shark 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
 
 
 
 
Obrázek 6 Bruska s odsávacím ramenem 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
 



Obrázek 7 Broušení podkladového materiálu 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 
 

 

 

 

Obrázek 8 Lakovací kabina Prestige od firmy Nova Verta 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 



Podíl produkce práce a materiálu se na pobočkách firmy liší z hlediska zákazníků, 

v porovnání se smluvními partnery a běžnými zákazníky. Tento rozdíl nám znázorňuje graf č. 

2 a 3. Největší podíl zabírá lakýrnický materiál, a to v obou případech. Jelikož si smluvní 

partneři dodávají materiál sami, musela se práce rozložit do vyššího procentuálního 

zastoupení, než je tomu u běžných zákazníků. Z hlediska srovnání v praxi graf číslo 2 

odpovídá provozovně v Oseku nad Bečvou a graf číslo 3 provozovně v Žeraviciích. 

 
Graf 1 Podíl produkce v obratu u smluvních partnerů 
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Graf 2 Podíl produkce v obratu u běžných zákazníků 
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4.2. Cena 

Ceny za poskytované služby, tedy za jednotlivé karosářské a lakýrnické práce, se pro 

zákazníka odvíjejí od časových norem tvořených výrobci vozů a hodinovou sazbou 

autoservisu.  

Klíčovou roli v poskytování aktualizovaných informací v oblasti kalkulací nákladů na 

opravy havarovaných vozidel sehrává firma Audatex Systems, s. r. o., která úzce spolupracuje 

s výrobci vozidel. Soustřeďuje se na oblast automatizovaných výpočtů nákladů na opravy a 

managamentu škod na vozidlech a je dceřinou společností Audatex Holding GmbH se sídlem 

v Curychu. Vzhledem k tomu, že Audatex zná všechny vyráběné varianty jednotlivých vozů, 

je schopen kalkulovat náklady na opravy konkrétního vozidla a ne pouze fiktivního typu. 

Kalkulované vozidlo je v Audatexu přesně popsáno již při záznamu jeho poškození, které je 

zobrazováno přímo v grafickém znázornění vozidla na obrazovce PC, notebooku nebo 

mobilního tabletu. Tímto se vytvoří detailní základ pro optimální výpočet. Audatex je 

zrcadlem návodů na opravy od výrobců, takže práce je pak popsaná přesnými texty od 

výrobců, včetně čísel pracovních pozic. Pouze tak může být kalkulace kontrolovatelná a 

srovnatelná.  

Jak to tedy funguje v praxi? Velice jednoduše! Firma Omaro si od Audatexu objednala 

program AudaPad. Ten ve své  databázi pravidelně aktualizuje ceny náhradních dílů podle 

platných ceníků, které Audatex získává přímo od výrobců vozidel. Každé vozidlo, které se 

takto dostane do jejich databáze je detailně a precizně zpracováno tak, aby uživatel tohoto 

programu získal ve výpočtu přesné náklady na opravu. Program Audapad firma používá na 

pobočce v Žeravicích, v Oseku nad Bečvou  oužívá program Caris.  

Tento Program je výhodný v tom, že může poskytnout důležité informace nejen o 

okamžitém stavu provozu, ale také o dalších vývojových tendencích. Systém je navržen tak, 

aby jeho jednotlivé části bylo možné přizpůsobovat potřebám jednotlivých automobilových 

značek, a je rozdělen na dvě funkční části, zakázkovou a skladovou. Zakázková část vychází z 

typového rozdělení zakázek na běžné, garanční, reklamační, režijní apod. Toto rozdělení je 

uživatelsky nastavitelné. Při pořizování nové zakázky je možné v případě potřeby kdykoliv 

později vytvářet další zakázky odvozené (např. z běžné zakázky odvodit garanční), a to i 

včetně přesunu materiálu a pracovních úkonů. Jakmile je pořízen zakázkový list, automatizuje 

se další oběh dokladů v závislosti na začlenění opravy do vybrané zakázkové řady, kdy při 

zpracovávání zakázky systém automaticky přiděluje hodinové sazby, preferované ceny 

náhradních dílů, velikosti slev, servisní prohlídky, příslušnou daňovou sazbu apod. Z evidence 



vozů a zákazníků lze zpětně sestavit historii návštěv zákazníka či vozu. U jednotlivých 

návštěv je možné zpětně dohledávat technické a ekonomické údaje týkající se opravy vozu. 

Výkony mechaniků jsou definovány výkaznictvím pracovních úkonů z časových norem. 

Skladové hospodářství nabízí možnost rozdělení skladu náhradních dílů na účty (skupiny a 

podskupiny). Tímto způsobem si uživatel může velmi snadno od sebe separovat díly 

jednotlivých značek či druhu. Každá skladová položka rozlišuje několik typů cen (nákupní, 

garanční, servisní, prodejní). Barevné rozdělení položek podle limitních množství dává 

okamžitý přehled o aktuálním stavu skladových zásob. K další optimalizaci přispívá sledování 

obrátkovosti každého náhradního dílu. Důslednost vedení skladového hospodářství završuje 

systém inventur (denní, měsíční, a to v nákupních cenách, prodejních cenách, rabatu), který 

spolehlivě odhalí případné nesrovnalosti a nedůslednosti ve vedení skladové evidence. Výdej 

materiálu je pořizován vždy adresně na konkrétní zakázku a mechanika. Součástí programu  

je i systém rezervací a objednávek náhradních dílů. Systém objednávek je koncepčně 

připraven pro elektronické objednávání náhradních dílů vůči několika dodavatelským 

subjektům.  

Cena vypočtená programem (AudaPad nebo Caris), která je pak fakturovaná 

zákazníkovi, v sobě tedy zahrnuje cenu materiálu, cenu lakýrnického materiálu a cenu práce, 

která je dána regionální sazbou za normohodinu2. (Praha cca 1200kč/nh, Olomouc cca 

700kč/nh). U smluvních partnerů, na které se zaměřuje pouze provozovna v Oseku nad 

Bečvou, se do konečné částky už nezahrnuje cena za materiál, neboť si tento materiál 

(náhradní díly) dodávají sami.  

 Bavíme-li se o ceně, další perspektiva, která nás kromě tvorby ceny bude zajímat, je 

vývoj obratu firmy v čase. Z následujícího grafu (graf č. 1) je patrné, že vývoj obratu 

v jednotlivých letech měl stoupající tendenci. Nejvyšší nárůst můžeme sledovat v roce 1996 a 

2006. Příčinou markantního nárůstu obratu o 66,67 % v roce 1996 oproti roku 1995 bylo 

dokončení výstavby zcela nové a moderní lakovny, která v té době neměla v olomouckém 

kraji konkurenci. Na téměř 22% zvýšením zisku v roce 2006 se podílelo rozšíření společnosti 

o novou pobočku v Oseku nad Bečvou a uzavření smluvního partnerství s pojišťovnami. 

Bohužel ze stanovené prognózy, která vychází z prvních tří měsíců pro rok 2009, vyplývá 

pokles tržeb o předpokládaných 13 %. Pokles je způsoben globální finanční krizí, kterou 

v tomto období hospodářské recese trpí celý podnikatelský sektor. 

 
 

                                                 
2 Normohodina = čas za konkrétní operaci (výměny, demontáže, karosářské a lakýrnické práce) 



 
Tabulka 6 Přehled ročních obratů 

Rok Roční obrat v Kč Rok Roční obrat v Kč 
1992 2 000 000 2001 11 300 000 
1993 2 900 000 2002 11 900 000 
1994 4 000 000 2003 12 300 000 
1995 5 100 000 2004 12 400 000 
1996 8 500 000 2005 13 000 000 
1997 9 200 000 2006 15 800 000 
1998 9 800 000 2007 16 000 000 
1999 10 500 000 2008 16 000 000 
2000 10 700 000 2009 14 200 000 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

  
Graf 3 Vývoj obratu v jednotlivých letech 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

4.3. Distribuce 

Jelikož se autoservis zabývá pouze poskytováním služeb, je pojetí distribuce chápáno 

jinak, než je tomu u společností zabývající se výrobou. Proto se pozornost upíná především 

k místu a dostupnosti nabízené služby, volbě lokality působení firmy, které bude mít 

dlouhodobý dopad na úspěšnost jejího podnikání. Výběrem lokality je firma vázána na kupní 

potenciál zvolené oblasti a tato skutečnost výrazně ovlivňuje její hospodaření.  

Oblast, kde byla firma vybudována, se nazývá Žeravice a je částí obce Přerov. I přesto, 

že Žeravice samy o sobě nejsou příliš známé a lukrativní, firma si zde našla výborné zázemí a 



vytvořila si zde jméno, povědomé v celém přerovském okrese. Její výhodou bylo to, že 

působila na trhu již od roku 1992, kdy v okrese Přerov byla jedinou provozovnou s nabídkou 

karosářských oprav všech osobních a dodávkových vozů a později i lakýrnických prací. 

Samozřejmě s postupem času začala na trhu přibývat konkurence, se kterou se firma musela 

potýkat. Proto, aby ještě více upozornila na svou existenci, používala různé druhy propagace, 

díky kterým si získala zákazníky i ze vzdálenějších míst olomouckého kraje.  

Aby si společnost vytvořila stálou klientelu a udržela jejich věrnost a spokojenost, 

snažila se vyvíjet co nejvyšší úsilí pro kvalitu jejich služeb a kvalitu odvedené práce. Tomu 

odpovídá modernizování technologických zařízení, dodržování technologických postupů a 

čistoty na pracovišti, dodržování termínů pro včasné předání vozidla zákazníkům se všemi 

provedenými, předem dohodnutými opravami i s dodržením rozmezí ceny za tyto opravy. Ke 

zkvalitnění služeb přispělo taktéž zavedení bezplatné odtahové služby poškozených vozidel, 

jejich mytí a čištění v rámci opravy. Pokud zákazník vidí, že se na provedené služby může 

spolehnout, bude se k nim nadále vracet.  

Pro rozšíření firmy o novou provozovnu si majitel vybral lokalitu v Oseku nad 

Bečvou. Tato oblast se mu zdála perspektivní, jednak z důvodu blízké vzdálenosti od Přerova 

a jeho okolí, kde má firma Karosárna Omaro největší klientelu a jednak z důvodů 

vytypovaného a zajištěného pozemku pro výstavbu nové pobočky společnosti. Provozovna 

v Oseku nad Bečvou se ujala velice dobře, neboť je více reprezentativní než provozovna v 

Žeravicích a pro některé zákazníky i dostupnější. Tím, že tato pobočka poskytuje své služby 

pouze pro obchodní partnery, umožnila firma obou pobočkám kvalitnější, plynulý a efektivní 

provoz. 

Firma musí zabezpečovat dostatečné množství materiálu a pravidelně doplňovat sklad. 

Hlavními dodavateli materiálu firmy jsou originální výrobci náhradních dílů (Suzuki, Škoda, 

Ford a Renault), vedlejšími dodavateli jsou dodavatelé neoriginálních dílů, kterými jsou 

Kelly, Meteor a ACI. Z lakýrnického materiálu dodává barvy firma CRA, jedná se o výrobky 

značky Siekens. Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím objednávkového listu 

v počítačovém programu jednotlivých dodavatelských firem.  

 

4.4. Propagace 

Jednou z forem propagace na úplném počátku oslovování určitého segmentu trhu byla 

taxikářská reklama. Vozidla taxi služeb přerovského okresu prezentovala název a sídlo firmy 

Omaro. Tento způsob reklamy se později jevil jako velmi účinný z toho důvodu, že po jeho 



etablaci přibývalo zákazníků. Dalším přístupem byla reklama v Evropské databance, která 

však nebyla vůbec působivá a ukázala se, jak majitel správně předpokládal, jako holý 

nesmysl. Jednalo se o telefonické spojení potenciálního zákazníka s informačním operátorem, 

který na požadavek volajícího poskytl informace a doporučil autoservis pro opravu jeho 

vozidla. Stejně tak i další forma přímého marketingu, kterou byla reklama ve Zlatých 

stránkách, se nedočkala předpokládaného efektu. S přirůstajícím věkem měla firma svoji 

stálou klientelu jistou, proto zrušila všechny uvedené formy propagace a jediným 

komunikačním nástrojem byla tradice firmy a ústní reklama, kdy si lidé na základě zkušeností 

předávali své dojmy a pocity ze získané služby, případně služby doporučovali.  

Když se v roce 2006 firma stala smluvním partnerem již zmiňovaných pojišťoven, 

projevil se zde výrazný vliv na reklamu, neboť firma díky doporučení pojišťoven získala řadu 

nových zákazníků. S přihlédnutím k dnešnímu hustému provozu na silnicích, dochází 

k častým dopravním nehodám, kdy tato skutečnost zaměstnává pojišťovny, které své klienty 

s havarovaným či poškozeným vozidlem odkazují právě k firmě Karosárna Omaro. Konkrétní 

pojišťovna a Karosárna Omaro se pak mezi sebou domluví o rozsahu poškození daného 

vozidla a odsouhlasí si předběžnou cenu za jeho opravu. Cena za opravu by se měla 

pohybovat v rozmezí vyplácené pojistky klientovi. 

Osvědčenou marketingovou komunikací, kterou firma v poslední době propaguje, je 

její prezentace prostřednictvím klipu na dopravním inspektorátu. V tomto krátkém spotu si 

můžeme prohlédnout karosárnu zevnitř i zvenku, můžeme si povšimnout zdvihání automobilu 

na rovnacím rámu, nástřik vozidla v lakovacím boxu a jeho leštění. 

 

4.5. Lidé 

Zaměstnanci autoservisu 

I když se pracovníci autoservisu nedostávají do přímého kontaktu se zákazníkem, 

podílí se na provedených opravách nejvýrazněji. Můžeme je rozdělit na mechaniky, karosáře 

a lakýrníky, kteří jsou každý rok specielně proškoleni v oblasti autoopravárenství, jehož 

výsledkem je kvalitní a čistě odvedená práce. Karosáři a mechanici jsou proškolováni u Auto 

Škody v Mladé Boleslavi, kde získávají nové informace potřebné k jejich činnosti a k růstu 

jejich kvalifikace. Karosáři navíc musí absolvovat kurz svářečství k získání svářečského 

průkazu a osvědčení o absolvování tohoto kurzu. Lakýrníci procházejí školením u firmy 

CRA, která zahrnuje základní všeobecné školení, profesionální přípravu, techniky lakování, 

domíchávání odstínů, systém kvalitních oprav, předcházení problémů a vedení autolakovny. 



Součástí lakýrnického školení je i seznámení pracovníků s bezpečnostním listem, který je 

součástí každého produktu a obsahuje mimo jiné údaje o látce a jejích složkách, pokyny pro 

první pomoc a pro hašení požáru. Všichni zaměstnanci musí taktéž absolvovat školení o 

bezpečnosti práce, tedy požární školení a zacházení se strojním a ručním zařízením. Vedoucí 

pracovník spolu s vedoucími pracovníky dalších autoservisů pravidelně navštěvují semináře 

s pojišťovnami, kde debatují a vyhodnocují situaci  uplynulého období, vzájemně se radí a 

navrhují taková opatření, která by přispěla k lepšímu fungování vzájemně poskytovaných 

služeb.  

 

Zákazníci autoservisu 

Jak již bylo několikrát zmíněno, zákazníky autoservisu můžeme rozdělit na tří části: 

1) smluvní partneři; 

2) zákazníci doporučení pojišťovnami; 

3) běžní zákazníci. 

O všechny tyto zákazníky se firma snaží co nejlépe starat, snaží se, aby zákazníci byli 

spokojeni a aby se do autoservisu vždy rádi vraceli. Proto pro své stálé zákazníky a smluvní 

partnery nabízí systém slev do výše 15 % a poskytuje pěti roční záruku na lakýrnický materiál 

a dvouletou záruku na provedenou práci. Pokud dojde k reklamaci, snaží se vedoucí tuto 

záležitost operativně vyřešit a vždy vyhovět zákazníkovi. I když je ze zákona na vyřízení 

reklamace 30 dnů, firma usiluje o to, aby se reklamace vyřídila ihned na místě nebo, pokud 

tomu nedovolují okolnosti, v co nejkratší časové době. 

 

4.6. Materiální p ředpoklady 

Majitel firmy si vždy zakládal na tom, aby se na pracovišti udržovala čistota, a aby 

pracovní prostředí pozitivně působilo na zákazníka. Musím opravdu potvrdit, že kdykoli jsem 

přišla do firmy Karosárna Omaro, vždy bylo vše čisté, podlahy umyté, a to i při plném 

provozu, kdy zaměstnanci pracovali. Nyní se majitel chystá zvýraznit vzhled firmy vysázením 

tůjí kolem prostranství budovy a vypěstováním muškátů barevných odstínů, které dodají 

strohé budově teplou a příjemnější podobu. 

 



4.7. Procesy 

Jedná se o procesy, které se odehrávají mezi vedoucím firmy a jeho zaměstnanci, 

přičemž každý zaměstnanec má zadaný úkol, který musí splnit, respektive zakázku, která 

musí být v daném termínu zhotovena. Úkoly jsou v zásadě rozděleny do jednotlivých fází dle 

potřebných oprav konkrétního vozidla uvedených na zakázkovém listu. Tento zakázkový list 

se předává na potřebná pracoviště, aby každý příslušný pracovník měl přesný přehled o tom, 

co má dělat. Dobře odvedené práce jsou reklamou firmy, a tak jejich ocenění by mělo být 

jednou z alternativ motivace. Proto se plat zaměstnanců odvíjí z procenta výkonu a od kvality 

provedené práce. Pokud je však na výstupní kontrole zjištěn nedostatek, zaměstnanec má 

postihy.3 

                                                 
3 Pramen: [interní informace společnosti Omaro] 



5. Návrhy a opatření 

V této kapitole vymyslím takové návrhy a opatření, které by přispěly k 

celkovému pozitivnímu chodu firmy, které by ještě více posílily postavení firmy na trhu a 

udržely růst jeho tržeb. 

5.1. Dotazník spokojenosti zákazníků 

 Když jsem analyzovala jednotlivé prvky marketingového mixu, všimla jsem si, že se 

firma soustřeďuje především na to, aby její nabízené služby byly co nejkvalitnější a zákazníci 

spokojeni. Proto jsem na základě tohoto poznatku uvážila, že by firma měla sestavit dotazník, 

pomocí něhož by zjišťovala spokojenost zákazníků s nabízenými službami. Výzkum pomocí 

dotazníku by firma měla pravidelně provádět, alespoň jedenkrát do roka. Pro tyto účely jsem 

proto navrhla dotazník, který by firma měla nabídnout svým zákazníkům k vyplnění. Ukázka 

navrženého dotazníku je uvedena v Příloze č. 2. 

 

5.2. Možnosti vytvoření webových stránek 

 Při popisu komunikačního mixu jsem si všimla, že firma nemá své webové stránky, 

což mě překvapilo, neboť v dnešní době je internet jednou z nejčastějších podob propagace. 

Jedná se o existenci vzájemného spojení mezi firmou a zákazníkem. Proto pro firmu Omaro 

navrhnu vlastní internetové stránky, ve kterých bude prezentovat své služby. 

Přístup k Internetu se dnes pro běžného uživatele stal již téměř samozřejmostí. 

Z tohoto důvodu si myslím, že je stále aktuálnější nutnost prezentovat působení firmy 

prostřednictvím tohoto media a získat tak možnost nabízet jeho služby lidem, kteří ji právě 

vyhledávají. Úspěšná webová prezentace však musí splňovat několik nutných předpokladů. Je 

to grafický design neboli webdesign. Webové stránky by měly být uživatelsky přítulné, 

přehledné, intuitivní a svým vzhledem by neměly narušovat obsahovou složku. Design nesmí 

působit jednoduše ani kýčovitě.  

Přemýšlela jsem, jak co nejlépe stránky navrhnout a jakým způsobem to vůbec 

provést. Vzhledem k tomu, že firma Omaro působící na regionální úrovni, je velice známá a 

má už vybudovanou svoji klientelu, není zapotřebí tvořit složité www stánky, neboť jsem po 

předchozím průzkumu zjistila, že cena za provedení těchto stránek by se pohybovala 

v rozmezí 10 000 – 12 000 Kč, a to do toho nezahrnuji poplatky za aktualizaci stránek nebo 

změny údajů na stránkách. Jako ideální řešení jsem vyhodnotila tvorbu webových stránek přes 



server WebSnadno. Tento server nabízí formu redakčního systému, kde si uživatelé vytváří 

stránky sami, pomocí předdefinovaných šablon, textového editoru a dalších modulů. Jeho 

předností je jednoduché, rychlé a intuitivní administrační rozhraní, kvalitní a přehledné 

generované stránky, široký výběr modulů a rozšiřitelnost. WebSnadno nabízí čtyři verze pro 

vytvoření webových stránek. Je to verze free, easy, proffesional a business [10]. V tabulce č. 

7 jsem uvedla srovnání vybraných technických parametrů jednotlivých variant.  



 

Tabulka 7 Technické parametry verzí webových stránek 
 free easy proffesional businees 

 
povolený objem dat 100 MB 1GB 10 GB 15 GB 
 
počet šablon 4 9 12 12 
detail statistiky 
návštěv (v měsících) - 3 6 12 
rozdělení sekcí - 
větvená struktura  

16 + nelze 
rozdělit 16 + (16 x 3) neomezeně neomezeně 

 
vzkazy  1x 3x neomezeně neomezeně 
 
fotogalerie 1x 3x neomezeně neomezeně 
fotogalerie/max. poč
et fotografií 60 neomezeně neomezeně neomezeně 
 
hosting, provoz ano ano ano ano 
 
redakční systém ano ano ano ano 
 
blokování IP adres ano ano ano ano 
 
zaheslování ano ano ano ano 
 
diskuzní fórum ne ano ano ano 
Bez nutné minimální 
návštěvnosti ne ano ano ano 
30 denní zálohování 
dat ne ano ano ano 
Komentáře k 
fotografiím ne ne ano ano 
Registrace ve 
vyhledávačích ne ne ano ano 
 
e-shop ne ne ne ano 
Podpora jazykových 
mutací ne ne ne ano 
 
technická podpora bez podpory emailem emailem emailem 
cena za 1 měsíc v Kč, 
bez DPH Zdarma 50 kč 100 kč 250 kč 

Pramen: [10] 



5.2.1. Výběr nejlepší alternativy  
 

Podíváme-li se zpátky na tabulku číslo 7, vidíme, že verze free nemá tolik výhod jako 

ostatní verze. Je sice zdarma, ale neposkytuje nám přehled o návštěvách stránky, nelze u ní 

rozšiřovat strukturu sekcí do dalších podsekcí, má omezený maximální počet fotografií 

v jedné fotogalerii, neposkytuje ani diskuzní fóra. Pokud stránka není navštěvovaná 

minimálně desetkrát za měsíc, automaticky se ruší. Další nevýhodou free verze je, že 

nefunguje zálohování dat, registrace ve vyhledávačích, technická podpora apod. Je tedy zcela 

logické, že pro naše účely tato verze nepřipadá v úvahu. Poslední varianta v tabulce (business) 

má veškeré parametry, vysoké objemy dat, výhody a větší množství neomezených přístupů, 

ale pro naši firmu zcela zbytečných a nevyužitelných. Například sekce e-shop, protože firma 

nic neprodává, pouze prezentuje sebe a své služby a dává možným zákazníkům na vědomí její 

existenci.       

Rozhodnutí se ubírá tedy mezi verze easy a proffesionall. Když jsem hodnotila 

možnou formu aesy, připadalo mi, že by pro naše internetové stránky mohla stačit, přesto, že 

má poněkud užší a omezenější možnosti. Tuto eventualitu jsem ovšem také zavrhla, neboť 

jsem si všimla, že postrádá volbu registrace ve vyhledávačích. Myslím si, že by bylo zcela 

kontraproduktivní, kdybychom si vytvořili internetovou stránku, kterou by ale nikdo 

v nejznámějších českých vyhledávačích nenalezl. Proto byla jistou volbou verze proffesional.  

 

5.2.2. Samotné vytvoření stránek a její postup 
 

Pro ukázku, jak by mohly webové stránky vypadat, jsem použila free verzi. Nejdříve 

jsem se musela zaregistrovat na příslušném serveru, vyplnit své registrační údaje a zvolit 

heslo, pomocí kterého mi bude server vždy přístupný. Po této činnosti jsem již mohla začít 

vytvářet stránky. Jako první jsem si zvolila šablonu, kterou jsem si postupně upravovala a 

měnila její barevné varianty. Poté už jsem pouze měnila názvy v jednotlivých sekcích a při 

jakékoliv změně generovala web. Jelikož zmiňovaná verze nenabízí tolik výhod jako ostatní, 

jsou mnou vytvořené stránky spíše jen takovým nástinem a hrubým konceptem toho, jakou by 

měly ve skutečnosti podobu. 

 

 



6. Závěr 

Nejen firma Omaro, ale každá organizace má své poslání, svou politiku, strategie a 

cíle, které by měla v průběhu jejího fungování neustále zajišťovat a vylepšovat. Protože je 

nezbytné, aby firma vzkvétala, nikoliv stagnovala, musí se přizpůsobovat rychle se 

rozvíjejícímu trhu a reagovat na potřeby zákazníků. Stejně tak musí být připravena čelit 

případným ekonomickým propadům a poklesu zisku v důsledku jakýchkoliv negativních 

změn na trhu. 

Když jsem dopisovala poslední kapitolu své práce, uvědomila jsem si, že budování 

vlastní společnosti není vůbec snadná věc. Je zapotřebí, dívat se na skutečnosti racionálně, a 

dokázat se rychle rozhodovat. Stejně jako to dělal majitel firmy Omaro, který vždy sázel na 

dlouhodobé plánování a nebál se do firmy investovat.  

Kdybychom se vrátili na stranu 31 a znovu se podívali na graf č. 3, je patrné, že po 

celou dobu své existence firma prosperovala a její tržby neustále rostly. Z důvodu finanční 

krize se však předvídá, že tržby v roce 2009 poklesnou. To je ale ve své podstatě zcela 

očekávaný jev, neboť se finanční krize dotkla všech podnikatelů v téměř všech zemích 

Evropské unie.  

Musím však říci, že je pro mě obdivuhodné, jak firma po celých sedmnáct let 

prosperovala. Přesto se našla i malá skulinka, kam směřovat návrhy po provedení celkové 

analýzy marketingového mixu. Při popisu komunikačních nástrojů firmy jsem nezaznamenala 

žádné internetové stránky, což mi v dnešní době počítačů, přišlo trochu divné. Proto jsem pro 

firmu navrhla webové stránky, které by mohly napomoci k získání dalších potenciálních 

zákazníků a k případnému zvýšení obratu a tržeb firmy. Dále jsem navrhla i dotazník, který 

přispěje k průzkumu spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Může prozradit další 

možné alternativy pro zkvalitnění služeb a ještě více vrýt lidem do povědomí dobré jméno, 

které firma Omaro nosí. 
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