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ANOTACE  

Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu obchodního 

řetězce Tesco. 

Teoretická část popisuje nástroje marketingového mixu („4P“) a 

charakteristiku společnosti Tesco.  

V praktické části je řešen rozbor jednotlivých nástrojů marketingového mixu, 

a to produkt, cena, distribuce a propagace. Dále uvedeno srovnání Tesca s jinými 

obchodními řetězci z pohledu marketingového mixu. 

Závěr je věnován celkovému zhodnocení. 

 

Klíčová slova: 

Společnost Tesco , marketing, výrobek, cena, distribuce, komunikace, zákazníci, 

konkurence 

 

SUMMARY 

This thesis deals with the analyze of marketing mixture of Tesco Stores. 

Theoretical part of thesis describes components of marketing mixture („4P“) 

and characteristics of Tesco Company.  

In practical part is solved analyse of components of marketing mixture, and 

it’s product, prize, distribution and promotion. There is also mentions compare of 

Tesco with others shop chain in area of marketing mixture. 

The ending is devoted to general evaluation. 
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Tesco Company, Marketing, Product, Prize, Distribution, Promotion, Customers, 

Competition 
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1. ÚVOD  

Během prvního roku studia na Vysoké škole báňské jsme se učili 

marketingu. Výuka marketingu mě natolik zaujala, že při volbě závěrečné 

bakalářské práce jsem si vybral téma z tohoto oboru. Přesněji jsem si zvolil za 

téma  Analýzu marketingového mixu obchodního řetězce Tesco a jeho srovnání 

s jinými řetězci nacházejícími se v Třinci, popřípadě jeho okolí.  

Pro toto téma jsem se také rozhodl z hlediska, že tato společnost postavila 

hypermarket v našem městě před přibližně třemi lety a právě výstavba Tesca 

odstartovala rozkvět hypermarketů a supermarketů jiných firem mezi které patří 

Hypernova, Penny market atd. v našem městě a jeho okolí, které se ji snaží 

úspěšně konkurovat. 

 V mé bakalářské práci na úvod popíši obecně jednotlivé nástroje 

marketingového mixu. Poté charakterizuji společnost Tesco a zmíním se o její 

historii. Další kapitola se bude věnovat hlavnímu cíli práce, a to analýze 

marketingového mixu Tesca, u niž  rozeberu produkt, cenu, propagaci a distribuci 

dané společnosti. V páté kapitole provedu srovnání prodejen obchodních řetězců 

Tesco, Hypernova, Penny Market a Lidl. Ke konci zhodnotím jednotlivé poznatky, 

ke kterým jsem se dopracoval sběrem informací a porovnáváním. 

V současnosti je cílem každého podniku spokojený a kupující zákazník. Ten 

zákazník, který je spokojený s cenovou hladinou výrobků a také příslušných 

služeb daného podniku se stává stálým zákazníkem. Čím víc jich podnik má, tím 

víc jdou její produkty a výrobky na odbyt a tudíž má zaručené vyšší zisky. Firmy by 

se měly umět rychle vyrovnat s častými změnami, ke kterým v dnešní době 

dochází. Proto, aby firma na trhu byla úspěšná, musí mít zajisté také určitou 

strategii (úroveň) marketingu (včetně marketingové mixu), který firmě pomáhá se 

lépe vyrovnat s tlakem, který na ni vytvářejí konkurenční firmy podnikající ve 

stejném oboru. Díky marketingovému mixu se podniky snaží využít svých 

schopností, chytit se své tržní příležitosti a také co nejvíce eliminovat konkurenční 

tlak, který je na ně vyvíjen. Pokud má firma správně sestavený marketingový mix,  

dostává se o krok před konkurencí, která ji nemá na dostatečné úrovni nebo nemá 

dostatečně rozvinutou strategii. Důležité je nejen znát teoretickou oblast 
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marketingu, ale také umět ji správně aplikovat. Společnost, která začíná na trhu 

podnikat, by měla zvolit takovou strategii, která ji přiláká potencionální zákazníky 

tím, že bude poskytovat kvalitní výrobky a služby za nižší ceny a postupně půjde 

s cenovou hladinou na úroveň, na které se pohybuje konkurence. Společnost 

Tesco Stores a.s. prodává své výrobky při nižší cenové hladině na dostatečné 

úrovni a v docela vysoké kvalitě. Cílem této společnosti je v první řadě spokojený 

zákazník, o kterého je kvalitně pečováno.  
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2. MARKETINGOVÝ MIX 

Pod pojmem marketingový mix rozumíme souhrn marketingových nástrojů, 

které působí na trhu a které daná firma využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů 

v oblasti marketingu. Jinými slovy, aby daná firma vzbudila poptávku po daných 

produktech. Ne všechny podniky působící na trhu využívají marketingový mix na 

stejné úrovni. Využívají ho v takové míře, ve které dosahují svých vytyčených cílů. 

Mezi nástroje tvořící marketingový mix patří soubor tzv. 4P a to jsou:  

� product (výrobek); 

� prize (cena); 

� place (místo, distribuce); 

� promotion (propagace, marketingová komunikace). 

 
Obr. 1 Nástroje marketingového mixu (4p) 

 [Zdroj: www.robertnemec.com] 

Jak jsem již uvedl, kvalitně vytvořený marketingový mix pomáhá firmě v boji 

s konkurencí, která přichází s více stran (obr. 2) 
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Obr. 2 Porterova analýza konkurenčních sil 

[Zdroj: www.vlastnicesta.cz] 

2.1 Produkt 

Produktem rozumíme výrobek, který daná firma dodává na trh. Nemusí mít 

pouze hmotnou podobu, ale může to být i služba. Přesněji produkt shrnujeme pod 

názvem komplexní výrobek, který zahrnuje nejen samotnou věc, ale také další 

charakteristiky jako je design, servis, obal, záruka atd. 

2.2 Cena 

Cena se dá definovat jako hodnota, která je vyjádřena v penězích, za 

kterou můžeme koupit daný výrobek nebo služby. Pro volbu cenové hladiny je 

důležitá správná volba cenové strategie. Cena se může rychle měnit v reakci na 

změnu poptávky. Jako jediný Prvek z tzn. 4P přináší podniku tržby z prodeje. 

Stanovením určité ceny rozhodujeme, čeho chceme na trhu dosáhnout. Zda půjde 

o snahu přežít na trhu, maximalizovat prodej nebo maximalizovat příjmy. 
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2.3 Distribuce 

Za distribuci je považováno přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi, 

který jej spotřebovává. Při distribuci je důležité minimalizovat náklady, které s ní 

souvisí. Distribuce by měla být zajištěna v čas, na dané místo a v požadované 

formě. Rozlišujeme 2druhy:  

� distribuce přímá – prodej výrobku přímo firmou; 

� distribuce nepřímá – mezi výrobcem a zákazníkem stojí mezičlánek. 

2.4 Propagace 

Cílem propagace je informovat lidi o produktech, které jsou dodávány na 

trh. Společnost dává vědět o výrobcích pomocí komunikačního mixu, do niž se 

řadí reklama (jedná se o neosobní komunikaci společnosti prostřednictvím médií), 

podpora prodeje (veletrhy, soutěže, výstavy…), public relations (vztahy 

s veřejností) a osobní prodej (prodej pomocí osobního kontaktu).  

[1, 4, 6] 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI TESCO 

Společnost Tesco je maloobchodní řetězec se sídlem v Británii a je zde 

v současnosti největším obchodním řetězcem a zaměstnavatelem. Na světě 

zaujímá 5.místo. Obchodní jednotky Tesco jsou typické pro svůj široký sortiment 

zboží. Nabízí čerstvé a trvanlivé potraviny, ale i nepotravinové zboží, jako jsou 

sportovní potřeby, hračky, oblečení a obuv, drogerie, nábytek atd. Kvalitní výrobky 

jsou za výhodné ceny, čímž jsou oblíbeny u zákazníků. Společnost získala několik 

ocenění za přístup k zákazníkům, zaměstnancům a také za prodejní aktivity. Mezi 

ocenění patří Obchodník roku a Hypermarket roku.  

Společnost Tesco Stores ČR a.s. začíná působit na českém trhu od roku 

1996. V současnosti provozuje v České republice přes 100 obchodů ( 

hypermarkety, supermarkety a obchodní domy) a zaměstnává více než 13 000 

lidí. I u nás tudíž patří tato společnost k největším zaměstnavatelům. Svým 

zaměstnancům poskytuje školení, různé kurzy pro své zdokonalení a možnost 

komunikovat s vedením společnosti.  

 
Obr. 3 Logo Tesca 

[Zdroj: www.itesco.cz] 

3.1 Vize a hodnoty firmy 

Vize společnosti spočívá v poskytování zboží ve vysoké kvalitě, nízkých 

cenách a neustálém zlepšování služeb. Snaží se vyslyšet přání zákazníků a 

rovněž dbát na zdraví a životní prostředí. Díky managementu firma více rozumí 

svým zákazníkům a chápe tak jejich přání a potřeby. Cílem je vytvářet a udržovat 

vztahy s obchodními partnery a zaměstnanci a hlavně spokojenost zákazníků. 

Tesco na trhu nabízí zboží hlavně od tuzemských dodavatelů (z více než 90%) a 

tím přispívá k rozvoji pomocí exportu jejich výrobků do zahraničí v rámci prodeje 

v obchodech Tesco.  
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Hodnoty firmy spočívají v porozumění zákazníka, který je vždy na prvním 

místě, dále v péči o zaměstnance tak, aby se oni stejným způsobem starali o 

zákazníky. Síla je v budování silného týmu, v dělbě zkušeností, snaze provádět 

věci důkladně, navzájem se respektovat a podporovat.  

3.2 Historie 

Tesco vzniklo ve Velké Británii a jejím zakladatelem byl  Jack Cohen.  Ten 

roku 1919 otevřel malý stánkový prodej v londýnském East Endu. Název TESCO 

vytvořil Cohen z iniciál jména T. E. Stockwela, který jej zásoboval čajem a 

z prvních dvou písmen svého příjmení Cohen. Prvním produktem vlastní značky, 

který se objevil na trhu, byl čaj pojmenován jako Tesco Tea. [5] 

Na konci dvacátých let 19.století, přesně roku 1929 se název Tesco objevil 

nad zamykatelným obchodem v severní části Londýna. Roku 1932 se Tesco 

Stores stává komanditní společností. V roce 1934 Cohen začal stavět potravinový 

sklad a centrálu na severu Londýna. Tento sklad byl nejmodernější v zemi. Když 

se otevřel, zásoboval 50 poboček a roku 1939 se počet zásobovaných poboček 

zdvojnásobil. V září 1939 byl zakladatelem společnosti zaveden  přídělový systém 

(začal fungovat ještě dříve, než byl zaveden britskou vládou). [5] 

Po druhé světové válce došlo k velkému rozvoji firmy. Společnost vedle 

svého rozvoje ve Velké Británii začala působit na zákazníky i ze zahraničí. Roku 

1948 byla otevřena první samoobsluha fungující až dodnes. V druhé polovině 

padesátých let byl v Německu, konkrétně v Essenu, otevřen první supermarket. 

Poté následovala výstavba prvního superstoru. V roce 1974 Tesco otevřelo 

čerpací stanice pohonných hmot. Rok poté následovala výstavba prvního 

hypermarketu. Roku 1979 přesáhl roční obrat společnosti miliardu liber. V roce 

1995 společnost Tesco zavedla klubové karty – Clubcards (jedná se o věrnostní 

program pro své zákazníky. Rok poté začíná expanze do střední Evropy, kdy 

společnost otevírá první obchody v Maďarsku, České Republice a na Slovensku. 

Postupem času firma dále expanduje do Irska, východní Asie (Thajsko, Jižní 

Korea, Tchán-wan, Malajsie a do Japonska), Turecka a do Číny. V roce 2003 se 

Tesco v Británii rozrostlo o telekomunikační a finanční služby. [5]                                                 
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4. ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU TESCO 

 Marketingový mix obsahuje 4 složky, kterými jsou produkt, cena, distribuce 

a propagace. 

4.1 Produkt  

Pod pojmem produkt rozumíme jakýkoliv výrobek nebo službu, která slouží 

k uspokojování lidských potřeb. Produkt zahrnuje i další služby spojené 

s výrobkem. V případě prodeje určitých druhů výrobků je to např. poradenství, 

doprava. 

4.1.1 Sortiment 

Společnost Tesco nabízí svým zákazníkům pestrý sortiment zboží z více 

odvětví. Jedná se hlavně o spotřební zboží, které je zákazníky kupováno prakticky 

každý den (zboží časté spotřeby – potraviny, nápoje a zboží občasné spotřeby – 

elektronika, oblečení, hračky, sportovní potřeby, drogistické výrobky atd.). V menší 

míře nabízí také zboží průmyslové, jako jsou např. železářské potřeby.  Prodejna 

v Třinci nabízí více než 22 000 druhů zboží. 

Obchody jsou rozčleněny na jednotlivá oddělení, z nichž každé se věnuje 

určitému druhu výrobků. Například jeden sektor se věnuje čerstvým a trvanlivým 

potravinám, ve kterém jsou různé druhy  pečiva, cukrovinek, ovoce a zeleniny atd. 

Jiné oddělení se věnuje elektronice, kde si zákazníci mohou vybrat z nabídky 

různých druhů elektroniky, jako jsou televizory, fotoaparáty, hudební přehrávače a 

jiné.  

Tesco je členěno na oddělení podle druhů zboží: 

� čerstvé potraviny; 

� trvanlivé potraviny; 

� nápoje a lihoviny; 

� domácí potřeby; 

� papírnictví, knihy a časopisy; 

� hračky; 
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� elektronika; 

� sportovní potřeby; 

� drogérie; 

� textil; 

� železářské potřeby; 

� a jiné. 

4.1.2 Značka 

Společnost Tesco Stores a.s nabízí na trhu zboží od různých tuzemských i 

zahraničních výrobců (tab. 1). Co se týče potravin, zde produkty dodávají 

především čeští výrobci. Jedná se zejména o mléčné výrobky, masné produkty a 

lahůdkářské výrobky. Tyto výrobky jsou dodávány firmami jako je např. Olma, 

Tatra, Mlékárna Kunín, Apetito, Masna Studená a.s., Krahulík – MASOZÁVOD 

Krahulčí, a.s., Jihočeská drůbež Tábor atd. Ostatní druhy zboží  dodávají jak 

tuzemští tak  zahraniční výrobci. Jde hlavně o výrobky čínských, polských, 

maďarských, slovenských, německých či italských firem. Oděvní kolekci 

označovanou jako Tesco móda dodávají rovněž zahraniční firmy (Cherokke, F&F). 

Tesco také prodává výrobky označené značkou Tesco. 

Tab. 1 Příklady výrobků od různých výrobců prodávaných v obchodech Tesco 

[Zdroj: vlastní zpracování]   

Druh výrobku Název výrobce Země původu 

Mléko polotučné Mlékárna Kunín a.s. ČR 

Tavený sýr Smetanito BEL Sýry Česko a.s. ČR 

Rama Classic Unilever ČR, spol. s.r.o. ČR 

Smetana zakysaná Mlékárna Kunín a.s. ČR 

Jogurt smetanový OLMA a.s. ČR 

Piškoty Opavia ČR 

Kofola Kofola a.s. ČR 

Sirup jupí Kofola a.s. ČR 

Kuchyňské útěrky Tento, a.s. Celulózka Žilina SR 

CD Verbatim Verbatim Corporation Made in China 
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4.1.3  Výrobky zna čky Tesco  

Pestrá řada výrobků značky Tesco se prodává až o 15% levněji než ostatní 

značkové výrobky a přitom poskytuje stejnou kvalitu.   

Sortiment značky Tesco 

Značka Tesco nabízí přes 4100 výrobků. Pod značkou Tesco můžete najít 

vše od čerstvých a trvanlivých potravin, nápojů, drogerie, papírenských potřeb, 

hraček pro děti i domácích potřeb. Do této skupiny se řadí rovněž elektronika, 

která nese značku Technika.  

Značka 

Výrobky nesoucí název společnosti Tesco je možno zakoupit pouze 

v obchodním řetězci společnosti Tesco Stores a.s. Funkce této značky spočívá 

v identifikaci výrobků, v propagaci  a také v odlišení se od konkurence. Značka 

Tesco nese určitou jedinečnost výrobků, nižší ceny než konkurenční výrobky a 

tudíž přitahuje pozornost zákazníků. 

Kvalita 

Výrobky se vyznačují srovnatelnou kvalitou s ostatními značkami a jsou 

nabízeny za nižší ceny. Společnost si nemůže dovolit prodávat výrobky  nižší 

kvality, protože by neobstála na trhu z důvodu silné konkurence. V minulých letech 

se výrobky vlastní značky kupovaly především pro jejich nižší cenu. Dnes k tomu 

přibyla i celková kvalita a pestrý sortiment.  

Balení  

Výrobky vlastní značky jsou opatřeny obalem, který je chrání před 

poškozením. Balení  je velice snadno rozpoznatelné díky označení Tesco a 

informuje zákazníky o který druh výrobku se jedná, o datu výroby, datu spotřeby, 

co daný produkt obsahuje, o hmotnosti, podmínkách pro skladování a kde se daný 

produkt vyrobil. Materiál obalu se neodlišuje od výrobků jiných značek. 
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Řady výrobků značky Tesco 

� Tesco Organic – řada s označením BIO zahrnuje přes 100 výrobků 

biopotravin  a je určena pro lidi, kteří si zakládají na zdravém jídelničku. 

Pod tímto názvem se dá koupit jak ovoce a zelenina, tak i masné výrobky, 

pečivo, sladkosti, slané výrobky a nápoje; 

� Tesco Healthy Living – tyto produkty jsou také určeny pro lidi, kteří mají rádi 

zdravý životní styl, tím že obsahují méně tuků, cukru a soli. Řada Healthy 

Living obsahuje i nepotravinové výrobky (sportovní potřeby a jiné); 

� Tesco Výhodný nákup – tato řada je určená pro lidi, u kterých hraje cena 

výraznou roli. Zde se řadí nejlevnější zboží potravinového i 

nepotravinového typu z nabídky Tesco; 

� Tesco Finest – jedinečné, vysoce kvalitní, označované jako tzv. luxusní 

řada; 

� Tesco Móda – pro muže, ženy i děti a je zastoupena módními značkami 

jako např. Cherokee, Daniel Moore (oblečení pro muže), Ellen Wesley 

(oděvy pro ženy). [5] 

Nejprodávanější výrobky značky  Tesco (Standard)  

1. kuře chlazené 

2. mléko polotučné 

3. vejce velikosti M 

 
Obr. 4 Výrobky značky Tesco (Standard) 

[Zdroj: www.itesco.cz] 
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Nejprodávanější výrobky řady Tesco Výhodný nákup 

1. mléko polotučné 

2. eidam plátky 

3. pitná voda sycená 

 
Obr. 5 Výrobky řady Tesco Výhodný nákup 

[Zdroj: www.itesco.cz] 

4.1.4 Služby 

Vedle výrobků i služby slouží k uspokojování lidských potřeb ať již 

individuálních nebo kolektivních. Služby jsou často spjaty s výrobky. Tesco přišlo 

s celou řadou služeb, které poskytují svým zákazníkům, mezi něž patří: 

� rozvoz zboží zdarma: Při koupi nad 3000kč vám  zajistí dopravu zboží až 

před dům (nevztahuje se na potraviny). Velké a těžké zboží vám firma 

rovněž doveze až do vzdálenosti 30km. 

� fotosběrna: Zákazník zašle z domova fotografie v digitální podobě a 

v hypermarketech Tesco si je poté může vyzvednout. 

� finanční služby: Tesco nabízí nákup zboží na splátky ve všech svých 

obchodech po celé ČR ve spolupráci s GE Money Multiservis, a.s. a 

Cetelem ČR, a.s. 

� čerpací stanice; 

� slevové kupóny; 

� dárkové poukázky; 

� mezi další služby patří např.: ověření si ceny daného výrobku u cenového 

skeneru, Tesco tašky zdarma, peněžní bankomaty umístěné v prodejně a 

jiné. 
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4.2 Cena 

Cena je nejpružnější nástroj marketingového mixu. O ostatních prvků mixu 

se liší hlavně tím, že ji lze snadno měnit. Určitou cenovou hladinou působí firma 

na svého zákazníka. Při koupi zboží nebo služeb hraje výraznou roli. 

Tesco nabízí zboží označené jako Tesco výrobky přibližně o 15%  levněji 

než ostatní značky, a to ve srovnatelné kvalitě. Výrobky jiných firem na trhu 

prodává přibližně při stejné cenové hladině jako konkurence (tab. 2). 

Tab. 2 Srovnání cen značky Tesco s některými konkurenčními značkami 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceníky s aktuálním zbožím firma nabízí ve svých supermarketech, 

hypermarketech a obchodních domech. Také jsou roznášeny do domovů a nebo  

propagovány pomocí webových stránek. 

Produkt Výrobce, Cena 

Jogurt bílý (400g) Tesco 

10,30kč 

Valmez 

15,90kč 

Max 

16,50kč 

Pomazánkový krém 

s pažitkou (150g) 

Tesco 

18,60kč 

Bonté 

19,90kč 

Max 

21,90kč 

Tavený sýr 

smetanový (150g) 

Tesco 

18,90kč 

Matador 

24,50kč 

Smetanito 

23,90kč 

Mléko (1l) Tesco 

9,90kč 

Madeta  

15,90kč 

 

Mysli tyčinka (30g) 

meruňková 

Tesco 

2,20kč 

Fit müsli 

5,80kč 

Go 

5,50kč 

Puding (150g) Tesco 

4,90kč 

OLMA 

7,50kč 

 

Pivo plech (0,5l) Tesco 

10,90kč 

Krušovice 

17,50kč 

Zlatopramen 

18,50kč 

Chipsy solené (75g) Tesco 

6,40kč 

Chips 

14,50kč 

Bohemia 

17,90kč 
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Tesco přichází s celou řadou cenových programů, kterou zaručuje svým 

zákazníkům nakoupit zboží všeho druhu za příznivou cenu.  

Nejnovější cenový program, který společnost Tesco uvedla na trh je tzv. 

Garance nejnižší ceny ve městě. Kolem 80 výrobků označených tímto symbolem 

zákazník koupí za nejnižší cenu ve městě. Jedná se o výrobky každodenní 

spotřeby, které jsou nejčastěji kupovány. Mezi toto zboží se řadí např.  pečivo, 

mléčné výrobky, nápoje či uzeniny. Tesco každodenně sleduje ceny konkurence 

daných výrobků a podle toho stanoví nejnižší cenu. Pokud zákazník najde v okolí 

10km od daného obchodu Tesco levnější produkt stejného druhu, tak vám 

Tescem bude vrácen dvojnásobek rozdílu ceny zakoupeného  produktu.   

Každoročně tato společnost přináší celou řadu akcí, slev a výprodejů (tab. 

3). Ceny snižuje u potravinových produktů v rámci akcí, u zboží nepotravinového 

typu v rámci slev a výprodejů. Slevy a akce se konají po celý rok a zákazníci tak 

mohou nakupovat zboží za zvýhodněnou cenu ve všech kategoriích sortimentu.  

Tab. 3 Příklady některých zlevněných výrobků 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Název výrobku Původní cena Zlevněná cena 

(od 7.4. 2009) 

Zbojnická klobása 16,00kč 12,90kč 

Pánev Tefal Evidence 740kč 519kč 

Tesco Média DVD+R 260kč 199,90kč 

Vepřová krkovice bez kostí 120kč 99,90kč 

Kolečkové brusle STRATOR 8.1 1700kč 1299kč 

Tesco granule pro kočky 80,90kč 69,90kč 

Okurky 23,50kč 18,90kč 

V obchodních jednotkách tohoto řetězce lze platit v korunách, eurech či 

platebními kartami. Tesco poskytuje společně s GE Multiservis, a.s. a Cetelem 
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ČR, a.s. nákup na splátky v obchodech Tesco. Splátkové služby s GE Money 

Multiservis, a.s.: 

� půjčka 3000 – 75 000kč; 

� nepotřebujete ručitele; 

� délka splácení 4-50 měsíců.  

4.3 Distribuce 

Distribucí rozumíme cestu, kterou se zboží dostane z výrobního místa až na 

cílový trh, kde bude prodáváno a poté spotřebováno. Pro zákazníka jsou velice 

důležité služby nebo zboží, které daný obchod nabízí a také prodejní místo. 

Prodejna Tesco v Třinci byla postavena v roce 2006 jako již 83. obchod 

Tesco v ČR, a to na frekventovaném místě. Je umístěna na okraji města, hned 

vedle hlavní komunikace, kde denně projíždí obrovské množství automobilů. Před 

výstavbou tohoto hypermarketu byla upravena místní infrastruktura včetně 

instalování semaforů, které zde řídí dopravu. 

K prodejně je možno se dostat jak městskou hromadnou dopravou, tak 

automobilem či jiným způsobem. Navíc společnost Tesco Stores, a.s. zajišťuje 

bezplatně dopravu z různých částí města ke své prodejně pomocí  autobusů 

označených logem Tesco. Tyto autobusy mohou využít všichni lidé, kteří jedou ze 

sídliště Sosna, Terasa, z Lyžbic nebo ze  železničního nádraží v Třinci. Obchodní 

jednotka Tesco - Třinec je bez problému přístupná.  

Prostřednictvím distribučních kanálů je zboží dodáváno od výrobce ke 

spotřebiteli. Spojení mezi výrobními podniky a prodejnou zajišťují distributoři. 

Distribuce výrobků ze závodu do obchodu zahrnuje dopravu a skladování. Zboží 

potravinového typu do prodejny Tesco – Třinec je dodáváno z distribučního centra 

(centrálního skladu), které se nachází v Postřižíně. Toto centrum každodenně 

zásobuje všechny obchodní jednotky daného řetězce. To znamená, že dodavatelé 

zboží neobjíždějí všechny prodejny obchodního řetězce, ale dodávají ho do 

centrálního skladu, odkud pak kamionovou dopravou je rozváženo do všech 

hypermarketů, supermarketů a obchodních domů Tesco po celé republice. 

Potraviny s kratší dobou trvanlivostí (lahůdkářské produkty a jiné výrobky) 
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dodávají přímo do hypermarketu Tesco v Třinci rovněž místní firmy (např. Gastro - 

menu express, a.s., Rybex CZ, a.s.). Jiný sortiment zboží je dodáván z jiných 

distribučních center (např. oblečení je dodáváno ze Sence). 

 Mezi důležitý prvek distribuce patří také plocha pro parkování. Parkoviště je 

umístěno před hypermarketem Tesco v Třinci a je určeno pro zákazníky, kteří zde 

nakupují. Parkoviště zde zahrnuje 197 parkovacích míst včetně míst pro invalidy. 

Další parkovací plocha je za obchodem a slouží pro nákladní vozy dodávající 

zboží, které je hned skladováno. 

4.4 Propagace 

Ovlivnit prodej lze pomocí zajištění komunikace mezi prodejcem a 

spotřebitelem. Propagace čili marketingová komunikace je nejznámější prvek 

marketingového mixu. Jako každá společnost i společnost Tesco si klade za cíl 

uplatnit se na trhu a získat lepší postavení než konkurence. K tomu jí pomáhá 

marketingová komunikace, která slouží k informování a zahrnuje reklamu, podporu 

prodeje, public relations a osobní prodej. Tyto prvky přispívají k nalákání nových 

zákazníků a zvýšení prodejnosti zboží společnosti.  

4.4.1 Reklama 

Reklama informuje veřejnost o své aktuální nabídce zboží a slouží 

k upoutání pozornosti. Společnost Tesco využívá reklamu, aby oslovila potenciální 

zákazníky. 

K informování využívá letáky, billboardy, reklamu v médiích (televize, rádio), 

noviny a své webové stránky. Co se týče billboardů, ty jsou většinou umístěny u 

komunikací a informují o prodejně Tesco nacházející  se v blízkém okolí. Pomocí 

letáků společnost informuje své zákazníky o aktuální nabídce, např. cenově 

výhodné nabídky, prodejní akce. V dnešní době jsou důležitým médiem webové 

stránky, na kterých informuje lidi o aktuální nabídce, prodejních místech, 

kontaktech  na společnost a dalších informacích o ni. Díky nabídce zveřejňované 

na internetových stránkách (www.itesco.cz) mají zákazníci neustálý přehled o 
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nabízeném zboží, akcích, slevách a výprodejích. Webové stránky jsou 

aktualizovány podle potřeby.  

4.4.2 Podpora prodeje 

Hlavním cílem podpory prodeje je zvýšení prodejnosti a nalákání nových 

zákazníků. Jde hlavně o krátkodobé podněty, které slouží ke zvýšení prodeje 

zboží. Jedná se zejména o slevy, akce, slevové kupóny, dárkové poukázky, 

ochutnávky výrobků značky Tesco, soutěže atd. Ochutnávky jsou také realizovány 

firmami jiných značek s cílem zvýšení prodeje. 

 Tesco pravidelně uplatňuje slevy na zboží. Slevy se pohybují v různých 

výších. Při výprodejích mohou slevy dosahovat 50% i víc. To záleží hlavně na 

druhu zboží a poptávce po ní. Jelikož Tesco nabízí široký sortiment zboží, tak se 

slevy mnohdy vztahují na potravinové výrobky, ale i  výrobky nepotravinové. 

Slevové kupóny poskytují slevu na určitý druh zboží. Kupóny zákazník uplatňuje  u 

pokladny při placení. 

4.4.3 Public relations 

Public relations neboli vztahy s veřejností slouží k vytváření dobrého jména 

firmy. Zde informační funkci plní webové stránky, na kterých lze nalézt informace o 

Tescu. Tato obchodní jednotka dále provozuje informační oddělení, kde se mohou 

zákazníci obrátit s různými připomínkami a  dotazy. Zaměstnanci nosí oděvy 

s logem Tesca. Dalším využívaným nástrojem jsou např. reklamní tašky s logem 

společnosti a letáky, které informují o nabídce zboží.  

Každý rok je společností Tesco pořádán Běh pro zdraví a výtěžek z této 

akce je poukázán nadaci Krtek. 

4.4.4 Osobní prodej 

Osobní prodej je v Tescu využíván v podobě pultového prodeje, např u 

lahůdek, masných výrobků, pečiva z vlastní pekárny. 
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5. SROVNÁNÍ S JINÝMI OBCHODNÍMI ŘETĚZCI 

 Srovnaní provádím na základě všech čtyř prvků marketingového mixu 

prodejny vybraných obchodních řetězců. 

5.1 Profily jiných obchodních spole čností 

V Třinci se kromě hypermarketu Tesco situují i prodejny jiných větších 

obchodních řetězců. Jedná se o obchodní jednotku Hypernova, Penny market a 

Lídl.  

5.1.1 Hypernova 

 Hypernova spadá pod řetězec hypermarketů, které jsou provozovány 

společností AHOLT Czech Republic, a.s. Hypermarkety Hypernova rovněž 

pokrývají území celé ČR a to svými 56 prodejnami. [7] 

 Hypernova v Třinci se nachází v komplexním domě zahrnujícím kromě této 

obchodní jednotky také restauraci, bowling, fitness studio, lékárnu, prodejnu 

s mobilními telefony atd. Hypernova nabízí rovněž ve svých prostorech místa pro 

menší obchodníky (květinářství, tabákové výrobky, drogérie atd.). Platit zde lze 

korunami, eury či platební kartou. 

 
Obr. 6 Logo Hypernovy 

[Zdroj: www.ihypernova.cz] 

5.1.2 Penny Market 

Na tuzemském trhu  působí od roku 1997 a  patří mezi největší obchodní 

společnosti v ČR. Množství prodejen Penny Market se neustále zvyšuje. 

V součastnosti společnost Penny Market s.r.o. provozuje v ČR přes 200 obchodů, 

které pokrývají celou Českou republiku. Penny market patří mezi diskontní 

potravinářské řetězce. Zásady společnosti spočívají v poskytování čerstvého a 
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kvalitního zboží a to za nejnižší ceny. Od roku 2004 lze platit v obchodech Penny 

Market také kartou. [8] 

 V současné době se nacházejí dvě prodejny Penny Market na území města 

Třince. Jedna z prodejen byla přestavena z diskontu Plus, který společnost Penny 

Market koupila. 

 
Obr. 7 Logo Penny Marketu 

[Zdroj: www.penny.cz] 

5.1.3 Lidl 

 Lidl je řetězcem diskontů patřících podnikatelské skupině Lidl & Schwarz. 

Jedná se o největší síť diskontních prodejen potravin v Evropě. Na český trh 

vstoupila tato společnost v roce 2003 a v současnosti má přes 200 prodejen po 

celé ČR. [9] 

 
Obr. 8 Logo Lidlu 

[Zdroj: www.lidl.cz] 

5.2 Produkt 

Jednotlivé obchodní řetězce a jejich prodejny se od sebe liší především 

rozsahem prodejního sortimentu.  
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Hypernova 

Hypermarket Hypernova v Třinci nabízí kolem 25 000  druhů potravinového 

i nepotravinového zboží.  Jedná se převážně o zboží spotřební, a to zboží 

každodenní spotřeby, které je nakupováno zákazníky každodenně či zboží 

občasné spotřeby. Zde jde hlavně o zboží jako jsou oděvy a obuv, drogistické 

výrobky, sportovní potřeby a jiné. V menší míře Hypernova nabízí i  zboží 

průmyslového typu. Prodejna je rozdělena na sektory, které nabízí daný druh 

zboží (např. sektor čerstvých potravin, trvanlivých potravin, sportovních potřeb, 

drogistických výrobků, oblečení, domácích potřeb…).  

Hypernova ve svém sortimentu stejně jako společnost Tesco zahrnuje i 

výrobky vlastní privátní značky Euro Shopper. a značky prodejen Albert (Albert 

Quality – zboží srovnatelné kvality s jinými výrobci a to  za nižší cenu, Albert Bio – 

biopotraviny, Albert Excellent – exkluzivní, znamenité výrobky). Produkty 

označené značkou Euro Shopper nabízí nejprodávanější položky ze všech druhů 

čerstvých a trvanlivých potravin, ale také zboží občasné spotřeby a to za nižší 

cenu než výrobky jiných značek.  

Penny Market 

 Diskontní potravinová prodejna Penny Market nabízí kolem 1500 položek 

potravinového zboží. Nepotravinové výrobky se zde vyskytují ve značně omezené 

míře. Jde o zboží hlavně občasné spotřeby např. oblečení, obuv, zahradní 

potřeby, domácí potřeby atd. Výrobky jsou dodávány jako u většiny tuzemských 

obchodních řetězců zejména od českých výrobců. Do prodejního sortimentu se 

řadí rovněž speciality z daného regionu.  

Lidl 

 Diskontní prodejna Lidl prodává kolem 1000 položek zboží hlavně 

potravinového typu. Nepotravinové zboží nabízí ve značně omezeném množství. 

Jedna se hlavně o výrobky jako jsou domácí potřeby, hračky, oblečení, obuv, 

elektro a jiné. Výrobky dodávají čeští i zahraniční výrobci. Diskont Lidl také 

prodává produkty vlastní značky za nižší ceny než výrobky jiných značek. 
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 Hypermarket Tesco v Třinci nabízí největší sortiment zboží ve srovnání 

s obchody Penny Market a Lidl. Penny Market a Lidl mají omezený sortiment 

zboží, jelikož se jedná o diskontní prodejny o menší rozloze než hypermarkety. 

Omezený sortiment se týká hlavně nepotravinových výrobků, které jsou zde ve 

značně omezeném množství.  

 Hypermarkety Tesco a Hypernova nabízejí srovnatelný sortiment 

potravinového i nepotravinového zboží přibližně stejného množství. Oba 

hypermarkety obohacují nabídku o pečivo z vlastních pekáren.  Sortiment těchto 

hypermarketů se liší převážně o výrobky vlastní značky, ať již jde o výrobky 

značky Tesco prodávající se jen v obchodech společnosti Tesco stores a.s. a 

nebo o výrobky značek Euro Shopper a Albert Quality nacházející se v prodejnách 

Hypernova a Albert. 

5.3 Cena 

Všechny tyto obchodní řetězce si vytvářejí určitou cenovou hladinu, kterou 

působí na své zákazníky. Zboží od klasických výrobců prodává Tesco, Hypernova, 

Lidl i Penny Market za přibližně stejnou cenu (tab. 4). Cenově se odlišují 

především výrobky vlastních značek jednotlivých obchodních řetězců, které 

nabízejí za nižší ceny a ve přibližně srovnatelné kvalitě jako produkty ostatních 

firem. Takto jednotlivé prodejny působí na zákazníky a přitahují svoji pozornost. 

Cena zboží jednotlivých řetězců je ovlivňována zejména konkurencí. Každá 

obchodní jednotka daného řetězce, která vstoupila na trh stanovila zpočátku nižší 

ceny než konkurence, aby přilákala pozornost a zaujala tak zákazníky. Postupem 

času se cenová hladina dostala na úroveň konkurence.  

 Po celý rok prodejny Tesco, Hypernova, Penny Market i Lidl přichází 

s celou řadou akcí a slev. Jelikož prodejny Penny Market a Lidl nabízejí především 

potravinové výrobky, tak se slevy vztahují na tento druh zboží. V obchodech 

Tesco a Hypernova na všechny druhy zboží. Slevy na nepotravinové výrobky 

bývají větší, někdy až 70%. Jedná se zejména o akce a výprodeje. U 

potravinového zboží všechny tyto prodejny poskytují akce, které dané zboží slevují 

např. o 10%, 20%. Výše slev je individuální.  
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V současnosti lze ve všech těchto prodejnách platit kartou.  

Tab. 4 Srovnání ceny stejných výrobků v jednotlivých obchodních řetězcích 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Prodejna Tesco Hypernova Penny 

Market 

Lidl 

Produkt cena 

Jogurt activia 

bílá 

8,90kč 8,90kč 7,90kč 8,90kč 

Tatranky 

oříškové  

6,90kč 6,90kč 6,90kč 6,90kč 

Radegast 10° 9,30k č 9,30kč 8,50kč 9,30kč 

Gambrinus 

10° 

9,90kč 9,90kč 9,90kč 9,90kč 

Kofola 23,90kč 24,90kč 24,90kč 24,90kč 

Pepsi 2l 31,90kč 31,90kč 31,90kč 31,90kč 

Deli tyčinka 

ořišková 

6,90kč 6,90kč 6,90kč 6,90kč 

5.4 Distribuce 

Hypermarkety Tesco, Hypernova a diskontní prodejny Penny Market a Lidl 

v Třinci jsou umístěny na frekventovaných místech. Vzájemná nevýhoda Penny 

Marketu a Lidlu spočívá v tom, že obě prodejny se nacházejí v blízkosti přibližně 

80 metrů od sebe a proto zákazníci si mohou vybrat, kde půjdou nakupovat. 

Nevýhodou je rovněž větší vzdálenost zastávky městské hromadné dopravy. 

Přesným opakem je Hypernova. Ta se nachází v centru města, to znamená v jeho 

nejrušnější části, kde denně projde nejvíc lidí. Hypernova je  situována u zastávky 

městské hromadné dopravy a hlavní silnice, kde projíždí velké množství 

dopravních prostředků.. 
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 Zboží do všech prodejen dodávají převážně čeští výrobci a dodavatelé 

nákladní dopravou. Jde hlavně o potravinářské produkty. Lahůdky do prodejny 

Tesco a Hypernova v Třinci dodávají také místní výrobci. Zde se jedná o firmy jako 

Gastro – menu express, a.s., Rybex CZ, a.s. a jiné. Po dovozu zboží od 

dodavatelů je skladováno ve skladu každého obchodu.  

 Mezi důležitý článek distribuce patří také parkoviště. Hypernova  je 

umístěna v komplexním domě, pod kterým se nachází plocha pro parkování, která 

zabírá asi 130 parkovacích míst. U prodejen Penny Market a Lidl parkoviště mají 

kolem 70míst. Je to dáno hlavně velikostí prodejen. Největší parkovací plocha stojí 

u hypermarketu Tesco (cca 200 míst). 

5.5 Propagace 

Obchodní jednotky Tesco a Hypernova využívají všech prvků marketingové 

komunikace. Penny Market a Lidl nezařadil do svých prodejen osobní prodej.  

5.5.1 Reklama 

 Reklama je mimořádně důležitou složkou propagace, Slouží všem těmto 

prodejnám k upoutání pozornosti. Reklamu využívají k tomu, aby oslovili 

zákazníky. Všechny obchodní jednotky využívají stejných prvků reklamy, to 

znamená propagují sebe pomocí letáků, které vydávají každý týden (Tesco má i 

druhou verzi vydávanou co dva týdny). Dále využívají reklamu v médiích, ať již 

v televizi či rádiu, tiskoviny, venkovní média (billboardy, nákupní tašky…) a 

v neposlední řadě své internetové stránky, které aktualizují dle potřeby.  Kromě 

aktuální nabídky na internetových stránkách informují o prodejních místech, o 

kontaktech na společnost, kontaktech na jednotlivé prodejny a dalších 

informacích. 

5.5.2 Podpora prodeje 

 Tesco, Hypernova, Penny Market i Lidl podporují prodej  s cílem nalákání 

nových zákazníků a zvýšení prodejnosti. Jedná se především o krátkodobé 
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stimuly jako jsou slevy, akce, výprodeje atd. Hypernova a Tesco navíc občas 

pořádají ochutnávky výrobků vlastních značek a věrností programy, díky nichž 

mohou zákazníci nakoupit zboží se slevou či obdržet dárek.  

 Akce a slevy nabízejí všechny prodejny a to v různých výších. V diskontních 

prodejnách Penny Market a Lidl se vztahují většinou na zboží potravinového typu. 

Jelikož hypermarkety Tesco a Hypernova nabízejí i z velké části nepotravinové 

zboží, tak se akce a slevy vztahují na všechen sortiment. Během prodejní doby 

jsou zákazníci v Tescu a Hypernově rozhlasem informováni o zrovna probíhajících 

slevách daného druhu zboží. 

5.5.3 Public relations 

 Díky public relations hypermarkety Tesco, Hypernova a diskontní prodejny 

Penny Market a Lidl si vytvářejí určitou image. Tyto obchody nezaměřují public 

relations na prodávané zboží svých značek, ale na svoji společnost. Výhoda public 

relations na rozdíl od placené reklamy spočívá v menších finančních nákladech.  

 Informační funkci zde plní internetové stránky, na kterých si mohou lidé 

s přístupem na internet najít informace o jednotlivých společnostech. Všechny tyto 

obchodní řetězce mají zřízené své webové stránky. Dalším důležitým nástrojem 

jsou letáky, které informují o připravované nabídce zboží. Jelikož hypermarkety 

Tesco a Hypernova jsou větší, tak mají zavedené své informační centrum, na 

které se mohou zákazníci obracet s různými stížnostmi, problémy či dotazy. 

K budování dobrého jména jim napomáhá i stejný oděv zaměstnanců. 

 Hypernova má také svůj charitativní projekt nesoucí název Zdravá pětka 

propagující zdravý životní styl zaměřen na děti. 

5.5.4 Osobní prodej 

 Osobní prodej využívají hypermarkety Tesco a Hypernova v podobě 

pultového prodeje např. u mastných výrobků, lahůdek atd.  
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6. ZÁVĚR 

 Svou bakalářskou práci jsem zaměřil na marketingový mix společnosti 

Tesco Stores a.s. a poté na srovnání s jinými obchodními řetězci. Společnost 

Tesco provozuje síť prodejen nejen po celé ČR a jiných evropských zemích, ale 

její působnost sahá i za hranice Evropy. Na český trh vstoupila v roce 1996 a 

celkem rychle se zde prosadila.  

 V první části jsem se zabýval obecně marketingovým mixem a jeho 

složkami mezi které patří produkt, cena, distribuce a propagace. Dále jsem 

charakterizoval společnost Tesco, její hodnoty, hodnoty a vize a také se zmínil o 

její historii. Jelikož cílem mé práce byla analýza marketingového mixu Tesca, tak 

jsem této části věnoval největší pozornost. Postupně jsem rozebíral jednotlivé 

prvky marketingového mixu dané společnosti. U produktů jsem uvedl sortiment, 

značku, výrobky vlastní značky Tesco, její sortiment, značku, kvalitu, balení, různé 

řady těchto produktů a také služby, které Tesco nabízí svým zákazníkům a často 

produkt doprovázejí. Další podkapitoly se věnovaly ceně, distribuci a propagaci 

této společnosti. Propagace obsahuje všechny prvky marketingové komunikace, 

ať již jde o podporu prodeje, public relations, osobní prodej či v neposlední řadě o 

reklamu, která je snad nejdůležitějším článkem marketingové komunikace. 

Poslední kapitola byla zaměřena na srovnání Tesca s ostatními obchodními 

řetězci, které mají svoji prodejnu v Třinci. Srovnání s Tescem se týkalo všech čtyř 

prvků marketingového mixu obchodních jednotek Hypernova, Penny Market a Lidl. 

 Není snadné srovnávat tyto obchody z důvodu, že Tesco a Hypernova jsou 

hypermarkety, které obsahují ve svém sortimentu více druhů zboží (zejména 

nepotravinového), oproti diskontním prodejnám nabízejícím velmi omezený 

sortiment nepotravinového zboží. Oba hypermarkety nabízejí srovnatelné 

množství zboží i služeb. Lidé zde dávají přednost nákupu před Penny Marketem a 

Lidlem. Důvodem není jen větší sortiment zboží, ale také příjemnější prostředí než 

v diskontech. Diskonty na mě osobně působí stísněným prostorem. Nevýhody 

třineckých diskontních prodejen také spočívají ve faktu, že se obě tyto prodejny 

nacházejí hned u sebe a ještě k tomu v ne moc rušné části města. Hypernova 

v Třinci má podle mě nejlepší postavení, protože je umístěna v centru města a 
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v nedaleké blízkosti není jiná větší obchodní jednotka, tudíž velká část 

obyvatelstva Třince chodí nakupovat právě zde. Myslím si, že oba hypermarkety 

zde mají budoucnost, hlavně oproti Lidlu, který navštěvuje čím dál tím menší počet 

zákazníků.  

 Hypermarket Tesco v Třinci si udržuje stále velký počet zákazníků. Lidé zde 

chodí nakupovat kvůli dobré obsáhlému sortimentu zboží, častým akcím, dobré 

pozici tohoto obchodu ve městě, příjemnému prostředí. Mírná nevýhoda spočívá 

v občasné neochotě personálu, zejména informačního centra. Myslím si, že co se 

týče prvků marketingového mixu, zde společnost využívá jednotlivé prvky na velmi 

solidní úrovni a podle mého mínění jde správnou cestou. 

 Zpracování bakalářské práce pro mě bylo celkem obtížné z  důvodu 

poskytnutí nedostačujících  informací ze strany přiděleného konzultanta z prodejny 

Tesco. 
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