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Úvod 
 

Spotřební družstevnictví má na území České republiky dlouholetou tradici. První 

reálné družstvo bylo založeno již v roce 1847. Za toto dlouhé období procházelo spotřební 

družstevnictví neustálým vývojem, který odrážel zejména politické a ekonomické změny. 

Posledních zhruba deset let Češi jezdili na nákup autem za město. Nyní se vrací 

móda menších samoobsluh v centru. Velké obchodní řetězce už nechtějí mít jen 

hypermarkety na periferiích, ale cílí na zákazníky pár metrů od jejich bytů. Po úspěchu 

malých prodejen Tesco či Žabka-patří investiční skupině Penta Investments chystá totéž i 

lídr trhu německá maloobchodní skupina Schwarz jíž patří diskontní prodejny Lídl a 

hypermarkety Kaufland.  Návrat do měst je jednou z cest, jak vyzrát na konkurenci v době, 

kdy se boj zostřuje a několik řetězců již český trh opustilo. Podle analytiků dnes Češi 

upřednostňují kromě příznivých cen právě rychlý nákup, a tak má koncept prodejen „na 

každém rohu“ velkou šanci na úspěch. [17] 

Největším „hráčem“ na trhu malých samoobsluh v centrech menších měst a obcí 

jsou na tuzemském trhu spotřební družstva COOP. V rámci České republiky je to 61 

spotřebních družstev, kde jedním z nich je i  JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém 

Jičíně (dále jen SD), aktivně provozuje 2.940 prodejen a dalších 1.085 prodejen pronajímá. 

Maloobchodní obrat spotřebních družstev činil za rok 2008 28.6 mld. Kč [14]. Takřka 

plošné pokrytí sítí prodejen spotřebních družstev na území celé České republiky dokládá     

příloha 1. 

Obchodní strategie spotřebních družstev je i nadále orientována především na 

spokojenost zákazníka s cílem pestré nabídky zejména čerstvého zboží za příznivou cenu a 

zároveň dobrou kvalitu poskytovaných služeb. 

Obstát v tak velké konkurenci, jaká v posledních letech na území ČR vznikla, však 

není jednoduché a vyžaduje to celou řadu systémových opatření a kroků, i koncipování 

účinnější strategie, která družstvům zajistí schopnost čelit konkurenčním tlakům a expanzi 

ostatních maloobchodních řetězců. Při znalosti a vědomí svých předností, jako je např. 

rozsáhlá síť prodejen nejen ve městech, ale především na vesnicích, nebo osobní kontakt 

prodavačka-zákazník, což je pro řetězec spotřebních družstev charakteristické, je nezbytné 

využít tato specifika pro získání a udržení zákazníka a budování povědomí o široké 

dostupnosti těchto služeb.  
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Spotřební družstevnictví tvoří ucelený systém, v jehož čele stojí dobrovolné 

sdružení Svaz českých a moravských spotřebních družstev (dále jen SČMSD), který určuje 

hlavní linie vývoje. Každé družstvo je však samostatný právní subjekt s rozhodovací 

pravomocí. Záleží tedy především na něm, jaký postup a nástroje zvolí ve svém 

regionálním působení. 

Základním předpokladem úspěchu družstva je vypracování analýzy, zmapování 

podmínek a faktorů, ovlivňujících regionální trh, při postižení kritérií rozhodování 

nakupujících právě v oblasti jeho působnosti. Východiskem je pak volba a důsledná 

aplikace marketingových nástrojů. Na vyhodnocení jejich účinnosti se chci ve své práci 

zaměřit. 

Jeden z nejdůležitějších prvků marketingového mixu – cena bude cílem mé 

analýzy. SD aplikuje již mnoho let stále stejný systém cenové tvorby. Hospodaření 

některých prodejen je však ztrátové.  

Cílem mé práce je analyzovat tvorbu maloobchodních cen ve zvolené organizaci, 

rozklíčovat náklady vstupující do tvorby cen a na základě vyhodnocení výsledků 

implementace cen vůči konkurenci zhodnotit využívané cenové strategie a navrhnout 

možná zlepšení. 
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1. Teoretická uplatnění marketingových nástrojů 
v podmínkách řízení organizace 

  
Marketing je jednou ze základních funkcí podniku. Týká se všech jeho aktivit a trhů 

se  zbožím i službami.  

Každá obchodní firma vlastní prostředky k uskutečňování svých dlouhodobých i 

krátkodobých záměrů. Jejím cílem je potom zmapovat, pochopit a vyhodnotit potřeby 

zákazníka s prvořadým záměrem tyto potřeby naplnit a v co nejvyšší míře uspokojit.  

Pokud tedy chápeme marketing jako podnikovou funkci, tvoří její základ soubor 

marketingových nástrojů, všeobecně označovaný jako marketingový mix. Pojem mix 

znamená, že se nepoužívají izolovaně jednotlivé nástroje, ale že jde o jejich interakci a 

koordinaci v zájmu naplnění cílů firmy. Každý prvek má vliv na ostatní komponenty a 

podporuje, nebo někdy i tlumí jejich účinnost. Výhoda marketingového mixu spočívá v 

tom, že umožňuje sladit všechny klíčové prvky tak, aby bylo dosaženo určených cílů. 

Rafinovaností tohoto pojmu je, že různé firmy ve stejném oboru podnikání mohou zvolit 

různé kombinace marketingových mixů, které jim mohou poskytnout konkurenční výhody. 

Základní prvky marketingového mixu tvoří produkt, distribuce, marketingová 

komunikace a cena – tedy tzv. 4P (viz obr.1.1). 

 

Obr. 1.1 Prvky marketingového mixu 

 

Pramen: Velčovská,Š., Marketingový mix 

 

V praxi se však můžeme setkat s řadou dalších upřesňujících a pozměňujících 

přístupů. Například marketingový mix služeb podle Boomse a Bitnera obsahuje sedm 
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prvků, a to: produkt, cenu, podporu prodeje, místo, lidi, procesy a materiální předpoklady. 

Jedná se o rozšířenou verzi základního modelu 4P.  

K naplnění svých záměrů pak připraví podnik správnou kombinaci marketingového 

mixu. Všechny části marketingového mixu jsou využívány k vybudování určité pozice 

organizace na trhu. Ke správnému rozhodnuti je potřebný dostatek přesných informací [6].  

Vzhledem k zaměření mé práce na cenu, jednotlivé prvky marketingového mixu jen 

stručně uvedu a podrobně se budu věnovat jen právě ceně. Tento prvek je v rámci 

marketingového mixu firem zabývajících se maloobchodním prodejem spotřebního zboží 

běžné poptávky velmi významný, zvláště pak na dnešním konkurenčním trhu. 

 

 

1.1 Produkt 
 

Produkt je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke 

spotřebě, co může uspokojit nějaké přání nebo potřebu [3]. Výrobek je jakýkoliv hmotný 

statek, služba nebo myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu. Je určena               

k uspokojováni lidské potřeby či přání. 

Výrobky a služby jsou jádrem obchodní činnosti podniku a ovlivňují z velké části i 

ostatní složky marketingového mixu. 

Obchodní sortiment můžeme definovat jako soubor výrobků, který je cílevědomě 

soustředěný a utříděný na prodejně. Obchodní firma koncipuje svá marketingová 

rozhodnutí na základě nabízeného sortimentu zboží a služeb, strategie odlišení, nákupní 

atmosféry a formy prodeje tak, aby odpovídala očekávání cílového trhu. Spotřebitelé ve 

skutečnosti nekupují zboží nebo služby, ale konkrétní užitek a celkovou spotřební hodnotu 

nabídky [4]. 

Rozhodnutí o nabídce, resp. o rozsahu služeb, musí být vyhovující jak z hlediska 

strategie umístění maloobchodní jednotky, tak z hlediska nabídky konkurence.  

Do spotřebního zboží patří především produkty, které jsou určeny k osobní 

spotřebě nebo užití. Z hlediska frekvence nákupu a chování kupujícího lze rozdělit 

spotřební zboží na: 

 

• Zboží základní (běžné) poptávky – rozhodovací proces probíhá bez dlouhého 

rozmýšlení, s minimálním srovnáváním a nákupním úsilím (např. cigarety, základní 

hygienické potřeby, noviny, základní potraviny). Jedná se o zboží denní spotřeby. 
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Zboží impulzivní koupě - zboží je rozmístěno převážně u pokladen. Nákup nastává, i 

když zákazník zboží nutně nepotřebuje. 

Zboží naléhavé potřeby - k nákupu nutí zákazníka situace nebo nouze. 

• Zboží příležitostné poptávky - při výběru a nákupu jsou srovnávány jeho vlastnosti, 

kvalita, cena, styl a další parametry. (např. nábytek, automobily, elektronika atd.) Do 

této skupiny je zařazeno především zboží dlouhodobé spotřeby. 

• Zboží zvláštní poptávky - jedná se o produkty s unikátními vlastnostmi a produkty 

značkové (umělecká díla apod.). 

• Nepožadované zboží - zákazníci produkty náležitě neznají nebo nejeví o ně zájem. 

 

Družstvo se specializuje na prodej spotřebního zboží základní (běžné) 

poptávky a z částí také na zboží příležitostné poptávky. 

 

 

1.2 Distribuce 
 

Cílem obchodní logistiky je zajistit přesun zboží v dostatečném rozsahu a 

požadované kvalitě a dosáhnout při tom co nejnižších (optimálních) nákladů. Výsledkem 

této činnosti má být výrobek na správném místě a ve správný okamžik. Distribuční politika 

pak zabezpečuje zpřístupnění výrobku nebo služby kupujícím. 

Zboží se dostává ke kupujícímu prostřednictvím tzv. prodejních cest (viz obr.1.2). 

Distribuční cesty znamenají spojení mezi výrobcem (dodavatelem) a spotřebitelem. 

Jestliže výrobce a spotřebitel jednají bezprostředně jeden s druhým, takže dochází k jejich 

přímému kontaktu, jedná se o distribuční cestu přímou. Jestliže se mezi výrobcem a 

konečným nakupujícím objevuje distribuční mezičlánek a cesta se prodlužuje, jedná se      

o distribuční cestu nepřímou. Distribuční mezičlánky představují síť organizací a 

jednotlivců, jejichž prostřednictvím je zboží postupně přemísťováno od výrobce ke 

konečnému spotřebiteli nebo uživateli. 
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Obr. 1.2 Distribuční cesty na trhu spotřebního zboží 

 
V–výrobce (dodavatel), VO–velkoobchod, MO–maloobchod, Z–zákazník (spotřebitel) 

Pramen: Velčovská,Š., Marketingový mix 

 

• výrobce (dodavatel) - zákazník - nedochází zde k využití prodeje prostřednictvím 

zavedených obchodních sítí a usiluje se o přímý kontakt s koncovými zákazníky. 

• výrobce (dodavatel) - maloobchod zákazník - tento typ distribuce je běžný pro 

prodej potravin rychle podléhajících zkáze (mléčné výrobky, uzeniny). 

• výrobce (dodavatel) - velkoobchod – maloobchod - zákazník - kvalita prodejce je 

zde podstatným faktorem pro udržení přátelských obchodních vztahů, což platí 

zejména tehdy, jsou-li výrobky podobné a vzájemně snadno nahraditelné [5]. V těchto 

případech je obtížné vybudovat konkurenční výhodu na základě lepších vlastností 

výrobků, jejich obalu nebo vybavení. 

 

SD využívá distribučních cest nepřímých. Na obchodním úseku existuji dvě 

distribuční skupiny: 

• Skupina přímých dodávek - zabývá se distribucí výrobků s krátkou dobou 

trvanlivosti, jde zvláště o pekárenské výrobky, maso, masné výrobky, mlékárenské 

výrobky, vejce, apod.. Distribuční mezičlánek zde tvoří jednotlivé prodejny. 

• Skupina nepřímých dodávek - po uzavřeni smlouvy s dodavatelem je zboží 

dopraveno na velkoobchodní sklad. Zboží je z tohoto skladu rozváženo vlastní 
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dopravou na základě objednávek jednotlivých prodejen. V tomto případě tvoří 

distribuční mezičlánky velkoobchodní sklady a jednotlivé prodejny. 

 

 

1.3 Marketingová komunikace 
 

Podstatou marketingové komunikace je přenos sdělení. Na obrázku 1.3 je 

znázorněn model marketingové komunikace. Rozhodování o charakteru a příjemci sdělení 

a o výběru nejvhodnější formy komunikace vychází z cílů firmy. Propagovat lze buď 

nástroji osobní komunikace (prodejní činnost, ústní podání) nebo neosobní komunikace 

(inzerce, reklamní letáky). Výběr média závisí na způsobu, jakým dokážeme vytvořit 

nejpříznivější dojem na cílovou spotřebitelskou skupinu.  

 

Obr. 1.3 Model marketingové komunikace 

 
Pramen: Marhounová,M., Marketingová komunikace 
 

Umění marketingové komunikace spočívá v tom, jak zasáhnout co největší počet 

možných cílových trhů při současné hospodárnosti vynaložených prostředků. Je to 

nejpružnější způsob jak napomáhat prodeji a lze jej zaměřit na potenciálního zákazníka.  

Základním cílem komunikace je předat zákazníkům poselství. K uskutečnění 

těchto cílů je využíváno tradičních nástrojů komunikačního mixu, mezi které řadíme 

reklamu, podporu prodeje, osobní prodej a public relations. V současné době je dále 

doplňován moderními formami internetové komunikace a přímého marketingu. Úlohou 

nástrojů marketingové komunikace je vyvolání zájmu o firmu a její produkci, udržení 
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stávajících zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování a získání zákazníků nových. 

Propagace napomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku. 

K významným skutečnostem, které ovlivňují komunikační mix, patří intenzita 

konkurence a případné omezení v daném sektoru. Komunikační mix znamená, že se nám 

podařilo zkombinovat různé propagační prostředky levně, ale přitom vysoce účinně [3]. 

Komunikaci se zákazníky je třeba chápat jako systematický a dlouhodobý proces. 

Pro racionální plán marketingu je důležité v každém podniku sestavit rozpočet 

marketingové komunikace. Existují čtyři obecně používané metody. Náklady na 

komunikační aktivity jsou stanoveny tak, že představují stálou položku, která je vymezená 

jako procento z předpokládaného obratu. Pokud se obrat zvýší, zvyšuje podnik i svůj 

rozpočet na propagaci, ale nesnižuje jej v případě, že se obrat sníží. Sestavit zbytkový 

rozpočet znamená, že firma sečte všechny výdaje, a co zbude, použije na marketingovou 

komunikaci. Mnoho malých podniků to tak dělá - ve skutečnosti však nechává komunikaci 

bez rozpočtu. Další možností je přidělování prostředků na konkrétní propagační 

kampaně. Tento způsob umožňuje pružnost, ale není to vlastně také žádný rozpočet, 

protože tak může firma snižovat své náklady na propagaci, aniž o tom ví. Poslední 

možností je pružné rozpočtování, které znamená, že si podnik udělá poměrně nízký 

rozpočet na základě vlastní zkušenosti z minulých období a potom jej zvyšuje tak, jak se 

objevují příležitosti na trhu, kterým jsou věnovány jednotlivé kampaně. 

Vhodné je používat dva rozpočty. První může být určen procentem z obratu a 

použije se na běžné výdaje v oblasti marketingové komunikace, druhý může být rozpočtem 

kampaňovým a použije se na jednorázové propagační kampaně tak, jak vznikne jejich 

potřeba. Samozřejmě je nutné stanovit finanční limity. 

 

 

1.4 Cena 
 

Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodaný výrobek, či 

poskytovanou službu a je pro obchodní organizace důležitou informací o trhu. Z tohoto 

pohledu je cena nejpružnější proměnnou ze všech čtyř částí marketingového mixu. Určuje, 

co organizace ze své činnosti na trhu získá. Je jediným prvkem marketingového mixu, 

který vytváří firmě příjmy a je také nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku po 

zboží. Od ostatních prvků marketingového mixu s ní nejsou spojeny žádné výdaje, ačkoli 

lze namítnout, že cena stanovená pod úrovní konkurenční ceny s cílem zvýšit objem 
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prodeje vyvolává implicitní výdaje, neboť vede ke ztrátě potenciálního zisku z každé 

prodané jednotky zboží. Ze všech rozhodnutí realizovaných managementem firmy jsou 

cenová rozhodnutí nepochybně nejviditelnější, protože mají přímý vliv na tržní výkonnost 

firmy a na celkovou úroveň její ziskovosti [2]. Důležité je také nalezení rovnováhy mezi 

spokojeností zákazníka a finančními cíli firmy. 

Specifika ceny na spotřebním trhu: 

• vysoká cenová citlivost, 

• kritéria rozhodování o nákupu nejsou vždy racionální, 

• otevřená směna. 

 

Cenový mix je tvorba takových cen, které podporují optimálně odbyt a neodrazují 

zákazníka od koupě. Zahrnuje prvky, které s cenou produktu těsně souvisejí a významným 

způsobem ovlivňují kupní rozhodování zákazníků (např. doba splatnosti, výše cen, slevy a 

srážky, platební podmínky). 

Účinná kombinace ceny a kvality může vytvářet příznivou strategickou pozici a 

následně i vyšší zisk. V tabulce 1.1 je uvedeno jak různá kvalita a cena ovlivňují 

návratnost investic. Největší míru návratnosti vykazují firmy, které nabízejí relativně 

vysokou kvalitu za relativně nízkou cenu, dále pak jsou to firmy, které se vyznačují 

relativně vysokou kvalitou a relativně vysokou cenou. Nejnižší míru návratnosti investic 

pak vykazují firmy se střední kvalitou a středními cenami. 

 

Tab. 1.1 Návratnost investic jako funkce kvality a ceny 

 

Úspěšná cenová tvorba spojuje interní náklady firmy s externí tržní poptávkou, 

přičemž sleduje cíl dosáhnout výhodného tržního postavení. Optimální cena výrobku je ta, 

která v rámci omezení daných strukturou nákladů a tržního prostředí uvádí v soulad 

marketingovou a výrobní strategii firmy s cílem dosažení dlouhodobé ziskovosti firmy [9]. 

Relativní kvalita 

Relativní cena Nízká (%) Střední (%) Vysoká (%) Průměrná(%) 

Nízká 

Střední 

Vysoká 

Průměrná 

15 

9 

17 

14 

11 

2 

18 

10 

36 

16 

34 

29 

21 

9 

23 

17 
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Výše ceny by se měla pohybovat v rozmezí nákladů a hodnoty, která je pro 

zákazníka přijatelná. Hodnota představuje pro spotřebitele užitek, za jehož získání je 

ochoten zaplatit patřičnou částku. Na spotřebitelskou hodnotu má podstatný vliv sezónní 

růst poptávky, změna potřeb a přání zákazníků, image firmy, intenzita propagace, velikost 

a kvalita konkurenční nabídky. 

Maloobchod je odvětvím, které disponuje poměrně značným množstvím substitutů, 

citlivých na výši ceny. To znamená, že velikost poptávky po zboží je citlivá na relativní 

výši ceny (vztah mezi cenou určitého druhu zboží v porovnání s jinými produkty) a 

důchodu spotřebitele. 

 
Je-li cenová elasticita poptávky > 1, je poptávka elastická. Je-li < 1, je neelastická. 

Pokud určitá procentuální změna ceny vyvolá stejnou procentuální změnu poptávaného 

množství, mluvíme o jednotkově elastické poptávce [13]. 

Za tržní cenu se statky a služby směňují. Rozlišujeme: 

• ceny prodejní a nákupní - hodnoty, za které podnik zboží nakupuje a za které prodává, 

• ceny domácí a světové - hodnoty, za které se obchoduje na zahraničním trhu a na trhu 

domácím, 

• ceny konkurenční a monopolní - konkurenční cena vzniká na základě soutěže více 

podniků, monopolní cena na základě výsadního postaveni jednoho podniku, 

• ceny volné a regulované - volné ceny se vytvářejí působením tržních sil (na základě 

nabídky a poptávky), regulované ceny jsou vymezeny státem. 

 

Tržní cena by měla podniku uhradit vynaložené náklady a umožnit dosažení 

určitého zisku. Výše tržní ceny se může stanovit různým způsobem. V obchodní sféře se 

prodejní cena zboží stanoví tak, že se pořizovací cena zvýší o určitou procentní přirážku, 

např. o 15%, 20%, 30%. Tato přirážka se označuje jako obchodní marže. Pořizovací cena, 

zvýšená o obchodní marži, je cenou, za kterou je zboží v prodejní síti realizováno, resp. 

poskytováno zákazníkovi [9]. 

 

 

Cenová elasticita poptávky = 

% změna poptávaného množství 

% změna ceny 



 11

Obchodní marže (obchodní přirážka) se může stanovit různými způsoby: 

• na základě dohody s dodavatelem, 

• na základě cen konkurence, 

• propočtem nákladů s přirážkou zisku. 

 

Družstevní prodejny patří do kategorie maloobchodníků, kteří při velkokapacitním 

typu prodeje zboží základní poptávky, využívají nízké ziskové rozpětí. Do této kategorie 

patří prodejny typu supermarketů, hypermarketů a diskontů. 

Důležitým cenovým pojmem je obchodní rozpětí, které se mění v závislosti na 

typu zboží a na rychlosti jeho obratu. Z něj se hradí veškeré náklady obchodního 

podnikání, daně a zisk. Obchodní rozpětí je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou a může 

být vyjádřeno jako: 

• procento obchodního rozpětí, 

• průměrné obchodní rozpětí – užívá se při velké diverzifikaci velmi podobných výrobků 

(různé druhy nákladově prakticky shodných zubních past, čokolád, tavených sýrů 

apod.), 

• obrátka prodejů – platí zde pravidlo, že čím vyšší je obrátka prodejů, tím nižší může 

být cena a tedy i obchodní rozpětí  

 

 

 

K maloobchodníkům realizující vysoké ziskové rozpětí řadíme prodejny s luxusním 

zbožím, specializované a značkové prodejny. Naopak velkokapacitní prodejny typu 

supermarketů, hypermarketů a diskontů využívají při prodeji zboží základní poptávky 

nízké ziskové rozpětí. 

 

1.4.1 ROZHODOVÁNÍ O CENÁCH – KRITICKÉ FAKTORY 
 

Rozhodování o ceně vychází z cílů cenové tvorby, kterými může být dosažení 

určité míry zisku, zvýšení objemu prodeje, dosažení žádoucího tržního podílu nebo zvýšení 

návštěvnosti prodejny. Cenová strategie se odvíjí od celkové marketingové strategie firmy 

a závisí na nákladech, vnímané hodnotě služby zákazníkem, konkurenci, cenové elasticitě 

poptávky, intenzitě potřeby a preferencích zákazníka.  

zásobaůměrnáPr
prodejCelkovýprodejůObrátka =
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O tom, v jaké míře bude výrobek přispívat k ziskovosti firmy, rozhoduje cena 

výrobku. Je-li snahou dosáhnout většího rozdílu mezi výnosy a náklady a tím realizovat i 

vyšší čisté zisky, cena se stanovuje vyšší. Stanovení nízkých cen má pak na zisk firmy 

opačný vliv.   

Vnímání hodnoty zákazníkem 

Prodávající nemůže konkurovat jen cenou, ale musí spíše uvažovat ve smyslu 

komplexní hodnoty tak, jak ji vnímá zákazník. Částka, kterou je ochoten zákazník zaplatit 

za výrobek či službu, nezávisí pouze na fyzikálních vlastnostech nebo výkonových 

charakteristikách výrobku. Jde spíše o celý soubor charakteristik, zahrnující doplňkové 

parametry jako je po prodejní servis, dodání na místo, technická podpora, právě tak jako 

symbolické charakteristiky, jako jsou prestiž a status, které mají pro vnímání hodnoty 

zákazníkem větší význam než konkurence v cenové rovině. 

Cílové trhy 

Celkový trh výrobků a služeb může být rozdělen na segmenty, neboť mezi 

skupinami zákazníků existují rozdíly. Firma má tak možnost dosáhnout vyšší ziskovosti 

diferenciací cen a může v každém tržním segmentu optimalizovat komparativní výhodu 

své nabídky, neboť některé tržní segmenty jsou ochotny za určitou verzi souboru výrobků 

a služeb platit více než jiné. 

Dynamika konkurence 

Pokud firma provede cenovou úpravu a sníží cenu výrobku, je velmi 

pravděpodobné, že konkurence snížení ceny opětuje, čímž se rozpoutá „cenová válka“. 

V případě že prodávající připravuje zvýšení ceny, potřebuje vědět, zda bude konkurence 

jeho příkladu následovat a zvýší cenu také, nebo cenu nezmění ve snaze vytvořit si 

konkurenční výhodu. V takovém případě existuje možnost ztráty podílu na trhu, zvláště 

jde-li o trh citlivý na změnu ceny. Zda bude moci konkurence využít cenových pohybů ve 

svůj prospěch, bude záviset na relativní velikosti ziskového rozpětí a nevyužitých 

disponibilních kapacit konkurence. Na základě těchto informací je pak možné odhadnout, 

o kolik je nutné zvýšit cenu, aby se vyrovnaly ztráty objemu prodeje, za předpokladu, že 

konkurence zachová původní, tedy relativně nižší cenu. Nenastanou-li žádné změny, pokud 

jde o výrobek nebo o velikost trhu, lze zvýšení ceny vyjádřit následujícím vzorcem:  
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     (1.1) 

                Cc   Pm 

      V - Cc 

Kde X je zvýšení ceny v Kč, Cc je přebytečná kapacita konkurence, Pm je současné 

ziskové rozpětí příslušné firmy v Kč a V je její současný objem prodeje [9]. 

Cenové strategie 

Cena jako integrální součást marketingového mixu napomáhá k dosažení 

marketingových cílů, které jsou odvozeny z cílů stanovených pro firmu jako celek. Při 

rozhodování o tom, jaká cenová strategie je za různých vnějších podmínek pro dosažení 

daného cíle vhodná, resp. Nutná, lze použít příkladu následujícího souboru pravidel: 

• Rozsah – je z hlediska velikosti nákupů účelné určovat cenu zvlášť pro jednotlivé 

zákazníky? 

• Znalosti spotřebitele – jsou zákazníci schopni finančně ocenit hodnotu výrobku a 

rozpoznat rozdíly mezi cenovými hladinami? 

• Poptávka - hraje cena při rozhodování spotřebitele důležitou roli? 

• Informace – umí prodávající správně ocenit vztah mezi cenou a hodnotou a úroveň 

poptávky? 

• Konkurenční substituty – existují v dané kategorii výrobky, které lze pokládat za 

blízké substituty, s nimiž by bylo možné porovnávat ceny? 

• Přízeň – bude zákazník dávat přednost konkurenci z necenových důvodů? 

Na základě poznání marketingových cílů, nákladů, zákazníků a konkurentů, je pak 

možno sladit cenové strategie s ostatními prvky marketingového mixu tak, aby účinnost 

jejich interakce byla optimální. Leverage koncept (koncepce pákového účinku) se zabývá 

mezními účinky využívání různých prvků marketingového mixu. Výsledkem srovnání 

může být pak zjištění, že snížení cen je stejně účinné jako zvýšení intenzity reklamy.  

V závislosti na vývoji situace a podle existujících podmínek na trhu lze využít 

různé typy cenových taktik: 1 

• Cena slízané smetany - ocenění se uskutečňuje prostřednictvím vysoké ceny, která 

zaručí firmě zisk. A to v případě, že nabízený produkt je jedinečný, kvalitní a 

v krátkém období nehrozí možnost výběru ze substitučních výrobků či služeb.   

• Postupné snižování ceny - cena je po uplynutí určitého časového období snižována 

s cílem proniknout hlouběji na trh. 
                                                
1 JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 115 – 
117. ISBN 80-7169-995-0. 

X = 
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• Cena průniku na trh - za účelem zvýšení tržního podílu firma díky nízkým nákladům a 

realizovaným úsporám z rozsahu zavádí nízkou cenu.  

• Elastická cena - organizace ji zavádí, pokud předpokládá, že zákazníci zareagují na 

nižší cenu zvýšením objemu nákupů. 

• Nákladová cena - tvorba ceny vychází od výše celkových nákladů a ziskového rozpětí. 

• Jednotná cena - pro určité typy produktů se stanoví zcela stejné ceny. Osvědčila tam, 

kde je velmi bohatý sortiment podobného zboží. Výhody spočívají především 

v jednodušším skladování, inventuře a v ulehčení výběru zboží zákazníkem. 

• Segmentovaná cena - je různá pro různé odběratele či spotřebitele. Smyslem této 

strategie je,  že u zákazníka má vzniknout dojem zvláštní výhody. 

• Psychologická cenová tvorba - spočívá v tom, že na zákazníka opticky činí dojem nižší 

ceny (např. 19,90). 

• Doporučená maloobchodní cena - cenu doporučí a vytiskne na výrobku výrobce, 

maloobchodník pak může cenu o něco snížit a vypadá pak on sám v očích zákazníka 

lépe. 

• Přijímaná cena - dochází ke kopírování cen konkurentů s rozhodujícími podíly na trhu. 

• Cenový vůdce - firma stanoví nízkou cenu u vybraného výrobku nebo služby s cílem 

přilákat zákazníky a nabídnout jim koupi dalších produktů za běžnou nebo i vyšší cenu.  

 

Výši ceny je vhodné uvádět v souvislosti s přednostmi výrobku. Není rozhodující 

výše ceny, ale míra uspokojení potřeb zákazníka, které za tuto cenu získá. Cenová 

argumentace je důležitou součástí prodejní komunikace. Každá cena, ať vysoká čí nízká, 

má kromě ekonomických aspektů také své psychologické stránky. Pro zákazníka vždy 

znamená vydání finanční částky, za kterou si může koupit různé zboží či služby a uspokojit 

své potřeby. Lze říci, že čím silnější a intenzivnější je potřeba, kterou chce zákazník 

uspokojit, tím menší roli hraje pro něho cena. 

 

1.4.2 CENA JAKO MARKETINGOVÝ STIMUL 
 

Cena spolu s různými formami podpory prodeje přispívá k stimulaci poptávky 

spotřebitele. V mnoha odvětvích je hlavním konkurenčním nástrojem propagační cenová 

tvorba. Patří zde například krátkodobé slevy, rabaty, nebo opatření na podporu prodeje 

jako jsou různé spotřebitelské soutěže či dárky. Pro využití cenových srážek 

maloobchodníky bychom našli mnoho důvodů. Některými z nich jsou např. sezónní zboží, 
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které se obchodník snaží prodat před koncem sezóny; Chybně nakoupené zboží, kde 

může jít o špatné načasování, nesprávný sortiment nebo nakoupení příliš velkého 

množství; Pojetí obchodní politiky, kdy snahou maloobchodní jednotky může být 

zajišťování zákazníkům široký a hluboký sortiment zboží; Zbytky a přebytky, které se 

časem u maloobchodníka nashromáždí v podobě zastaralého, vráceného nebo poškozeného 

zboží, které může být prodejné jen s velkými slevami. 

Propagační cenová tvorba slouží ke dvěma účelům: 

• maloobchodník zlevňuje po omezenou dobu část svého sortimentu, jako je například 

káva, nealkoholické nápoje nebo pokrmy pro domácí mazlíčky, neboť předpokládá, že 

se mu podaří oživit návštěvnost svého obchodu, přičemž očekává zvýšení prodeje i 

jiných než právě zlevněných výrobků, 

• výrobce produktu obvykle využívá snižování cenové hladiny k získání podílu na trhu. 

V případech, kdy jsou výrobky či služby předmětem častějšího nákupu, se očekává, že 

skupina těch, kteří přešli od původní značky výrobku k značce zlevněné, se poté co se 

cena dostane na vyšší úroveň nevrátí zpět k původní značce. 

 

Výše slevy by měla být limitována minimální finanční částkou nutnou k stimulaci 

zákazníků ke koupi nabízeného zboží. Zkušenosti maloobchodníků již ukázaly, že výrazná 

sleva, k níž jednou za čas přistoupí, je mnohem účinnější než série relativně nižších slev 

prováděných v určitých časových intervalech. Výše slevy má rovněž vztah k nákladům na 

pořízení zboží, výjimkou však mohou být případy, kdy je cílem slevy vyčistit sklady, 

porazit konkurenci, vytvořit efektní prodejní atmosféru nebo rychle získat potřebné 

peněžní prostředky. 

 Objem prodeje může být do značné míry zvýšen využitím formy paketového 

prodeje, kdy se nabízí dvě, tři či více jednotek určitého výrobku či značky za jednu cenu. 

Úspory, kterých zákazník může dosáhnout nákupem těchto výrobků, mohou být reálné nebo 

imaginární. Paketový prodej je podporován tím faktem, že většina zákazníků se při svých 

nákupech asi nebude trápit s výpočtem ceny za jednotku a porovnávat ji s tím, co by museli 

zaplatit, pokud by místo paketu nakoupili např. větší balení daného výrobku. Při určování 

druhu výrobku, který by byl vhodný pro tento typ cenové tvorby, by měl maloobchodník 

vybírat z těch, které zákazníci často nakupují. Jestliže výrobek nepatří do skupiny výrobků 

časté spotřeby, nepovede paketování k výrazným prodejním efektům, neboť zákazník si bude 

rozmýšlet, aby udržoval doma velké zásoby méně často používaného výrobku [9]. 
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1.4.3 REFERENČNÍ, LICHÉ A SUDÉ CENY 
 

Referenční ceny ( v tomto případě původní ceny zboží ) používají prodávající, aby 

vybídli k porovnání se současnou sníženou cenou. Z pohledu kupujícího se referenční, 

resp. očekávaná cena vybavuje z paměti jako základ pro porovnání nových cen. 

„Liché“ a „sudé“ ceny se uplatňují při tvorbě cen a vycházejí z předpokladu, že 

ceny zakončené lichou, resp. nezaokrouhlenou číslicí zvyšují zájem zákazníka, neboť 

působí jako indikátory dobrého obchodu. Jedním z důvodů je to, že zákazník vnímá liché 

(nezaokrouhlené) ceny jako podstatně nižší než ceny sudé (zaokrouhlené), když faktický 

rozdíl mezi cenami může být jen minimální. Praktickou zásadou pro aplikaci „lichých“ cen 

je zakončovat cenu číslicí 5 nebo 9. Vhodnost „liché“ ceny se bude ale u jednotlivých 

výrobků a nákupních situací lišit. Zatímco „lichá“ cena je vnímána jako cena nižší, „sudá“ 

cena se spíše spojuje s aspektem kvality [9]. 

 

1.4.4 FUNKCE NÁKLADŮ V TVORBĚ CEN 
 

Nutnost velice pozorně sledovat náklady a jejich vliv na tvorbu cen a následně i 

ziskové rozpětí vyvolávají dvě okolnosti: 

• Globalizace konkurence – žádný trh není bezpečný před konkurenčními tlaky, které 

by mohly negativně působit na ziskové rozpětí a tržní podíl. Znalost struktury a 

dynamiky nákladů spolu se znalostmi trhu umožňují pružnou a mnohem účinnější 

reakci na konkurenční tlaky než neuvážené snižování cen. 

• Základní rysy hospodářské soutěže se projevují na prakticky každém trhu v důsledku 

neustálého přílivu nových způsobů stlačování nákladů na minimum a zvyšování 

nákladové efektivnosti. 

Základní otázkou tedy je „jaká cenová úroveň pokryje vynaložené náklady a zajistí 

přiměřenou návratnost investic?“ K zajištění efektivní cenové tvorby patří zcela nezbytně 

schopnost poznat a určit složky nákladů, zejména náklady fixní a variabilní, předvídatelné 

a nepředvídatelné, současné a budoucí, které mohou tvořit součásti celého procesu vývoje, 

výroby a odbytu výrobků či služeb.  

Zatímco některé náklady lze snadno zjistit, spočítat a alokovat na jednotky 

výrobku, jiné mohou buď unikat pozornosti vedení, nebo mohou být takové povahy, že 

odhad jejich pravděpodobného vlivu na cenu je při zachování určité míry přesnosti téměř 

nemožný. Může jít například o náklady vyplývající z odpovědnosti za škody způsobené 
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uživateli výrobku nebo služby, náklady na stažení výrobku z důvodu reklamace nebo 

nepředvídatelného selhání, náklady na zboží, které se stalo neprodejným 

z mimokonkurenčních důvodů, jako jsou náhlé změny legislativního prostředí nebo 

přírodní katastrofy např. v podobě záplav [10]. 

Pohled na náklady z hlediska jejich využití při tvorbě cen 

Za zcela základní lze považovat rozlišení nákladů na fixní a variabilní. Fixní 

náklady jsou cenou za to,  že můžeme v určitém časovém období vyrábět a obchodovat a 

mění se pouze z období na období. Fixní náklady obecného charakteru zahrnují nájemné a 

odpisy budov, strojů a zařízení stejně tak jako výrobní a všeobecnou podnikovou režii. 

Variabilní náklady mají naopak přímý vztah k úrovni výkonnosti firmy. Tyto náklady lze 

považovat za jednotkové, neboť jsou vyvolány každou vyrobenou či prodanou jednotkou. 

Jsou to například náklady na materiál a komponenty, které vstupují do každé prodané 

jednotky, nebo náklady na kontrolu výrobků před jejich expedicí. Skutečné variabilní 

náklady vznikají pouze ve spojitosti s činností jako je výroba nebo prodej. Vztah fixních, 

resp. variabilních nákladů a objemu výkonů firmy vyjadřuje graf 1.1. 

 

Graf 1.1: Funkce celkových nákladů lineárního charakteru 

 
 

 
 

Kde CN vyjadřují celkové náklady, Q objem produkce, FN fixní náklady a VN náklady 

variabilní 

 

Strukturní faktory ovlivňující náklady 
Některé firmy požívají oproti jiným firmám nákladových výhod. Jedna firma může 

dosahovat většího obratu než jiná, což jí umožňuje rozptýlit náklady na více jednotek. Jiná 

firma mohla vsadit na vyšší technologickou vybavenost, a tím dosáhnout vyšší výkonnosti. 

     Q 

     CN 

   FN 

   CN 

   VN 
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Další firma může na základě jedinečných zkušeností dosahovat lepších výsledků v oblasti 

výroby a distribuce výrobků. Ať už jsou důvody jakékoli, pravděpodobně nenajdeme dvě 

firmy, které by měly shodnou strukturu nákladů, a to ani v případě, že budou vyrábět v 

podstatě stejný výrobek. 

Většina rozhodujících strukturních faktorů ovlivňujících výrobní náklady může 

být zařazena do několika skupin: 

• Úspory spojené s objemem produkce - předpokládá se, že výrobní náklady klesají s 

každým zdvojnásobením objemu výkonů až o 25 %. Tento předpoklad vychází z 

poznatku, že s rostoucím objemem výroby dochází k snížení fixních nákladů na 

jednotku. 

• Úspory z rozsahu sortimentu zvyšují hospodárnost na základě rozmanitosti 

produkce. Důraz je kladen spíše na pružné výrobní systémy a software, než na 

jednoúčelové strojní zařízení. Nutnou podmínkou pro efektivní využívání takových 

pružných výrobních systémů je pochopitelně dostatečná velikost úhrnného objemu 

výroby. 

• Úspory plynoucí z využití tzv. klíčových vazeb, kdy tyto vazby představují 

taková spojení mezi činnostmi, kdy způsob věcného provedení jedné z činností 

ovlivňuje náklady na provedení jiné činnosti. Dosažení úspor na základě využití 

klíčových vazeb samozřejmě předpokládá odpovídající koordinaci a optimalizaci 

činností. 

• Úspory z vyčleňování činností mimo firmu a jejich zajišťování externími 

dodavateli. I když se lze setkat s vyčleňováním činností nejčastěji ve výrobní sféře, 

lze nalézt také mnoho případů vyčleňování činností marketingové povahy, např. 

převedení prodejní funkce. Jednou z variant smluvní kooperace s externím 

dodavatelem je vyčlenění funkce řízení zásob. Dodavatelé tak již nereagují na 

objednávky kupujících, ale místo toho dodávají na základě informací o poptávce, 

které jim poskytuje zákazník [11]. 

 

1.4.5 NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÁ TVORBA CEN 
 

Nákladově orientovaná cenová tvorba je nejjednodušší metodou tvorby cen. Vychází z 

kalkulace všech nákladů, které mohou být přiřazeny na výrobek, ať variabilních nebo fixních, 

k nimž se přičte žádoucí zisková přirážka podle rozhodnutí vedení firmy. 
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Jednoduchost této metody spočívá v tom, že nevyžaduje žádné další úsilí nad rámec 

práce s účetními či finančními údaji firmy. Není potřeba hloubat nad tržní poptávkou, zvažovat 

vliv konkurence nebo sledovat jiné faktory, které mohou mít na cenu vliv. Náklady se považují 

za stěžejní a nejdůležitější determinantu cenotvorného úsilí firmy, jež je zaměřeno na pokrytí 

těchto nákladů a realizaci žádoucí ziskovosti [13]. 

Maloobchodníci, velkoobchodníci a někteří výrobci používají tuto metodu k určení 

svých cen z důvodu její jednoduchosti. Například v případě maloobchodu se dospěje k 

prodejní ceně pouhým součtem nákupní ceny výrobku, příslušného podílu provozních 

nákladů připadajícího na výrobek a požadované ziskové přirážky určené pro uvažovaný 

typ výrobku. 

Slabiny nákladově orientované tvorby cen: 

• Ignorování tržního prostředí - cena, kterou je jedinec ochoten zaplatit za 

výrobek, může mít k nákladům na výrobu tohoto výrobku jen nepatrný vztah. 

• Chybné nebo zkreslené nákladové informace mohou vážně narušit jak 

konkurenční schopnost, tak negativně ovlivnit ziskovost. Za hlavní problém lze 

považovat kalkulaci nákladů na jeden výrobek u podniku s širším sortimentem 

výrobků. 

• Přehlížení konkurenčních sil - cena stanovená nákladově orientovaným přístupem 

je odrazem toho, co firma považuje za vhodné za svůj produkt účtovat, vychází-li 

jen ze svých vlastních nákladů a ziskových cílů. V úvahu se nebere ani hra tržních 

konkurenčních sil, ani dynamika spotřebitelské poptávky. 

• Předpoklad správnosti odhadů objemu prodeje – předpokládá se, že odhadnutý 

objem prodeje bude při cenové úrovni odvozené z tohoto nákladově orientovaného 

postupu skutečně realizován. 

• Fenomén logického kruhu - nákladově orientovaná tvorba obsahuje v určitém 

smyslu začarovaný kruh. Cena získaná na základě propočtu všech příslušných nákladů 

ovlivňuje objem prodaných výrobků. Nízké ceny mohou zvýšit objem prodeje, zatímco 

vysoké ceny mohou naopak prodej utlumit. Objem vyráběné produkce ovlivňuje 

naproti tomu nákladovou kalkulaci jednotky výrobku. Velký objem výroby povede k 

nižším nákladům na jednotku, zatímco nízký objem výroby náklady na jednotku 

výrobku zvýší. A tak objem výroby determinuje náklady, které určují cenu, jež 

ovlivňuje zpětně objem výroby atd. Popsanou kruhovou vazbu znázorňuje obr. 1.4. 
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Obr. 1.4 Vztah náklady – cena - objem 

 
• Zanedbání významu ceny jako strategické alternativy - ceny je v mnoha 

případech využíváno jako nástroje k dosažení určitých strategických záměrů firmy. 

V těchto případech cena nemusí pokrývat celkové náklady, ale slouží k dosažení 

jiných důležitých cílů nezbytných pro přežití a růst firmy [9]. 

 

Význam nákladů při stanovení ceny 

I kdyby si strategické úvahy příležitostně vynutily prodej výrobků za nižší cenu, 

než jsou náklady, z dlouhodobého hlediska nebude výrobce pokračovat ve výrobě, pokud 

nebudou pokryty všechny náklady a nebude dosaženo uspokojivé ziskové marže. 

Významnou úlohu hrají náklady také v tom, že podnikovému vedení slouží jako indikační 

bod ukazující dolní ekonomickou mez cenového rozpětí. Cenová tvorba a diferenciace 

v provedení výrobků nebo poskytování služeb, představují nejefektivnější způsoby, jak 

reagovat na konkurenci a změny v chování zákazníků. Pokud však není management 

schopen porovnávat náklady s hodnocením spotřebitele, může být jeho úsilí 

kontraproduktivní nebo neúčinné. 

Analýza rovnováhy nákladů a výnosů 

Analýza bodu zvratu (break-even analysis) je nástrojem řízení běžně spojovaným 

s tvorbou cen. Tato analýza klade důraz na vztahy mezi různými faktory ovlivňujícími 

zisk. Bod zvratu jako bod, v kterém není docilováno ani zisku, ani ztráty, ukazuje, kolik 

jednotek výrobku by se mělo prodat, pokud má firma pokrýt svými výnosy z prodejů fixní 

i variabilní náklady. Vždy, když firma prodává výrobek, očekává, že výnosy z prodejů 

budou převyšovat variabilní náklady výrobku a přispějí k úhradě fixních nákladů a zisku. 

V bodě zvratu je zisk roven nule, což také znamená, že příspěvek na úhradu násobený 

počtem prodaných jednotek je roven fixním nákladům. Zisk se začne vytvářet úměrně k 

velikosti jednotkového příspěvku na úhradu teprve tehdy, až skutečný objem prodeje 

překročí objem odpovídající bodu zvratu. 
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Tento bod můžeme znázornit jednak pomocí modelu úplných vlastních nákladů, 

jednak také pomocí modelu krycího příspěvku [11]. 

Model úplných vlastních nákladů 

V tomto případě vycházíme z definice zisku jako rozdílu mezi celkovými tržbami 

a celkovými náklady. Bod zvratu nastává tehdy, když se celkové tržby rovnají celkovým 

nákladům, což vyjádřeno graficky je v průsečíku funkce tržeb T = f(q) a funkce nákladů   

N = f(q). Uvažujeme-li konstantní cenu produkce c i konstantní jednotkové variabilní 

náklady nv, budou mít obě funkce lineární (přímkový) průběh: 

T = c x q, kde c je konstantní 

N = nv x q + FN, kde nv, FN je konstantní 

 

Uvedené analytické vztahy znázorňuje příklad 1.1. 

Příklad 1.1.: 

Máme k dispozici tyto údaje: 

Cena jednoho prodaného výrobku je 5 000 Kč 

Jednotkové variabilní náklady jsou 3 000 Kč 

Roční fixní náklady jsou 15 000 000 Kč 

Prodané množství výrobků za rok je max. 10 000 ks 

 
T = 5 000 x q 
N = 3 x q + 15 
Bod zvratu  
T = N 
5q = 3q + 15 
QBZ = 7,5 (tis ks) 
 
Odbyt 
tis. Kč 

Tržby 
(c x q) 
mil. Kč 

VN 
(nv x q) 
mil. Kč 

FN 
mil. Kč 

CN 
(VN+FN) 
mil. Kč 

HV 
Mil. Kč 

10 50 30 15 45 5 
8 40 24 15 39 1 
6 30 18 15 33 -3 
4 20 12 15 27 -7 
2 10 6 15 21 -11 
0 - 0 15 15 -15 

Bod zvratu = 

Celkové fixní náklady 

Jednotkový příspěvek na úhradu 
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Bod zvratu nastává při odbytu 7 500 ks výrobků. Pokud bude odbyt menší, bude 

produkována ztráta. V opačném směru bude tvořen zisk. Grafické vyjádření bodu zvratu 

znázorňuje graf 1.2. 

 

Graf 1.2. Grafické vyjádření bodu zvratu při použití metody úplných vlastních nákladů 

 
Model krycího příspěvku 

Krycí příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku můžeme vyjádřit takto: 

Krycí příspěvek KP = FN + Z = (c – nv) x q 
 
Pro bod zvratu platí podmínka Z = 0, z čehož vyplývá, že v tomto bodě je KP = FN. 

Příklad uvedený v ad a) můžeme nyní znázornit pomocí modelu krycího příspěvku: 

 
Bod zvratu: KP = FN 
 (c – nv) x QBZ = FN 
       QBZ = FN / (c-nv) = 15 / (5-3) = 7,5 tis ks 
 

Odbyt (tis. Kč) Krycí příspěvek 
(mil. Kč) 

Fixní náklady 
(mil. Kč) 

Hospodářský výsl. 
(mil. Kč) 

10 20 15 +5 
8 16 15 +1 
6 12 15 -3 
4 8 15 -7 
2 4 15 -11 
0 0 15 -15 
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Graf 1.3. Grafické vyjádření bodu zvratu při použití metody krycího příspěvku 

 

 
Krytí výdajů 

Významnou část fixních nákladů většinou tvoří odpisy, které jsou sice nákladovou 

položkou, ale nepředstavují peněžní výdaj. Má-li tedy krycí příspěvek pokrýt všechny 

reálné výdaje, musí se rovnat rozdílu mezi celkovými fixními náklady a odpisy. 

 

(c – nv) x q = FN – Odpisy 

qKV = (FN – Odpisy) / (c – nv) 

 

Budeme-li v našem případě uvažovat s položkou odpisů ve výši 5 mil. Kč, bude 

odpovídající množství odbytu  

qKV = (15 – 5) / (5 – 3) = 10 / 2 = 5 tis. Kč 

Příslušný bod na přímce krycího příspěvku označujeme jako bod krytí výdajů 

(Cash-point). 

Cílová hodnota zisku 

Chceme určit množství odbytu, které v daném časovém úseku povede k dosažení cílové 

hodnoty zisku (v daném případě Zc = 8 mil. Kč) 

 

(c – nv) x q = FN + Z 

qZ = (FN + Zc) / (c – nv) = (15 + 8) / (5 – 3) = 23 / 2 = 11,5 tis. ks 
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Koeficient jistoty kj 

Chceme určit, o kolik procent můžeme za dané situace snížit zatížení výrobní kapacity, 

aniž bychom byli ohroženi vytvořením ztráty. 

 

kj = (qZ - qBZ) / qZ = (11 500 – 7 500) / 11 500 = 0,348 = 34,8 % 

 

Stávající zatížení výrobní kapacity můžeme snížit až do bodu zvratu, tedy o 34,8 %. 

V zásadě platí, že čím větší je koeficient jistoty kj, tím je podnik lépe zajištěn proti 

případné ztrátě [13]. 

 

1.4.6 TVORBA CEN Z HLEDISKA PRÁVA 
 

Po celém světě je tvorba cen výrobků a služeb realizována v rámci soustavy zákonů 

a závazných pravidel. Tento legislativní rámec tvořený zákony, soudními rozhodnutími a 

administrativními regulačními opatřeními je zaměřen především na ochranu volné soutěže 

a na zamezení překážek v obchodě a poskytuje ochranu před takovým konkurenčním 

jednáním, které by mohlo být vůči jiným subjektům trhu nespravedlivé nebo klamavé. 

Cenová diskriminace je nepřípustná, pokud má za následek např. podstatné 

omezení konkurence nebo vznik monopolu. 

Mezi uváděnými formami zneužívání ekonomického postavení je na prvním místě 

využití ceny výrobku s cílem omezit hospodářskou soutěž. Je tedy přirozené, že regulační 

opatření směřují k ovlivnění takových cenových praktik, jako jsou horizontální kontrola 

cen (monopolní cenová tvorba), vertikální kontrola cen (tvorba restriktivních cen), 

cenová diskriminace, dravá cenová tvorba a klamavá cenová tvorba. 

 

 

1.5 Shrnutí 
 

Marketing je jednou ze základních funkcí podniku. Týká se všech jeho aktivit a trhů 

se spotřebním i obchodním zbožím. Filozofie a technika marketingu platí pro všechny 

podniky, také formální kostra marketingové strategie je všude stejná. V závislosti na 

velikosti firmy a s tím souvisejících odlišných podmínkách podnikatelské činnosti mají při 

uplatňování a využívání jednotných nástrojů marketingového mixu podniky různých 

velikostí různé možnosti, a tedy i různá specifika. Je velmi důležité, aby si firmy byly 
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těchto rozdílných podmínek i možností vědomy a využívaly jednotlivých specifik 

efektivně ke svému prospěchu i ku prospěchu svých zákazníků. 

Obchodní organizace, jako je SD, nemohou rozhodujícím způsobem ovlivnit 

samotný výrobek, ani zásadním způsobem jeho nákupní cenu. Proto je velmi důležité 

dosahovat ve vztahu ke konkurenci srovnatelných nebo výhodnějších nákladových 

podmínek a důsledně analyzovat a stanovit cenovou politiku. Analýzou a vyhodnocením 

cenové strategie SD se budu ve své práci zabývat. 
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2. Charakteristika družstva 
 
 
2.1 Představení  družstva 

 

Obchodní firma :  JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně  

Sídlo :    Smetanovy sady 3, 

741 11 Nový Jičín  

Právní forma :  družstvo  

IČO :    00032395    

DIČ :    CZ00032395  

Členský vklad :  1 000 Kč …..vklad člena  

100 Kč ……..vklad čestného člena  

Základní kapitál :  800 000 Kč  

 

Jednota je spotřebním družstvem ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. 

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě jako 

JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně (viz příloha 2). Je společenstvím 

neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání. Je právnickou osobou a za 

porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Právní poměry družstva 

upravuje obchodní zákoník a stanovy. SD dále vydává další organizační normy 

k usměrnění určitých činností z hlediska věcného i formálního. Jedná se zejména               

o organizační směrnice, pokyny, apod. 

Družstvo se může sdružovat s ostatními družstvy na základě dobrovolnosti a 

v souladu s platnými právními předpisy. 

 

 

2.2 Vznik a historie družstva 
 

Spotřební družstva vznikla v padesátých letech minulého století v důsledku rychle 

rostoucí industrializace. Nejdříve v Anglii a dále ve všech průmyslových zemích. Byly to 

klasické svépomocné organizace, zastávající myšlenku, že družstvo je vždy silnější než 

jedinec. 
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Po roce 1948 došlo u nás k likvidaci soukromého maloobchodu a přecházelo se na 

vytváření družstevního sektoru. Tímto procesem znásobila tehdejší družstva svou síť, došlo 

k postupnému vytváření okresních celků z velkého kolosu ostravské Budoucnosti.  

Družstvo Jednota bylo založeno v roce 1950 pod názvem „Jednota, spotřební 

družstvo v Novém Jičíně“. Vzniklo dne 20.8.1950 na valné hromadě lidového spotřebního 

družstva v Novém Jičíně, se zahájením činnosti od 2.1.1951. Při zahájení činnosti 

převzalo od družstva Budoucnost 228 drobných prodejen, 1 hostinec, 38 pekáren,              

5 cukrářských výroben a 2 velkoobchodní sklady, s celkovým počtem 665 zaměstnanců.    

2 velkoobchodní sklady byly v Kopřivnici a Vítkově. Tehdejší členskou základnu tvořilo 

17 685 členů. 

V roce 1952 z rozhodnutí vládních orgánů měla družstva opustit města a přenést se 

na vesnici. Tímto rozhodnutím předalo SD 1.11.1952 68 prodejen organizacím státního 

obchodu ve městech, oproti tomu převzalo 56 prodejen od různých organizací ve městech 

okresu Vítkov [16]. 

Změnou poměrů po roce 1989 došlo k obratu v myšlení lidí i názorech vlády, který 

byl doprovázen proti-družstevními tendencemi – odsuzování jako pozůstatku totality i přes 

to, že družstva byla jedinými nestátními organizacemi. Začátkem devadesátých let došlo 

k transformaci družstev. SD se přetransformovalo z dosavadního všestranného zaměření na 

výlučně spotřební a obchodní charakter. 

 

 

2.3 Předmět podnikání 
 

Činností družstva, neboli předmětem podnikání, je poskytování obchodních a 

jiných služeb. Jedná se například o koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

výrobní, drogistická, řeznická a uzenářská činnost, dále činnost údržbářská, 

aranžérská, pronájmy a jiné druhy činností a služeb (viz příloha 2). Na provozování 

všech těchto činností má družstvo platné živnostenské listy. 

Hlavní činností družstva je maloobchod, velkoobchod a výroba. 

Maloobchod patří mezi nejvýznamnější činnosti, které družstvo provozuje, a to jak 

z hlediska výše dosahovaného maloobchodního obratu, tak i podílu počtu zaměstnanců na 

celku. Základní obchodní jednotkou, jejímž prostřednictvím družstvo zabezpečuje svou 

obchodní činnost ve vztahu ke spotřebitelské veřejnosti a členské základně, je prodejna. 

V současné době družstvo provozuje 69 provozních jednotek (prodejny smíšeného 
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zboží, drogerie, supermarket). Z hlediska prodávaného sortimentu se družstvo zaměřuje 

především na prodej potravinářského zboží v plném sortimentu. Dále pak na zboží denní 

potřeby drogistického charakteru a potřeb pro domácnost. Překladiště velkoobchodů a 

velkoobchodní sklad ovoce a zeleniny zabezpečuje příjem a distribuci zboží, ovoce a 

zeleniny z velkoobchodních skladů na prodejny družstva a prodej ostatním odběratelům. 

Obdobným způsobem je zajištěno zásobování potravinářskými výrobky z družstevní 

lahůdkářské výrobny v Hladkých Životicích. 

Hlavním cílem SD je provozování a rozvoj sítě vlastních obchodů v okrese, 

s postupným snižováním zadluženosti a zvyšováním konkurenceschopnosti zvláště 

s řetězci nadnárodních společností. 

Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných 

především z podnikatelské činnosti. Smyslem podnikatelské činnosti je zabezpečovat 

ekonomické, sociální, kulturní a vzdělávací potřeby členů družstva. 

Družstvo je povinno za každý rok sestavit účetní závěrku. Ze zákona má družstvo 

povinnost nechat hospodaření ověřit auditorem. Spolu s účetní závěrkou navrhne 

představenstvo shromáždění delegátů také způsob rozdělení zisku, případně způsob úhrady 

ztráty. Z vytvořeného zisku hradí družstvo přednostně daně a odvody do státního rozpočtu. 

Zisk po zdanění a odvodech používá družstvo pro účely podílů členů na zisku a dále pro 

svůj ekonomický rozvoj. 

 

 

2.4 Organizační struktura 
 

Organizační řád SD je základní organizační normou, která v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a stanovami družstva vymezuje organizační strukturu 

družstva a jeho vnitrodružstevních útvarů. Nedílnou součástí organizačního řádu jsou 

principy jejich řízení, rámcová funkční náplň těchto útvarů a jejich vzájemné vztahy. 

 

V organizační soustavě SD je uplatněno čtyřstupňové řízení. Stupně řízení jsou: 

• předseda SD 

• náměstci 

• vedoucí odborů 

• vedoucí oddělení 
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V současné době má Jednota, spotřební družstvo v Novém Jičíně 69 prodejen, 

1 velkoobchodní sklad a 1 výrobnu s celkovým počtem cca 320 zaměstnanců a 16 645 

členů.  

 

Orgány družstva jsou: 

• shromáždění delegátů 

• představenstvo družstva 

• předseda družstva 

• kontrolní komise 

• dílčí členské schůze členské základny 

 

Všechna základní ustanovení, která se vztahují k činnosti družstva jsou obsažena ve 

schválených stanovách, které jsou závazné pro všechny členy  i volené orgány družstva. 

V čele družstva stojí předseda, kterého volí představenstvo na dobu 5 let. 

Předsedovi družstva je podřízen útvar předsedy a vedoucí technického odboru.  

 

• Útvar předsedy - řídí jednotlivé činnosti družstva prostřednictvím vedoucích 

pracovníků útvarů - ekonomického, provozního a obchodního náměstka. 

• Skupina ekonomická - řídí, organizuje a zodpovídá za efektivní činnost na úseku 

financování a prognóz, za vedení účetní evidence, dodržování mzdových a účetních 

předpisů a provádění inventarizací veškerého majetku družstva. Odpovídá za řádné a 

včasné placení daní, poplatků a pojištění. Zabezpečují dodržování daňových předpisů, 

zákonných norem a finančních plnění uzavřených smluv. 

• Skupina provozní - prostřednictvím inspektorů odpovídá za veškerou činnost a provoz 

maloobchodních prodejen, zabezpečují provozní kontrolu prodejen. Organizuje a řídí 

potravinářskou výrobu družstva. Zpracovává technologické a cenové kalkulace všech 

výrobků. Zodpovídá za celkovou komerční propagaci v návaznosti na obchodní a 

provozní potřeby družstva. 

• Skupina obchodní - obchodní skupina, řízená obchodním náměstkem, organizuje a 

zodpovídá za přímý nákup zboží pro prodejny a nákup zboží na velkoobchodní sklady. 

Zabezpečuje dosažení co nejvýhodnějších podmínek nákupu zboží pro družstvo. 

Využívá možnosti nákupu u COOP Morava s.r.o. a COOP Centrum družstvo. 

Odpovídá za uzavírání smluv s dodavateli, za nákup, skladování, správné ošetřování a 
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prodej potravinářského i nepotravinářského zboží. Využívá nejnovějších možností a 

způsobů řízení s důrazem na cenovou politiku a marketingovou činnost. 

• Skupina technická – oddělení správy majetku, oddělení nájmů a investic, oddělení 

energetiky, oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany, oddělení údržby [16]. 

Základní organizační strukturu znázorňuje schéma (viz obr.2.1). 

 

Obr. 2.1 Schéma základní organizační struktury SD 
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3. SČMSD a značka COOP 
 

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmové sdružení právnických 

osob. Svaz je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Členská družstva a jiné sdružené právnické osoby 

neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky členů. Členstvím nevzniká 

majetkový podíl členů na majetku.svazu. 

Posláním svazu je spojovat a zastupovat česká a moravská spotřební družstva a 

pomáhat jim chránit a uplatňovat jejich oprávněné požadavky. Vývoj základních ukazatelů 

spotřebních družstev za rok 2008 dokládá příloha 3. 

 
 
3.1 Vize spotřebních družstev skupiny COOP 
 

Spotřební družstva znají své přednosti, konkurenční výhody a zároveň si uvědomují 

existující a nevyužité rezervy. Vycházeje z dlouhodobých tradic a trendů vývoje českého 

trhu se cíleně snaží přizpůsobit náročným kriteriím rozhodování nakupujících v 

maloobchodní síti. Jsou schopna čelit konkurenčním tlakům a expanzi ostatních 

maloobchodních řetězců. Ambice družstevního obchodu pro nejbližší budoucnost z 

hlediska uspokojování koupěschopné poptávky jsou proto považovány za vel mi vysoké. 

Spotřební družstva mají nejsilnější pozici na venkově a v malých městech. Zde 

umějí využít spolupráce s místními dodavateli, což představuje snížení nákladů v 

logistickém řetězci a současně zajišťuje regionální zvyklosti a originalitu zboží. Navíc tím, 

že maloobchodník odebírá zboží místního dodavatele, vytváří si kladné vztahy s místní 

komunitou. „Nadále chceme provozovat i ty nejmenší prodejny. Je to i z toho důvodu, že 

zahraniční řetězce stále postupují do menších sídel a je docela pravděpodobné, že nás tyto 

malé prodejny budou v budoucnosti ve větším měřítku než dnes živit. Nebudeme se již 

zřejmě soustřeďovat na další expanzi velkoplošných prodejních formátů, protože i když 

dnes tyto prodejny fungují, není to formát prodejny, v němž bychom byli bez rizik 

konkurenceschopní. V malých prodejnách na venkově, v malých supermarketech, je pro 

nás budoucnost a zde můžeme být stále velmi úspěšní“. 2 

 

 

                                                
2 Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev skupiny COOP, výroční 
zpráva 2008, str.5. 
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3.2 Nová značka a rebranding prodejen COOP 
 

Spotřební družstva chtějí vystupovat jako jeden muž. Rozhodnutí o přijetí nového 

loga bylo součástí dalších změn, kterými spotřební družstva reagují na vývoj na českém 

maloobchodním trhu. Vývoj a zavádění nové značky COOP svěřil svaz komunikační 

agentuře OgilyyOne a její grafickou podobu specialistovi na vývoj a design značek studiu 

Frame B.D.D., přeznačování prodejen zadal na základě výběrového řízení společnostem 

MLT a Logosign. Imageová kampaň s rozpočtem přes 30 milionů Kč má zhruba 3000 

družstevních prodejen sdružených do Svazu českých a moravských spotřebních družstev 

představit jako jednu síť. 

Při stanovení hodnot značky, o které bude opřena komunikace v nejbližších letech, 

se vycházelo z tradičně silných předností družstevních prodejen. Zákazníci prodejen 

COOP oceňují ve srovnání s jinými řetězci a prodejci nejvíce vstřícnost personálu, tj. že 

zákazník není pro prodejnu anonymní. COOP si váží tradice, regionálních zvyklostí, poc-

tivé práce, svých zákazníků, férově se chová i ke svým dodavatelům a zaměstnancům. To 

jsou atributy, které vždy patřily k silným stránkám značky COOP a v současné době se 

stávají oceňovaným benefitem u zákazníků. Skupina COOP zvolila pro podporu 

komunikace značky slogan „COOP. Všechno dobré“. Slogan se stává součástí veškeré 

komunikace, vyjadřuje přátelskou atmosféru, vztah k zákazníkům i filozofii podnikání 

skupiny COOP. 

Do projektu rebrandingu prodejen se přihlásilo celkem 44 spotřebních družstev, 

celkově s více než 2400 prodejnami. Na podporu projektu, jehož cílem je zlepšení a 

postupné sjednocování vizuální identity prodejen členů skupiny COOP, poskytuje svaz 

zapojeným družstvům dle schválených zásad prostředky ze Společných účelových fondů 

nenávratnou formou, tj. jako peněžní dar. Ukončení rebrandingu exteriérů prodejen je 

plánováno na září 2010 s tím, že pro další etapu se připravují návrhy na rebranding 

interiérů prodejen [14]. Původní vzhled prodejny COOP a vzhled po rebrandingu ilustruje 

příloha 4. 

Co o sobě říká značka COOP 

Vážíme si Vás, našich zákazníků. U nás se můžete cítit jako doma. Nemusíte za 

námi jezdit daleko, jsme Vám na dosah. Cítíme se být součástí regionu, ve kterém všichni 

společně žijeme. Je pro nás důležité, abychom Vám a Vašim rodinám mohli dodávat 

kvalitní a prověřené potraviny a služby, abychom Vám mohli vždy dobře poradit a abyste 

k nám rádi chodili nakupovat. Vážíme si tradice, regionálních zvyklostí a poctivé práce. 
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Chováme se férově k dodavatelům, zaměstnancům a k Vám, našim zákazníkům. Díky 

našemu celostátnímu působení Vám dodáváme zboží známých značek od velkých 

dodavatelů, ale pomáháme prodávat i tradiční a kvalitní potraviny z Vašeho regionu. 

Místo, kde působíme, je pro nás důležité. „COOP. Všechno dobré.“ [18]. 

 
 
3.3 Služby COOP 
 

Jedním z významných benefitů, který se díky četnosti a rozložení maloobchodní 

sítě skupiny COOP spotřebním družstvům a jeho vedení nabízel, byla oblast prodejních a 

doplňkových služeb, resp. jejich přivedení k zákazníkovi i v malých sídelních obcích, kam 

nadnárodní konkurence prozatím nedosáhla, a na která rezignovali již i někteří 

specializovaní poskytovatelé různých (např. bankovních, poštovních apod;) služeb. 

V rámci projektu Služby COOP byly implementovány či rozvíjeny tři základní 

segmenty služeb: 

 
• Terminálové služby - s vítězem výběrového řízení - společností Global Payments 

Europe uzavřel svaz v srpnu 2008 Rámcovou smlouvu na dodávky POS terminálů 

družstvům, zajištění terminálových služeb GP Mobile (dobíjení kreditu telefonů) a 

GIFT Karta (dárkové karty) a služby související s instalacemi, správou a servisem 

POS terminálů. Současně byla mezi svazem a společností Global Paýments Europe 

uzavřena i Kupní smlouva ha dodávku POS terminálů a Smlouva o zprostředkování 

služby CPE Mobile družstvům. 

• Bankovní služby - klíčovou a nejvíce poptávanou službou v rámci projektu Služby 

COOP jsou bankovní služby, zejména pak služba přijímání platebních karet k 

provádění bezhotovostních plateb v prodejní síti skupiny COOP, vybavené POS 

terminály. Volba strategického bankovního partnera byla opět podřízena 

výběrovému řízení, jehož vítězem se v listopadu 2008 stala Československá 

obchodní banka. 

• Platba složenek - velké ambice a pozornost jako ke službě s přidanou hodnotou 

byly upřeny k projektu služby „Platba složenek“, u níž bylo možné při dobrém 

nastavení parametrů služby a možnosti jejího zpoplatnění i vůči zákazníkovi 

předpokládat významný přínos jak pro klienta-plátce složenky, tak i pro skupinu 

COOP jako jejího poskytovatele [14]. 
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3.4 Obchodní síť COOP 
 

Počtem prodejen skupina COOP jednoznačně a výrazně převyšuje ostatní 

konkurenční maloobchodní řetězce. Pokrytí ČR sítí prodejen spotřebních družstev dokládá 

příloha 1. Vývoj základních ukazatelů spotřebních družstev za rok 2008 je znázorněn 

v příloze 3. Logo COOP, loga výrobků privátních značek a obchodních řetězců COOP viz 

příloha 15. 

 

Obchodní řetězce COOP 

• COOP TUTY - do tohoto řetězce, charakteristického neanonymním vztahem k 

zákazníkům, jsou zařazeny prodejny smíšeného zboží o prodejní ploše 100 až 

299m2, které nabízejí potravinářské a nepotravinářské zboží denní potřeby za 

příznivé ceny. K 31. 12. 2008 bylo v tomto řetězci zapojeno 306 prodejen z 24 

spotřebních družstev. Maloobchodní obrat COOP TUTY za rok 2008 činil 5.127,6 

mil. Kč, což představovalo 17,9 % podíl na maloobchodním obratu prodejen 

spotřebních družstev. Správcem řetězce COOP TUTY je COOP Centrum družstvo 

Praha. 

• COOP TIP - v řetězci byly zařazeny prodejny, jejichž prodejní plocha byla 

původně stanovena na 300 až 999 m2. Vyznačují se širokou nabídkou 

potravinářského i nepotravinářského zboží každodenní potřeby. Koncem roku 2008 

bylo v tomto řetězci zařazeno 75 prodejen z 16 družstev. Tyto prodejny vykázaly v 

roce 2008 maloobchodní obrat 2.735,7 mil. Kč. Na maloobchodním obratu 

prodejen spotřebních družstev se řetězec COOP TIP podílel 9,55 %. Správou 

řetězce je pověřeno COOP Centrum družstvo Praha. 

• COOP TERNO - je dalším družstevním maloobchodním řetězcem, který sdružuje 

velkokapacitní prodejny s prodejní plochou 1000 m2 a vyšší. Dominantní systém 

přímého zásobování zaručuje širokou a pestrou nabídku především čerstvého zboží 

v příznivých cenových relacích. Pět spotřebních družstev provozovalo v roce 2008 

sedm obchodních jednotek odpovídajících tomuto formátu: v Českých 

Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích, Hradci Králové, Olomouci, Zlíně a 

v Opavě. Jejich maloobchodní obrat za uvedené období činil 1.682,7 mil. Kč, což 

představovalo podíl 5,88 % na maloobchodním obratu prodejen SD za rok 2008.  

Správou řetězce je pověřena JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice. 
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• COOP DISKONT – tento družstevní řetězec odpovídá obecným specifikům 

diskontní formy prodeje, a to především nižšími cenami, možností rychlého nákupu 

a snadné orientace v prodejním prostoru. Nabídku tvoří striktně stanovený rozsah 

základních položek potravinářského a nepotravinářského sortimentu denního 

užívání. K 31. 12. 2008 bylo v řetězci COOP DISKONT zařazeno 29 obchodních 

jednotek z 11 spotřebních družstev. Jejich maloobchodní obrat za rok 2008 dosáhl 

výše 887,5 mil. Kč, tedy 3,1 % podílu na maloobchodním obratu prodejen 

spotřebních družstev. Správou řetězce je pověřen KONZUM, obchodní družstvo v 

Ústí nad Orlicí. 

• COOP STAVEBNINY – jako poslední z družstevních MO řetězců byl v lednu 

2001 založen řetězec COOP STAVEBNINY. Prodejny řetězce nabízejí zákazníkům 

široký sortiment stavebnin a doplňkových druhů zboží. K 31. 12. 2008 tvořilo 

řetězec 8 prodejen s jednotným image a společnými marketingovými aktivitami, 

jejichž loňský obrat činil 135,1 mil. Kč, tedy ani ne jednoprocentní podíl na 

maloobchodním obratu prodejen spotřebních družstev. Správou řetězce je pověřeno 

COOP Centrum družstvo Praha [14]. 

 

 

3.5 Ekonomické ukazatele 
 

Maloobchodní obrat spotřebních družstev celkem – 28.636 mil. Kč. Maloobchodní 

obrat prodejen celkem – 28.594 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 se celkový 

maloobchodní obrat spotřebních družstev zvýšil o 5,3 %. 

V roce 2008 činila celková průměrná míra inflace vyjádřená růstem 

spotřebitelských cen 6,3 %, což je hodnota výrazně vyšší než v roce 2007, kdy činila 2,8%. 

Ceny potravin a nealkoholických nápojů vzrostly v roce 2008 o 8,1 % (v roce 2007 pouze 

o 4,7 %) zejména vlivem jejich rychlého růstu v prvním pololetí roku. 

Vyšší než v roce 2007 byly hlavně ceny rýže o 53,4 %, rostlinného másla o 15,4 %, 

pomerančů o 10,7 %, pšeničné mouky hladké o 8,2 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák 

vzrostly ceny o 14,4 %. Ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva vzrostly o 23,1 % , v 

oddíle zdraví se ceny zvýšily o 31,3 %. Dále rostlo čisté nájemné v bytech s regulovaným 

i tržním nájemným. K meziročnímu poklesu došlo u přístrojů a spotřebičů, v 

komunikačních a spojových službách a přístrojích [14]. Podíl spotřebních družstev 
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v jednotlivých regionech na celkovém MO obratu dokládá příloha 5. Vývoj obratu 

spotřebních družstev od roku 1998 do roku 2008 je znázorněn v příloze 6. 

 

 

3.6 Změny u konkurenčních řetězců a srovnání se spotřebními 
družstvy 
 

Poprvé v historii přehledu TOP10 klesly meziroční tržby největších 

obchodníků. Důvodem je jak krize, tak strukturální změny českého obchodu. 

Tržby TOP10 obchodních skupin na českém trhu dosáhly v roce 2009 celkem 

309mld. Kč, přitom v roce 2008 to bylo 312 mld. Kč. Pořadí skupin znázorňuje tabulka 

3.1. Jednou z příčin tohoto poklesu je, že ekonomická krize v roce 2009 zasáhla naplno i 

český obchod. S tím souvisí stagnace cen zboží i pokles spotřebitelské poptávky, oboje s 

důsledky na vývoj tržeb obchodníků. Hlavní příčinou poklesu tržeb TOP10 však nejsou 

změny na straně nakupujících, ale změny ve struktuře obchodních řetězců. 

Na prvním místě je definitivní odchod řetězce Plus z trhu (a tedy „výpadek“ jeho 

obratu z TOP10) a začlenění většiny jeho prodejen do řetězce Penny Market. V průběhu 

remodelace a přesunu prodejen mezi řetězci typicky dochází k poklesu úhrnných tržeb. 

Akvizice posledních let (Delvita, Plus) společně s otvíráním nových prodejen posunuly 

celou skupinu REWE (Penny Market a Billa) na druhé místo na českém trhu – hned za 

skupinu Schwarz tvořenou řetězci Kaufland a Lidl. Podobně úspěšný rok zažila skupina 

Tesco (třetí místo žebříčku), která rychle posilovala hlavně v oblasti menších obchodních 

formátů (Tesco Expres, Tesco supermarket) a současně se pustila do ambiciózní 

remodelace obchodních domů na novou značku Tesco My. Nejrozsáhlejší remodelace na 

trhu však proběhla ve společnosti Ahold, kde v průběhu roku došlo ke sjednocení 

hypermarketů a supermarketů pod jednotnou značkou Albert (celkem 279 prodejen). 

Současně společnost uzavřela méně výkonné a koncepčně nevyhovující prodejny, změnila 

sortiment a omezila velikost řady prodejen s cílem vyšší provozní efektivity. Takto 

radikální řez se projevil v poklesu tržeb a v umístění společnosti na 4. pozici. V první 

polovině žebříčku se v r. 2009 umístila ještě společnost Makro Cash&Carry, kterou zasáhl 

pokles obou jejích klíčových trhů – restauračních zařízení i nezávislých maloobchodníků. 

Společnost Globus otevřela v r.2009 jeden nový hypermarket. Se svými 14 prodejnami 

dosahuje úctyhodného obratu a umístění na 6. místě žebříčku. Společnost GECO TABAK 

(7. místo) opět rozšířila své maloobchodní aktivity a umístila se na 7. pozici. Na 8. pozici 



 37

postoupila skupina SPAR reprezentovaná zejména hypermarkety Interspar. Na 9. místě je 

(převážně velkoobchodní) společnost Peal. Do TOP10 se po dlouhé době dostal také nový 

subjekt – díky trvalému růstu tržeb i díky koncentraci trhu se na 10. místě poprvé objevuje 

společnost IKEA [19].  

Tab. 3.1 Top 10 českého obchodu 

 

Tabulka je založena na předběžných výsledcích a odhadech společnosti INCOMA  
tržby se vztahují ke kalendářnímu roku 2009 a zahrnují DPH. 3 

 

 

Srovnání českého obchodu dle tržeb a počtu prodejen včetně skupiny COOP dokládá 

příloha 7. 

 

                                                
3 Pramen: INCOMA GfK + Moderní obchod 



 38

4. Analýza řízení cenové politiky družstva 
 

 

4.1 Tvorba cen 
 

Základním východiskem pro tvorbu ceny je vždy nákupní cena. Její vývoj a pohyb 

nahoru nebo dolů je zpravidla kopírován cenou prodejní, nicméně není to striktním 

pravidlem vždy pro celý sortiment. 

 

Prodejní cena = nákupní cena + marže + DPH 

 

S každým dodavatelem je uzavírána kupní smlouva. Jedná se o rámcovou 

smlouvu, která se uzavírá na dobu neurčitou, s pravidelnou roční aktualizací podmínek. U 

přímých dodávek (výrobky pekárenské, mléčné, masné) uzavírají smlouvy přímo 

jednotlivá družstva, často s místními, či nejbližšími dodavateli. Např. v případě jednoty 

Nový Jičín s fy Masný průmysl Krásno Valašské Meziříčí.  

Smlouvy na skladové dodávky, tzv. těžký koloniál (např. oleje, konzervy, hotová 

jídla), která jsou SD Nový Jičín odebírána z velkoobchodního skladu Napajedla, jsou 

uzavírány nákupní organizací COOP. Odběr zboží pro celý řetězec spotřebního 

družstevnictví zabezpečuje nižší ceny oproti individuálnímu odběru jednotlivými družstvy.  

V kupní smlouvě jsou řešeny všechny otázky, týkající se dodávky zboží. Tj. 

zalistování do katalogu, odvoz zůstatků vylistovaných položek, objednávky zboží, dodací 

podmínky, slevy, reklamace, obaly, platební a fakturační podmínky, atd.. Detailní cenové 

podmínky jsou upřesňovány v průběhu celého roku. 

V průběhu roku jsou uzavírány další dohody na letákové, nebo mimoletákové akce, 

jako součást kupní smlouvy s příslušným dodavatelem.  

V případě zařazování nového výrobku do prodejní sítě je zpravidla uzavírána 

„Dohoda o testovací akci na prodejnách Jednoty“, která ošetřuje fakturaci pouze 

prodaných výrobků a odebrání neprodaných výrobků, tzv. komisní prodej. V průběhu 

testovací akce, která je stanovena na určitý časový úsek, je zjišťován nejprve zájem 

spotřebitele a teprve po úspěšném vyhodnocení se následně může zboží stát součástí běžné 

nabídky v družstevních prodejnách.  

Prodejní, resp. spotřebitelská cena se u přímých dodávek vypočítává pomocí 

centrálně stanovených koeficientů, jejichž výše a platnost je dána cenovými výměry.  
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U skladových dodávek, kde jsou ceny stanovovány obchodním oddělením družstva, 

se pracuje s marží. K nákupní ceně je přičítána marže v % a  DPH. Výsledná prodejní 

cena je porovnávána s konkurencí, přizpůsobována, snižována, příp. zvyšována dle 

aktuálních podmínek a poptávky na trhu. Marže je ve spolupráci s velkoobchodním 

skladem Napajedla nastavována přímo na dodací listy jednotlivých prodejen. Zboží tak 

přichází na prodejnu už s pevně stanovenou spotřebitelskou cenou. Marže se mění 

aktuálně podle situace a pohybuje se v rozmezí 0- 80 %, kde obě krajní hranice jsou spíše 

výjimečné. Např. nulová marže slouží k získání zákazníka, tj. dostat ho do prodejny na 

velmi nízkou cenu určitého druhu zboží s předpokladem nákupu ještě dalších položek. U 

Skladových dodávek se marže pohybuje v rozmezí 35-40 %, u průmyslového zboží cca 60 

%. U přímých dodávek je v rozmezí 5-10 %. Průměrná marže za družstvo je 15 %. 

 

4.1.1 PRIVÁTNÍ ZNAČKA A CENOVÉ ŘADY 
 

Většina evropských řetězců prodává výrobky pod vlastní maloobchodní značkou, 

jedná se o tzv. „privátní značku“. 

V systému SD zahrnuje privátní značka nejrůznější druhy zboží, potravinářské i 

nepotravinářské (průmyslové, zejména drogistické), které si obchodní řetězec SD nechává 

vyrobit „na zakázku“, tj. přímo a pouze pro družstevní maloobchod s přesným a viditelným 

označením svého řetězce. Jedná se o vybrané druhy zboží, které je, za předem stanovených 

podmínek, přímo u výrobců, baleno do obalů s logem COOP.  

Prodej výrobků pod privátní značkou šetří výrobním firmám náklady na marketing 

a logistiku, které dnes jinak tvoří podstatnou část ceny a dává dodavatelům jistotu záruky 

odběrů. Tím lze zákazníkům zaručit nejen vysokou kvalitu, ale i nižší cenu, než je cena 

všeobecně známých značkových výrobků. 

V SD jde o řadu výrobků s označením COOP Klasik, COOP Quality standard 

a COOP Premium. Loga výrobků privátních značek (viz příloha 15).  

Skupina výrobků s označením COOP Klasik byla první řadou produktů vlastní 

značky COOP. Je určena méně náročným spotřebitelům, kteří dávají přednost nákupu 

zboží za nízkou cenu při standardní kvalitě. V současnosti jde přibližně o 90 výrobků, 

které jsou v prodejnách Jednota a Konzum v nabídce pod označením „Náš výrobek pro 

Vás“.  

Oproti tomu cílem budování nejnovější řady privátní značky COOP Quality 

standard je nabídnout zákazníkům moderní značkový výrobek s garancí kvality, který 
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je při porovnání ceny s jinými značkovými výrobky pro spotřebitele výhodnější. Pod touto 

značkou je nabízeno zejména nepotravinářské zboží. 

COOP Prémium je nadnárodní značka, která je nabízena spotřebitelům v Čechách, 

na Moravě, Slovensku a v Maďarsku za výhodnou cenu. Zboží takto označené má nejvyšší 

evropskou kvalitu. Může tedy uspokojit i nejnáročnější zákazníky. 

Všechny výše uvedené privátní značky neustále rozšiřují svůj záběr a zahrnují stále 

rozsáhlejší sortiment zboží. Použití privátních značek, jako marketingového nástroje, 

přináší efekt ve formě vyššího maloobchodního obratu v prodejnách SD a současně 

vyššího obratu firmám, které tuto značku vyrábějí. Zároveň vytvářejí variace cenových 

hladin pro daný druh výrobku, pomocí nichž je možné přizpůsobit se více tržním 

segmentům. Výrobci, kteří usilují distribuovat výrobek pod družstevní privátní značkou, 

musí splnit velmi přísné podmínky. To znamená nejen nabídnout nejlepší cenu, ale 

současně bezvýhradně splňovat obchodní a technické požadavky a objemová kritéria, která 

družstevnictví, jako ryze český řetězec, požaduje. Cílem je zajištění kvalitních a přitom 

cenově dostupných výrobků jak z evropských, tak i mimoevropských zemí.  

 
 
4.2 Cenová podpora 
 

Mnoha průzkumy bylo zjištěno, že jedním z nejdůležitějších faktorů, který 

ovlivňuje nákupní chování zákazníka je cena zboží. Dalším motivačním faktorem, resp. 

obchodním nástrojem, je cenově zvýhodněné zboží. Jde v první řadě o psychologický 

moment, který vzbuzuje u zákazníka dojem, že nakupuje výhodně, úsporně, dobře.  

Sleva je magické slovo, které zabírá na širokou obec zákazníků. Dle vyhodnocení 

dotazníku, který SD provedlo v minulém roce s cílem zjistit mimo jiné působení slev na 

nakupující, bylo zjištěno, že je jen velmi malé procento zákazníků, kteří na zboží za akční 

ceny, nebo ve slevě nereagují, nevyhledávají jej, eventuelně je jim  lhostejné. Jedná se o 

zákazníky ve vyšších příjmových relacích, nakupujících jen občas a více muže než ženy. 

Formát dotazníku je přílohou 8.  

 

4.2.1 LETÁKOVÉ SLEVY 
 

Je celá řada možností, jak dát zákazníkovi informaci o cenově zvýhodněném zboží. 

Nejčastější a plošně napříč všemi obchodními organizacemi nejvyužívanější je forma 
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akčního letáku, který je zpravidla doručován přímo do domácností, popř. je k dispozici na 

obchodním místě. Akční leták obsahuje zboží za ceny nižší, než jsou obvyklé, ovšem jen 

v dané obchodní organizaci. Nezaručuje nejnižší cenu na trhu. Zboží do akčního letáku se 

určuje vzájemnou dohodou dodavatele a odběratele. Dodavatel za akční cenu nabízí zboží, 

které mu stagnuje a potřebuje jej odprodat. Dále novinky, které potřebuje dostat ve 

známost, popř. zboží, které si zákazník koupí jednorázově za akční cenu a je-li spokojen 

s jeho kvalitou, je dále ochoten si jej pořizovat i za cenu běžnou. Jde o tzv. navykání 

zákazníka na určité zboží. 

Lze vysledovat, že  některé zboží se v letácích v nepravidelných intervalech 

opakuje. Mnozí zákazníci vyčkávají a kupují určité zboží pouze za akční cenu.  

Nákupní cena zboží od dodavatele do propagačního letáku souvisí také 

s požadovanou cenou za poziční místo v letáku, popř. úhradou dalších nákladů, spojených 

s propagací jejich zboží. Skladbu sortimentu prezentovaném v letákových akcích tak téměř 

výhradně ovlivňují dodavatelé, kteří jsou ochotni některé své zboží dodávané SD na 

přechodnou dobu zlevnit a navíc zaplatit SD tzv. poziční cenu za umístění svého výrobku 

v letáku. 

Analýzou efektivity letákových akcí jsem se zabýval ve své bakalářské práci, kdy 

jsem analyzoval objemy prodeje zboží, které bylo součástí letákové akce, před, v průběhu a 

po letákové akci a ukázalo se, že tyto akce nemají významný vliv na objem prodeje zboží 

prezentovaného v letáku, protože kupující s nákupem většiny zboží vyčkal na akci, kdy se 

„předzásobil“ za výhodnější cenu, ale tím objem prodeje zboží poklesnul před i po akci, 

kde by za jiných okolností probíhal kontinuální prodej. Nicméně efekt „přilákání“ 

zákazníka do prodejny, kdy většina kupujících nakoupí i zboží za standardní ceny tím to 

vyčíslit nelze, ale má bezpochyby nemalý význam. 

 

4.2.2 EXPIRAČNÍ SLEVY 
 

Další slevy se provádí v souvislostí s blížícím se koncem záruční doby. Jejich 

přecenění je zcela v pravomoci vedoucí prodejny. Obvykle je na prodejně vyčleněno a 

označeno místo, kde se přeceněné druhy objevují. Zákazníci mají v oblibě tyto maximální 

slevy. Nevadí jim zboží před ukončením záruční doby, protože na většině zboží se jedná 

o tzv. minimální záruční dobu. Obchodník ovšem po jejím uplynutí nesmí už dál zboží 

prodávat. Stanovením expirační slevy se může prodejní cena dostat na cenu nákupní, nebo 

dokonce v některých případech i pod tuto cenu. Významným faktorem je zde zkušenost 
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vedoucích prodejen, kdy musí zvážit a vhodně načasovat slevu s ohledem na expirační 

dobu potravin a na nákupní chování zákazníků v dané lokalitě.  

 

4.2.3 AKČNÍ SLEVY 
 

JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně zajišťuje ještě další tzv. 

mimoletákové akce, jejichž cílem je motivovat zákazníka k návštěvě prodejny.  

Jedná se o časově přesně určené tématické akce, které zabezpečují zvýhodněnou 

cenu u zboží, které s vyhlášeným tématem souvisí, např. Týden pro štíhlou linii. V tomto 

období jsou na všech prodejnách za akční cenu lehké, nízkotučné, odtučněné mléčné 

výrobky v privátní značce, která umožňuje ještě další snížení ceny. Nebo v duchu trendu 

současné doby „Týden zdravé výživy“ s obsahem mnoha vegetariánských a zeleninových 

výrobků. Propagační materiál k tématickým akcím je v příloze 9.  

Mimoletákové akce se zaměřují i na sezónní záležitosti, jako je „Velikonoční 

nabídka“, která obsahuje v předvelikonočním období nákup tradičně nejvyhledávanějších 

potravin, jako např. kachna, pivo, atd. Propagační materiál k sezónním akcím je v     

příloze 10.  

Obdobné akce se organizují k propagaci výrobků jednoho, zpravidla regionálního 

dodavatele. Např. „Týden s výrobky Bivoj“, nebo „Danone“. Propagační materiál 

regionálního dodavatele je v příloze 11.  

Jelikož družstvo provozuje samostatný velkoobchodní sklad ovoce-zeleniny, jsou 

pravidelně vyhlašovány víkendové akce na vybrané druhy ovoce a zeleniny, které získávají 

zákazníka k nákupu v sobotu i v neděli, kdy je samozřejmá otevírací doba prodejen. Tyto 

akce zaznamenávají velmi příznivý ohlas a jejich vyhodnocování dokládá i významný 

finanční efekt. Zde se jednoznačně potvrzuje, že  výrazně nižší cena motivuje k většímu 

objemu nákupu, což v konečném důsledku přinese vyšší tržby a realizaci vyšší marže, bez 

výraznějšího dopadu do nákladů.   

 

4.2.4 OSTATNÍ AKCE 
 

Zákazník je motivován k návštěvě prodejny, kontaktu s družstvem a zejména 

k nákupu celou řadou soutěžních akcí o velmi zajímavé, hodnotné ceny, které do soutěží 

věnují dodavatelé. A to nejen potraviny, jako např. „basa piva“, ale kuchyňské spotřebiče a 

elektronická zařízení (mixéry, žehličky, varné konvice, televize). Tyto akce se setkávají 
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s mimořádným zájmem, kdy jedinou povinností výherce je nechat se při přebírání ceny 

vyfotografovat a uveřejnit v družstevních tiskovinách. I zde jde v první řadě o propagaci 

dodavatele a jeho výrobků.  

Dalším typem akcí jsou mediální kampaně. Informace k organizaci a průběhu 

spotřebitelské soutěže v rámci mediální rozhlasové kampaně a poutače jsou součástí 

přílohy 12. 

 

 

4.3 Konfrontace cen s konkurencí 
 

Porovnávání cen s konkurencí je složitá záležitost. Zveřejňovány jsou pouze akční 

ceny v letácích. Běžné aktuální prodejní ceny lze zjistit pouze přímo na daném obchodním 

místě. Opisování cen vybraných druhů zboží se samozřejmě setkává s nevolí personálu, i 

když se nejedná o žádnou protiprávní, ani neetickou činnost. Dalšími způsoby zjišťování 

konkurenčních prodejních cen je využití diktafonu, nebo mobilu. Tyto praktiky ale vždy 

vzbuzují pozornost a negativní reakce.  

JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně se zaměřuje zejména na tzv. přímé 

konkurenty, tj. ty, kteří mají své provozovny v blízkosti, v jedné vesnici. Hlavním 

konkurentem se v této souvislosti jeví řetězec Hruška a.s., který svou sítí pokrývá i lokality 

s menším počtem obyvatel, na rozdíl od nadnárodních obchodních řetězců, které obsazují 

především města. 

V denním tisku, např. Mladá fronta dnes, Blesk, apod. bývá občasně uváděn tzv. 

srovnatelný nákupní košík nejčastěji kupovaných potravin za jednotlivé řetězce. 

COOP se zpravidla umísťuje na posledních místech. Detailním porovnáním bylo ovšem 

zjištěno, že zde jsou zahrnovány akční ceny, které samozřejmě zabezpečí výslednou sumu 

nižší proti zboží v cenách obvyklých. Je to neseriózní, nespravedlivé i poškozující. 

Skutečnou informační hodnotu nákupního košíku lze zabezpečit pouze porovnáváním jen 

akčních nebo jen běžných cen v jednotlivých řetězcích. Právem se tak lze domnívat, že 

takové přehledy nevznikají jako služba pro zákazníka, ale na objednávku. Výsledek 

porovnání cen je uveden v příloze 13. 

Tichá cenová diskriminace zahraničních řetězců 

Vyrovnávat ceny se zahraničními obchodními řetězci (Kaufland, Lidl, Penny) je 

prakticky nemožné, neboť mají s největší pravděpodobností diametrálně odlišné, 
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eventuálně nestandardní nákupní podmínky. Srovnání nákupních cen s prodejními 

vybraných dodavatelů dokládá příloha 14. 

 

 

4.4 Aplikace cen na prodejny a kontrola cen 
 

Prodejny, které jsou vybaveny elektronickým zařízením, si každé ráno stahují 

aktuální ceník na jednotlivé druhy zboží, který obsahuje nákupní ceny dle dodacích listů, 

příslušný koeficient a prodejní cenu. Většina prodejen však z důvodu omezených 

finančních možností družstva touto technikou vybavena není a musí si podle dodacích 

listů, které jsou součástí dodávek zboží, cenu sama vypočítat. Řídí se platným cenovým 

výměrem a pokyny pro výpočet, zaokrouhlování, apod. 

Kontrola cen u prodejen vybavených registračními pokladnami je jednodušší 

v tom, že s aktuálně vyhlášenou cenou již nepracuje personál prodejny, nýbrž jsou tyto 

ceny nahrávány on-line každý den do systému a povinností personálu prodejny je pouze 

přeznačit cenovými štítky zboží na prodejně. U prodejen, které nejsou elektronicky 

vybaveny a kde se aktuální ceny stanovují platným cenovým výměrem, se kontrola cen 

provádí pomocí kontokorentu, kontrolou dodacích listů a koeficientů pro výpočet prodejní 

ceny platných pro kontrolované období. 

 

 

4.5 Řízení nákupních cen 
 

Družstvo nakupuje zboží za nákupní cenu, ke které si přiráží obchodní marži, v níž 

jsou zahrnuly mimo jiné náklady na skladováni a dopravu. Při jednání s dodavateli se snaží 

dosáhnout výhodných nabídek a slev. Družstevní velkonákupny COOP Morava s.r.o. a 

COOP CENTRUM družstvo jednají za své společníky s většími dodavateli, a tím je 

zpravidla zajištěno větší procento množstevní slevy. Na mezinárodní úrovni pracuje 

společnost COOP EURO, a.s.. Družstvo sleduje ceny konkurence, a to především              

u konkurentů, kteří se z velké části podílejí na uspokojování koupěschopné poptávky v 

dané lokalitě a ovlivňují objem prodeje.  

Integrovaný nákup je jeden z nejdůležitějších a nejpoužívanějších marketingových 

nástrojů s přímým vlivem na výši nákupní ceny od dodavatelů. Jedná se o kumulaci 

nákupů zboží za jednotlivá družstva. Vyjednávání s dodavatelem se uskutečňuje na 
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principu tzv. množstevní slevy. S dodavateli jsou uzavírány rámcové smlouvy, ze kterých 

pak jednotliví společníci vycházejí a sjednané podmínky aplikují v praxi. Distribuci na 

velkoobchodní sklady, popř. prodejny jednotlivých družstev provádí, k tomu účelu 

založené, družstevní velkonákupny. 

 

4.5.1 COOP CENTRUM družstvo 
 

COOP CENTRUM družstvo bylo založeno na podzim roku 1993 s cílem přispět 

centralizovaným nákupem k ekonomicky výhodné integraci spotřebního družstevnictví, a 

tím i k upevnění jeho pozice v konkurenčním prostředí vnitřního trhu. 

Členským družstvům zajišťuje centrální nákup zboží a služeb od cca 450 

dodavatelů skladových dodávek, čerstvého zboží a od několika desítek dodavatelů 

stavebnin. Organizuje prodejní akce a různé zákaznické soutěže, čtvrtletně vydává 

zákaznický magazín. Úspěch má i jeho magazínek pro děti. Družstvům nabízí také další 

marketingové aktivity. 

Družstvo COOP Centrum, které je mimo jiné největší nákupní aliancí v České 

republice, zajišťuje pro všechna spotřební družstva zboží privátní značky, jehož uvádění 

na trh permanentně pokračuje. Jsou to výrobky v kategorii Klasik, nadnárodní značky 

COOP Premium a další značky COOP Standard z oboru spotřebního zboží a potravin. 

 

4.5.2 COOP  MORAVA s.r.o. 
 

COOP Morava, s. r. o. byla založena v roce 1993 moravskými spotřebními družstvy 

k zajišťování integrovaného nákupu potravinářského i nepotravinářského zboží do 

velkoobchodních skladů a prodejen družstev. Pro své členy nakupuje společnost zboží ve 

vybraných komoditách za výhodných podmínek, a výrazně tak přispívá k upevnění pozice 

spotřebních družstev na vnitřním trhu. Svým solidním a vysoce profesionálním 

vystupováním si získala respekt obchodních partnerů i konkurentů. Ve své marketingové 

strategii rovněž využívá privátních značek - obrat za prodej těchto značek byl v roce 2005 

o takřka 43 milionů korun vyšší než v roce předchozím. 
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4.5.3 COOP  EURO, a.s. 
 

Společnost COOP EURO, a.s. byla založena koncem roku 2000 zástupci českých, 

slovenských a maďarských spotřebních družstev jako nákupní aliance, jejímž hlavním 

úkolem je společný nákup jejích akcionářů a zavádění prémiové vlastní značky. Akcionáři 

COOP EURO, a.s. jsou COOP Hungary Rt., COOP jednota Slovensko, s.d. a COOP 

Centrum družstvo Praha, kteří se podílejí stejným dílem na vytvoření základního jmění 

společnosti a mají stejné zastoupení v jejích orgánech. 

Integrovaný nákup na mezinárodní úrovni má obdobné cíle jako integrace 

v národním měřítku, a sice kumulací objemu nákupů jednotlivých členů zajistit příznivou 

nákupní cenu za velký objem odebíraného zboží. Dále pak kumulací nákladů dosáhnout 

možnosti jejich snižování. Např. při dovozu zboží využitím železniční přepravy, kde se 

předpokládá odběr a přeprava v objemu vagónů. V neposlední řadě i formou mezinárodní 

privátní značky zajistit spotřebitelům širokou a současně kvalitní a cenově dostupnou 

nabídku výrobků jak z evropských, tak i mimoevropských zemí. 
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5. Analýza hospodaření družstva 
 
 
5.1 Analýza nákladů 
 

Analýzou nákladových položek družstva jsem došel k výsledkům, že mezi 

významné nákladové položky (tedy položky, které se podílejí na celkových nákladech více 

než 1 %) jsou náklady na nákup zboží, mzdové náklady, vnitropodnikové náklady (tato 

položka zahrnuje především náklady na správní činnost, nájemné a dopravu), náklady na 

zákonné sociální pojištění a spotřebu energie. Nejvýznamnější jsou však náklady na 

pořízení zboží, které se na celkových nákladech podílejí zhruba 80 –ti %. Seřazení nákladů 

dle podílu na celkových nákladech dokládá tabulka 5.1. 

 

          Tab. 5.1 Vybrané položky nákladů a podíl k celkovým nákladům 

 

účet Název podíl na celk. N 
504 prodané zboží 80,47% 
521 mzdové náklady 8,20% 
599 vnitropodnikové náklady 3,36% 
524 zákonné soc.pojištění 2,78% 
502 spotřeba energie 2,08% 
501 spotřeba materiálu 0,68% 
518 ostatní služby 0,56% 
551 odpisy DNEHM a DHM 0,49% 
511 opravy a udržování 0,35% 
549 manka a škody 0,31% 
548 ostatní provozní náklady 0,31% 
562 úroky 0,16% 
568 ostatní finanční náklady 0,09% 

 

 

 Tržby za zboží pak představují zhruba 90 –ti % podíl na celkových tržbách SD. 

Průměrná marže se tak pohybuje kolem 20 %. 
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5.2 Srovnání hospodářských výsledků prodejen 
 

Ze 69-ti prodejen, které JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně provozuje, 

byl vybrán reprezentativní vzorek 20-ti prodejen, nacházejících se na různých místech 

okresu Nový Jičín. Jsou zde zastoupeny prodejny s různými parametry a podmínkami 

hospodaření.  

Byly vybrány prodejny ve městech (např. Odry, Příbor), ve velkých vesnicích 

(např. Suchdol nad Odrou, Mořkov), středních vesnicích (např. Bartošovice, Závišice), i 

malých vesnicích (např. Straník, Ženklava). 

Dalším kritériem výběru byla konkurence v dané lokalitě. Tj. se silnou 

konkurencí zahraničních obchodních řetězců, konkurencí drobných tuzemských 

živnostníku i bez jakékoli konkurence přímo v místě provozování.  

Tyto vlivy se velmi silně promítají do celkového hospodaření prodejny, zejména 

dosahovaného hospodářského výsledku. Přehled výsledků hospodaření jednotlivých 

prodejen znázorňuje příloha 16. 

Z uvedeného přehledu jsou zřejmé značné rozdíly v hospodaření jednotlivých 

prodejen. Tj. od významné ziskovosti až po vysokou ztrátu. I to byl záměr při vybírání 

vzorku. 

Promítá se zde vliv celé řady faktorů: 

• Značná ztráta se projevuje u městských prodejen (Odry, Příbor), kde je velmi silná 

konkurence více zahraničních obchodních řetězců, se kterými není možné udržovat 

cenovou linii a vyšší ceny jednoznačně znamenají pokles realizovaných tržeb. 

• Konkurence tuzemských drobných živnostníků (Jeseník nad Odrou, Suchdol nad 

Odrou), znamená zpravidla zdravou soutěživost mezi danými subjekty, kdy 

hlavním faktorem ovlivňování zákazníka je šíře nabídky zboží, ochota a vstřícnost 

personálu, nadstandardní služby, jako je např.objednávkový systém, nákup do 

tašek, apod. Vždy se však jedná o využití osobní známosti mezi obchodníkem a 

zákazníky, na které je možné tyto služby stavět a rozvíjet. 

• V malých vesnicích, kde konkurence nikdy nebyla a zřejmě ani nebude, popř. 

v průběhu minulých let zanikla, je zpravidla hospodaření velmi dobré (Slatina, 

Bítov, Trnávka). Vyjma ovšem menších vesnic, kde je krátká dojezdová vzdálenost 

(cca 10 km) do měst se širokým zastoupením různých obchodníků, jako např. 

Straník, který se nachází v blízkosti Nového Jičína i Valašského Meziříčí. 
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Vyjímku tvoří  prodejna Hladké Životice, kde se velmi pozitivně promítl sezónní vliv 

stavebních prací a mimořádná koncentrace stavebních dělníků při dostavbě úseku dálnice 

D47 Lipník nad Bečvou-Ostrava.  

Důležitou roli s dopadem na tržby, a tím i celé hospodaření, hraje i umístění a poloha 

daného objektu. Např. u hlavní cesty, kde je vysoká průjezdnost, a tím i předpoklad 

návštěvy náhodných, resp. cizích zákazníků se pozitivně obráží v MO (např. Kunín). 

Faktorů, které se podílejí na ovlivňování dosahovaného maloobchodního obratu, je 

samozřejmě ještě celá řada. Patří zde velikost prodejny a její uspořádání. Je zcela 

evidentní, že pultové prodejny (např. Vlkovice) nejsou schopny dosahovat ani 

vyrovnaného hospodaření, protože tímto způsobem prodeje je zákazník určitým způsobem 

limitován a nakupuje omezeně. Jinému uspořádání prodejny, tedy převodu na 

samoobsluhu, brání zpravidla dispozice prodejny i fakt, že se jedná o jednomístné prodejny 

(1 pracovník´-vedoucí), který není schopen uhlídat samoobslužné úseky, pokud právě 

„tipuje“ nákup jiného zákazníka na pokladnu.  

Do výsledků hospodaření prodejen se také více či méně významným způsobem 

promítají škody způsobené např. krádežemi zboží na prodejnách. Rómské děti se chodí 

přímo na prodejnu zadarmo najíst (pečivo, ovoce). Beztrestně odcházejí. Policie je 

bezmocná a vše jde do ztráty dané prodejny, potažmo družstva. Plně se naplnily 

předpovědi o zvýšené kriminalitě v souvislosti s finanční krizí. V loňském roce družstvo 

zaznamenalo vysoký nárůst  vykradených prodejen a objemu odcizeného zboží. Ve většině 

případů pachatel nebývá dopaden, což je paradoxně pro družstvo příznivější, protože se tak 

jedná o pojistnou událost. Výše likvidace se krátí „pouze“ o spoluúčast. Další ztráty 

vznikají z důvodu uzavření prodejny, nákladů na opravu a znovuzprovoznění prodejny. 

Pokud je pachatel dopaden, je náhrada škody obtížně vymahatelná a zpravidla jde celá 

škoda do ztráty družstva. 

Významnou roli sehrává struktura obyvatel – poměr důchodců, žen na mateřské 

dovolené, počtu nezaměstnaných, obyvatel v produktivním věku, kteří zpravidla dojíždějí 

za prací a při té příležitosti pořídí i své nákupy. V místních prodejnách pak nakupují pouze 

čerstvé zboží, nebo jen o víkendu. 

Jedním z nejdůležitějších je ale samozřejmě lidský faktor. Tj. personál prodejny, 

zejména vedoucí. Např. na prodejně v Bartošovicích je profesně velmi kvalitní personál, 

což se odráží v dosahovaném zisku. Jde především o ochotu, vstřícnost, operativnost, 

obchodní um, asertivitu, vzájemnou důvěru se zákazníkem, atd. Šikovností a schopností 
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lze ovlivnit výši tržeb na straně jedné, ale také výši nákladů na straně druhé, kdy obě 

hodnoty mají přímý dopad na hospodářský výsledek. 
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5 Návrhy řešení cenové tvorby a strategie 
 

SD využívá nákladově orientovanou tvorbu cen a to plošně na všech svých 

obchodních jednotkách.  Náklady na pořízení zboží tvoří zhruba 80 % celkových nákladů 

SD. V této oblasti však nevidím příliš prostor ke zlepšení hospodářského výsledku 

snížením nákupních cen, jelikož výhodných nákupních cen srovnatelných s konkurencí je 

dosahováno prostřednictvím družstevních velkonákupen, které nakupují pro všechna 

družstva v ČR a mají tak výhodnější vyjednávací pozici vůči dodavatelům. Možných úspor 

by se dle mého názoru dalo dosáhnout v oblasti vnitropodnikových nákladů a spotřeby 

energie.  

U vnitropodnikových nákladů by šlo o audit činností produkujících tyto náklady, 

prověření nájemních smluv a zvážení možností outsourcingování např. dopravy.  

V oblastech spotřeby energií, kde velmi významnou položkou budou nejspíš náklady 

na vytápění zastaralých, energeticky náročných prodejen ze 70.-80.let minulého století, 

které mají velké skleněné výlohy a tudíž produkuji významné tepelné ztráty. Toto by však 

vyžadovalo nemalé investice, kterým se ale SD do budoucna nevyhne, zvláště pak při 

neustále rostoucích cenách energií. 

Tvorba a operativnost cen je však zásadní oblast, ve které spatřuji značné možnosti a 

rezervy. Plošná cenová politika, navíc tvořená na ústředí SD bez dokonalé znalosti poměrů 

v daných regionech, nepostihuje dostatečně konkurenci, nereflektuje situaci na trhu, 

neodráží realitu koupěschopné poptávky, potřeby, přání a tlaky zákazníka. Zjednodušeně 

řečeno, družstvo má větší očekávání, než je schopen zákazník naplnit, tj. že zákazník koupí 

za jakoukoli cenu, ale on nekoupí. Vyšší ceny proti konkurenci odvádí zákazníka a 

negativně se promítají do realizovaného maloobchodního obratu. Chybí individuální 

postup při tvorbě cen v dané lokalitě, který by postihoval její specifika.  

Příkladem může být maloobchodní cena oranžové papriky, kdy je zcela ignorována 

cena konkurence a zboží se tak vlivem přemrštěné ceny stává neprodejným. Vývoj nákupní 

a maloobchodní ceny v období říjen 2009 až březen 2010 je zaznamenán v cenových 

kartách oranžové papriky, které jsou součástí přílohy 17. Je zde pracováno s různými 

rabaty a například v březnu 2010 byla maloobchodní cena stanovena na 135 Kč ačkoli 

nákupní cena činila 43 Kč. Maloobchodní cena stejného zboží v březnu 2010 v Tescu byla 

99 Kč. Tento příklad jen dokládá, že větší operativnost v cenách a hlavně konkurenční 

tvorbě cen by mohla přinést vyšší tržby. 
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Družstvo by mělo provádět pravidelně detailní rozbor podmínek, poměrů a vlivů na 

jednotlivých prodejnách, včetně podrobného mapování konkurence. Tyto faktory a vlivy 

pak analyzovat, reagovat na ně, přizpůsobovat se jim a  využívat je. 

Nákladově orientovaná tvorba cen je z hlediska tvorby nejjednodušší, kdy jde vlastně 

jen o matematické přepočty vycházející z nákladů a požadované marže. Hlavním 

problémem tohoto způsobu tvorby ceny je však především ignorování tržního prostředí, 

kdy cena kterou je zákazník ochoten za výrobek zaplatit, může mít k nákladům vstupujícím 

do  ceny výrobku jen nepatrný vztah. Dalším problémem je vliv konkurence, což je vidět i 

na srovnání hospodářských výsledků prodejen (viz příloha 16). 

Znalost struktury poptávky je nezbytným předpokladem pro tvorbu cen s orientací 

na poptávku, kdy je kladen důraz na intenzitu poptávky po výrobcích v dané oblasti. 

Diferenciací cen by tak bylo možné lépe konkurovat ostatním maloobchodníkům. I kdyby 

si  diferenciace ceny v oblasti s vysokou koncentrací konkurence vyžádala jen minimální 

marži, je to dle mého názoru lepší způsob, než provozovat prodejnu se ztrátou, která může 

být způsobena právě nekonkurenčně stanovenými cenami pro danou oblast a tím i ztrátou 

zákazníka.  

Lze říci, že pro stanovení poptávkově nebo konkurenčně orientované ceny je nutné mít 

přehled o konkurenci v dané oblasti, zvláště pak o jejich aktuálních cenách a také znát 

zvyklosti a poměry místního obyvatelstva. Z toho se jeví jako schůdná možnost dát více 

pravomocí při tvorbě cen vedoucím prodejen, kteří by však měli být z místních obyvatel 

a odborníky v dané problematice. To však klade velké požadavky na personální osazenstvo 

prodejen. 
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6 Závěr 
 

Ve své práci jsem se zabýval činností oddělení marketingu SD při tvorbě 

maloobchodních cen. Měl jsem  možnost seznámit se s podklady ekonomického 

charakteru, které se týkají této činnosti. Získal jsem také příležitost poznat konkrétní 

prostředí a vidět praktickou stránku, což mi umožnilo naplnit cíl mé práce, a to je 

analyzovat cenovou tvorbu a navrhnout způsob řešení této problematiky do budoucna. 

Východiskem pro mě bylo zmapování současné situace, především z hlediska 

vnitřních dispozic. 

Ve své práci jsem se zaměřil na způsob a metodiku současné tvorby ceny a náklady 

které vstupují do tvorby maloobchodních cen. Cílem mé práce bylo zhodnotit způsob 

tvorby ceny a cenové strategie a navrhnout možné problematiky vzhledem ke konkurenci, 

ale i tržní poptávce, která se vyznačuje rozdíly v daných regionech. 

Zjistil jsem, že SD používá téměř výhradně nákladově orientovanou tvorbu cen, 

kdy k nákladům na pořízení zboží připočítává požadovanou marži stanoveným 

koeficientem. Koeficient se někdy přizpůsobí nákupní ceně tak, aby prodejní cena byla 

lichá, neboli tzv. „devítková“, např. 9,90Kč.  

Největší podíl na celkových nákladech má nakoupené zboží, kde co možná 

nejvýchodnějších nákupních cen dosahují družstva přes své velkonákupny, které realizují 

nákupy hromadně pro všechna družstva v ČR a tím dosahují výhody velkého objemu 

nákupu při jednání o cenách s dodavateli. V této oblasti dosahují družstva srovnatelných 

nákupních podmínek v rámci tuzemského sortimentu. Proto v této oblasti nespatřuji žádné 

výrazné možnosti úspor. Navrhnul jsem však možná řešení úspor v ostatních významných 

položkách nákladů. Konkurenční řetězce však mohou dosahovat výrazně nižších 

nákupních cen u dováženého sortimentu zboží z evropských zemí, kde nákupčí 

mezinárodních řetězců mají nesrovnatelně lepší vyjednávací pozici, kdy nakupují zboží pro 

celý řetězec s působením v několika zemích. 

Při tvorbě cen a volbě vhodné strategie jsem navrhnul brát v potaz lokální situaci na 

trhu a to jak vliv konkurence, tak sílu poptávky. V souvislosti s těmito vlivy považuji za 

vhodný způsob, jak čelit konkurenci a situaci na trhu, diverzifikací cen a zvýšení 

pravomocí vedoucích prodejen spojených s odpovědností za hospodářské výsledky té které 

prodejny. Na srovnání výsledků hospodaření vybraných prodejen se ukázalo, že při 

správném přístupu vedoucích prodejen a personálu k zákazníkům, případně vhodnému 



 54

načasování např. expiračních slev, mohou tyto prodejny dosahovat kladných čísel ve 

výsledcích hospodaření.  

Pro podporu prodeje a přilákání zákazníka do prodejny využívá SD celou řadu 

motivačních prvků, od slev přes akce až po soutěže o zajímavé ceny. Je dobře že tyto akce 

na podporu prodeje probíhají a prodejny se tak stále zákazníkům připomínají a snaží se je 

nalákat na výhodný nákup, kdy zákazník koupí i jiné zboží, které je za běžnou cenu. 

Rozhodnutí družstev transformovat se pod jednotnou značku COOP a vytvořit si 

společnou novou image, vnímám jako velmi pozitivní krok do budoucna, zvláště pak se 

zaměřením na mladší generaci, která si zvyká realizovat své nákupy ve velkých shopping 

centrech. I přes mediální kampaně na podporu nové značky COOP bude ještě dlouho trvat 

než ji tak zákazníci začnou vnímat. Probíhá sice i rebranding prodejen, ale pro místní 

obyvatelsvo to jsou stále ty staré budovy „Jednoty“. 

SD provozuje také prodejny, které jsou dlouhodobě ztrátové, kdy ztráty jsou 

způsobeny nejrůznějšími vlivy, např. působení konkurence, nevhodné umístění prodejny, 

neochota personálu, ale i krádeže a devastace podnikového majetku. Provozování takových 

prodejen se pak negativně projevuje na celkovém hospodaření družstva. Provoz 

maloobchodu je v SD ztrátový. Tyto ztráty jsou kryty převážně příjmy z pronájmu 

nemovitostí, jichž je SD vlastníkem. Rozsáhlý majetek SD tak zatím pomáhá krýt ztráty 

maloobchodu. 

V současných tvrdých tržně - ekonomických podmínkách není jednoduché být 

úspěšným na maloobchodním trhu, proto bude významné vystupovat před zákazníkem 

profesionálně, přátelsky a nabízet mu i další doplňkové služby, jako je např. platba 

poštovních složenek či bankovní služby, které družstva již svým zákazníkům 

zprostředkovávají i na malých vesnicích. 

V trendech, které byly u zákazníků úspěšné, je nutno i nadále pokračovat. Přízeň 

zákazníka je nestálá a je potřeba o ni neustále bojovat a usilovat – nabízet tedy stále další 

možnosti pro uspokojování potřeb zákazníka v síti družstevních prodejen.  
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MO  maloobchod, maloobchodní 

N  náklady 

DNEHM dlouhodobý nehmotný majetek 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

např.  například 

apod.   a podobně 

atd.  a tak dále 

resp.  respektive 

fa  Firma 

fy  Firmou, firmy 

tis.  tisíc 

mil.  milion 

mld.  miliarda 
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Příloha 2 
 
Výpis z Obchodního rejstříku 
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Příloha 3

Ukazatel Měrná jednotka 2008 Index 2008/2007

Počet členů osoby 257 994 93,55

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců osoby 15 191 100,36

Průměrná měsíční mzda Kč 14 327 106,67

Prodejny v přímém řízení prodejna 2 940 98,92

Prodejny v pronájmu prodejna 1 085 91,33

Provozovny veřejného stravování v přímém řízení PVS 12 92,31

Provozovny veřejného stravování v pronájmu PVS 146 91,25

Maloobchodní obrat tis. Kč 28 636 014 105,30

Z toho prodejny tis. Kč 28 594 153 104,81

Průměrný roční MO na 1 zaměstnance prodejny tis. Kč 2 520 104,83

Velkoobchodní obrat běžný tis. Kč 10 548 649 102,72

Velkoobchod ovocem a zeleninou tis. Kč 375 647 93,20

Nákup zemědělských a dalších produktů tis. Kč 11 540 141,75

Potravinářská výroba tis. Kč 378 054 103,02

Vývoj základních ukazatelů spotřebních družstev za rok 2008



Příloha 4 
 
Rebranding a změna vzhledu prodejen 
 
 

Prodejna před změnou 
 

 
 
 

Prodejna po změně 
 

 
 

 



Příloha 5

Podíl spotřebních družstev v jednotlivých regionech na celkovém MO obratu 
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Příloha 6

Vývoj maloobchodního obratu spotřebních družstev 1995 - 2008
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Příloha 7

Pořadí Firma Skupina 2008 2009 2008 2009
1 COOP SČMSD 3074 2940 28,6
2 Penny Market REWE ČR 206 324 20,0 29,5
3 Albert ** Ahold Czech Republic 294 279 44,0 43,0
4 GECO TABAK 216 225 17,5 17,2
5 Lidl ČR Schwarz ČR 201 213 22,0 22,5
6 Billa REWE ČR 176 195 18,5 19,0
7 Tesco Stores ČR * 113 135 44,5 46,5
8 Kaufland Schwarz ČR 88 93 35,5 36,5
9 SPAR česká obch.společnost*** 33 36 12,8 12,9
10 Globus ČR 13 14 25,4 26,3
11 Makro Cash&Carry ČR 13 13 39,5 36,6
12 Ikea 4 4 8,5 9,0
13 Peal 9,3 9,5

Pořadí Firma Skupina 2008 2009 2008 2009
1 Tesco Stores ČR * 113 135 44,5 46,5
2 Albert ** Ahold Czech Republic 294 279 44,0 43,0
3 Makro Cash&Carry ČR 13 13 39,5 36,6
4 Kaufland Schwarz ČR 88 93 35,5 36,5
5 COOP SČMSD 3074 2940 28,6
6 Globus ČR 13 14 25,4 26,3
7 Lidl ČR Schwarz ČR 201 213 22,0 22,5
8 Penny Market REWE ČR 206 324 20,0 29,5
9 Billa REWE ČR 176 195 18,5 19,0
10 GECO TABAK 216 225 17,5 17,2
11 SPAR česká obch.společnost*** 33 36 12,8 12,9
12 Peal 9,3 9,5
13 Ikea 4 4 8,5 9,0

* Obchody Tesco
Název 2008 2009
Tesco hypermarket 59 64
Tesco obchodní dům 6 6
Tesco supermarket 42 43
Tesco Expres 6 22

** Obchody Albert
Název 2008 2009
Albert hypermarket 53 55
Albert supermarket 241 224

***Obchody Spar
Název 2008 2009
Interspar 29 32
Spar supermarket 4 4

TOP 10 ČESKÉHO OBCHODU

počet prodejen tržby (mld. Kč, vč.DPH)

Pořadí podle počtu prodejen za rok 2009
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Příloha 8 
 

Dotazník 
     
Vážený zákazníku, 

jsem studentkou VŠB-TUO Ekonomické fakulty a obracím se na Vás s prosbou o 
vyplnění tohoto dotazníku, který je zaměřen na spokojenost zákazníků s maloobchodní 
prodejnou Jednota. Získané informace jsou anonymní a poslouží výhradně k vypracování 
mé bakalářské práce. 

Vámi vybrané odpovědi zakřížkujte. Vždy je možno vybrat jen jednu odpověď, 
pokud není uvedeno jinak. 

Děkuji za Vámi strávený čas a ochotu. 
 
 
1. Nakupujete v prodejnách Jednoty, SD? 

pravidelně 
občas 
výjimečně 

 
 
2. Z jakého důvodu nakupujete v prodejnách Jednota, SD? 
 
 
 cena  blízkost     sortiment     ochotný personál   prodejní doba 
 
 
3. Jak jste spokojen(a) se službami prodejny Jednota, SD? 

 
    velmi        spíše                spíše                   velmi  
spokojen(a)    spokojen(a)         nespokojen(a)     nespokojen(a) 
 
 
 
4. Jaký druh zboží převážně nakupujete? 

ovoce, zelenina 
čerstvé zboží 
mražené zboží 
smíšené zboží 
drogistické zboží 
průmyslové zboží 

 
 
5. Uveďte, který sortiment by měl být v prodejně více zastoupen?  
(možno označit více odpovědí) 
 

ovoce a zelenina   cukrovinky 
pekárenské výrobky   noviny, časopisy 
mlékárenské výrobky   drogistické zboží 
nealko nápoje    žádné 
alko nápoje    jiné:……….. 
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6.  V jaké míře je zastoupeno cenově zvýhodněné zboží z reklamního letáku ve Vašem 
nákupu? 
 

nakupuji výhradně cenově zvýhodněné zboží 
zaměřuji se na cenově zvýhodněné zboží v rámci běžného nákupu 
nakupuji příležitostně cenově zvýhodněné zboží jako součást běžného nákupu 
nakupuji podle potřeby a cenově zvýhodněné zboží nesleduji 
 
 

7.  Jak byste ohodnotili jednotlivé faktory prodejny Jednota, SD? 
(1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný) 
 

cena 1 2 3 4 5 
sortiment 1 2 3 4 5 
ochota personálu 1 2 3 4 5 
otevírací doba 1 2 3 4 5 

 
 

 
8. Seřaďte, prosím, prodejny nacházející se v Novém Jičíně podle Vaší návštěvnosti. 
(1 – „nejméně navštěvované“ – 5 „nejnavštěvovanější prodejna“) 
 

Hypernova  
Kaufland  
Lidl  
Jednota, SD  
Hruška  

 
9. V jaké vzdálenosti se nachází Vaše trvalé bydliště od prodejny Jednota, SD? 
 
  do 100 metrů 
  101 metrů - 500 metrů 
  501 metrů – 1 kilometr 
  nad 1 kilometr 
 
 
 
10. Pohlaví:         11. Věk:   12. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem? 
 

muž   15 – 24 let   do 10.000 Kč 
žena   25 – 34 let          10.001 Kč – 15.000 Kč 
   35 – 44 let          15.001 Kč – 20.000 Kč 
   45 – 54 let          nad 20.000 Kč 
   55 – 64 let 

    nad 65 let 
 
 
Další nápady či připomínky napište, prosím, zde: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Příloha 9 
 
Propagační materiál k tématickým akcím 

 
Pramen: marketingové oddělení SD 



Příloha 10 
 
Propagační materiál sezónní akce 

 
Pramen: marketingové oddělení SD 



Příloha 11 
 
Propagační materiál regionálního výrobce 

 
Pramen: marketingové oddělení SD 
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Příloha 12 
 

Informace k organizaci a průběhu spotřebitelské soutěže v rámci mediální 
rozhlasové kampaně 

 
 
     S pověřením pracovní skupiny pro rozhlasovou reklamu zaštiťovanou nákupnou 
COOP Morava bych Vás chtěla informovat o organizaci a průběhu spotřebitelské 
soutěže ve třech regionálních moravských rádií – rádiu Čas TOTAL, rádiu Čas Brno a 
rádiu Dyje . 
 
    Před samotnou soutěží bude rádio od pondělí 8. března  vysílat anonci, tj. upoutávku 
posluchačů ke spotřebitelské soutěži, a to 5x denně až do 21.března t.r.  
 
   Samotná soutěž bude probíhat dva týdny /10 dnů/ , a to od pondělí 22.3. do 26.3. a od 
29.3. do 2.4. t.r.  
Rovněž v průběhu soutěže bude probíhat 3x denně upoutávka na soutěž. V průběhu 
anonce a soutěže se budou posluchači do soutěže registrovat pomocí SMS. Každý den 
se na každém rádiu  vylosují tři posluchači, kteří odpoví na jednoduchou otázku „KDE 
JE NÁŠ DOBRÝ SOUSED COOP“ /tj., kde se nachází nebližší prodejna COOP ve 
vašem bydlišti/. Jestliže odpoví správně, pak vyhrává 500,- Kč poukázku k nákupu 
v prodejnách COOP a 200,- Kč poukázku pro svého dobrého souseda, kterého si vítěz 
volí sám. Po dobu desíti dnů vyhrává denně celkem 9 posluchačů, tj. celkem 90 
posluchačů.  
 
   V příloze tohoto emailu máte uveden vzor poukázky v hodnotě 500,- Kč a 200,- Kč 
pro dobrého souseda. Na první straně bude i razítko a podpis zástupce rádia. Na druhé 
straně poukázky budou uvedena družstva /společníci COOP/, ve kterém mohou vítězově 
uplatnit své poukázky.Poukázky bude vítězům předávat rádio. Moderátor rádia má 
k dispozici adresy prodejen COOP v jednotlivých městech a obcích a bude podle nich 
posluchače směřovat k nákupu.  
 
   Dále máte v příloze uveden i vzor plakátu, tj. poutače k celé soutěži. Tento v nejbližší 
době obdržíte na Vaše družstvo. Vyvěste, prosím, plakát na Vašich prodejnách na 
viditelné místo pro zákazníky.  
 
    Pokud budete mít to štěstí, že vyhraje některý z Vašich zákazníků, pak zaměstnanci 
Vaší prodejny, kterou zákazník navštíví s uvedenou poukázkou, vydají zboží do 
hodnoty uvedené na poukázce. Zaměstnanci prodejny by na základě Vašeho pokynu 
neměli poukázku vyměňovat za hotovost ani vydávat nevyčerpanou část hodnoty 
poukázky. S touto poukázkou družstvo dále pracuje jako s každou jinou dárkovou 
poukázkou či šekem s tím, že přijaté poukázky fakturuje k úhradě organizátorovi této 
soutěže COOPu Morava.  
 
   Hodně štěstí Vašim zákazníkům v průběhu soutěže přeje COOP Morava, s.r.o.  
 
Zpracovala: ing. Marta Madejová, místopředsedkyně SD Jednota-Jedność, člen 
pracovní skupiny COOPu Morava pro rozhlasovou reklamu 
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Náhled na poutač 
 

 



Příloha 13

suroviny Kaufland Globus Tesco Lidl Albert Billa Penny Coop
cukr moučka ( 1kg ) 16,90 14,90 15,90 22,90 19,90 17,90 22,90 24,90
polohrubá mouka ( 1kg ) 3,90 3,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 8,50
máslo ( 250g ) 19,90 19,90 16,90 19,90 19,90 22,90 29,90 22,90
mléko polotučné 1l 9,90 11,90 9,90 9,90 8,90 11,90 11,90 14,90
vejce ( 10ks ) 22,90 19,90 20,00 22,00 26,90 26,90 27,90 17,90
vanilkový cukr 0,80 0,90 0,90 1,50 2,50 1,50 1,10 1,00
citrony ( 1kg ) 22,00 29,90 30,00 30,00 29,90 29,90 30,00 39,00
soda 2,90 2,50 2,90 3,90 2,90 3,50 2,50 2,90
Celkem Kč 99,20 103,80 104,40 118,00 118,80 122,40 134,10 132,00

Srovnání cen potravin v jednotlivých obchodech



Příloha 14

Přehled nákupních a prodejních cen v porovnání s konkurencí

Ceny platné v týdnu 6.4.-10.4.2010

Název výrobku Dodavatel
Nákup. 
cena

Spotřeb. 
Cena SD Marže

Spotř. cena 
Kaufland

KAVA JACOBS VELVET 100G INST KRAF KRAF KRAFT FOODS CR S R.O 64,10 89,90 27,50 79,90 (200g)
PODEBRADKA CITRON 1.5L PODEBRADKA.A.S. 10,63 16,90 44,53 6,90
BECHEROVKA 38% 0.5L OLSTAR S.R.O. 126,24 179,00 18,16 115,00
PEPSI-COLA 2l GENEral BOTTLERS 26,54 35,90 23,00 16,90



Příloha 15 
 

Logo COOP, loga výrobků privátních značek a obchodních řetězců COOP 
 

 
 

Pramen: výroční zpráva SČMSD 
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Prodejna výnosy náklady hosp.výsledek
Hl.Životice 11 424 11 092 332
Kunín 7 802 7 622 180
Jistebník 9 631 9 503 128
Slatina 6 487 6 386 101
Bartošovice 7 744 7 689 55
Tichá 8 295 8 255 40
Trnávka 6 210 6 183 27
Bítov 5 113 5 092 21
Ženklava 1 923 1 904 19
Mořkov 6 594 6 580 14
Jeseník n.O. 7 878 7 865 13
Výškovice 2 711 2 700 11
Bordovice 6 073 6 064 9
Suchdol n.O. 9 516 9 520 -4
Závišice 5 590 5 601 -11
Vlkovice 3 765 3 794 -29
Straník 5 135 5 179 -44
Odry 5 080 5 138 -58
Veřovice 5 269 5 345 -76
Příbor 16 382 16 628 -246

Hospodářské výsledky prodejen ve vybraných lokalitách za r.2008

údaje v tis. Kč
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Příloha 17 

Vývoj maloobchodní ceny oranžové papriky od 10/2009 do 3/2010 
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Shrnutí 
 

V této práci jsem se zabýval tvorbou maloobchodních cen a cenovou strategií podniku 

Jednota, spotřební družstvo v Novém Jičíně. Předmětem mé diplomové práce bylo analyzovat 

cenovou tvorbu a náklady vstupující do cen. Dále pak posoudit vystupování podniku v rámci 

skupiny COOP. Cílem bylo nejen zhodnotit cenovou tvorbu z hlediska způsobu provedení a 

efektivity tohoto nástroje řízení podnikové ekonomiky, ale především navrhnout možná řešení 

a postup při tvorbě cen včetně volby cenové strategie v konkurenčním prostředí. V závěru 

bylo také navrhnuto řešení této problematiky. 

 

 

 

 

Resume 
In this thesis, I dealt with a retail pricing and a pricing strategy of the Jednota 

company, a consumer cooperative in Nový Jičín. The subject of my work was to analyze the 

pricing and cost items included in the prices. The other part of the thesis was to consider a 

performance of the company unit within the COOP group. The aim was not only to asses the 

pricing in terms of the execution and effectiveness of that tool for managing the business, but 

in particular to propose possible solutions and a pricing process including a selection of a 

pricing strategy in the competitive environment. In the conclusion I also proposed a way of 

addressing this issue.  

 


