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1. Úvod 
 

Již více jak dvacet let uplynulo od okamžiku, jež je v novodobých českých dějinách 

považován za návrat k demokracii a svobodě. Tato skutečnost dává lidem to, po čem po 

desetiletí volali, kvůli čemu mnozí z nich tento stát opouštěli, jiní pouze tiše doufali. 

Svoboda a s ní nabytá nová práva, možnosti a příležitosti přináší s sebou však také 

hromadu povinností a zodpovědnosti. Touha po vyšší životní úrovni, úspěchu a uznání 

s sebou bezesporu přináší  čím dál vyšší míru námahy, stresu a vypětí. 

 

Již mnoho společností a organizací nabízí způsoby, jak proti těmto negativním 

faktorům bojovat nebo alespoň zmenšovat účinky jejich působení. Jedním v současnosti 

velice oblíbeným a čím dál více žádaným způsobem regenerace je oblast zvaná wellness. 

 

Poskytování služeb různých sportovních a regeneračních zařízení je v současné 

době velmi zajímavá a žádaná oblast podnikání. Návštěvy těchto zařízení se v posledních 

letech stávají velmi populární především jako důsledek hektického a nezdravého způsobu 

života. Pro spoustu lidí je pobyt v těchto zařízeních příjemným způsobem trávení volného 

času, způsob setkávání s přáteli či tvorby osobního image.  

 

Tato diplomová práce představuje společnost působící na trhu wellness vybavení a 

zachycuje veškeré její marketingové činnosti a aktivity při její obchodní činnosti. Zároveň 

zachycuje současnou situaci a vývoj na tomto trhu, hodnotí možnosti a navrhuje 

marketingový plán při vstupu společnosti na nový trh.  

 

 

1.1. Cíl diplomové práce 

 

Cílem této práce je tedy zhodnotit marketingové aktivity společnosti Diamant Spa, 

s.r.o pomocí analýz a dalších marketingových nástrojů, zhodnotit možnosti vstupu této 

společnosti na slovenský trh a navrhnout marketingový plán pro tento vstup.  
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2. Charakteristika společnosti 
 

Společnost Diamant Spa, s.r.o. byla založena Martinem Lukášem v červnu roku 

2008 a svou činností navazuje na firmu Diamant Unipool, s.r.o, jakožto předního českého a 

evropského výrobce bazénů a zastřešení bazénů. Mnohaleté zkušenosti s výrobou bazénů a 

zastřešení, špičkové technické znalosti pracovníků a široké technické zázemí  vytvořily 

podmínky pro  poskytování velmi kvalitních služeb v oblasti wellness, vířívých a 

masážních bazénů, hydromasážních van, infrasaun a masážních boxů.  

 

Zprvu společnost působila jako prodejce vířivých bazénu několika světových firem. 

Krátce po navázání spolupráce s předním světovým producentem wellness vybavení, 

maďarskou společností Wellis, se firma stala výhradním distributorem jejich produktů 

v České republice, následně Polsku. 

 

Od té doby společnost vybudovala vlastní velkoprostorové prodejny v Praze, Brně a 

Valašském Meziříčí a k sortimentu vířivých bazénů přibyla kompletní nabídka tzv. 

koupelnového a domáciho wellness: 

 

• Vířivé bazény 

• Koupelnové masážní vany 

• Infrasauny 

• Masážní a parní kabiny 

• Masážní křesla 

 

V současné době firma zaměstnává 15 zaměstnanců, využívá služeb externí účetní 

firmy a  roční obrat dosáhl v roce 2009 hodnoty 22 mil. Kč.  

 

Vize firmy: 

 

Společnost Diamant Spa, s.r.o je přední společností v oboru poskytování 

komplexních služeb v oblasti wellness vybavení soukromých i komerčních objektů 
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v České a Slovenské republice a dalších středoevropských zemích. Zároveň je předním 

výrobcem zastřešení vířivých bazénů v České republice. 

 

Poslání firmy: 

 

Svým zákazníkům umožňujeme využívat výhody lázeňských a léčebných procedur 

v prostředí svého domu či bytu a to za pomoci výrobků špičkové kvality a nejmodernějších 

technologií při zachování cen dostupných široké veřejnosti. 

 

Motto firmy: 

 

Wellis – wellness u Vás doma (převzato od výrobce) 

 

 

Obrázek 1 - logo společnosti Diamant Spa, s.r.o 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - logo výrobků zn. Wellis 
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3. Marketingové plánování a strategie v obchodní firmě 
 

3.1. Marketingový  plán 

      

Marketing je součástí téměř všech aspektů našeho každodenního života. Je známo 

mnoho formulací pojmu „marketing. Jedna ze známých definic zní: „Marketing je 

procesem plánování, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který 

směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací.“ [4]. 

Marketing má pomoci tomu, aby bylo zboží nabídnuto správnému zákazníkovi, ve správný 

čas a na správném místě, za správnou cenu s přispěním přiměřené propagace. [2] 

 

Marketingový plán lze definovat jako písemné potvrzení marketingové strategie a 

časových specifikací realizace strategie. Měl by obsahovat: 

 

- komu bude marketingový mix nabízen a jak dlouho, 

- jaké zdroje firmy budou potřeba, 

- jaké jsou očekávané výsledky. [9] 

    

Marketingový plán je tedy plán jak řídit a koordinovat úsilí v oblasti  marketingu 

tak, aby bylo v této oblasti dosaženo stanovených cílů. Cílem bývá většinou zvýšení 

prodeje, obratu, tržeb, zisku, vytlačení konkurenta. [2] 

 

Marketingový plán je jednak součástí celkové strategie podniku z hlediska jeho 

zdrojů a jeho uplatnění na trhu v zájmu dlouhodobé stability a prosperity a samozřejmě je 

mimořádně významnou součástí jakékoliv marketingové strategie. Mimoto je také 

souborem metod a prostředků vyvolávající odbyt a bývá chápán jako tvořivá interpretace 

potřeb zákazníků. [2] 
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3.2. Druhy marketingových plánů 

 

     Obecné členění plánů z časového hlediska je využíváno i v marketingovém 

plánování. Jde o následující strukturalizaci:  

 

• marketingové plány dlouhodobé (strategické), 

• marketingové plány střednědobé (taktické) a 

• marketingové plány krátkodobé (operativní). [5] 

 

3.3. Marketingový mix a jeho tvorba 

 

         Před mnoha lety identifikoval profesor Neil Borden z Harvard Business 

School řadu podnikových aktivit, jimiž je možno ovlivnit kupujícího. Každý podnik by měl 

být schopen sestavit svůj vlastní bohatý rejstřík činností. Borden uváděl, že všechny tyto 

činnosti představují „marketingový mix“ a pro dosažení maximálního efektu by měly být 

plánovány ve svém komplexu. Podniky by měly stanovit efektivnost jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu z hlediska vynaložených nákladů a sestavit svůj marketingový mix 

tak, aby maximalizoval jejich zisky. 

 

     Přestože se marketingový mix skládá z mnoha činností, vědci se snaží najít 

nějakou klasifikaci. Počátkem 60. let navrhl Profesor Jerome McCarthy marketingový mix, 

jehož složkami jsou čtyři P: product, price, place, promotion neboli produkt, cena, místo a 

propagace. [7] Pod každým z těchto P se skrývá řada různých oblastí: 

 

• produkt – jakost, technická úroveň, značka, balení, velikost, záruční 

podmínky, 

• prodejní cena – katalogové ceny, slevy, rabaty, platební a úvěrové 

podmínky, 

• místo – odbyt, volba dodavatele, velikost a umístění skladu, velikost zásob.. 

• propagace – reklama, osobní prodej, podpora prodeje a publicita.  
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Základem každého podnikání je produkt. Cílem podniku je dosáhnout toho, aby 

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

je preferoval a dokonce za ně platil i vyšší cenu. [7]  

 

 Cena se od ostatních složek marketingového mixu liší tím, že produkuje příjmy. 

Zbylé tři složky vytvářejí náklady.[7] Cena je výsledkem působení nabídky a poptávky. 

Pokud se nabídka rovná poptávce a trh je tedy v rovnováze, nazýváme cenu rovnovážnou 

cenou. [10]  

 

Každý prodávající se musí rozhodnout, jakým způsobem bude své zboží dávat 

k dispozici cílovému trhu. Dvěma možnými způsoby jsou přímý prodej zboží nebo jeho 

prodej přes prostředníky. [7] 

 

Čtvrté P, tedy propagace, pokrývá veškeré komunikační nástroje, kterými podnik 

může upozornit své okolí na své nabízené výrobky a služby, na jejich úroveň, podstatné 

kvalitativní rysy, cenu, dosažitelnost, odlišnosti v porovnání s konkurenční nabídkou. 

Komunikační nástroje spadají do pěti širších kategorií:  

 

• reklama, 

• podpora prodeje, 

• public relations, 

• prodejní personál a 

• přímý marketing.[2] 

 

3.4. Cíle marketingového plánování 

 

Základní charakteristika marketingových cílů: 

 

• Specifické - jednoznačně vyjádřené, srozumitelné 

• Měřitelné - kvantifikovatelné, tím se stávají ověřitelné 

• Reálné, realizovatelné 

• Hierarchicky uspořádané podle důležitosti - ne všechny cíle jsou stejně významné 

• Časově určené - během jaké doby má být cíle dosaženo, do kdy 
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• Sladěné - když nejsou cíle sladěné, nikdo neví, čeho se má dosáhnout 

• Motivační - zaměstnanci se s cíli ztotožní a rozumějí jim, vědí, čeho se má dosáhnout 

 

3.4.1. Dosažení marketingových cílů 

 

Marketingové strategie charakterizují směr, který bude organizační jednotka 

sledovat v určitém časovém období a jenž vede k nejúčinnější alokaci zdrojů pro dosažení 

vytyčených marketingových cílů. V podstatě se jedná o jednotlivé nástroje marketingového 

mixu. 

 

Při zpracování marketingové strategie vycházíme z dříve připravených analýz 

vlastní firmy, trhu, konkurence a ze závěrů marketingových výzkumů. Je třeba 

identifikovat několik variant strategií a vybrat z nich tu nejvhodnější. Snažíme se přitom 

nalézt zejména naše výhody před konkurencí při získávání zákazníků. 

 

Vhodná varianta strategie musí splnit tři základní předpoklady: 

 

• Vhodnost - zjišťuje se, jak strategie přispěje k udržení či zlepšení konkurenční pozice 

podniku, jak je schopna zlepšit nebo odstranit slabé stránky podniku.  

• Přijatelnost - hodnotí se přijatelnost strategie pro jednotlivé zájmové skupiny uvnitř i 

vně podniku. 

• Proveditelnost - charakterizuje, zda může být daná strategie úspěšně implementována. 

[1]  

 

3.5. Marketingové strategie 

 

Marketingových strategií je velké množství. V praxi neplatí, že si firma vybere 

jednu strategii, protože některé strategie se zaměřují na podobné aspekty nebo představují 

to samé.  Základní členění marketingových strategií: 

 

Dle marketingového mixu 

 

• Výrobkové strategie 
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• Cenové strategie 

• Distribuční strategie 

• Komunikační strategie 

 

Růstové strategie 

 

• Strategie podle Ansoffa 

• Strategie pro výběr segmentu  

• Strategie integrace 

 

Dle velikosti tržního podílu a míry inovace 

 

• Strategie podle Kotlera 

• Inovační strategie 

 

Dle trendu trhu 

 

• Růstové strategie  

• Udržovací strategie  

• Ústupové strategie 

 

Dle chování na trhu 

 

• Ofenzivní (proaktivní) strategie  

• Defenzivní (reaktivní) strategie  

• Obranné strategie  

• Expanzivní strategie  

• Úhybné strategie  

• Bojovné strategie 
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Další typy strategií 

 

• Konkurenční strategie zaměřené na odběratele 

• Strategie pro celosvětové trhy 

• Strategie zaměřené na zprostředkovatele  odbytu 

• Strategie zaměřené na zájmové skupiny 

• Internetové strategie. [2] 

 

3.6. Strategie dle marketingového mixu 

 

V rámci strategií podle marketingového mixu definujeme strategie pro jednotlivé 

prvky marketingového mixu, konkrétně tyto: 

 

a) výrobkové; 

b) cenové; 

c) distribuční; 

d) komunikační.[2] 

 

3.6.1. Výrobkové strategie 

 

Jednotlivé výrobkové strategie se budou odvíjet od životního cyklu výrobku, neboť 

v každé etapě jsou různé příležitosti a problémy. Rozdíl také bude, zda se jedná o výrobek, 

který se teprve vyvíjí a je třeba ho zavést na trh, nebo o již zavedený výrobek, u něhož je 

třeba identifikovat, v jaké fázi se nachází. 

 

Součástí výrobkové strategie budou rozhodnutí o následujících aspektech: 

 

• Design výrobku - ptáme se, např. zda bude design prodejním „tahákem", nebo ne. 

• Kvalita výrobku - kvalita musí být v souladu s ostatními prvky marketingového mixu 

• Vlastnosti výrobku - jaké vlastnosti přidáme, abychom zvýšili hodnotu výrobku 

nabízeného našim cílovým trhům, příp. budeme-li nabízet tyto vlastnosti za úplatu, 

nebo jako běžnou součást výrobku. 
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• Značka - rozhodnutí o značce je velice důležité, neboť jak bylo řečeno, značka 

představuje velikou hodnotu: zákazníci se orientují podle značek, spojují si je s 

kvalitou, spolehlivostí a jsou zárukou prodejů. Také odlišují firmu (příp. firmu) od 

ostatních. 

• Další - záležitosti týkající se záruky, servisu a jiných aspektů. [2] 

 

Životní cyklus výrobku 

 

Na následujícím obrázku je znázorněn životní cyklus výrobku. 

 

Obrázek 3 - Životní cyklus výrobku 

 

 
(Zdroj: http://ekonomie.topsid.com) 

 

Vývoj - výrobek či služba je pouze myšlenka, investuje se hodně do vývoje.  

 

Uvádění - uvedení výrobku na trh, propagační náklady jsou vysoké: je nutné 

upozornit na výrobek a následně zákazníky přesvědčit. [2] 

 

Možné strategie fáze zavádění: 

 

• Strategie rychlého sbírání - při této strategii se stanoví vysoká cena i náklady na 

propagaci. Firma usiluje o co největší zisk a velká propagace pomáhá urychlit 

pronikání výrobku na trh. 
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• Strategie pomalého sbírání - stanovíme vysokou cenu a udržujeme nízké náklady na 

propagaci. Jde o získání co největšího zisku z každého výrobku. Malá propagace 

snižuje marketingové výdaje a nasazení vysoké ceny umožňuje rychlejší pokrytí 

nákladů. Tato strategie je uplatňována u technologicky vynikajících výrobků. 

• Strategie rychlého pronikání - uvedení výrobku s nízkou cenou a vysokými náklady na 

propagaci. Tato strategie vyžaduje delší dobu pro pokrytí nákladů, slibuje zisk vyššího 

tržního podílu a dlouhodobějšího zisku v budoucnu. 

• Strategie pomalého pronikání - nízká cena a nízké náklady na propagaci. Firma udržuje 

nízké náklady a předpokládá, že poptávka po výrobku je ovlivněna spíše cenou než 

propagací. 

 

Růst - výrobek či služba získávají pozici na trhu, první uživatelé jsou spokojeni, 

výrobek kupují i další zákazníci. Je dobré přemýšlet, jak snížit náklady na dodání nového 

výrobku. [2] 

 

Možné strategie fáze růstu: 

 

• zvyšování kvality nového výrobku, přidání nových vlastností, zdokonalení; 

• rozšíření sortimentu; 

• vstup na nové tržní segmenty; 

• získání nových zákazníků, zvýšená snaha si je udržet; 

• zvýšení podílu celkových nákupů zákazníků; 

• ve vhodný okamžik snížit cenu pro přilákání zákazníků. 

 

Firma se musí rozhodnout, která z těchto možností zajistí nejlepší návratnost - 

analýzou potřebných finančních a lidských zdrojů, předpokládaného zlepšení podnikové 

výkonnosti a zhodnocením pravděpodobnosti úspěchu či případného neúspěchu. [2] 

 

Zralost - trh se nasycuje, existuje přebytek kapacity, zvyšuje se rozpočet na výzkum 

a vývoj s cílem zdokonalit výrobek, zůstávají pouze dobře zavedení konkurenti. Pro tuto 

fázi je také charakteristická snaha o udržení zákazníků. [2] 

 

Možné strategie fáze zralosti: 

 



 

18 

• snaha o rozšíření trhu buď zvýšením počtu uživatelů nebo častějším používáním; 

• snaha o modifikaci výrobku - zdokonalení kvality, zdokonalení vlastností, 

zdokonalování stylu; 

• modifikace marketingového mixu - snaha o stimulaci prodeje změnou jedné nebo více 

proměnných marketingového mixu (např. snížení ceny, rozšíření distribučních cest, 

zvýšení výdajů na reklamu aj.); 

• některé firmy se zbavují slabých výrobků, aby mohly investovat jinde. 

 

Pokles - postupné stažení výrobku z trhu a jeho náhrada novým výrobkem. Pokles 

prodeje je buď rychlý nebo pomalý z důvodu technologického pokroku, přesunu 

zákaznických zájmů, zvýšení domácí či zahraniční konkurence. Zvýšený marketing bude 

mít malý účinek na prodeje a nebude nákladově výhodný, pokud se neidentifikují nové 

trhy. Firma se snaží revidovat marketingové strategie: uvažuje, co s výrobky. Je třeba 

nejprve identifikovat slabé výrobky a poté uplatnit jednu z možných strategií. [2] 

 

Možné strategie fáze poklesu: 

 

• zvyšování investic firmy pro zvýšení nebo udržení konkurenční pozice; 

• udržování stávající úrovně investic; 

• výběrové snižování investic pro neefektivní zákaznické skupiny a zvyšování 

investic pro malé, perspektivní zákazníky; 

• sklízení firemních investic ve snaze získat rychle hotovost; 

• zbavení se obchodu. [2] 

 

3.6.2. Cenová strategie 

 

Cenové strategie patří k jedněm z nejpodceňovanějších částí marketingového mixu. 

Manažeři se totiž dopouštějí chyby, když rozhodují o ceně na základě nákladů, které jsou 

nutné k výrobě výrobku, a k tomu přidají marži. Nebo se rozhodují podle konkurenční 

ceny bez dalších informací. 

 

V dokonalém světě by to zřejmě takto fungovalo, ale v nedokonalém světě, kde 

nikdo nemá všechny informace, takto nelze postupovat. Navíc, cena je jedním z důležitých 
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faktorů působícím při nákupním rozhodování, proto je důležité zvolit její správnou výši. 

Zákazník totiž má za to, že vyšší cena = vyšší kvalita a naopak.[10] 

 

Cenovou strategii může firma vybírat z následujících možností: 

 

• Prémiová cenová strategie - prodej za vyšší ceny, ale nabídka vysoké kvality. 

• Penetrační cenová strategie - nabídka nízké ceny za účelem získání tržního podílu, 

pak zvýšení ceny. 

• Konkurenční cenová strategie - nízká zaváděcí cena: předpokládá nízké náklady, 

využití předností hromadné výroby, dosažení vysokého objemu prodeje a snaha o 

konkurování cenou. 

• Ekonomická cenová strategie - prodej za nízké ceny při nabídce levných značek. 

• Diferenční cenová strategie - prodej stejné kvality i kvantity za rozdílné ceny. 

Prodejní ceny se diferencují podle jednotlivých trhů v závislosti na tržních 

podmínkách, rozdílech v nákladech na obsluhu jednotlivých zákazníků a na 

způsobu, jak zákazníci hodnotí nabídku firmy.  

• Strategie cenových variant - strategie spočívající v nabídce různých výrobků a 

služeb za různé ceny podle individuálních potřeb zákazníků. Firma tak může mít ve 

své nabídce mnoho různých cenových variant za své služby. 

• Strategie ocenění výrobkové řady - u podniků nabízejících více výrobků. Jde o 

maximalizaci zisku za celou řadu. 

• Cenová strategie pro komplementární výrobky - různé ceny pro výrobky, které 

spolu souvisí. 

• Strategie přechodných slev - firma se rozhodne pro přechodné speciální cenové 

nabídky a zvýhodnění. Tato strategie je náročná na komunikaci. 

• Strategie přidané hodnoty - firma se rozhodne nabízet služby navíc, např. rychlý 

dovoz, servis, pohodlný nákup, čímž se snaží kompenzovat vyšší cenu. Firma 

ovšem musí hodně komunikovat se zákazníky.[10] 
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3.6.3. Distribuční strategie 

 

Distribuce se zaměřuje na umožnění bezproblémové spotřeby nebo užití výrobku 

jeho vhodným doručením a umístěním na trhu. Jde tedy o nalezení nejvhodnější cesty 

doručení výrobku ke spotřebitelům. Protože ne všechny firmy dodávají své výrobky přímo, 

může být mezi výrobcem a spotřebitelem řada distribučních článků, které cestu prodlužují, 

komplikují a zdražují.[10] 

 

Cíle distribuce: 

 

• minimalizace distribučních nákladů; 

• určení vhodné distribuce pro každý cílový trh v souladu s tržním prostředím; 

• určení vhodné distribuce podle typu výrobku; 

• určení vhodné distribuce podle přání zákazníků. 

 

Známe dva druhy distribučních cest: 

 

1) Distribuční cesty přímé - výrobek jde přímo od výrobce ke spotřebiteli. 

2) Distribuční cesty nepřímé - mezi výrobcem a zákazníkem je jeden nebo více 

distribučních článků 

 

Rozlišujeme následující strategie: 

 

Strategie intenzivní distribuce - díky této strategii je umožněn prodej ve velkém 

množství na všech příhodných místech. Je vhodná pro zboží s nízkou cenou a nízkou 

marží. Strategie umožňuje zvýšit prodeje a zvyšuje povědomí v myslích zákazníků. 

Nevýhodou je, že je těžké kontrolovat velké množství distributorů, kteří zároveň prodávají 

i jiné značky.[10] 

 

Strategie exkluzivní distribuce - tato strategie se zaměřuje na malý počet míst, kde 

se zboží prodává. Výrobce pečlivě vybírá mezičlánek, který vybaví výhradními právy 

prodeje pro určitou oblast. Strategie je vhodná pro zboží s vysokou cenou, vysokou marží a 

malým objemem. Tato strategie umožňuje lepší kontrolu prodejů a služeb, napomáhá 
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zvýšit image výrobku a umožňuje rozvinout loajalitu distributora i navázat s ním užší 

vztah.[10] 

 

Strategie selektivní distribuce - prodej zboží na omezeném počtu míst: ne u všech 

obchodníků, ale ani ne u výhradních distributorů. Tato strategie umožňuje lepší pokrytí než 

exkluzivní distribuce a lepší kontrolu i nižší náklady než intenzivní distribuce. Zaměřuje se 

na několik článků, které jsou schopny nabízet celou výrobkovou linii a poskytnout 

požadovaný servis.[10] 

 

3.6.4. Komunikační strategie 

 

Komunikační strategie přispívají k dobré informovanosti zákazníka a k úspěšnému 

prodeji zboží. Bez komunikace se nemůže informace o existenci naší firmy či našeho 

výrobku či služeb dostat k zákazníkům a k dalším firmám. V marketingové komunikaci je 

důležité si vždy jasně stanovit komunikační cíl, kterého chceme dosáhnout, a pak většinou 

není těžké zvolit odpovídající metodiku ověření jeho dosažení. [2] 

 

V rámci komunikační strategie je třeba rozhodnout o komunikačním mixu. Složky 

komunikačního mixu používají firmy ke komunikaci s jejich cílovými skupinami, aby 

odlišily své výrobky, připomněly se, informovaly a přesvědčily své stávající i potenciální 

zákazníky. Jednotlivé složky komunikačního mixu představují: 

 

• reklama; 

• public relations (PR) - vztahy s veřejností; 

• podpora prodeje; 

• osobní prodej.[2] 

 

Někdy se také uvádějí přímý marketing, výstavy a veletrhy a sponzoring. Všechny 

složky musejí být v souladu a vysílat jednotnou zprávu cílové skupině. 

 

V rámci komunikace mluvíme o tzv. „pull" a „push" strategiích: 
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Účelem push strategie je vytvořit poptávku po výrobku: výrobce propaguje 

výrobek u velkoobchodu, velkoobchod u maloobchodu a ten ho propaguje u zákazníka. 

Účinnými nástroji při této strategii je u některých typů firem, osobní prodej a podpora 

prodeje. Jiné firmy využijí reklamu jako hlavní nástroj této strategie. 

 

Pull strategie vyžaduje vysoké výdaje na reklamu a propagaci, aby vybudovala 

poptávku po výrobku, která vzejde od zákazníků. Pokud je tato strategie úspěšná, zákazníci 

požadují výrobek po maloobchodu, ten po velkoobchodu a velkoobchod po výrobci.[2] 

 

3.6.5. Ansoffova růstová strategie 

 

Ansoffovy růstové strategie jsou založeny na tržním prostoru pro výrobek, jedná se 

o vztah výrobek-trh. Ansoffova matice, která je zobrazena na následujícím obrázku, 

poskytuje první podnět při hledání strategického zaměření podniku 

 

                        Obrázek 4 - Ansoffova matice 
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Strategie penetrace trhu - současné výrobky, současné trhy: snaha o zvýšení 

spotřeby výrobků stávajícími zákazníky (aby si kupovali výrobek častěji nebo větší 

množství). Dále jde o získání nových spotřebitelů, tj. získat zákazníky konkurence 

účinnější propagací, nalezením nedostatků u konkurence, rozšiřováním maloobchodního 

prodeje, nižšími cenami.[2] 

 

Tato strategie je možná, pokud trh rychle roste, je šance získat další tržní podíl na 

úkor konkurentů nebo trh je dostatečně velký. Pokud firma již má velký tržní podíl, musí 

zvážit, zda nedosáhne větší návratnosti rozšířením nabídky výrobků či služeb.[2] 
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Strategie vývoje výrobku - nové výrobky, současné trhy: firma se snaží přijít 

s něčím novým na současný trh, např. zvýšením kvality či jiných charakteristik stávajícího 

výrobku, vývojem nového výrobku, který reaguje na nové potřeby 

zákazníků na současných trzích.[2] 

 

Tato strategie je vhodná, pokud má firma silný tržní podíl na určitém trhu. Strategie 

může být důvodem pro akvizici jiné firmy, která je relevantní pro náš trh, či pro navázání 

spolupráce s jinou firmou. Protože vývoj nového výrobku bývá většinou velmi nákladný, 

neznamená to, že modifikaci či vývoj nového výrobku musíme dělat vlastními silami. Při 

silném postavení může firma zvážit, zda pro ni nebude lepší nalézt nové trhy.[2] 

 

Strategie rozšiřování, rozvoje trhu - současné výrobky, nové trhy: podnik působící 

na spotřebitelském trhu se rozhodne přejít na trh organizací, hledá nové marketingové 

cesty, nové trhy pro současné výrobky, např. v zahraničí.[2] 

 

Strategie diverzifikace - nové výrobky, nové trhy: tato strategie je riskantní, neboť 

se jedná o nové výrobky, které nejsou vyzkoušené, a firma si nemůže být jistá, že s těmito 

výrobky uspěje. Na druhé straně se firma snaží proniknout na nové trhy, kde nezná 

dokonale prostředí, takže úspěch není nikdy předem zaručen.[2] 

 

3.6.6. Porterova konkurenční strategie 

 

Strategie směřující k dosažení konkurenční výhody byly poprvé představeny 

Michaelem Porterem, proto se jim také někdy říká Porterovy strategie nebo generické 

strategie. 

 

Profilování na trhu je možné pomocí výhody výkonové a nákladové. Je možné 

usilovat o vedoucí pozici v nákladech, resp. v ceně, nebo uplatnit strategii diferenciace, 

odlišení (někdy označenou jako strategie vůdčí pozice v jakosti). Třetí možností je zajištění 

úspěšné strategické pozice koncentrací na vhodné tržní segmenty. Porterovy strategie jsou 

zobrazeny na následujícím obrázku.[2] 

 



 

24 

Obrázek 5 - Porterovy konkurenční strategie 

 

V
ys

ok
ý Zaměření na 

diferenciaci 

Diferenciace 

S
tu

pe
ň

 

di
fe

re
nc

ia
ce

 

N
íz

ký
 Zaměření na 

náklady 

Vedoucí pozice v 

nákladech 

  Úzký Široký 

  Rozsah podnikových aktivit 

   

Zdroj: [2] 

 
Podnik s nejnižšími náklady (vedoucí pozice v nákladech) - účelem je mít nejnižší 

náklady na výrobu a distribuci v odvětví a tím nabídnout výrobky za nejnižší cenu či nižší 

než konkurence a získat tak větší podíl na trhu. [2] 

 

Nízká nákladová pozice představuje silnou bariéru vstupu na trh pro ostatní firmy a 

brání firmu před substitučními výrobky. Tato  strategie je realizovatelná v případě 

masových výrobků, u nichž není možná diferenciace a které jsou akceptovány většinou 

spotřebitelů. [2] 

 

Diferenciace, odlišení výrobku či služby - účelem je odlišit se od konkurence a 

nabízet dokonalejší nebo lepší výrobek, náklady nejsou prioritní. Firma si účtuje vyšší cenu 

při této strategii, která odráží vyšší výrobní náklady či přidanou hodnotu. Firma se 

soustředí na dosažení výkonu v některé důležité oblasti přínosu pro zákazníka, oceňované 

trhem jako celkem. [2] 

 

Tato strategie je uskutečnitelná tehdy, pokud jsou výrobky odlišitelné a nedají se 

jednoduše napodobit, zákazníci mají různorodé potřeby, dokážou diferenciaci ocenit a jsou 

ochotni ji zaplatit. [2] 

 

Koncentrace, zaměření - firma se zaměří spíše na jeden či více úzkých segmentů 

trhu místo toho, aby usilovala o celý trh. Zaměří se tam, kde je skulina na trhu, atraktivní 

segment. Pozornost pak soustředí buď na nízké náklady nebo diferenciaci. Snaží se co 

nejlépe poznat potřeby těchto segmentů a usiluje o vedoucí postavení v ceně nebo jiné 

oblasti zájmů zákazníků. [10] 
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3.7. Výběr marketingové strategie 

 
V praxi používají marketingoví manažeři nejrůznější nástroje, které jim pomohou 

lépe zhodnotit situaci a vybrat vhodné marketingové strategie. [10] 

 

Tyto nástroje jsou využívány v malých i středních firmách, v malých firmách 

ovšem v upraveném rozsahu. I malá firma musí vědět, jak jsou její výrobky či služby 

ziskové či jaké jsou její silné a slabé stránky. V případě větších firem je doporučeno využít 

všech následujících nástrojů pro přesnější naplánování a zjištění informací důležitých pro 

strategické rozhodování. [10] 

 
3.7.1. BCG matice 

 
BCG matice byla vytvořena firmou Boston Consulting Group, aby pomohla firmám 

analyzovat jejich obchodní jednotky nebo výrobkové řady. Následující obrázek znázorňuje 

matici BCG. [2] 

 

Obrázek 6 - matice BCG 

 
(Zdroj: http://www.synext.cz) 

 

Matice posuzuje dva faktory strategické úspěšnosti: 
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• Vertikální osa - očekávaná míra růstu trhu:  rozlišujeme rychle nebo pomalu 

rostoucí trhy. Vyšší míra růstu je doprovázena nutností investovat peněžní prostředky. 

Míra tržního růstu je ukazatelem síly trhu, jeho budoucího potenciálu a také atraktivity pro 

budoucí konkurenty.  

• Horizontální osa - relativní tržní podíl:  představuje pravděpodobné 

vytvořené peněžní prostředky. Při růstu tržního podílu se předpokládá, že bude vytvořeno 

více peněz. Rozlišujeme vysoký a nízký relativní tržní podíl - podíl firmy se posuzuje vůči 

jejímu největšímu konkurentu. [7] 

 

Základem tohoto modelu je myšlenka, že čím vyšší tržní podíl náš výrobek má 

nebo čím rychleji určitý trh roste, tím lepší je to pro naši firmu. Pozice výrobku v této 

matici tedy vypovídá o spotřebě nebo tvorbě finančních prostředků na tento výrobek. [7] 

 

Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů, z nichž každý představuje odlišný typ 

obchodu: 

 

Otazníky - výrobky s nízkým tržním podílem, ale operující na trhu s vysokým 

tempem růstu. Otazníky mají potenciál, ale vyžadují peněžní hotovost za účelem zvýšení 

tržního podílu na úkor silnějších konkurentů. Je třeba zvážit, zda investovat do otazníků, 

do kolika obchodů a které stáhnout z trhu, protože představují nejistou budoucnost. Mohou 

být ztrátové i ziskové. 

 

Hvězdy - když je otazník úspěšný, stane se hvězdou, která má relativně silné 

postavení vůči ostatním konkurentům a operuje na trhu s vysokým tempem růstu. Je třeba 

vynaložit velké peněžní prostředky na udržení pozice. Hvězdy jsou ziskové. Očekává se, 

že v budoucnu se po snížení tempa růstu stanou peněžními krávami. 

 

Peněžní krávy - peněžní krávy mají vysoký relativní tržní podíl, ale nízké tempo 

růstu trhu. Jsou to úspěšné produkty, které nepotřebují velké množství investic. Produkují 

velkou peněžní hotovost, která je používána k financování ostatních skupin, zejména 

hvězd.  
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Psi - produkty s nízkým relativním tržním podílem na málo atraktivním trhu s 

nízkým tempem růstu. Většinou přinášejí nízké zisky, někdy ztráty. Je třeba zvážit, zda je 

omezit nebo zastavit, zejména pokud nejsou perspektivní. [7] 

 
Postup při analýze: 

a) Vytvoření matice a zjištění potřebných údajů a čísel, jako relativní tržní 

podíl, předpokládaný růst trhu, tržby. 

b) Zjištění pozice v matici a zanesení jednotlivých výrobků do matice. 

c) Zhodnocení portfolia a postavení jednotlivých výrobků - určení, zda je 

portfolio zdravé. 

d) Stanovení strategie pro každý výrobek a přiřazení finančních prostředků. [2] 

 

Pro každý výrobek lze vybrat z následujících strategií, které určují, jak se chovat a 

jak postupovat na základě výsledků analýzy: 

 

Budovat tržní podíl - cílem je zvýšení tržního podílu výrobku na trhu. Vhodné pro 

otazníky s předpoklady stát se hvězdou, někdy i u hvězd vytvářejících významné příjmy na 

rostoucích trzích. Vyžaduje značné finanční prostředky. 

 

Udržovat - firma investuje jen tolik, aby udržela výrobek v současné pozici, tj. 

cílem je udržení tržního podílu. Vhodné pro silné peněžní krávy, aby přinášely hotovost. 

 

Sklízet — firma snižuje výši investovaných peněz, aby maximalizovala krátkodobě 

peněžní hotovost a zisk z daného výrobku. Vhodné pro slabé peněžní krávy, jejichž 

budoucnost je nejasná. Může se použít také u otazníků a psů. 

 

Zbavovat se - cílem je obchod prodat, zlikvidovat, aby se peněžní prostředky 

použily jinde. Vhodné pro psy a otazníky, které působí jako brzda při získávání zisků. 

 

Výrobky prodělávají životní cyklus. V ideálním případě začínají jako otazníky, 

stávají se hvězdami, potom peněžními krávami a na závěr jsou z nich psi. Jestliže skutečná 

dráha určitého výrobku není uspokojivá, měla by firma navrhnout novou strategii. [7] 

 

Přednosti a nedostatky modelu: 
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Model BCG má následující výhody: 

• jednoduchý model, který lze využít jako vodítko při plánování, ukazující silné a slabé 

stránky firmy (z hlediska současné ziskovosti); 

• ukazuje, jakou hotovost budou jednotlivé výrobky vyžadovat v určitém časovém 

období. [2] 

 

Model má tyto nevýhody: 

• posuzuje pouze dva faktory, které ne vždy znamenají faktor úspěchu nebo atraktivitu 

trhu; 

• matice je značně zjednodušující, subjektivní; 

• matice uvažuje pouze o současné ziskovosti a neidentifikuje, které obchody nabízejí 

nejlepší investiční příležitosti. [2] 

 

3.7.2. SWOT analýza 

 
Název je odvozen od prvních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 

S = strengths = silné stránky; 

W = weaknesses = slabé stránky; 

O = opportunities = příležitosti; 

T = threats = hrozby. 

 

Swot analýza může být prováděna jako součást komplexní analýzy, kdy podklady 

získáme z provedené komplexní analýzy nebo jako samostatný krok. Zjišťujeme silné a 

slabé stránky, příležitosti a ohrožení. 

 

Při swot analýze se analyzují faktory interní, tedy silné i slabé stránky, a faktory 

externí neboli příležitosti a ohrožení.  

 
Silné stránky - za silnou stránku jsou považovány ty interní faktory, díky kterým má 

firma silnou pozici na trhu. Představují oblasti, v kterých je firma dobrá. Lze je použít jako 

podklad pro stanovení konkurenční výhody. Jedná se o posouzení podnikových schopností, 

dovedností, zdrojových možností a potenciálu. 
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Slabé stránky - jsou přesným opakem silných stránek. Firma je v něčem slabá, 

úroveň některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky znamená slabou 

stránku, což brání efektivnímu výkonu firmy. 

 

Příležitosti — příležitosti představují možnosti, s jejichž realizací stoupají vyhlídky 

na růst či lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují podnik 

vůči konkurenci. Aby je mohl podnik využít, musí je nejprve identifikovat. Teprve po 

jejich využití s nimi může počítat. 

 

Hrozby - nepříznivá situace či změna v podnikovém okolí znamenající překážky 

pro činnost. Mohou znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. Podnik musí rychle 

reagovat odpovídajícím způsobem, aby je odstranil či minimalizoval. 

 

V praxi občas dochází k problémům při zařazení jednotlivých faktorů do správné 

kategorie. Velmi často se zaměňují jednotlivé kategorie, např. příležitost je uvedena pod 

silnými stránkami či opačně. Je třeba si uvědomit, že silné a slabé stránky jsou interní 

faktory, které se týkají firmy, mají na ni bezprostřední vliv a firma je může ovlivnit. 

Příležitosti i hrozby jsou externí faktory tykající se okolí firmy, které může buď využít, 

nebo jimž musí čelit. [7] 

 
Postup při swot analýze 

 
1. vytipujeme faktory v rámci jednotlivých kategorií, tj. faktory, které představují silné a 

slabé stránky, příležitosti a ohrožení pro náš podnik; 

2. umístíme faktory do jednotlivých kategorií; 

3. posoudíme jednotlivé faktory z hlediska významnosti a závažnosti pro podnik; 

4. navrhneme příslušná strategická opatření. 

 
Je třeba si uvědomit, že jednotlivé silné nebo slabé stránky nemají pro podnik 

stejnou důležitost, např. špatný manažer má větší vliv na podnik než nízká úroveň podpory 

prodeje, silná stránka pro jeden podnik může být slabá stránka pro jiný podnik. Je tedy 

nezbytné identifikovat významné silné stránky a využít jejich vliv, na druhé straně 

identifikovat závažné slabiny a neutralizovat jejich vliv. [7] 
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I v případě příležitostí a hrozeb platí, že různé příležitosti jsou různě přitažlivé, 

využitelné či pravděpodobné. Stejně hrozby mají odlišnou intenzitu a vliv na podnik. Je 

třeba identifikovat zajímavé příležitosti, které s vysokou pravděpodobností nastanou a jež 

lze využít, a na druhé straně závažné hrozby, které také s vysokou pravděpodobností 

mohou nastat a jichž je třeba se vyvarovat nebo jim předcházet. [7] 

 

 

3.8. Rozhodování o ceně v obchodní firmě 

 

Cenu můžeme charakterizovat jako částku, za kterou jsou produkty nabízeny na 

trhu. Je vyjádřením hodnoty pro spotřebitele. Je to peněžní obnos, který spotřebitel 

vynakládá výměnou za užitek, který mu přináší zakoupený výrobek nebo služba. Cena je 

jednou z nejdůležitějších marketingových proměnných obchodníka. [10] 

 

Dominance zákazníka na trhu vytváří tlak na snižování cen. Při dnešní vysoké 

informovanosti zákazníků o nabídce na trhu i cenách srovnatelných výrobků a při jeho 

suverenitě může být někdy obtížné stanovit cenu optimálním způsobem. Při tvorbě ceny 

však musí prodejce (ostatně jako i u dalších nástrojů marketingového mixu) vycházet nejen 

z toho, jak cena působí na zákazníka, jak ji vnímá a jak podle ní reguluje své spotřebitelské 

chování, ale i z reakcí konkurentů. V neposlední řadě musí brát v úvahu ceny, za které 

nakupuje od výrobců. [10] 

 

 

3.8.1. Specifika ceny v obchodní firmě 

 

Proč je cena označována za dominantní nástroj obchodníka? Tento nástroj může 

obchodník relativně snadno ovládat. Zatímco výrobek, jeho charakteristické vlastnosti, 

funkčnost, estetika atd. je „v rukou" výrobce, určení ceny je víceméně na obchodníkovi. 

[10] 

 

Cena je významným faktorem ovlivňujícím poptávku. Je prostředkem, který slouží 

k nalákání zákazníka, k jeho přivedení do prodejny, ke zvýšení počtu zákazníků. Na výši 

ceny, respektive na vnímané výši ceny, zákazníkem a na cenové citlivosti spotřebitelů 
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záleží, kolik zákazníků bude prodejnu navštěvovat a jak vysoké budou tržby obchodníka. 

Určení správné ceny je velmi důležité, ale také obtížné. Cena nesmí být příliš nízká ani 

příliš vysoká. Oba extrémy by mohly vést k odchodu zákazníků. [10] 

 

Cena je rovněž faktorem ovlivňujícím efektivnost obchodní a výrobní činnosti. 

Prostřednictvím ceny je obchodníkovi usnadněna komunikace - nastavením určité cenové 

úrovně je zákazníkovi zřejmý užitek, který je spojen s nabízeným produktem nebo službou. 

Cena je nejviditelnější pomůckou pro srovnání fyzických a technických parametrů zboží. 

Obchodník velmi jednoduše prostřednictvím ceny dává signál o kvalitě nabízeného zboží. 

Spotřebitelé se rozhodují často „heuristicky" dle schématu: Je to drahé, bude to tedy 

kvalitní. [10] 

 

 

3.8.2. Rozhodování o ceně 

 

Běžným rozhodováním o cenách je v maloobchodních firmách pověřen střední 

management. Top management se zabývá určováním strategií cen, nikoliv stanovením cen 

jednotlivých sortimentních položek. Cenová agenda v maloobchodě je velmi rozsáhlá a 

náročná, o výši cen se v obchodě rozhoduje v podstatě denně. Množství produktů, které je 

třeba ocenit, vede k tomu, že existuje snaha tvorbu ceny maximálně zjednodušit. To 

umožňuje metoda nákladová, která je v maloobchodě zpravidla používána. [10] 

 

V maloobchodě je hlavním cílem cenové tvorby zajistit ziskovost nabídky jako 

celku - nikoliv ziskovost jednotlivého produktu. Rovněž zákazník vnímá sortimentní 

nabídku a cenovou hladinu prodejny jako celek, nesrovnává detailně ceny jednotlivých 

produktů. Zajímá se o to, kolik „stojí" jeho nákup. Svou roli při vnímání a srovnávání 

cenové hladiny prodejny hrají i další faktory dotvářející charakter nabídky - šíře a hloubka 

sortimentu, dostupnost prodejny, nabízené služby. [10] 

 

Při rozhodování o cenách, při vytváření cenové politiky, je vhodné dodržovat tento 

postup: 

 

1) Stanovení cílů - čím je cíl jasněji stanoven, tím lépe se určuje cena. 
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2) Zjištění poptávky - pomocí cenové citlivosti spotřebitele. Je při tom třeba 

respektovat, že krátkodobá a dlouhodobá cenová elasticita se mohou lišit. 

3) Odhad nákladů fixních i variabilních. 

4) Analýza nákladů, cen a nabídky konkurence - ceny konkurence by firma ne-

měla slepě kopírovat, měla by zohlednit odlišné aspekty své nabídky, tzn. 

pokud firma nabízí něco navíc oproti konkurenci, měla by být cena o něco 

vyšší. 

5) Výběr metody tvorby cen. 

6) Volba konečné ceny - metody tvorby cen zužují rozsah pro volbu ceny, na 

závěr je třeba definitivní „doladění".[10] 

 

Při rozhodování o ceně sleduje maloobchodník cíle, které jsou odlišné od cílů vý-

robce. Obchodník bude usilovat především o získání zákazníka a o zvýšení počtu zá-

kazníků, kteří budou přicházet do prodejny a budou u něj uskutečňovat své nákupy. Dalším 

cílem je zvýšení objemu prodejů i tržeb a zvýšení prodeje pomalu-obrátkového zboží. [2] 

 

V maloobchodní firmě se při zvažování cenové úrovně bere v potaz celá řada 

okolností, které se dotýkají činnosti obchodní firmy a mají vliv na úspěšnost jejího 

podnikání. Důležité faktory, s ohledem na něž se volba cenové hladiny odvíjí: 

 

Interní faktory: 

 

• náklady na nákup zboží; 

• mzdové náklady; 

• náklady na zásoby; 

• náklady na prodejní, skladovací, doplňkové plochy; 

• náklady na reklamu, podporu prodeje atd.; 

• marketingové cíle a strategie firmy; 

• sortimentní zaměření (šíře, hloubka) a charakter zboží a nabídka služeb. 

 

Externí faktory: 

 

• celkový stav ekonomiky země; 
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• poptávka a její cenová elasticita; 

• konkurence a její cenová strategie; 

• legislativa; 

• kulturní a etické faktory. [10] 

 

Základní otázky, které je třeba v souvislosti s cenou vyřešit, se týkají nastavení 

správné cenové úrovně v souvislosti se zvoleným zaměřením na cílovou skupinu. Jedná se 

o tři základní polohy: 

 

• nízké ceny - pro segment zákazníků citlivých na ceny; 

• průměrné ceny - pro segment orientující se na poměr cena/kvalita; 

• vysoké ceny - pro náročnější zákazníky, kteří vyhledávají značkové zboží a očekávají 

doprovodné služby. [2] 

 

3.8.3. Cenové strategie 

 

Volbou cenových strategií se zabývá top management obchodní firmy. Rozhoduje 

se v zásadě mezi dvěma základními směry: 

 

Strategie everyday lowpricing, tedy strategie trvale nízkých cen (EDLP) - jedná se 

o strategii, při které jsou ceny dlouhodobě nastaveny na nízké úrovni, obchodní firma 

nepoužívá cenovou propagaci a výprodejové akce nebo jen nepříliš často. Vychází z toho, 

že dlouhodobě konstantní ceny jsou pro zákazníka jistota, a z toho, že zákazníci nemají čas 

vyhledávat informace o výprodejích, sledovat letáky a vystřihovat kupony. Této strategii se 

musejí přizpůsobit další marketingové proměnné, obchodní firma musí snížit náklady na 

provoz, přizpůsobit design prodejny atd., jinak tato strategie „nefunguje". Tato strategie je 

v současném silném konkurenčním prostředí obchodníky hojně využívána. Zdá se být 

výhodná, protože šetří náklady spojené s propagačními akcemi. [3] 

 

Strategie high lowpricing, tedy strategie vyšších cen - ty jsou provázeny 

propagačními akcemi, které mají za cíl nalákat zákazníky. Ceny jsou při těchto akcích 

stanoveny pod úrovní EDLP. 
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Průměrné ceny mohou být u obou strategií stejné, zákazníky jsou ale jako nižší 

vnímány ceny EDLP. Tendence maloobchodníků je používat EDLP, někdy s ohledem na 

konkurenční prostředí dokonce extrémně nízké ceny. Na strategii EDLP postavila svůj 

úspěch například společnost Wal-Mart. [10] 

 

Další možné cenové strategie: 

 

• Strategie nízkých cen - cena je určujícím, dominantním faktorem, který vytváří image 

firmy. 

• Strategie selektivně nízkých cen - podstata spočívá ve vytipování produktů, podle 

kterých zákazník posuzuje celkovou cenovou úroveň sortimentu. 

• Strategie celkově nízké cenové hladiny. 

• Strategie výprodejových akcí - maloobchodník využije příležitostně akční cenově 

výhodné nabídky. 

• Strategie cenových garancí - maloobchodník se zaručí, že poskytuje nejnižší cenu v 

rámci konkurenčních výrobků, přislíbí vrácení částky, o kterou jeho cena převyšuje 

cenu konkurenčního produktu. 

• Strategie levného sortimentu - maloobchodník se orientuje na vybraný okruh zboží s 

nízkou cenou. 

• Strategie vysokých cen - obchodník vyhledává jiné diferenciační faktory, než je cena. 

Určující je v tomto případě kvalita nabízených produktů a služeb (vysoká cena je s ní 

logicky spojena). [7] 

 

3.8.4. Metody tvorby cen 

 

Obecně jsou při tvorbě cen využívány tři základní metody: nákladově orientovaná, 

konkurenčně orientovaná, hodnotově (poptávkově) orientovaná. V praxi se uvedené 

metody kombinují, nepoužívá se jen jedna z nich. Při tvorbě ceny obchodní firma 

zohledňuje průběh zákaznické poptávky, funkce nákladů a ceny konkurentů. [10] 
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Nákladově orientovaná metoda 

 

Předností této metody je její jednoduchost. Zjištění úrovně nákladů je pro firmu 

mnohem jednodušší než odhad, jak bude na cenu reagovat spotřebitel. Používá se jako 

stanovení ceny přirážkou nebo pomocí cílové rentability (analýza bodu zvratu). V 

maloobchodě je nejběžněji cena určována připočtením standardní ziskové přirážky k 

nákladům na jednotku výroby. 

 

Maloobchodní cena = náklady + zisková přirážka 

 

Tato metoda je vnímána jako „spravedlivá" pro prodávající i kupující. Její pomocí 

je vhodné určit minimální cenu, která pokryje náklady a zisk. Vztah ceny a poptávky není 

použitím této metody vůbec zohledněn. 

 

Konkurenčně orientovaná metoda 

 

Jedná se metodu, při které firma sleduje ceny konkurenčních firem a v podstatě je s 

menšími úpravami kopíruje. Nákladům a poptávce je věnována malá pozornost. 

Neumožňuje firmě diferencovat se prostřednictvím ceny. [10] 

 

 

3.9. Rozhodování o distribuci v obchodní firmě 

 

Úkolem distribuce je zajistit, aby se výrobek dostal ke spotřebiteli. Distribuce 

obsahuje veškeré činnosti, které jsou s přemístěním výrobku z místa výroby do místa 

spotřeby spojené. Obchod vystupuje jako prostředník při zajištění posunu výrobku ke 

spotřebiteli, stojí mezi výrobní firmou a spotřebitelem. Je charakterizován jako jeden z 

distribučních mezičlánků. [7] 

 

Rovněž v obchodní firmě je úkolem distribuce efektivně zajistit spojení nabízeného 

zboží se zákazníkem. Marketingové řízení maloobchodní firmy prostřednictvím souboru 

nástrojů distribuční politiky je v tom smyslu spojeno především s těmito faktory: 

 

• volba vhodné lokality; 
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• volba vhodných forem prodeje; 

• analýza chování zákazníka ve vztahu k prodejně. 

 

Nutno podotknout, že rozhodování velkých společností a nezávislých 

maloobchodníků se v tomto rozhodování bude lišit. Velká firma se zabývá možností 

expanze na cizí trhy a rozhoduje, které oblasti a státy jsou vhodné k podnikání a přinášejí 

růstové příležitosti. Tato otázka však nebude relevantní pro střední a malé obchodní firmy, 

jejichž rozhodování o vhodné lokalitě se soustředí převážně na oblast regionu, města, 

respektive městské čtvrti. Drobný živnostník, se nebude ptát, zda je vhodné expandovat do 

Německa; bude se zajímat o to, zda uvolněná prodejna na náměstí může s ohledem na své 

umístění prosperovat. [7] 

 

3.9.1. Rozhodování o volbě lokality 

 

Volba lokality, ve které obchodní firma bude působit, je klíčovým rozhodnutím, 

které bude mít dlouhodobý a závažný dopad na úspěšnost jejího podnikání. Je to 

rozhodnutí strategického významu, v kratším časovém horizontu bez možnosti změny. 

Výběrem lokality je maloobchodní firma vázána na kupní potenciál zvolené oblasti a tato 

skutečnost výrazně ovlivňuje hospodaření firmy.  

 

Volbu lokality nelze pro mezinárodní firmy omezit na pouhé rozhodnutí, kde 

umístit maloobchodní provozní jednotku (prodejnu). Primárním rozhodnutím je volba 

země, kde bude firma rozvíjet své podnikatelské aktivity. To je součástí strategického 

řízení na úrovni vrcholové strategie.  

 

Vhodná oblast (stát) se volí nejen s přihlédnutím k současné situaci a současné 

kupní síle obyvatelstva a zvolené cílové skupině, ale i s ohledem na předpokládaný rozvoj 

dané oblasti v budoucnosti. Teprve poté následuje volba regionu (města) v daném státě a 

nakonec volba konkrétního umístění maloobchodní provozní jednotky. [10] 

 

Kroky, které se týkají marketingových rozhodnutí o volbě lokality: 

 

• rozhodnutí o volbě trhu (oblast, stát); 



 

37 

• rozhodnutí o lokalitě (městě) v rámci státu; 

• rozhodnutí o konkrétním místě ve městě (centrum, předměstí atd.) ; 

• rozhodnutí o volbě trhu. 

 

Rozhodnutí o umístění v rámci daného státu 

 

Nástrojem pro volbu umístění prodejen ve vybraném státě je územní analýza. Je 

nanejvýš důležité věnovat pozornost především demografickým a ekonomickým 

podmínkám území, na kterém má působit. Počet obyvatelstva, hustota osídlení, věková a 

sociální struktura, příjmy a výdaje obyvatelstva, kupní síla obyvatelstva, velikost a 

struktura domácností, charakter zástavby, stáří zástavby, spádové poměry a mnoho dalších 

ukazatelů jsou východiskem pro úvahy o lokalitě. Opět připomeňme, že je třeba znát nejen 

současnou situaci, ale také růstové možnosti - pohled do budoucna. Cílem územní analýzy 

je: 

 

• určit ekonomický potenciál lokality, 

• zhodnotit oblast z hlediska přitažlivosti a obsazenosti konkurencí vzhledem 

k velikosti koupěschopné poptávky, 

• rozhodnout o kapacitě maloobchodní prodejní jednotky. 

 

Území, na kterém bude maloobchodní prodejní jednotka působit, nazýváme zá-

jmová oblast. Je vymezena minimálním a maximálním rozsahem. Její minimální rozsah je 

dán minimální velikostí území, které je třeba pro zajištění rentabilního fungování provozní 

jednotky. Vychází z ekonomického potenciálu území, z počtu a charakteru konkurenčních 

firem na daném území, z vlastních parametrů prodejny (například ze sortimentních 

parametrů). Maximální rozloha je určena dostupností, tedy docházkovou a dojezdovou 

vzdáleností pro zákazníka. [10] 

 

Rozhodnutí o umístění maloobchodní jednotky 

 

Po analýze a výběru zájmové oblasti přichází na řadu rozhodnutí, na jakém místě ve 

zvoleném území maloobchodní jednotku umístit. Vychází se při tom ze stávajícího 

urbanistického řešení města a momentální obchodní vybavenosti. Obchodní vybaveností se 
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rozumí soubor maloobchodních jednotek v sídelních útvarech. Pro zajištění efektivního 

fungování maloobchodní jednotky je třeba, jak již bylo zmíněno výše, aby dosahovala 

určité výše obratu. Pokud budou konkurenční maloobchodní jednotky odčerpávat příliš 

velkou část koupěschopné poptávky, stane se provoz nerentabilním. Tomu lze předejít 

vhodným rozmístěním maloobchodních jednotek s přihlédnutím k frekvenci poptávky 

(podle charakteru sortimentu) a spádovým charakteristikám oblasti.  

 

Pro maloobchodní jednotky se zbožím občasné poptávky je vhodnou volbou zá-

jmová oblast většího rozsahu, aby byla zajištěna dostatečná rentabilita maloobchodní 

jednotky. Pro toto zboží jsou lidé ochotni cestovat dále, ale frekvence poptávky je nižší. 

Pro zboží denní poptávky je naopak k zajištění potřebné rentability dostačující zájmová 

oblast menšího rozsahu. [10] 

 

Další otázky k řešení jsou: 

 

• Půjde o samostatné, nebo skupinové řešení umístění? 

• Bude maloobchodní jednotka umístěna v neobchodním (bytovém) objektu, 

nebo v samostatném provozním objektu? 

 

Samostatné umístění maloobchodní prodejní jednotky je typické pro venkov nebo 

pro sídlištní zástavbu. Při tomto řešení nejsou v okolí žádné další maloobchodní jednotky. 

Skupinové umístění maloobchodní prodejní jednotky je například v nákupním centru, v 

jedné ulici, v nákupní pasáži atd. Takové společné umístění několika prodejních jednotek 

může více přitahovat zákazníky a zajišťovat vyšší prodeje. [10] 

  

Umístění v samostatném provozním objektu je řešením pro velkoplošné prodejní 

jednotky, například hypermarket či obchodní dům.  

 

3.9.2. Analýza chování spotřebitelů ve vztahu k prodejně 

 

Zda se podařilo lokalitu a konkrétní polohu maloobchodní provozní jednotky dobře 

vybrat, se odrazí v jejích výkonech - tedy v realizovaných tržbách. Umístění maloobchodní 

jednotky však není jediným faktorem, který má na prosperitě podíl. Záleží na mnoha 

dalších okolnostech a manažerských rozhodnutích. Je vhodné se zajímat také o to, zda: 
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• maloobchodní jednotka dokáže upoutat pozornost atraktivním vchodem, prů-

čelím, vývěsním štítem; 

• otevírací doba je zvolena správně třeba i s ohledem na pracovní dobu 

zákazníků; 

• sortimentní nabídka je přizpůsobena požadavkům zákazníků; 

• zboží je prezentováno vhodným způsobem; 

• forma prodeje odpovídá zvyklostem a požadavkům zákazníků; 

• vyhovuje plocha prodejny; 

• je vhodným způsobem využito prostředků podpory prodeje (akce apod.); 

• atmosféra prodejny odpovídá očekávání zákazníků; 

• je dostatečné množství personálu pro obsluhu a nevytvářejí se fronty, 

personál prodejny je vstřícný a odborně zdatný. 

 

 

3.10. Komunikace v obchodní firmě 

 

Komunikace obecně se obvykle chápe jako proces sdílení určíte informace s cílem 

odstranit či snížit nejistotu na obou komunikujících stranách.  

 

Marketingová komunikace je obecným označením všech složek komerční i 

nekomerční komunikace, jejíchž cílem je podpora marketingové strategie firmy. Je to 

řízený proces, jehož hlavním úkolem je informovat, přesvědčovat nebo ovlivňovat různě 

cílové skupiny a vést s nimi dialog. Marketingová komunikace umožňuje vštípit značku do 

mysli spotřebitelů, dotvářet její image. [9] 

 

Zákazníci nerozlišují mezi jednotlivými marketingovými nástroji firmy. Sledují a 

ukládají do paměti různé informace, které jsou spojeny s určitou značkou, produktem nebo 

firmou, a nerozlišují, jakým způsobem a jakými nástroji se k nim informace dostaly. Každý 

kontrakt s firmou, značkou, každá zpráva o nich formují představu, obraz, který si 

spotřebitelé o firmě vytvářejí. Pro podnik z toho vyplývá, že všechny informace sdělované 

navenek musí obsahovat shodné sdělení. V opačném případě by spotřebitelé nevěděli na 

čem jsou, byli by zmateni. [7] 
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Marketingová komunikace by se neměla soustředit na řešení krátkodobých cílů, 

jako jsou okamžité zvýšení povědomí o značce, změna spotřebitelských preferencí apod. 

Smyslem marketingové komunikace by mělo být řízení dlouhodobých vztahů se zákazníky 

během předprodejního, prodejního a spotřebního stádia včetně období po spotřebě. [10] 

 

3.10.1. Komunikační mix 

 

Marketingová komunikace je cíleně zabezpečována nástroji komunikačního mixu. 

Komunikační mix je jednou ze složek marketingového mixu, součástí klasického „4P". Je 

to „specialista" na komunikaci a jediný oddělitelný marketingový nástroj podniku. Bez 

zbývajících tří - výrobku, ceny, distribuce - by podnik nemohl zabezpečovat hlavní náplň 

své činnosti, bez komunikačních nástrojů to teoreticky možné je. Úlohou komunikačních 

nástrojů je podporování, podněcování, „povyšování" ostatních složek marketingového 

instrumentaria. Všechny marketingové nástroje musí být vzájemně sladěny tak, aby 

společně dosahovaly co největšího komunikačního efektu. [3] 

 

3.10.2. Marketingová komunikace v obchodní firmě 

 

Cíle marketingové komunikace obchodní firmy mohou být strategické a taktické. 

Strategické cíle jsou dosažitelné v dlouhodobém časovém horizontu, jsou široce zaměřené. 

Taktické cíle vycházejí z cílů strategických, jsou krátkodobého charakteru a bývají 

měřitelné. Mohou být zaměřeny na podporu spotřebitelských soutěží, výprodejových akcí, 

na zvýšení účinnosti P-O-P reklamy1. 

 

Komunikační strategie musí být v souladu s firemní marketingovou strategií. 

Rozhodování o vhodných formách marketingové komunikace probíhá v souladu s celým 

strategickým procesem segmentace.  

 

 

 

 

                                      
1
 point of purchase, tzn. různé prostředky používaně k podpoře prodeje, jako například 

stojany na vystavení zboží, upoutávky, katalogy atd. 
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3.10.3. Tvorba rozpočtu na marketingovou komunikaci 

 

Pro vytváření rozpočtu marketingové komunikace se používá několik různých 

metod. Každá z nich má své přednosti a nedostatky. 

 

Metoda procenta z obratu - Princip této metody spočívá ve vyčlenění finančních 

prostředků na komunikaci firmy přidělením určeného procenta z obratu. Výhodou takto 

stanoveného rozpočtu je, že vychází z reálných možností firmy; nevýhodou pak to, že takto 

postavený rozpočet nezohledňuje tržní příležitosti a jejich podporu marketingovou 

komunikací. Určení procentního přídělu je svým způsobem „libovolné", na zvážení 

managementu. Žádný postup přitom nevysvětlí, jaká výše obratu má být na komunikaci 

použita. [10] 

 

Podle možností firmy - Tato metoda vychází z finančních zdrojů, které má firma k 

dispozici. Rok od roku se finanční příděl na komunikaci může měnit. Je upřednostněn 

krátkodobý pohled, dlouhodobé plánování v podstatě není možné. [10] 

 

Podle konkurence - Firma se snaží na komunikaci vyčlenit takové množství 

finančních prostředků, aby získala obdobný prostor v médiích jako konkurenti. [10] 

  

Metoda podle cílů - Je to metoda postavená na plánování nákladů s ohledem na 

dosažení vytýčených cílů. Z hlediska dosažení komunikačních i prodejních účinků se jedná 

o metodu nejvhodnější. [10] 

 

3.10.4. Nástroje komunikace obchodní firmy 

 

Ke komunikačním nástrojům se obvykle řadí: reklama, podpora prodeje, public 

rela-tions, direct marketing, osobní prodej. V novém vydání Kotlerovy knihy Marketing 

management (2007) je tato škála obohacena o další nástroj: události a zážitky. [7] 

 

Komunikační mix by měl být sestaven pro každou firmu a každou situaci na míru. 

Jaké složky komunikačního mixu a s jakou intenzitou využije, je věcí volby každé firmy. 

Záleží přitom na mnoha faktorech, které by měly být při tvorbě komunikačního mixu 



 

42 

zohledněny. Sestavený komunikační mix by neměl být neměnný ani z hlediska času, měl 

by se postupně přizpůsobovat vývoji okolností. [7] 

 

Pro rozhodování, které složky zahrnout (upřednostnit) do komunikačního mixu, je 

důležité zvážit především: 

 

• jaké jsou cíle firmy; 

• jaká je celková strategie; 

• jaké finanční prostředky má k dispozici; 

• jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů komunikace. 

 

Pro malou firmu působící pouze v jednom regionu například nebude výhodné ani 

účinné investovat nemalé finanční prostředky do celorepublikové televizní reklamní 

kampaně. [7] 

 

Pro další výklad využijeme rozlišení komunikačních nástrojů obchodní firmy na 

nástroje, které nejsou s místem prodeje nutně spojeny, tedy „externí" komunikační 

nástroje, a na komunikační nástroje spojené s místem prodeje, tedy „interní" nástroje 

komunikace. [7] 

 

 

Externí nástroje komunikace obchodní firmy 

 

Reklama 

 

Reklama patří k nejpoužívanějším a nejznámějším nástrojům marketingové 

komunikace. Lidé si většinou pod pojmem komunikace firmy vybaví právě reklamu. 

Zdaleka se však nejedná o nástroj nejdůležitější a jediný. Obvykle je třeba, aby byla 

vhodně propojena s ostatními komunikačními nebo i dalšími marketingovými nástroji, 

které firma používá. Příkladem může být často používané vzájemné propojení nástrojů 

podpory prodeje a reklamy. Reklama vystupuje obvykle jako podpůrný nástroj, upozorňuje 

na realizovanou podporu prodeje, umocňuje její efekt. Reklamu definujeme jako jakoukoli 

placenou formu neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb 

prostřednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, časopisy, televize či rádio. Reklama 
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se v obchodní firmě využívá jednak pro své účinky z hlediska dlouhodobé tvorby image 

společnosti a jednak z hlediska okamžitého působení pro zvýšení prodejů (například 

výprodejové akce). Ačkoliv se v poslední době hodně diskutuje o účincích této formy 

komunikace, výdaje na reklamu jsou dlouhodobě vysoké. [10] 

 

Média 

 

Pro přenos reklamního sdělení se využívají velmi často masmédia. Při jejich výběru 

je třeba brát v úvahu: 

 

• Charakteristiku příjemců reklamy 

• Dosah (počet příjemců reklamy) 

• Vliv (intenzitu účinnosti reklamy) 

• Náklady 

 

Zatímco výrobní podniky většinou využívají multimediální mix s celostátním 

dosahem, maloobchodní firmy spoléhají spíše na regionální a lokální působení. Při volbě 

médií je třeba zvážit nejen jeho výhody a nevýhody, ale posoudit také jejich vzájemné 

působení v kontextu celého mediálního mixu. [10] 

 

Leták 

 

Specifickým komunikačním médiem obchodní firmy a zároveň jedním ze 

základních marketingových nástrojů je produktový leták. Jedná se o tiskovou formu 

reklamy, která informuje zákazníky o výhodách nákupu u dané obchodní firmy. Leták 

vychází v pravidelných časových intervalech (zpravidla týdenních), jeho hlavním úkolem 

je upozornit spotřebitele na výhodné ceny. Snahou je oslovit potencionální zákazníky 

atraktivní nabídkou výrobků nebo služeb a přimět ho k návštěvě obchodu. Při nákupu 

zlevněných nebo jinak zvýhodněných položek spotřebitel nakoupí i další zboží. Leták by 

měl být koncipován tak, aby se současně s cenou dostala do povědomí spotřebitelů také 

firemní značka. Ke spotřebiteli se leták dostává jak prostřednictvím neadresného mailingu 

do poštovních schránek ve spádové oblasti, tak je k odebrání přímo na prodejnách. [10] 
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Další externí nástroje marketingové komunikace 

 

Public relations jsou někdy opomíjeným, o to více však významným nástrojem 

marketingové komunikace. Jeho účinky jsou dlouhodobé, finanční prostředky v souvislosti 

s ním vynaložené relativně nízké. Je to nástroj pro budování dobré pověsti firmy, pro 

posun od toho, jak je vnímána veřejností, k tomu, jak si přeje být vnímána. Public relations 

má mnoho forem a jedním z nich je publicita. Jak často a v jakém světle jsou obchodní 

firmy vidět v médiích, se odráží v jejich image. [7] 

 

Direct marketing je „navázání přímých kontaktů s pečlivě vybranými zákazníky. 

Tato forma komunikace je typická pro některé obchodní formáty, zejména zásilkové 

obchodní domy, využívají ji ale také třeba některé další obchodní firmy s kamennými 

prodejnami. Výhodou je přímý kontakt se zákazníkem prostřednictvím pošty, telefonu, 

katalogů nebo brožur. Přímý kontakt zajišťuje možnost individuálního oslovení, zpětné 

vazby a rychlou měřitelnou reakci. Význam této formy komunikace v posledních letech 

vzrůstá i v souvislosti s tendencí budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, což direct 

marketing umožňuje. [7] 

 

Interní nástroje komunikace obchodní firmy 

 

K základním interním nástrojům marketingové komunikace obchodní firmy náleží 

podpora prodeje, osobní prodej, P-O-P reklama, merchandising, nákupní atmosféra. 

  

Podpora prodeje 

 

Podporou prodeje obecně se rozumí poskytnutí určité výhody spotřebiteli (většinou 

ekonomického charakteru) spojené s nákupem nebo užitím produktu. Dle Kotlera ji lze 

charakterizovat jako „soubor různých motivačních nástrojů, převážně krátkodobého 

charakteru, vytvářených pro stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých výrobků 

či služeb. Podpora prodeje poskytuje spotřebiteli přímý podnět ke koupi. [10] 

 

Podpora prodeje je často využívána současně s reklamou. Může být jejím 

podpůrným prvkem nebo naopak reklama slouží jako upozornění na probíhající akci 

podpory prodeje. Výdaje na tento marketingový nástroj v poslední době rychle rostou. [10] 
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Důvody pro zvyšování výdajů na podporu prodeje jsou následující: 

 

• podpora prodeje je managementem vnímána jako efektivní prodejní nástroj; 

• tlak na zvyšování prodejů; 

• vysoce konkurenční prostředí; 

• nízká diferenciace produktů a služeb; 

• orientace spotřebitelů na cenu; 

• zainteresovanost výrobců na prodejích „své" značky v obchodech a jejich 

intenzivní podpora (ve spolupráci nebo na vyžádání obchodní firmy); 

• nižší účinnost reklamy. 

 

Podpora prodeje přináší rychlejší a lépe měřitelné prodejní účinky než reklama. Její 

využití je spojeno s mnoha výhodami i nevýhodami. K výhodám podpory prodeje patří 

okamžité a velmi intenzivní působení na rozhodování spotřebitele. Podpora prodeje působí 

téměř ihned po jejím vyhlášení na nárůst obratu, její trvání je však časově omezeno. To je 

také její slabina. K dalším negativům náleží skutečnost, že nástroje podpory prodeje 

mohou zvýšit cenovou senzitivitu spotřebitele, tzn., že spotřebitelé vyčkávají na snížení 

cen a nenakupují značku v období bez slevy. [7] 

  

Osobní prodej 

 

O osobním prodeji je možné říci, že je nejdůležitějším prvkem marketingové 

komunikace obchodní firmy. Při osobním prodeji dochází k osobnímu individuálnímu 

kontaktu se zákazníkem, je možné pozorovat a sledovat chování a reakce zákazníka, 

získávat zpětnou vazbu. Jen při osobním prodeji je možné identifikovat problém 

zákazníka, informovat ho s cílem snížení jeho nejistoty a pomoci mu učinit nákupní 

rozhodnutí. Osobního prodeje ubývá ve prospěch prodeje samoobslužného, tento vývoj 

souvisí i s rozhodnutím o výši nákladů a cenové strategii firmy. Využití osobního prodeje v 

obchodní firmě je závislé na několika faktorech: na typu maloobchodní prodejní jednotky, 

sortimentu, cenové úrovni a také na typu zákazníků. Osobní prodej se používá zejména v 

prodejnách s vyšší úrovní prodejních služeb, s vyšší cenovou úrovní, s nabídkou 

kvalitnějšího zboží. [10] 
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Samotný prodejní proces sestává z několika fází: 

 

• kontaktování zákazníka; 

• určení jeho požadavků a přání; 

• předvedení a vyzkoušení produktu; 

• uzavření prodeje; 

• po-prodejní fáze. 

 

Každá z fází procesu osobního prodeje má své propracované postupy a doporučení, 

jak jednat, aby byl prodej co nejefektivnější. Důležitost žádné fáze by se neměla 

podceňovat, protože vhodné chování prodavačů v každém ze zmíněných kroků má velkou 

důležitost. Uplatní se zejména pozorovací schopnost prodavačů a jejich empatie, rovněž 

tak umění jednat s lidmi a působit přesvědčivě, ale nevtíravě. Vhodné je odhadnout, v jaké 

„roli" lidé do prodejny vstupují - jedná se o zákazníka, nakupujícího, nebo o spotřebitele? - 

a přizpůsobit tomu chování. [7] 

 

Právě osobní prodej je obrovskou, často neuvědomovanou a ne zcela využitou 

devizou a možnou konkurenční výhodou v prodejnách s pultovým prodejem.  

 

Atmosféra prodejny 

 

K neméně důležitým prostředkům komunikace v místě prodeje náleží také 

specifický komunikační prostředek - atmosféra prodejny.   

 

Jestliže cílem komunikace je vyvolat v zákazníkovi touhu po určitém produktu, 

atmosféra prostředí prodejny toho může dosáhnout. Atmosféra prodejny má schopnost 

přidávat zboží hodnotu a současně komunikovat tím, že: 

 

• vyvolává pozornost díky hudbě a použitým barvám; 

• vytváří určitou formu sdělení; 

• vyvolává vzrušení. 
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Atmosféra prodejny je tvořena mnoha prvky: hmotnými i nehmotnými. Vytváří ji 

architektura budovy, vchod do prodejny, loga a nápisy, celková úpravnost okolí, vnitřní 

uspořádání maloobchodní jednotky, použité materiály, osvětlení, hudba, mikroklimatické 

podmínky, personál a mnoho dalších prvků. Podle toho, jaké prvky ji tvoří, hovoříme o 

vnější (spojené s vnějším vzhledem a okolím maloobchodní jednotky) a vnitřní nákupní 

atmosféře. [10] 
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4. Metodika zpracování diplomové práce 
 

Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti vstupu společnosti Diamant Spa, 

s.r.o. na zahraniční trh – na Slovensko. Společnost Diamant Spa, s.r.o. obchodní firmou, 

která se specializuje na prodej wellness vybavení převážne pro užívání v nekomerční sféře. 

Zabývá se prodejem vířivých bazénů, masážních van, infrasaun, parních boxů, masážních 

křesel a dalšího wellness vybavení a nabízí veškeré služby spojené s jejich dopravou, 

instalací a servisem.  

 

Hlavním důvodem pro stanovení těchto cílů je zhodnocení současného stavu firmy 

a na základě provedených analýz návrh vstupu firmy na slovenský trh, a to odkoupením již 

existující slovenské společnosti. Dílčím cílem je tedy provedení analýzy SWOT, STEP a 

zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Součástí bude provedeno zhodnocení 

Slovenska, které by se mohlo stát potenciálním trhem pro společnost Diamant Spa, s.r.o. a 

navrhnutí případné strategie vstupu na tento trh. 

 

4.1. Zdroje informací  

 

K dosažení stanovených cílů diplomové práce je využito sekundárních dat, zejména 

studium odborné literatury a informace z internetových stránek společnosti. Další 

informace jsou získávány rozhovory s pracovníky firmy, které probíhají formou osobního i 

elektronického dotazování. Jako dodatečné zdroje slouží také propagační materiály firmy 

Diamant Spa, s.r.o. 

 

4.2. Použité metody 

  

Na základě dostupné literatury a informací ze společnosti Diamant Spa s.r.o. jsou 

pro analýzu použity následující metody: 

 

STEP analýza – STEP analýza, která je metodou rozboru makroprostředí 

společnosti, jsem využila pro zachycení následujících faktorů, které mají vliv na společnost 

Diamant Spa, s.r.o.: 

• sociálně-kulturní prostředí, 

• technologické prostředí, 
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• ekonomické prostředí, 

• politicko-právní prostředí. 

 

SWOT analýza – Pomocí SWOT analýzy je zhodnoceno vnitřní a vnější prostředí 

firmy Diamant Spa, s.r.o. a Wellis Slovensko, s.r.o. Shrnuje klíčové silné, slabé stránky 

firmy a příležitosti, ohrožení pro firmu. V jejím závěru jsou vymezeny a navzájem 

porovnány faktory vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a jednotlivým faktorům je 

přiřazena významnost a určen jejich dopad na výběr strategie.  
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5.  Vlastní zpracování – praktická část 
 

5.1. Shrnutí tržní situace 

 

Společnost Diamant Spa, s.r.o. si za dobu svého působení vybudovala v České 

republice velmi dobré jméno v oblasti domácího wellness. Firma opakovaně vykazuje při 

prodeji produktů zn. Wellis pozitivní hospodaření a i přesto, že český trh není svou kupní 

silou srovnatelný s jinými (převážně západními) trhy, kde výrobce působí, řadí se 

společnost Diamant Spa,s.r.o. k absolutně největším a nejsilnějším jejím partnerům. 

 

Tato a další skutečnosti vedly firmu Wellis k nabídce odprodeje své slovenské 

pobočky a tím i nabídce výhradního zastoupení maloobchodního i velkoobchodního 

prodeje na Slovensku. Společnost Diamant Spa, s.r.o. je první společností která s touto 

nabídkou byla oslovena. 

 

V současné době tak stojí před otázkou, zda využít nabídky a celou slovenskou 

pobočku odkoupit.  

 

Odkoupením v současnosti ztrátové slovenské pobočky by si společnost Diamant 

Spa, s.r.o rozšířila velmi výrazně svou působnost (téměř 6mil. obyvatel), přičemž by bylo 

možno sjednotit českou a slovenskou cenovou politiku – tím by se vyhnula častému 

problému odchodu českých klientů k levnější konkurenci na Slovensko – ceny na 

Slovensku jsou nyní nastaveny o 10-15% níže než v Česku.  

 

Původní nabídku 200.000 EUR se po dlouhém vyjednávání podařilo snížit na 

polovinu, současná a definitivní hodnota nabídky na prodej slovenské pobočky Wellis 

české firmě Diamant Spa, s.r.o je tedy 100.000 EUR.  

 

Odkup by pro společnost znamenal kompletní převzetí všech současných aktivit: 

 

• Provozování velkoprostorové prodejny v Bratislavě – nájem 4500 

EUR/měsíc  

• Převzetí kompletního vybavení prodejny a zásob na prodejně 
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• Převzetí kompletní velkoobchodní sítě 

• Zajištění výhradního zastoupení společnosti Diamant Spa, s.r.o pro prodej 

produktů zn. Wellis na Slovensku. 

 

5.2. Wellness a jeho vývoj 

 

Pojem wellness byl poprvé použit v roce 1654 v monografii sira A. Johnsona jako 

„wealnesse“ a byl definován v oxfordském anglickem slovníku slovem „dobré zdraví“, 

dobry zdravotní stav. (Cathala, 2007) 

 

Wellness v dnešním slova smyslu vznikl až po druhé světové válce. Největší 

zásluhu pro jeho vznik měl americký lekař Dunn. Dr. Halbert L. Dunnzavádí v šedesátých 

letech minulého století nové slovo wellness složené z pojmů well-being (dobré bytí) a 

fitness či happiness. Popsal ho jako disciplinovanou oddanost ve snaze o osobní 

dokonalost a jako životní styl orientovaný na dosažení povzneseného stavu fyzické a 

psychické pohody. Na základě jeho teorie byl založen v roce 1977 National Wellness 

Institute, který podporoval rozvoj zdravého způsobu života, nabízel informace pro 

veřejnost a služby podporující osobní a odborný růst pracovníků v oblasti wellness. 

Francouzi používají pro wellness výraz bien etre, Italové identicke bene sere, oboji 

znamená být dobře, cítit se dobře. (Cathala, 2007). 

 

Do povědomí společnosti pojem wellness zakotvil v osmdesátých letech minulého 

století, a to nejenom v Americe, ale pronikl i do Evropy. V roce 2007 došlo v České 

republice k obrovskému rozmachu v oblasti wellness. Jsou pořádány semináře, konference, 

lázeňské programy a wellness procedury jsou zařazovány do nabízených služeb řady 

instituci. Fitcentra, salóny krásy, hotely, pensiony i nově vzniklá speciální wellness centra 

nabízejí svým klientům stále širší škálu služeb a lákají je na stále nové „atrakce“ a služby. 

 

Veliký zájem o tyto služby způsobil vznik privátních wellness zařízení a přístrojů, 

jež lze používat v bytě či rodinném domě bez větších nákladů a složitostí. 

 

Právě tímto sortimentem se při své obchodní činnosti zabývá společnost Diamant 

Spa, s.r.o.  
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5.3. Analýza vnitřního a vnějšího prostřední 

 

5.3.1. Analýza vnitřního prostředí 

 
Tabulka 1 - Hospodaření společností Diamant Spa, s.r.o a Wellis Slovensko s.r.o v minulých letech 

Společnost Wellis SK Diamant Spa, s.r.o 
Ukazatel 2008 2009 2008 2009 
Obrat 602.081 EUR 821.959 EUR 14.154.831.Kč 22.169.220 Kč 
Náklady 612.229 EUR 839.991 EUR 12.552.007 Kč 18.883.247 Kč 

(Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Diamant Spa, s.r.o a Wellis Slovensko, s.r.o.) 
 

Z tabulky č. 1  vyplývá, že společnost Diamant Spa, s.r.o je od začátku svého 

působení zisková. V roce 2009 i přes nepříznivou globální ekonomickou situaci dokázala 

svůj obraz zvýšit téměř 2krát. Toto bylo způsobeno především rozšíření sortimentu o 

masážní koupelnové vany, masážní a parní boxy a sprchové panely a také společnost 

získala několik větších zakázek pro komerční wellness centra. 

 

Naopak společnost Wellis SK od počátku svého působení dosahuje při hospodaření 

záporných výsledků. Toto je zcela jistě způsobenou nižší cenovou hladinou nastavenou pro 

prodej na slovenském trhu. I přes relativně vysoké obraty, jichž společnost dosáhla, 

neúměrně vysoké náklady její hospodaření posouvají do záporných hodnot. Je však nutno 

poznamenat, že společnost Wellis SK je vlastněna mateřskou výrobní společností Wellis, 

proto ztráta dosahovaná na této její pobočce je zcela jistě kompenzována ziskem z prodeje 

této společnosti na straně maďarského velkoobchodního dodavatele. 

 

Obrat dosahovaný oběmi společnostmi je tvořen jednak přímým prodejem 

konečným zákazníkům (realizovaný především na prodejnách, výstavách, příp. i přes 

internet, email atd.) tak velkoobchodním prodejem pomocí sítě dealerů, obchodníků a 

dalších prodejců. Následující grafy znázorňují jak se podílí maloobchodní a velkoobchodní 

prodej na celkovém obratu obou firem. 
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Obrázek 7 - Skladba tvorby obratu u společnosti Diamant Spa, s.r.o z pohledu distribučního článku 

Poměř maloobchodu a velkoobchodu na tvorbě 

obratu společnosti Diamant Spa, s.r.o (v %)

93%

7%

Maloobchodní
prodej

Velkoobchodní
prodej

 
(Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Diamant Spa, s.r.o) 

 

 
 

Obrázek 8 - Skladba tvorby obratu u společnosti Wellis Slovensko, s.r.o z pohledu distribučního 
článku 

Poměř maloobchodu a velkoobchodu na tvorbě 

obratu společnosti Wellis Slovensko, s.r.o (v %)

74%

26%

Maloobchodní
prodej

Velkoobchodní
prodej

 
(Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Wellis Slovensko, s.r.o.) 

 

 
Analýza portfolia služeb 

 

Společnost Diamant Spa, s.r.o poskytuje kompletní nabídku služeb v oblasti 

prodeje, montáže a servisu wellness zařízení a koupelnového vybavení pro domácnosti a 

částečně také pro komerční zařízení – hotely, pensiony atd. Většina takto dodávaných 

produktů pochází z dílny maďarského výrobce Wellis. 

 

Z nabízených služeb je v současné době nejdůležitější a jednoznačně nejpřínosnější 

pro firmu prodej vířivých bazénů. Tento produkt zaujímá největší podíl na trhu (z firmou 

nabízených produktů) a zároveň příspívá z velké části na tvorbě zisku. Následuje prodej 

tzv. koupelnového wellness – hydromasážní koupelnové vany, masážní a parní boxy, 
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koupelnový nábytek, masážní panely. I přes to, že tato kategorie se podílí na obratu a zisku 

nižšími hodnotami je pro společnost velmi důležitá, a to především v době, kdy z důvodu 

sezónnosti klesá poptávka po vířivých bazénech. V tuto dobu (především období zimních 

měsíců) zajišťuje kategorie koupelnového wellness pro firmu a její zaměstnance dostatek 

práce a zakázek. Poslední, ne však zanedbatelnou částí portfolia nabízených služeb, je 

prodej infrasaun, jež dotváří kompletní nabídku a společnost tak může nabídnout 

kompletní vybavení wellness zařízení, či zdravotně orientované koupelny. 

 

Následující graf č. zobrazuje podíl na tvorbě obratu v % u jednotlivých nabízených 

produktů a služeb. 

 

Na grafu, jež zobrazuje podíl jednotlivých produktů na tvorbě obratu u slovenské 

pobočky společnosti Wellis, je zřejmé, že mnohem vyšší podíl zde zaujímá sortiment 

„koupelnového wellness“, naopak méně prodaných vířivých bazénů zde značí větší 

zaměření na koupelnové vybavení, než je tomu u české firmy. 

 
Obrázek 9 - Tvroba obratu vspolečnosti Diamnt Spa, s.r.o vzhledem k produktové skladbě 

Portfolio nabízených služeb a jejich podíly na 

obratu (%) firmy Diamant Spa, s.r.o

prodej vířivých bazénů prodej koupelnového wellnes

prodej infrasaun montáže

servisní zásahy

 
(Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Diamant Spa, s.r.o.) 
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Obrázek 10 - Tvroba obratu vspolečnosti Wellis Slovensko, s.r.o vzhledem k produktové skladbě 

Portfolio nabízených služeb a jejich podíly na 

obratu (%) firmy Wellis Slovensko, s.r.o

prodej vířivých bazénů prodej koupelnového wellnes

prodej infrasaun montáže

servisní zásahy

 
 (Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Wellis Slovensko, s.r.o.) 

 
 

5.3.2. Analýza vnějšího prostředí 

 

Na trhu wellness vybavení lze působit jednak v oblasti komerčního wellness, kde je 

důraz kladen především na četnost používání a splnění podmínek hygieny, nebo v oblasti 

soukromého wellness, kde je třeba uspokojit potřeby zákazníků především v otázce ceny, 

designu, záruky a energetické náročnosti  jednotlivých produktů.  

 

Produkty zn. Wellis společností Diamant Spa,s.r.o. jsou určeny prvotně pro použití 

v nekomerční oblasti, do bytů, rodinných domů, zahrad atd. Nicméně velmi často jsou tyto 

výrobky (především masážní bazény) dodávány do hotelových a jiných ubytovacích 

zařízení a to především díky jejich zajímavým cenám (přesněji poměru cena/výkon).  

 

Mezi nejčastější klienty lze řadit především osoby s vyššími a středními příjmy, 

většinou ve věkové skupině 35 až 50 let, velmi často s vlastním rodinným domem. Nejedná 

se však výhradně o produkty určené nejvyšším příjmovým vrstvám obyvatelstva. 
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Slovenský trh 

 

Slovenská republika má rozlohu 49.000 km2, žije v ní téměř 5,5 mil. obyvatel, 

průměrná hustota je 108 obyvatel na 1 km2. Velkým pozitivem při úvahách o vstupu na 

tento trh je bezpochyby dlouhá společná historie současné České a Slovenské republiky, 

jejich identická kultura, podoba jazyka a neposlední řadě také podobnost nákupních zvyků 

a požadavků. 

 

Bratislava, ve které je umístěna v současnosti jediná prodejna společnosti Wellis 

Slovensko, a jež je předmětem zvažované nabídky o koupi, je hlavním a zároveň největší 

slovenským městem s téměř 450.000 obyvateli. Prodejna samotná je umístěna na velmi 

frekventované Vajnorské ulici (přímo naproti vstupu do jednoho z největších 

bratislavských nákupních domů), tomuto také odpovídá nájemné – 4300 EUR/měsíc 

(prodejna má rozlohu 260m2). 

 

Analýza konkurentů 

 

Na českém i slovenském trhu wellness produktů lze najít širokou nabídku mnoha 

firem, výrobců, dealerů atd. V podstatě lze ovšem veškeré produkty členit do 3 skupin. 

 

Produkty (především vířivé bazény) původem z USA jsou pro většinu lidí 

symbolem kvality, tradice, cenou jsou však tyto produkty dosažitelné pouze pro malou část 

lidí, jež o ně v současné době projevují zájem. Zde řadíme značky L.A. SPA, Vita Spa, 

příp. Jaccuzi. Všechny tyto značky jsou distribuovány v menších prodejních sítích. 

 

Velmi zajímavou cenu a často také design nabízejí prodejci wellness vybavení 

původem z asijských zemí. U těchto produktů mají ovšem zákazníci i samotní prodejci 

často velké problémy s kvalitou a u veřejnosti jsou často vnímány jako produkty velmi 

nekvalitní. Většina hobbymarketů (Baumax, Bauhaus, Hornbach atd.) prodává vzhledem 

k ceně právě tento sortiment, lze jej ovšem nalézt také u značného množství tzv. 

internetových prodejců (nevlastní žadné prodejny, showroomy – pouze prodávájí na 

základě objednávek z webových stránek). 

 



 

57 

Do tohoto boje kvality a ceny vstupují také výrobci evropští (mezi nimi i společnost 

Wellis) a snaží se vyrábět produkty, které svou kvalitou a zpracováním konkurují 

americkým firmám, cenově však tyto výrobky většinou bývají mnohem zajímavější. 

 

I v České republice existují výrobce wellness vybavení. V jejich čele stoji 

společnost US Spa, jež produkuje luxusní masážní bazény s svou produkcí se soustřeďuje 

především na západoevropský trh. Dalšími českými výrobci jsou Carreta Spa a Fourseason 

Spa. 

 

5.3.3. STEP analýza 

 

Step analýza je jednoduchým a efektivním nástrojem, který se využívá 

k ohodnocení vlivu faktorů vnějšího prostředí na podnik. Prostřednictvím této analýzy byly 

identifikovány hlavní faktory ve čtyřech segmentech vnějšího prostředí, které mohou 

ovlivnit společnost. 

 

Sociálně kulturní prostředí 

 

Tento segment zahrnuje faktory související se způsobem života lidí včetně jejich 

životních hodnot. V oblasti prodeje wellness vybavení je velmi důležitým faktorem životní 

styl. V nedávné minulosti představovalo využívání wellness přepych a vlastnictví např. 

vířivého bazénů bylo určeno pouze nejmovitějším klientům. V současné době však jsou 

tyto produkty určeny mnohem širšímu okruhu lidí a stejně jako bazény na zahradách tak i 

vířivé bazény a vany se stávají čím dál častějším prostředkem, kde lidé hledají rozptýlení a 

relax. Samozřejmosti je dnes kompletní servis, čili to, že zákazník má jen minimální 

starosti se samotnou dodávkou a zprovozněním produktu. Společnost zajistí dopravu 

produktu až na samotné místo, jeho montáž, přezkoušení a zaškolení jeho ovládání.  

 

Ekonomické prostředí 

 

Hlavní charakteristikou ekonomického prostředí je disponibilní kupní síla, jež 

závisí na běžných příjmech, úsporách, dluzích a možnostech získat úvěr a samozřejmě na 

cenách. Je také nutné sledovat hospodářskou politiku státu  a charakterizovat jeho vývoj 
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nominálních i reálných mezd, vývoj životních nákladů, trendy v příjmech obyvatelstva  a 

změny ve struktuře výdajů, míru nezaměstnanosti  a charakter hospodářského cyklu. 

 

Míra ekonomického růstu – o současné době se hovoří jako o době odeznívání 

velké hospodářské krize, jež postihla celý svět. V roce 2009 zažila česká ekonomika 

historický propad 4,3 procenta. Stojí za ním hluboký pokles jejího jádra, českého 

průmyslu. K němu se však postupně přidaly další odvětví, zejména služby. V letošním roce 

je předpoklad mírného ekonomického růstu a roce 2011 pak ještě zrychlení tohoto růstu. 

Slovenská ekonomika propadla v roce 2009 ještě výrazněji a to o 5,7 procenta, 

v následujícím roce je očekáván růst 1,9 procenta. 

 

Míra inflace – vysoká míra inflace vede především k destabilizaci ekonomiky, 

nejistotě při předvídání budoucnosti. Českou i slovenskou ekonomiku je v současné době 

možno považovat za nízko-inflační (v roce 2009 – celková hladina spotřebitelských cen 

vzrostla meziročně o 1%) 

 

Politicko právní segment 

 

Mezi politicko-právní faktory patří především stabilita vlády, daňová legislativa a 

také ochrana životního prostředí. V České republice je možno wellness produkty prodávat 

se sníženou sazbou DPH a to za těchto podmínek: V případě, že si produkt necháte 

společností namontovat, je určen do domácnosti, s obytnou plochou bytu do 120 m2 nebo 

rodinného domu do 350 m2.  DPH na Slovensku je ve výši 19%. 

 

Technologický segment 

 

Technologický segment zahrnuje faktory, které souvisejí s vývojem výrobních 

prostředků a materiálů. I v oblasti výroby wellness zařízení dochází k vývoji nových 

materiálů a technologií. Vyráběné výrobky jsou stále dokonalejší, mají delší životnost, 

menší energetickou náročnost, jsou vyráběny šetrněji vzhledem k životnímu prostředí. I 

společnost Wellis při výrobě svých produktů investuje nemalé finanční prostředky do 

vývoje nových technologií a inovuje svoji výrobu dle těchto zásad.  
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5.3.4. SWOT analýza 

 

Následující SWOT analýza zobrazuje hlavní silné a slabé stránky společnosti 

(analýza vnitřního prostředí) Diamant Spa, s.r.o a příležitosti a hrozby (analýza vnějšího 

prostředí), jimž bude muset čelit při vstupu na slovenský trh. 

 

Každá společnost má vedle kritických míst i své přednosti. Pokud je schopna je 

identifikovat a vhodně využít, vytváří si tak šance pro získání lepšího postavení na trhu. 

 

Silné stránky 

 

• Praktická zkušenost s prodejem tohoto sortimentu, budováním značky 

• Technické zázemí firmy – vozový park, sklady – vzhledem k nevelké 

vzdálenosti sídla české firmy (Valašské Meziříčí), kde jsou zároveň sklady, 

není nutné budovat sklady rovněž na Slovensku a vše je tedy možné vyvážet 

z centrálního skladu. 

• Zaškolený a profesionální personál – prodejci, technici… 

• Velmi úzký vztah s výrobcem – společnost Diamant Spa se podílí na vývoji a 

přímo také výrobě části produktů. 

• Široká síť klientů partnerské firmy Diamant Unipool, s.r.o – tyto zákazníky, 

kteří si již zakoupili bazén,  je možno oslovit nyní s nabídkou wellness 

produktů. 

• Nesezónnost produktů – produkty se prodávají v průběhu celého roku, i když 

v jiných poměrech. 

• Převzetí již fungující a zařízené prodejny, vč. zaškoleného personálu. 

• Existuje malý úbytek zaměstnanců, kteří jsou dobře placeni a oblíbeni u 

zákazníků. Poměrně malý počet zaměstnanců usnadňuje kamarádství mezi 

spolupracovníky a klienty a podporuje komunikace s klienty i rychlou odezvu 

na jejich potřeby. 

• Vybudovaná velmi kvalitní struktura internetové reklamy, kterou lze použít i na 

Slovensku 
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Slabé stránky 

 

• Vysoce centralizovaná hierarchie vedení (majitel) a absence manažerů jako 

zálohy může brzdit tvořivost  a růst. Příliš málo lidí ví příliš mnoho. 

• Relativně krátká historie firmy 

• Většina vzorkových prodejen společnosti je pronajata – není jistota prodloužení 

nájemní smlouvy, budoucnost současného pronajímatele atd. 

 

Příležitosti 

 

• Rozšíření působnosti o nový – slovenský - trh 

• Možnost rozšíření sortimentu o další produkty – zastřešení vířivek (spolupráce 

na vývoji s firmou Diamant Unipool), teakový zahradní  nábytek (možnost 

získání zastoupení pro Slovensko od dovozce do Evropy, firmy KOPA, s.r.o. 

• V současné době firma Diamant Spa, s.r.o spolu se společností Wellis vyvíjejí 

vířivku, která bude splňovat podmínky hygieny pro provoz veřejnosti – hotely, 

pensiony atd. Po dokončení vývoje bude naše společnost schopna nabídnout 

vířivý bazén do všech ubytovacích, sportovních a relaxačních objektů, přičemž 

bude zachována cenová hladina vířivek pro soukromé účely. 

• Společnost nevyžaduje zálohové platby na zboží – to je uhrazeno až 

v okamžiku předání, přezkoušení a zaškolení jeho majitele. 

• Mnoho českých zákazníků využilo nabídky pobočky Wellis na Slovensku díky 

nižším cenám – srovnáním cen se toto z velké části vyřeší.  

• Silné povědomí o značce – společnost Wellis, vlastníci slovenskou pobočku 

firmy, pracovala od roku 2007 na budování značky na Slovensku. 

• Umístění prodejny v Bratislavě na velmi lukrativním místě. 

• Spolupráce s dodavatelem jež investuje velké finanční prostředky do 

technického vývoje, inovací a designu svých produktů. 

• Vybudovaná velkoobchodní síť – součástí nabídky ze strany maďarského 

výrobce je převzetí celé vybudované velkoobchodní sítě. 

• Kulturní a jazyková blízkost obou států. 
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Hrozby 

 

• I přes úspěšný a dlouhodobý vztah s dodavatelem může orientace na jediného 

dodavatele v případě jeho finančních, provozních či jiných problémů, 

přírodních pohrom či stávky znamenat velmi vážné (pravděpodobně kritické) 

existenční problémy. Proto je třeba zvážit záložní plán pro tyto případy.  

• Změna legislativy v oblasti provozování bazénů a van pro komerční účely. 

• Relativně vysoký nájem prodejen může při obchodním neúspěchu příp. 

zhoršení ekonomické situace v zemi způsobit vážné problémy - je velmi 

nákladné vyvázat se ze smlouvy. 

• Nižší cenová hladina výrobků Wellis prodávaných v současnosti na Slovensku 

– zhoršení prodejů při srovnání slovenských cen s českými. 

• V současné době je hospodaření slovenské pobočky Wellis lehce ztrátové – 

riziko, že se nepodaří zlepšit hospodaření. 

• V současné době ustupující světová hospodářská krize vede lidi k opatrnosti, 

příp. k odkládání nakupování. 

 

Na základě provedené analýzy lze říci, že největší příležitostí společnosti je vstup 

na nový trh s kvalitními, již zavedenými produkty. Rovněž velmi zajímavou příležitost lze 

spatřovat v rozšíření sortimentu a to především o zastřešení vířivých bazénů, přičemž 

konkurenční nabídka tohoto produktu na slovenském trhu je naprosto minimální. Rovněž 

nově zvažovaný sortiment – zahradní teakový nábytek prvotřídní kvality – se dle predikce 

vedení firmy stane velmi prodejným zbožím. Komplexnost nabízených služeb, široké 

technické zázemí a zkušenosti jsou obrovským prostředkem ke konkurenceschopnosti. 

Naopak zásadní slabinu lze spatřovat v současné naprosté závislosti na produkci jediné 

společnosti. Při jakémkoliv problému ze strany výrobce – prodlevy ve výrobě, zhoršení 

kvality, ekonomické či jiné provozní problémy – tyto problémy ihned pocítí naše 

společnost. I přes zavedení doplňkového sortimentu jiných výrobců zůstává velká závislost 

firmy její velkou slabinou a je nutno při všech strategických krocích a plánování s tímto 

počítat. 
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5.4. Cíle a strategie 

 

5.4.1. Stanovení cílů 

 

Marketingový cíl 

 

Hlavním cílem firmy při případném odkoupení slovenské společnosti je bezesporu 

proniknutí na tento nový trh. Především se jedná o kompletní převzetí bratislavské 

prodejny a její kvalitní prezentaci. Prostředkem k dosažení těchto cílů by na základě 

současných zkušeností firmy měla být internetová prezentace a především účast na 

předních slovenských oborových veletrzích a výstavách. 

 

Výrobní cíl 

 

K získání větší konkurenceschopnosti především u větších komplexních dodávek 

by firma měla rozšířit své portfolio nabízených produktů a to o tyto: 

 

• Zastřešení vířivých bazénů – společnost Diamant Unipool,s.r.o., jakožto přední 

evropský výrobce bazénového zastřešení již v současné době spolupracuje s firmou 

Diamant Spa, s.r.o na výrobě prvního vzorku zastřešení vířivých bazénů. Vzhledem 

k velmi nízké konkurenci (především díky technické náročnosti výroby) vedení obou 

firem věří v úspěšnost prodeje tohoto produktu. 

 

• Vířivé vany pro hotelový provoz – nově zaváděné normy hygieny pro provoz bazénů a 

vířivek v hotelových a jiných komerčních objektech stanovují pravidla dle nichž je 

nutno bazény a v našem případě především vířivé bazény osadit speciálními 

technologiemi – celoobvodový přelivový žlab, automatické zařízení na dávkování 

bazénové chemie, průtokoměr a vodoměr atd. Jelikož těmto normám v současné době 

vyhovují pouze profesionální vířivé vany špičkových světových výrobců (kde je však 

cena pro většinu menších hoteliérů zcela neúnosná), rozhodla se firma Wellis využít 

zkušenosti firem Diamant Unipool,s.r.o a Diamant Spa, s.r.o. s touto problematikou a 

vzájemnou spoluprácí vytvořit vířivý bazén, jež těmto podmínkám bude vyhovovat, 

přičemž bude tento výrobek cenově dostupný. 
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• Zahradní teakový nábytek – dále by společnost ráda rozšířila svou nabídku o zahradní 

teakový nábytek špičkové kvality původem z Indonésie. Jedná se o vhodný doplněk 

především u exteriérových vířivých bazénů. Dovoz do České republiky zajišťuje 

společnost KOPA, s.r.o. V současnosti probíhají jednání o možnosti získání výhradního 

zastoupení pro prodej tohoto sortimentu firmou Diamant Spa, s.r.o na slovenském trhu. 

 

Personální a organizační cíl 

 

K personálním cílům patří především zajištění kvalitního personálu a obsluhy nově 

nabyté bratislavské prodejny, manažera velkoobchodního prodeje na Slovensku a v případě 

potřeby také týmu servisních a montážních techniků (zpočátku bude toto zajišťovat 

skupina techniku působící v České republice). Neopominutelný cíl je pravidelné školení a 

vzdělávání zaměstnanců nejen v oblasti technických a praktických znalostí daného 

sortimentu, ale také v oblasti komunikace a vystupování vůči klientům. 

 

Hospodářský cíl 

 

Průnikem na nový trh by mělo pochopitelně dojít ke zvyšování obratu firmy a tím i 

ke zlepšení rentability podniku. Za hlavní hospodářský cíl však lze jednoznačně určit 

zajištění kladného hospodářského výsledku slovenské pobočky firmy, jež byla doposud 

ztrátová. 

 

Cíl ve vztahu k životnímu prostředí 

 

Do popředí se stále více dostávají cíle ve vztahu k životnímu prostředí pomocí 

používání ekologičtějších materiálů a technologií. Rovněž tento sektor není výjimkou a tak 

jsou neustále vyvíjeny nové, k životnímu prostředí šetrnější materiály. Samotné produkty 

jsou konstruovány tak, aby jejich provoz byl co nejvíce ekologický, energetická náročnost 

se snižuje a prodlužuje se doba životnosti produktů. 
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6. Marketingový plán firmy 
 

6.1. Produkt 

 

Společnost Diamant Spa, s.r.o nabízí svým potencionálním zákazníkům kompletní 

služby v oblasti prodeje, montáže a servisu masážních bazénů, vířivých van, parních a 

masážních boxů, masážních křesel, infrasaun a dalšího wellness vybavení většinou pro 

nekomerční používání. 

 

Základní užitek, který zákazníci při koupi firmou nabízených produktů získávají, 

lze spatřovat v možnosti relaxace, regenerace, odpočinku a to v prostorách svého vlastního 

domu či bytu. Zároveň jsou produkty vnímány jako prostředky luxusu a nadstandardu. 

Jedná-li se o produkty určené pro komerční účely – především pro hotely a pensiony – je 

zde základním užitkem zvýšení svých podnikatelských obratů. 

 

Tzv. druhá vrstva produktu obsahuje následující prvky: 

 

• Značka Wellis – produkty značky Wellis jsou prodávány ve velkém množství 

evropských států a to již osmým rokem. Za tu doby si výrobky této značky 

vybudovaly mezi zákazníky značné povědomí a jsou vnímány jako produkty velmi 

dobré kvality při zajímavých cenách. 

 

• Kvalita a zpracování produktů – výrobky jsou vyráběny z předních materiálů a za 

použití špičkových a moderních technologií. Ty jsou pravidelně modernizovány a 

v případě potřeby také obměňovány.  

 

• Design produktů – patřičná pozornost věnovaná designu jednotlivých produktů je 

dnes již naprosto nutná a především u výrobků určených do interiérů a koupelen, 

kde jsou mnohdy součástí velmi zajímavých designových a architektonických 

zpracování. 

 

Do tzv. třetí vrstvy produktu můžeme v případě společnosti Diamant Spa, s.r.o 

zařadit: 
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• Dodávka produktů – Pracovníci společnosti zajistí kompletní dodávku produktu až 

na místo kde jej zákazník bude používat. Na patřičných dopravních prostředcích 

(vzhledem k druhu výrobku) je produkt přivezen až k samotnému zákazníkovi, zde 

je pracovníky složen, přepraven až na místo instalace. 

 

• Instalace produktů – Skupina vyškolených a zkušených pracovníků firmy je 

schopna všechny výrobky odborně instalovat a zaškolit jejich obsluhu. 

 

• Záruky – Společnost poskytuje na část svých produktů prodlouženou záruku a to 

především na skelety – výlisky van – a to až v délce 10 let. Společnost zaměstnává 

speciálně vyškolené techniky jež poskytují jak záruční tak pozáruční servis. 

 

• Doplňkové služby – Společnost nabízí možnost prodeje svých produktů na splátky a 

to prostřednictvím splátkové společnosti Cetelem. 

 

6.2. Cena 

 

Vhodně zvolená cenová strategie je velmi důležitou součástí marketingového mixu.  

 

Ceny produktů zn. Wellis jsou na českém trhu cenově velmi zajímavé, přitom je 

ovšem nelze řadit do kategorie nejlevnějších produktů (se kterými je možno se shledávat 

např. v megamarketech) a nejedná se rovněž o produkty zaměřené na nejmovitější 

klientelu vyznačující se luxusem a přepychem každým svým detailem. 

 

Na slovenském trhu byly ceny nastaveny na nižší úroveň, toto by však se vstupem 

na tento trh a převzetí zastoupení značky společnost Diamant Spa, s.r.o. změnila na stejnou 

úroveň jako v České republice. 

 

Ceny jsou stanovovány také vzhledem k tomu, že společnost vyvíjí aktivity 

k zapojení nejrůznějších forem prodejních mezičlánků (obchodníků, dealerů) do prodeje 

svých výrobků. Těmto zprostředkovatelům nabízí základní rabat (slevu z maloobchodní 

ceny) 15% – 20%.  
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Samotná cena dodávky zahrnuje cenu produktu (např. hydromasážní bazén), 

příslušenství (např. termoizolační kryt, schůdky atd.), montáž a doprava.  

 

Dnes již téměř nezbytnou součástí ceny, se kterou musí firma počítat je 

poskytování slev. Drtivá většina zákazníků si při jednání vyžádá poskytnutí slevy. Prodejci 

mají možnost poskytnout slevu do 8%, jedná-li se o zakázku většího rozsahu po konzultaci 

s vedení je možno poskytnout slevu ještě vyšší. 

 

Velmi zajímavou nabídku s níž společnost přichází, a která je téměř výjimečná, je 

požadavek nulové zálohy za zboží. Většina konkurentů u takto drahého zboží vyžaduje 

minimálně 30% zálohy při objednávce. Společnost Diamant Spa, s.r.o. tuto zálohu 

nepožaduje, celou částku zákazník platí až po samotné dodávce, po přezkoušení, 

zkontrolování a zaučení obsluhy. 

 

6.3. Komunikační politika 

 

Společnost zajišťuje prezentaci svých produktů v České republice především 

pomocí svých prodejen (momentálně v Praze, Brně a Valašském Meziříčí). Všechny 

prodejny obsahují průřez celou sortimentní skladbou a jsou ve stejném designu. Rovněž 

s plánovaným vstupem na slovenský trh souvisí převzetí prodejny (v Bratislavě).  

 

Reklamní činnost společnosti je popsána v kapitole č. 5.4.2 Návrh marketingové 

strategie.  

 

Pro zvýšení konkurenceschopnosti používá společnost různé způsoby podpory 

prodeje: 

 

• Možnost vyzkoušení – na přání je možno jednotlivé výrobky na prodejnách osobně 

vyzkoušet. 

• Pružná otevírací doba – prodejci společnosti jsou připraveni obsloužit klienta i 

mimo klasickou otevírací dobu. Zvláště u velmi pracovně vytížených osob je tato 

služba hojně využívána. 
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6.3.1. Návrh marketingové strategie  

 

Situace, ve které se soplečnost Diamant Spa, s.r.o při svém rozhodování o vstupu 

na slovenský trh nachází není zcela typickým příkladem vstupu nové firmy na trh. Je třeba 

přihlížet k tomu, že Wellis Slovensko už s daným sortimentem a značkou na trhu působí a 

vybudovala ji docela solidní postavení. Společnost Diamant Spa, s.r.o. tedy bude 

pokračovat v její činností a vhodnou marketingovou strategií a kroky zajistí její 

ekonomickou efektivitu. Hlavní směr, jež by se měl změnit je změna cenové hladiny – a to 

z doposud velmi nízké na střední cenovou hladinu – tak jak je tomu v dobře fungujícím 

českém prostředí a propagovat zboží jako luxusní výrobek s vynikajícím servisem a 

zárukou.  

 

Hlavní prostředky, jež by měly firmě pomoci udržet a následně posílit postavení na 

trhu jsou: 

 

Kampaně na internetových vyhledávačích 

 

Na předních slovenských vyhledávačích je možno umisťovat placené odkazy 

vzhledem k uživatelem hledanému výrazu, tzv. PPC kampaně. Jedná se o servery 

Google.sk, Zoznam.sk a Azet.sk. 

 

Kvalitní a profesionálně optimalizovaná webová prezentace společnosti  

 

Díky své jednoduchosti a rychlosti je internet snad nejdůležitějším médiem pro 

marketingovou prezentaci. Tomu je třeba přizpůsobit webovou prezentaci firmy – 

vzhledem k luxusní povaze produktů musí webové stránky rovněž působit dostatečně 

profesionálně a jejich správná optimalizace (SEO) vede k lepším výsledkům při oslovování 

zákazníků. 

 

Vedení společnosti Diamant Spa, s.r.o má s tímto za dobu svého působení značné 

zkušenosti podložený faktickými výsledky a statistikami, proto lze předpokládat, že po 

bližším seznámení s tímto prostředím na Slovensku bude tento druh marketingu i zde 

velmi úspěšným. 
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Prezentace na veletrzích, výstavách a promo akcích 

 

Jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších forem jak své produkty zákazníkům 

představit je účast na oborových veletrzích a výstavách. Společnost Diamant Spa, s.r.o se 

v posledních 2 letech zúčastnila 11 takovýchto akcí na území České republiky s celkovým 

nákladem na ně přesahujícím 1,6 mil. Kč. I přesto však lze hovořit o efektivitě, kterou tyto 

akce přinášejí. Jednalo se především o výstavy z těchto oborů: 

 

• Stavební veletrhy (ForArch) 

• Výstavy pro bydlení, dům a zahradu (ForGarden) 

• Veletrhy zdravého životního stylu (Fitness a wellness) 

• Výstavy koupelnového vybavení (AquaSet) 

• Výstavy zaměřené na interiérové zařízení (Pragointerier) 

 

Zkušenosti s touto formou prezentace, které firma získala ji jednoznačně říkají, že 

účast na slovenských akcích tohoto typu je nezbytná. Vzhledem ke zhoršené ekonomické 

situaci a zvyšujících se nákladech na účast na těchto akcích, jeví se jako optimální pro 

následující rok účast na 2-3 akcích tohoto typu, a to především na celostátních akcích ve 

velkých městech. Jednou z nich je napřiklad výstava Coneco – mezinárodní stavební 

veletrh v Bratislavě.  

 

Dalším osvědčeným způsobem osobní prezentace produktů je vystavování před 

nákupními centry, v Česku se nejvíce osvědčila spolupráce se společností Cash a Carry, a.s 

jež je provozovatelem nákupních domů MAKRO (na Slovensku označovaná METRO). 

 

Letáky 

 

Především k prezentaci svých stěžejních produktů – vířivých bazénů – používá 

společnost tzv. letákové akce. Podstata spočívá v rozvozu letáků přímo do schránek, a to 

především do rodinných domů v tzv. satelitních městečkách, nových výstavbách rodinných 

domů, či okrajových částech velkých měst a blízkých vesnicích.  
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Reklama v tisku 

 

Reklama v tisku je rovněž velmi často využívanou formou prezentace, i když na 

rozdíl od předchozích způsobů, je u tohoto jen velmi těžko možné zjistit efektivitu a 

zpětnou odezvu. I přesto však je tato forma marketingu pro firmu zajímavá a měla by být 

rovněž na slovenském trhu využívána. Reklamní inzeráty jsou umisťovány v následujících 

tiskovinách: 

 

• Časopisy zaměřené na dům a zahradu (Můj Dům, Dům a zahrada) 

• Časopisy zaměřené na vybavení domácnosti a bytů (Bydlení) 

• Časopisy o zdravém životním stylu (Fitness) 

• Časopisy o bazénech a saunách (Pool a Spa) 

• Noviny s velkým nákladem a širokou působností (např. Metro) 

• Reklamní noviny (Zikado, Avízo) 

 

Využívání novin a  reklamních magazínů je vhodné zejména pro prezentaci 

aktuálně probíhajících akcí, zvýhodnění či prezentaci nově otevřené prodejny, pobočky 

apod. 

 

Billboardy  

 

Další formou prezentace může být umisťování reklamních billboardů. V tomto případě se 

jedná především o budování značky  a jejího image, proto nelze počítat s okamžitou 

odezvou na většinou dost vysokou investici. Pro budování dobrého povědomí o značce je 

však tato aktivita velmi vhodná. 

• Věrnostní slevy – zákazníci opakovaně nakupující u této společnosti, příp. doporučí 

svým známým zboží jež sami používají mohou dostat slevy, většinou až do výše 

18%. 
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6.4. Distribuce 

 

Firma Diamant Spa, s.r.o zastává v České republice jako výhradní distributor 

produktů zn. Wellis, lze na ni při jejich aktivitách pohlížet také jako na velkoobchodního i 

maloobchodního prodejce. Tuto činnost bude při převzetí společnosti Wellis Slovensko, 

s.r.o. zastávat také na Slovensku. 

 

Zboží samotné je od výrobce dopravováno nákladní automobilovou přepravou, 

kterou pro společnost zajišťuje výhradně společnost Hb trans. Skladování firma zajišťuje 

výhradně ve vlastních skladech ve Valašské Meziříčí odkud je poté zboží distribuována 

dále a rozváženo. Rozvoz zboží k zákazníkům si firma zajišťuje vlastními dopravními 

prostředky. Pro tyto účely zakoupila v roce 2008 speciální přepravní vůz Peugeot Boxer 

vybavený hydraulickou nakládací rukou pro manipulaci a převoz většího zboží, především 

vířivých bazénů, v celkové hodnotě 980.000 Kč. V roce 2009 dále zakoupila dodavkový 

automobil Iveco Daily v hodnotě 450.000 Kč. 

 

Prodej výrobky probíhá především pomocí vlastní sítě maloobchodních prodejen (v 

Praze, Brně, Valašském Meziříčí), kde má zákazník možnost shlédnout nabízené zboží, 

osobně jej vyzkoušet, odbornou obsluhou je zde problematikou wellness a nabízených 

produktů proveden a získá zde potřebné technické informace a podklady. Na Slovensku 

bude tuto činnost zprvu zajišťovat prodejna v Bratislavě. 

 

Velkoobchodní činnost firmy v České republice je možno považovat za slabou 

stránku vzhledem k nepříliš rozvinuté síti dealerů a obchodních zástupců. Slovenské 

zastoupení značky však této činnosti věnovalo v minulých letech značnou pozornost a 

podařilo se jí vybudovat silnou velkoobchodní síť. V rámci této aktivity působí tyto formy 

distribuce: 

 

• Koupelnová studia 

• Prodejny interiérového vybavení 

• Vodo-topo a instalatérské firmy 

• Firmy specializující se na vybavování hotelů, pensionů 

• Internetoví prodejci 
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6.5. Rozpočet, finance, předpovědi 

 

Tato kapitola zachycuje hospodaření společnosti Wellis Slovensko, s.r.o v roce 

2009 a předkládá návrh na změny v hospodaření provedené firmou Diamant Spa, s.r.o po 

převzetí zastoupení.  

 

6.5.1. Vývoj výnosů 

 

Následující tabulka znázorňuje vývoj výnosů v roce 2009 při zohlednění 

maloobchodního a velkoobchodního podílu na jejich dosažení a jejich předpověď do roku 

2010. Opakovaným jevem je zde nižší hodnota výnosů na počátku roku.  

 

Tabulka 2 - Skutečný vývoj obratu společnosti Wellis Slovensko v roce 2009 a plánovaný vývoj obratu 
v roce 2010 po převzetí firmou Diamant Spa, s.r.o (v EUR) 

 

Měsíc 
Obraz z MO 

prodeje 
Obraz z VO 

prodeje 
Obrat 
celkem 

        
leden 2009 31 668,00 1 784,00 33 452,00 
únor 2009 37 713,00 14 866,00 52 579,00 
březen 2009 63 564,00 1 226,00 64 790,00 
duben 2009 73 910,00 8 888,00 82 798,00 
květen 2009 25 650,00 13 736,00 39 386,00 
červen 2009 70 954,00 31 897,00 102 851,00 
červenec 2009 60 144,00 18 616,00 78 760,00 
srpen 2009 49 164,00 17 058,00 66 222,00 
září 2009 52 486,00 27 026,00 79 512,00 
říjen 2009 50 315,00 28 852,00 79 167,00 
listopad 2009 63 936,00 31 854,00 95 790,00 
prosinec 2009 29 505,00 17 147,00 46 652,00 
leden 2010 12 654,00 7 320,00 19 974,00 
únor 2010 21 339,00 6 397,00 27 736,00 
březen 2010 45 320,00 13 105,00 58 425,00 
duben 2010 42 000,00 15 000,00 57 000,00 
květen 2010 46 000,00 15 000,00 61 000,00 
červen 2010 52 000,00 20 000,00 72 000,00 
červenec 2010 65 000,00 22 000,00 87 000,00 
srpen 2010 65 000,00 25 000,00 90 000,00 
září 2010 65 000,00 30 000,00 95 000,00 
říjen 2010 70 000,00 30 000,00 100 000,00 
listopad 2010 80 000,00 35 000,00 115 000,00 
prosinec 2010 70 000,00 30 000,00 100 000,00 

 
(Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Wellis Slovensko, s.r.o.) 
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Vyobrazená situace, kdy po převzetí slovenského zastoupení českou firmou dochází 

k pozvolnému nárůstu výnosů z prodejů je způsobena především těmito faktory: 

 

• Zvýšení cenové hladiny produktů (cca o 12-15%) může zpočátku způsobit mírný 

úbytek počtu zakázek (avšak zvýšená cenová hladina úbytek v obratu dorovná). 

Tento zásah byl v předpovědi výnosů zohledněn a první měsíce je kalkulováno 

s vysoce pesimistickými předpověďmi výnosů. 

• Změna struktury a způsobu marketingových činností – zachycena v kapitole Vývoj 

nákladů 

• Očekávaný mírný hospodářský růst země. 

• Představení nových – více konkurenčních výrobků (především nové generace 

vířivých bazénů) 

• Zavedení doplňkového sortimentu (teakový zahradní nábytek, zastřešení vířivek) 

 

Obrázek 11  - Skutečný vývoj obratu společnosti Wellis Slovensko v roce 2009 a plánovaný vývoj 
obratu v roce 2010 po převzetí firmou Diamant Spa, s.r.o (v EUR) 
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 (Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Diamant Spa, s.r.o a Wellis Slovensko, s.r.o.) 
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6.5.2. Vývoj nákladů 

 

Největší nákladovou složkou je u obchodní firmy samozřejmě náklad na pořízení 

zboží. V průběhu hospodaření společnosti Wellis Slovensko je tento náklad tak vysoký ( a 

vzhledem k tomu zůstávající marže natolik nízká), že i přes relativně vysoké obraty je 

výsledné hospodaření neziskové. Zavedením vyšší cenové hladiny bude tento náklad oproti 

výsledným výnosům o cca 15% nižší, přičemž společnost předpokládá minimální úbytek 

zákazníků v důsledku tohoto opatření. 

 

Dalšími opatřeními v jejichž důsledku dochází ke změně struktury nákladových 

položek jsou: 

 

• snížení počtu pracovníků na prodejně (o 1 prodejce) a zefektivnění tak práce 

prodejců. 

 

• změna marketingových činností: velice nákladné billboardové kampaně, jež ke své 

propagaci využívá společnost Diamant Slovensko, s.r.o budou nahrazeny 

především cílenými rozvozy letáků, zavedením efektivní internetové kampaně a 

prezentace, jež současné vedení téměř nevyužívá a prezentace produktů na 

výstavách a jejich vystavování před nákupními domy Metro.  

 

• v důsledku předpokládaných kladných hospodářských výsledků  bude docházek 

k nárůstu položky daňových nákladů, a to především u daně z příjmu právnických 

osob. 
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Tabulka 3 - Vývoj a struktura nákladů firmy Wellis Slovensko v roce 2009 a plánované náklady po 
převzetí firmou Diamant Spa v roce 2010 (v EUR) 

 

Měsíc 

Celkové 
náklady 

Náklady na 
prodané 

zboží 

Mzdové 
náklady 

(vč. 
pojištění) 

Spotřeba 
materiálu 
a energie 

Daně a 
poplatky 

Marketingové 
náklady 

ostatní 
náklady 

                

leden 2009 34185,86 23416,40 2905,80 683,72 17,09 2051,15 5111,70 
únor 2009 53732,47 36805,30 4567,26 1343,31 26,87 4567,26 6422,47 
březen 2009 66211,35 45353,00 5627,96 1655,28 33,11 5627,96 7914,03 
duben 2009 84614,41 57958,60 7192,22 2115,36 42,31 7192,22 10113,69 
květen 2009 40250,04 27570,20 3421,25 1006,25 20,13 3421,25 4810,96 
červen 2009 105107,33 71995,70 8934,12 2627,68 52,55 10510,73 10986,54 
červenec 2009 80487,82 55132,00 6841,47 2012,20 40,24 6841,47 9620,45 
srpen 2009 67674,77 46355,40 5752,36 1691,87 33,84 5752,36 8088,95 
září 2009 81256,32 55658,40 6906,79 2031,41 40,63 6906,79 9712,31 
říjen 2009 80903,75 55416,90 6876,82 2022,59 40,45 6876,82 9670,17 
listopad 2009 97891,43 67053,00 8320,77 2447,29 48,95 9299,69 10721,74 
prosinec 2009 47675,44 32656,40 4052,41 1191,89 23,84 4052,41 5698,49 
leden 2010 22605,40 12583,62 2615,22 683,72 890,00 1743,48 4089,36 
únor 2010 33147,67 17473,68 4110,53 1343,31 1200,00 3882,17 5137,98 
březen 2010 56023,20 36807,75 5065,17 1655,28 1380,00 4783,77 6331,23 
duben 2010 58291,75 35910 6473,00 2115,36 1590,00 6113,39 6090,00 
květen 2010 54034,15 38430 3079,13 1006,25 1220,00 6450,00 3848,77 
červen 2010 75421,75 45360 8040,71 2627,68 1670,00 8934,12 8789,23 
červenec 2010 77941,12 54810 6157,32 2012,20 1450,00 5815,25 7696,36 
srpen 2010 76029,65 56700 5177,12 1691,87 1100,00 4889,50 6471,16 
září 2010 86737,36 59850 6216,11 2031,41 1300,00 9570,00 7769,85 
říjen 2010 86173,16 63000 6189,14 2022,59 1380,00 5845,30 7736,14 
listopad 2010 98266,71 72450 7488,69 2447,29 1430,00 7904,73 6546,00 
prosinec 2010 76822,40 63000 3647,17 1191,89 980,00 3444,55 4558,80 

 
(Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Diamant Spa, s.r.o a Wellis Slovensko, s.r.o.) 
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 Obrázek 12 - struktura nákladů firmy Wellis Slovensko v roce 2009 a plánované náklady po převzetí 
firmou Diamant Spa v roce 2010 (v EUR) 
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(Zdroj: Informace získané od vedení společnosti Diamant Spa, s.r.o a Wellis Slovensko, s.r.o.) 

 

 

Nákladové složky: 

 

• Náklady na prodané zboží – zahrnují pořizovací cenu zboží, náklady na jeho 

dopravu, skladování a přípravu před dodáním. 

 

• Mzdové náklady – v současné době společnost Diamant Slovensko, s.r.o. 

zaměstnává 5 osob na hlavní pracovní poměr (3 prodejci na prodejně, manažer 

prodeje a vedoucí velkoobchodního prodeje). Veškeré další pracovníky si 

společnost najímá. 

 

• Spotřeba materiálu a energie – náklady vzniklé především v souvislosti 

s provozem bratislavské prodejny -  elektřina, voda, topení, kancelářský papír a 

vybavení atd. 

 

• Daně a poplatky – řadíme zde veškeré společností placené daně a poplatky (daň 

z přijmu, silniční daň, daň z přijmu za zaměstnance, ..)  
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• Marketingové náklady – veškerá činnost související s propagací, reklamou a 

zviditelňováním společnosti. 

 

• Ostatní náklady – hlavní složkou této kategorie je bezesporu platba nájemného 

za užívání bratislavské prodejny (4500 EUR/měsíčně), další podstatnou složkou 

zde náležící jsou poplatky za služby servisním společnostem, jež externě 

zajišťují opravy a servis dodávaných produktů. 
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7. Závěr 
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zachytit marketingové aktivity 

společnosti  Diamant Spa, s.r.o, z Valašského Meziříčí, která je jedním z přední prodejců 

wellness vybavení v ČR, analyzovat jej a následně pak navrhnout marketingový plán, který 

pomůže firmě při vstupu na nový – slovenský trh. 

 

Vlastní analýza byla založena z hlavní části na informacích a materiálech 

poskytnutých vedením společnosti Diamant Spa, s.r.o., které byly velice cenným zdrojem 

celé práce. 

 

Práce byla rozdělena do sedmi kapitol, přičemž pátá a šestá kapitoly představují 

nosnou a nejvýznamnější část diplomové práce. 

 

Úvodní kapitola se snaží přiblížit prostředí a důvody, jež vedly k volbě tématu této 

diplomové práce. 

 

V kapitole následující je charakterizována a představena činnost společnosti 

Diamant Spa, s.r.o., seznamuje s její historií, současným stavem, principy fungování a 

poukazuje na situaci, před níž právě společnost stojí. 

 

Třetí kapitola představuje problematiku marketingového plánování a seznamuje se 

základními pojmy a metodami následně používanými v průběhu celé práce. Dále 

charakterizuje jednotlivé druhy marketingových strategií, určuje jejich přednosti a 

vymezuje možnosti jejich použití a ukazuje jak při tvorbě marketingového plánu mezi 

těmito strategiemi volit ty vhodné. Zaměřuje se také na seznámení s principy fungování 

obchodní společnosti, základními prvky jejího fungování a nejdůležitější procesy 

probíhající při činnosti takovéto společnosti. 

 

Ve čtvrté kapitole jsou popsány marketingové metody, jež byly použity na 

samotnou marketingovou analýzu. 

 

Pátá kapitola je úvodem do praktické části diplomové práce. Seznamuje se 

společností Diamant Spa, s.r.o. a poskytuje informace o jejich jednotlivých činnostech, 
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fungování a dosavadním hospodaření této společnosti.  Zároveň seznamuje se slovenskou 

společností Wellis Slovensko, s.r.o, jež je předmětem úvah o zakoupení společností 

Diamant Spa, s.r.o při její snaze o vstup na slovenský trh. Rovněž představuje její hlavní 

marketingové aktivity a postoje a vysvětluje odlišnosti mezi oběmi společnostmi.  

 

Další kapitola představuje aplikační část diplomové práce. Je zde detailně 

analyzována marketingová činnost společnosti Diamant Spa, s.r.o. v roce 2009 v České 

republice a zároveň představen a následně navržen marketingový plán, jak vhodně 

aplikovat marketingové aktivity společnosti na slovenském trhu v již existující, avšak 

hospodářsky neefektivní společnosti Wellis Slovensko, o jejímž převzetí společnost 

uvažuje. 

 

Kapitola závěrečná hodnotí a shrnuje celou diplomovou práci, stručně 

charakterizuje její jednotlivé části a hodnotí ji vzhledem k cíli práce. 

.  

Při srovnání hospodaření obou společností je zcela zjevná rozdílnost přístupů 

k cenové politice i používaným marketingovým nástrojům. Za předpokladu zefektivnění 

hospodaření slovenské společnosti by její převzetí českou firmou mohlo znamenat značný 

posun v celkovém postavení společnosti na trhu, proto je následně v práci navržen způsob 

jakým postupovat ve vytvoření efektivního a hospodářsky úspěšného fungování 

společnosti na slovenském trhu. 

 

Výsledný návrh marketingových aktivit společnosti byl detailně prodiskutován a 

odsouhlasen  s vedením  společnosti a v současné době se společnost Diamant Spa, s.r.o. 

chystá vstoupit na slovenský trh odkoupením slovenské společnosti Wellis Slovensko, 

s.r.o. Postupovat bude v souladu s představeným marketingovým plánem a její vedení je 

přesvědčeno o jeho úspěšném zapojení do praxe. Proto lze odpovědně říci, že cíle práce 

bylo touto diplomovou prací dosaženo.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČR – Česká republika 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

FO – fyzická osoba 

PO – právnická osoba 

PR – public relations 

SR – Slovenská republika 

S.r.o. – Společnost s ručením omezeným 
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Příloha č. 3 

 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 

 
 
 
 

 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I 

 
Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  49280/B 
 

Obchodné meno:  WELLIS SLOVENSKO s. r. o.    (od: 04.12.2007)  

Sídlo:  Vajnorská 45  
Bratislava 831 04  

  (od: 10.02.2010) 

 

IČO:  43 866 158    (od: 04.12.2007)  

Deň zápisu:  04.12.2007    (od: 04.12.2007)  

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    (od: 04.12.2007)  

Predmet činnosti:  kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti  

  (od: 04.12.2007) 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti  

  (od: 04.12.2007) 

 

Spoločníci:  Zsolt Czafik  
Mánteleki út HRSZ 0417  
Dabas Sári 2371  
Maďarská republika  

  (od: 04.12.2007) 

Ákos Czafik  
Frigyes utca 18  
Budapešť 1111  
Maďarská republika  

  (od: 04.12.2007) 

 

Výška vkladu každého 
spoločníka:  

Zsolt Czafik  
Vklad: 8 963 EUR Splatené: 8 963 EUR  

  (od: 10.02.2010) 

Ákos Czafik  
Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR  

  (od: 10.02.2010) 

 

Štatutárny orgán:  konateľ    (od: 04.12.2007) 

Zsolt Czafik  
Mánteleki út HRSZ 0417  
Dabas Sári 2371  
Maďarská republika  
Vznik funkcie: 04.12.2007  

  (od: 04.12.2007) 

 

Konanie menom 
spoločnosti:  

V mene spoločnosti koná a podpisuje sa za spoločnosť konateľ 
samostatne.  

  (od: 04.12.2007) 

 

Základné imanie:  9 959 EUR Rozsah splatenia: 9 959 EUR    (od: 10.02.2010)  

Ďalšie právne 
skutočnosti:  

Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo 
dňa 22.11.2007 v súlade s ust. §§ 57, 105 – 153 zák. č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

  (od: 04.12.2007) 

Zápisnica z mimoriadneho valného zromaždenia zo dňa 
09.12.2009.  

  (od: 10.02.2010) 

 

Dátum aktualizácie 
údajov: 

 26.04.2010 

Dátum výpisu:  27.04.2010 
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Příloha č. 5 

 

 

 

 

 


