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Anotace 

V této práci budu zpracovávat vyhodnocení marketingových opatření obchodní 

jednotky přijatých v návaznosti poklesu trţeb v rámci ekonomické krize. V první části jsou 

obsaţena teoretická východiska, charakteristiky sledované firmy Bastex a charakteristiky 

firmy Lyoness. V další kapitole se budu zabývat analýzou trţeb za léta 2006 – 2010. Tato 

kapitola bude obsahovat také příslušné tabulky a grafy. Dále následuje zavedení opatření 

na zvýšení trţeb v roce 2010 a vysvětlení nákupního společenství firmy Lyoness. Pátá 

kapitola obsahuje vyhodnocení přijatých opatření. Závěrem bude celkové zhodnocení této 

práce a případně doporučím jiná opatření na zvýšení trţeb pro následující léta. 

 

 

Klíčová slova: trţby, firma, rabat, společenství, nárůst, pokles 

Annotaion 

I will process the evaluation of marketing measures of the business unit in my 

bachelor work. These measures were adopted in the light of decline of takings in the period 

of economic crisis. In the first part there are theoretical basis and characterizations of 

monitored firm Bastex and firm Lyoness. I will deal with analysis of takings for 2006-2010 

in the next chapter. Here are relevant charts and graphs of monitored takings, too. After 

that follows introduction of measures for increase of takings in 2010 and the explanation of 

shopping company of the firm Lyoness. The fifth chapter includes the evaluation of 

accepted measures. Finally, there will be general evaluation of this work and I will 

eventually suggest others measures for increase of takings for the following years.  
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1 Úvod 
 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila vyhodnocení marketingových opatření 

obchodní jednotky přijatých v návaznosti poklesu trţeb v důsledku ekonomické krize. 

Cílem je sledování trţeb ve firmě Bastex a zhodnocení přijatých opatření pomocí 

firmy Lyoness, případně navrţení lepšího řešení pro zvýšení trţeb. Hospodářská krize je 

velkým tématem a poznamenala spoustu podniků od malých firem po nadnárodní 

společnosti. Důsledkem této krize bylo ukončení činnosti desítek firem, které neobstály na 

trhu. Firma Bastex se snaţila na trhu udrţet a proto zkoušela různé moţnosti. Ne všechny 

ale byly účinné a to byl jeden z důvodů, proč se majitelka rozhodla stát členem 

mezinárodního nákupního společenství firmy Lyoness. Zahraniční textilií je často 

opomíjena kvalita českých výrobců. Myslím si, ţe by si lidé měli váţit více oděvů, které 

jsou šity pečlivě a z kvalitních materiálů. S přílivem levného zahraničního zboţí lidé velmi 

rychle zapomněli na tradiční kvalitu českých výrobků a u textilních výrobků to platí 

dvojnásob. Rozsáhlá trţiště a nevzhledné stánky s levným zboţím dnes „zdobí“ téměř 

kaţdou vesnici. Ve větších městech se však pomalu přemísťují do kamenných obchodů, 

takţe zákazník v domnění, ţe levně nakoupil značkový výrobek, aţ po příchodu domů, 

popř. po prvním oblečení zjistí, za co vlastně své peníze utratil. 

V druhé kapitole práce se zaměřím na teoretickou část vysvětlení pojmu trţby a další 

teoretická východiska. Dále pak následuje seznámení s ekonomickou krizí a 

charakteristiky firmy Bastex a firmy Lyoness. 

Třetí kapitola práce bude obsahovat analýzu trţeb pomocí srovnání absolutních 

částek a procent v letech 2006 – 2010 a zpracování tabulek a grafů, v nichţ budou 

obsaţeny trţby sledovaných let. 

V další kapitole představím firmu Lyoness a stručně vysvětlím toto nákupní 

společenství, moţnosti nakupování v něm a vysvětlím její zúčtovací systém. 

V předposlední kapitole vyhodnotím analýzu trţeb a zhodnotím, zda registrace do 

nákupního společenství Lyoness je účinná. 

V závěru práce bych navrhla nová opatření, která by vedla k dalšímu přírůstku trţeb 

v nadcházejících letech. 
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2 Charakteristika vybrané firmy 
 

2.1 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. 

 

Podnikání: 

Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vystupujícím 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.[1] 

Podnikatelem podle tohoto zákona je:  

„a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“ [2] 

Místo podnikání:  

„Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v 

obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen 

zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky 

podniku (§ 7) se rozumí adresa jejího umístění.“ [3] 

2.2 Základní pojmy 

 

Firma:  

Je název, pod kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba zapsána do obchodního 

rejstříku. Sama si rozhoduje, co bude vyrábět, v jakém mnoţství, pro jaký druh 

spotřebitelů. Kaţdá firma si vybírá vlastní technologii výroby, materiál a prezentace na 

trhu. [4] 
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Výroba:  

„Je charakterizována jako přeměna zdrojů ve statky neboli přeměna vstupů ve 

výstup.“ [5]  

 

Pohledávka: 

„Právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou 

(dlužníkem).“ [6] 

Marţe: 

„Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, mezi kurzy, mezi prodejní cenou a 

variabilními náklady (= hrubé rozpětí), též přirážka, kterou obchodník připočítává k ceně 

nakoupeného zboží.“ [7] 

Spotřeba:  

„Je impulsem pro existenci a rozvoj výroby. Spotřebitel na základě svých chutí, 

potřeb a preferencí rozhoduje o nákupu konkrétních statků a vynakládá je na svůj důchod.“ 

[8] 

Trţby: 

„Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb 

v daném účetním období (měsíci, roku). Jsou rozhodující složkou výnosů a hlavním 

finančním zdrojem podniku, který slouží k úhradě jeho nákladů a daní, výplatě dividend a 

jeho rozšířené reprodukci.“ [9] 

Rabat: 

„Předem sjednaná srážka (sleva) z ceny, poskytovaná dodavatelem (výrobcem, 

velkoobchodníkem) odběrateli (obchodníkovi) obvykle vyjádřena v procentech z ceny.“ 

[10] 
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2.3 Ekonomická krize 

 

Ekonomická krize je velkým tématem a v dnešní době o ní mluví celý svět. Myslím, 

ţe jiţ děti v útlém věku ví, co tento pojem znamená. Poznamenala celé řady lidí, státy i 

kontinenty, od nadnárodních společností aţ po jednotlivé podnikatele. V USA se začala 

projevovat v roce 2008 a rozšířila se po celém světě. Trh jako takový stále stagnuje a 

potencionální zákazníci nakupují minimálně. Firmy postupně začínaly propouštět a 

minimalizovat své náklady. Spotřební koš rodin se zuţoval a tím se zuţovala na trhu 

poptávka po výrobcích a sluţbách.  

Podstatou krize je, ţe na základě chtivosti po penězích prodávali pracovníci 

amerických hypotečních bank (za kaţdou nově sjednanou hypotéku dostali prémii) 

hypotéky na koupi domů a bytů lidem, kteří si je nikdy nemohli dovolit. Obrovské 

mnoţství těchto nesplatitelných hypoték pak finanční instituce prodávaly s velkým ziskem 

jiným bankám po celém světě. Protoţe hypoteční banky hned své hypoteční dluhy 

rozprodaly po světě, nezkoumaly, zda jsou dluhy splatitelné. Není příliš překvapivé, ţe 

světový finanční systém začal krachovat, kdyţ se ukázalo, ţe miliony údajně kvalitních 

půjček, na nichţ banky zaloţily svůj budoucí profit (banky vydělávají na rozdílu mezi 

úroky, které dostávají od dluţníků, a úroky, které platí vkladatelům) jsou jen bezcennými 

cáry papíru. V důsledku tohoto zjištění začaly krachovat banky po celém světě. [11] 

„Podstatou finančního systému je mezibankovní důvěra. Banky si navzájem musejí 

mít možnost půjčovat peníze. Vzhledem k tomu, že vznikla situace, kdy není jasné, která 

banka je solidní a která se možná zítra položí, si banky odmítly vzájemně půjčovat 

jakékoliv finance. Zcela zamrzl finanční trh a k dispozici nejsou úvěry pro podnikatele.“ 

[12]  

„Vlády nejrůznějších zemí světa se snaží zamrzlý finanční trh „odmrazit“ tím, že 

bankám poskytují neuvěřitelné astronomické finanční částky (v Británii 500 miliard liber, v 

USA 700 miliard dolarů). Mezibankovní důvěru tím však zatím neobnovily. Touto 

obrovskou zadlužeností zatíží vlády přirozeně daňové poplatníky. V budoucnosti se zvýší 

daně.“ [13] 

 S klesající hodnou akcií bank na burze klesá důvěryhodnost bank a vede ke ztrátě 

zákazníků. Banky nejsou schopny vyplácet vklady. V mnoha zemích světa začaly vlády 
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garantovat lidem jejich vklady, aby se oţivil bankovní systém a lidé opět začali investovat. 

Pokud opět nezačnou podnikatelé ţádat o úvěry, podniky nebudou fungovat a krize se jen 

dále prohloubí. Zvyšováním daní se ekonomická krize prohlubuje. 

Poklesem na burzách dochází k tomu, ţe veškeré investice včetně finančních fondů 

se znehodnocují, protoţe klesá jejich hodnota. Stále roste riziko krachu bank, coţ vede 

k tomu, ţe lidé mohou přijít o své úspory.  

2.4 Charakteristika firmy Bastex 

 

Datum zaloţení: 1. 1. 1995 

BASTEX - textilní výroba, s. r. o. 

Majitelka: Ing. Jana Stuchlá 

Místo podnikání: Petřvald na Moravě 399, PSČ 742 60 

Předmět podnikání: - Koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- Výroba konfekčního a ostatního textilního zboţí 

Firma Bastex je na trhu jiţ několik let, probíhaly změny společníků, ale na firmu a 

celkovou výrobu to mělo špatný vliv, proto se majitelka rozhodla začít podnikat sama a    

1. 1. 1995 zaloţila firmu Bastex. Firma začala s pracovními oděvy, postupně se 

vypracovala na šití těţké konfekce. Jednalo se převáţně o výrobu kabátů a palet, které se 

distribuovaly v síti OD Prior. Po reorganizaci této sítě však spolupráce zanikla. 

V této době se produkce změnila ve prospěch zakázkového šití. Vznikla 

dlouhodobější spolupráce s ostravským hotelem Imperial a. s., Dechovým orchestrem 

mladých v Příboře apod. Od roku 2008 se firma specializuje na šití dámských halenek, 

doplňkovou činnost tvoří zakázkové šití a opravy oděvů. 

Součástí firmy je vlastní celosortimentní textilní prodejna, kde se zároveň prezentují 

vlastní výrobky. Ostatní sortiment je pak doplňován nákupem od jiných výrobců, resp. 

dodavatelů a tím se snaţí nabídnout svým zákazníkům ucelený textilní sortiment pro 

všechny věkové kategorie nejen ţen, ale i muţů a dětí včetně textilu pro domácnost, např. 

lůţkoviny, ubrusy, deky, textilní galanterii a podobně. Obchod byl jiţ dvakrát přestěhován. 

Původní malé prostory nebyly dostačující, takţe si firma pronajala větší prostory hned pod 
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výrobnou. Sortiment se v něm měnil dle potřeb zákazníků. Firma se jako celek rozvíjela, 

zákaznicí se rádi vraceli. Byly zaloţeny internetové stránky, kde lze najít aktuální nabídku 

vlastních výrobků a zároveň výběr zboţí z ostatního sortimentu. Do roku 2007 byla situace 

přes menší výkyvy udrţitelná. Pak se však začala v ekonomice firmy znatelně projevovat 

nekázeň odběratelů. Druhotná platební neschopnost a sníţený zájem konečných zákazníků 

se projevily v plné míře. Kromě toho se sníţila i nabídka materiálů, bohuţel však i jejich 

kvalita. Bylo nutné hledat nové dodavatele, kteří byli ochotni dodávat materiál 

v poţadované kvalitě za přiměřenou cenu, coţ se většinou nedařilo. Odběratelé, kteří 

zůstali, měli nadále zájem o zboţí, které odebírali, ale neplatili za ně. Někteří utlumili 

prodej, jiní své obchody zavřeli. Část pohledávek firmy se stala nedobytná.  

U konečných zákazníků se vliv krize projevil tím, ţe místo nakupování nových 

výrobků narůstal počet oprav stávajícího oblečení. Trţby dramaticky klesaly a také se 

zaměnila skladba činností firmy. Klesal prodej halenek a stoupala poptávka po opravách 

oděvů, které jsou však náročnější na podíl práce. Pokud chtěla firma přeţít, musela hledat 

nová řešení stávající situace. 

O firmě Lyoness se majitelka poprvé doslechla na podzim roku 2009. Prověřovala 

veškeré dostupné informace, absolvovala různá školení, aby byla schopna vyhodnotit 

moţný přínos jak pro firmu, tak pro ostatní zákazníky. Krátce potom se firma stala členem 

tohoto mezinárodního nákupního společenství.  

Firma byla zaregistrována a stala se mimo jiné součástí celoevropské (dnes uţ i 

USA, Kanada, Mexiko a v současnosti se otevírá asijský kontinent) internetové nabídky 

firem, které nabízejí všem registrovaným zákazníkům dohodnuté slevy. Do prodejny se 

začali cíleně vracet zákazníci, kteří zde získali vlastní zákaznickou registraci, avšak 

přicházeli i noví, kteří se sice registrovali jinde, ale jejich členská karta je opravňuje 

k nákupu se slevou u všech smluvních obchodníků či poskytovatelů sluţeb.  

Firma Lyoness vlastní dva certifikáty ISO 9001:2008 a TIF, coţ je známkou nejvyšší 

kvality. Tyto certifikáty nemá ţádná jiná obchodní společnost u nás. Do tohoto nákupního 

společenství se registrují jak podniky, tak fyzické osoby, které přes Lyoness uskutečňují 

své obchody. To by mohlo do budoucna vést ke spolupráci mezi firmou a jejími odběrateli 

prostřednictvím zmíněného společenství, coţ by vedlo přinejmenším k lepší platební kázni. 
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Firma do 31. 12. 2005 vedla účetnictví podvojné, od 1. 1. 2006 jiţ firma vede pouze 

daňovou evidenci.  

2.5 Charakteristika firmy Lyoness 

 

Datum zaloţení: 2. 7. 2003 

Lyoness Czech Prague, s.r.o 

Majitel: Hubert Freidl 

Obchodní ředitelka pro ČR: Andrea Trojanová 

Místo podnikání: Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 160 00 

Předmět podnikání: -  Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3  

     ţivnostenského zákona 

 

Pan Freidl přišel se základní myšlenkou, na které je postavena celá společnost: „Z 

každého nákupu peníze zpět“ [14]. Věděl, ţe lidé ve společnosti nikdy nepřestanou 

nakupovat, bez nákupu potravin a věcí základní potřeby lidé nepřeţijí. Vytvořil 

celosvětové nákupní společenství bez hranic v oborech a zemích, které je spojeno 

jedinečnou Cashback Card. Kaţdý nákup s Lyoness u Lyoness obchodníka přinese 

nakupujícímu zisk rovnou na jeho účet. Aby byla společnost úspěšná, je třeba mít 

myšlenku, jasnou vizi a správnou filozofii. Z těchto důvodů je motto Lyoness: „Společně 

jsme silní“! [15] 

2.5.1 „Vize: 

 

 „Více času pro život 

 Finanční nezávislost            (obr.1) 

 Dodatečný příjem 

 Nejvíce využívaná zákaznická karta Evropy 

 Největší mezinárodní obchodní a zákaznická síť“ [16]     
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2.5.2 Filosofie: 

 

„Lyoness je nezávislá mezinárodní společnost, která se plně zaměřuje na potřeby 

klientů a Cashback partnerů. Lidskost a důvěra ve spojení s kompetencí a sympatií jsou 

klíčovými hodnotami Lyoness. V současnosti budujeme strategickou obchodní a klientskou 

síť, která pozitivní spoluprací umožní lepší budoucnost po všech lidských stránkách: 

¸Nákupní síla bude v pohybu.´“ [17] 

2.5.3 Die Child & Family Foundation. Společně konat dobro: 

 

„Fixní procentní část ze všech nákupů jde na Lyoness Child & Familiy Foundation, 

která byla založena v květnu 2008. Pod heslem „Zajistit vzdělání – zachovat život“ 

dopomáháme chudým lidem k lepším šancím v životě.“ 

„Od začátku bylo mým cílem, dopřát úspěchy mé společnosti i lidem, kteří díky 

nedostatečnému vzdělání nemají možnost realizovat své myšlenky v takovém rozsahu, ,jak 

to dělám já. Sociální síť jako Lyoness má možnost ostatní podporovat. Jsem nadšený, že 

jsme se se založením Lyoness Child & Familiy Foundation rozvinuli tímto směrem.“[18] 

 

Za sedm let existence má společnost asi 350 zaměstnanců, více neţ 1 500 000 

Cashback klientů a partnerů. Má 23 dceřiných společností ve více neţ 20 státech Evropy. 

Má zastoupení na třech kontinenech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (obr.2) 
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3 Analýza tržeb za období 2006 – 2010 
 

Praktická část je zaměřena na sledování trţeb firmy Bastex za léta 2006 - 2010. 

V tabulkách a grafech je znázorněn průběh jednotlivých měsíců a let, v nichţ lze porovnat, 

zda trţby klesají či rostou. Rozdíly jsou uvedeny v absolutních částkách a procentech.  

3.1 Sledování tržeb v roce 2006 

 

Tato tabulka obsahuje měsíční trţby za rok 2006 a srovnání, které je uvedeno 

v absolutních částkách a v procentech. 

 

Tabulka č. 1 – Přehled měsíčních trţeb v roce 2006 

Měsíc Tržba [Kč] 

Srovnání 

Absolutní 

hodnota 

[Kč] 

Procenta 

[%] 

leden 23007     

únor 37138 14132 61 

březen 26489 -10649 -29 

duben 42533 16044 61 

květen 27609 -14924 -35 

červen 37112 9503 34 

červenec 39730 2618 7 

srpen 22621 -17109 -43 

září 30502 7881 35 

říjen 31177 675 2 

listopad 34237 3060 10 

prosinec 73387 39151 114 
Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Z tabulky vyplývá, ţe nárůst trţeb v měsíci únoru je 14132 Kč tj. o 61% oproti lednu, 

coţ je dáno plesovou sezónou, protoţe v okolí 20 km není ţádná jiná prodejna textilu a to 

se odráţí i ve skladbě prodávaného sortimentu. V březnu jiţ poklesly trţby o 10649 Kč tj. 

o 29%. Duben je měsíc Velikonoc, zákaznicí nakupují velikonoční výzdobu, textilie 

s velikonočním motivem, obměňují šatníky. V měsíci dubnu trţby vzrostly o 16044 Kč tj. 

o 61%. V květnu trţby opět klesly o 14924 Kč tj. o 35%. V červnu a červenci mírně rostou. 
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Srpen je měsíc útlumu, kdy trţby klesly o nejvyšší částku v daném roce a to o 17109 Kč tj. 

o 49%. Od září mírně narůstají aţ do listopadu a v prosinci dosahují maxima za rok 2006 

nárůst o 39151 Kč, tj. o 114%. Příčinou jsou nákupy vánočních dárků a dekorací. 

 

Graf č. 1 – Průběh trţeb v roce 2006 

 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Při pohledu na graf je viditelný jak narůst, tak pokles trţeb. Od ledna klesají aţ do 

dubna, v dubnu nepatrně rostou, ale v dalším měsíci jiţ zase klesají. Je tady zřejmé, ţe 

v tomto roce zákazníci neutrácejí své příjmy pravidelně, ale pouze v daných obdobích, pro 

ně nezbytně nutných, jakými jsou období plesů, Velikonoce, školní prázdniny, začátek 

školního roku a v neposlední řadě Vánoce. 
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3.2 Sledování tržeb v roce 2007 

 

V této tabulce jsou obsaţeny trţby z činnosti Bastex za rok 2007. Provedla jsem 

srovnání měsíčních trţeb, které je uvedeno v absolutních částkách a procentech. 

 

Tabulka č. 2 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2007 

Měsíc Tržba [Kč] 

Srovnání 

Absolutní 

hodnota 

[Kč] 

Procenta 

[%] 

leden 35747     

únor 28313 -7434 -21 

březen 34824 6511 23 

duben 38803 3980 11 

květen 31995 -6808 -18 

červen 31893 -102 1 

červenec 28214 -3679 -12 

srpen 38111 9897 35 

září 35716 -2395 -6 

říjen 30209 -5507 -15 

listopad 51463 21254 70 

prosinec 76168 24705 48 
Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Z této tabulky lze vyčíst, ţe v únoru tohoto roku trţby poklesly o 7434 Kč, tj. o 21%. 

Je to dáno tím, ţe prodejna byla uzavřena z důvodu stěhování. Bylo potřeba rozšířit 

sortiment, ale původní prostory nebyly dostačující. V březnu a dubnu trţby narůstají, 

naopak od května do července klesají. V srpnu vzrostly o 9897 Kč, tj. o 35%. Od září do 

října narůstá pokles trţeb. Listopadové přípravy na Vánoce zajistily zvýšení trţeb o   

21254 Kč, coţ je o 70%. V listopadu je zaznamenán nejvyšší narůst za rok 2007 a 

v posledním měsíci trţby opět dosahují maxima, tak jak to bylo v roce předešlém.  
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Graf č. 2 - Průběh trţeb v roce 2007 

 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Dle grafu je viditelné, ţe měsíční trţby jiţ tak dramaticky nenarůstají a neklesají, 

jako tomu bylo v roce 2006. Jsou stálejší a mají rostoucí trend. Je to ovlivněno změnou 

prodejního místa a zaváděním nového zboţí do prodejny. I v tomto roce je prodej ovlivněn 

Velikonocemi, dovolenými a v neposlední řadě Vánocemi.  
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3.3 Sledování tržeb v roce 2008 

 

Tabulka obsahuje srovnání jednotlivých měsíců v roce 2008. Částky nárůstu či 

poklesu jsou uvedeny v procentech i absolutních částkách. 

 

Tabulka č. 3 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2008 

Měsíc Tržba [Kč] 

Srovnání 

Absolutní 

hodnota 

[Kč] 

Procenta 

[%] 

leden 25983     

únor 24556 -1427 -5 

březen 16245 -8311 -34 

duben 43928 27683 170 

květen 36037 -7892 -18 

červen 29760 -6277 -17 

červenec 32167 2408 8 

srpen 32258 91 0 

září 36532 4274 13 

říjen 48905 12373 34 

listopad 55408 6503 13 

prosinec 97677 42269 76 
Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Začátkem roku 2008 se firma začala specializovat na výrobu dámských halenek. 

Trţby klesaly aţ do března. Částečný podíl na tom měla změna struktury výroby. V dubnu 

tohoto roku byl nárůst trţeb o 27683 Kč tj. o 170%. Coţ je největší narůst trţeb za rok 

2008. V květnu a červnu sice trţby klesly o 7892 Kč, ale od července trţby rostou. V říjnu 

trţby narostly oproti září o 12373 Kč, tj. o 34%. Listopadový narůst byl o 6503 Kč, coţ je 

13% oproti předchozímu měsíci. V prosinci opět trţby dosahují maxima 97677 Kč tak jako 

to bylo v letech minulých, nárůst oproti listopadu je o 76%. 
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Graf č. 3 - Průběh trţeb v roce 2008 

 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

V prvních třech měsících trţby klesají. Příčinou obrovského nárůstu v měsíci dubnu 

byla realizace reklamní akce, která spočívala v tom, ţe kaţdá ţena k zakoupené halence 

dostala šperk. Šperk byl sladěn do barev halenky a jeho velikost byla úměrná výstřihu. 

V květnu trţby opět klesají. Zákaznice se začaly vracet a firma získala spoustu nových 

odběratelů. Firma začala dodávat dámské halenky do luxusních butiků po celé České 

republice. Největší podíl na tom má praţský butik s několika pobočkami, do něhoţ firma 

dodávala dámské halenky v celých řadách, hlavně pak nadměrné velikosti. Díky této 

spolupráci firmě trţby začaly narůstat a od června do prosince mají rostoucí trend. V 

prosinci trţby dosahují maxima 97677 Kč. Narostly o celých 42677 Kč, tj. o 76% oproti 

listopadu. 

 

 

 

 

 

 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tr
žb

a
v 

K
č

Měsíc

Tržby 2008

Tržby



Tereza Chmelíčková: Vyhodnocení marketingových opatření obchodní jednotky přijatých 

v návaznosti poklesu trţeb v rámci ekonomické krize 

 

15 
Ostrava 2011 

3.4 Sledování tržeb v roce 2009 

 

Tato tabulka obsahuje měsíční srovnání roku 2009. Srovnání je uvedeno 

v absolutních částkách i procentech. 

 

Tabulka č. 4 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2009 

Měsíc Tržba [Kč] 

Srovnání 

Absol.č. 

[Kč] 

Procenta 

[%] 

leden 29030     

únor 24675 -4355 -15 

březen 34428 9753 40 

duben 30788 -3640 -11 

květen 24462 -6326 -21 

červen 33463 9001 37 

červenec 23708 -9755 -29 

srpen 24070 362 2 

září 34806 10736 40 

říjen 33708 -1098 -3 

listopad 31208 -2500 -7 

prosinec 80374 49166 158 
Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Z této tabulky lze vyčíst, ţe trţby celoročně klesly o částku 74735 Kč oproti roku 

2008. V tomto roce trţby dosahují pouze částky 404720 Kč, coţ je nejniţší částka za 

sledované období. Firma se dostala do nesnází. Projevil se i vliv úbytku dodavatelských 

firem s kvalitním materiálem. Firma hledala nové dodavatele, kteří by dodávali látky ve 

stejné kvalitě a za přiměřenou cenu, coţ ovlivňovalo výrobu i prodej. Trţby v lednu začaly 

klesat, v únoru o částku 4355 Kč, tj. o 15%. V březnu vzrostly o 9753 Kč, tj. o 6%. Od 

dubna do června opět klesají. V dubnu byl pokles o 3640 Kč, tj. o 11%. Květnový pokles 

byl o 6326 Kč, tj. o 21%. V prosinci trţby opět dosahují maxima 89257 Kč, narůst oproti 

listopadu je 34115 Kč, tj. o 62%. V tomto roce však největší nárůst trţeb připadá na 

listopad, narůst oproti říjnu je 29975 Kč, tj. o 119%. 
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Graf č. 4 - Průběh trţeb v roce 2009 

 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

V roce 2009 se prohlubovala ekonomická krize, dolehla na jednotlivé zákazníky, 

podniky i stát. Klesal zájem zákazníků utrácet své důchody za zboţí, coţ poznamenalo v 

neposlední řadě odběratele, někteří omezovali dodávky halenek, někteří byli nuceni zavřít 

své obchody. Trţby mají proměnlivý charakter. Od ledna do února klesají. V březnu mírně 

rostou, ale do května pak jiţ opět klesají, poklesy nejsou dramatické, od července rostou s 

menšími výkyvy. Lidé místo nakupování nového zboţí častěji volí moţnost úprav 

stávajícího šatníku. Tyto činnosti jsou však pro firmu z ekonomického hlediska mnohem 

nevýhodnější, neţ sériová výroba. Platební kázeň odběratelů se změnila. Odběratelé 

přestali proplácet faktury. Část pohledávek není proplacena ani v roce 2011.  
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3.5 Sledování tržeb v roce 2010 

 

Posledním sledovaným rokem je rok 2010. V této tabulce jsou opět uvedeny trţby 

jednotlivých měsíců a jejich srovnání. 

 

Tabulka č. 5 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2010 

Měsíc Tržba [Kč] 

Srovnání 

Absolutní 

hodnota 

[Kč] 

Procenta 

[%] 

leden 28777     

únor 29957 1180 4 

březen 31775 1818 6 

duben 41430 9655 30 

květen 39379 -2051 -5 

červen 39044 -335 -1 

červenec 45962 6918 18 

srpen 43920 -2042 -4 

září 36911 -7009 -16 

říjen 25167 -11744 -32 

listopad 55142 29975 119 

prosinec 89257 34115 62 
Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Po předchozím roce bylo potřeba řešit finanční situaci, aby se firma udrţela na trhu. 

Ekonomická krize stále neustupovala a platební kázeň odběratelů se stále zhoršovala. Bylo 

potřeba najít řešení, aby se trţby začaly navyšovat a dále jiţ neklesaly. Po registraci do 

nákupního společenství Lyoness dne 1. 1. 2010 začala firma nabízet svým stálým i novým 

zákazníkům bezplatné členství ve společenství. Od ledna se uţ zaznamenal nárůst trţeb. 

V únoru byl nárůst o 1180 Kč, coţ je o 4%. Od dubna majitelka pořádá pravidelná 

informační setkání pro registrované klienty, kde vysvětluje princip slev a ukazuje 

registrovaným zákazníkům, kde a jak mohou svou kartu co nejvýhodněji pouţít. Dubnový 

nárůst je 9655 Kč, tj. o 30%. V květnu klesly o 2051 Kč, tj. o 5%. V červnu klesly trţby jiţ 

jen o 335 Kč, tj. o 1%. V červenci narostly trţby o 6918 Kč tj. o 18%. Od srpna mají 

klesající trend aţ do října, kdy klesly o nejvyšší částku 11722 Kč, tj. o 32%. Majitelka 

navíc k registraci udělala předvánoční akci, za kaţdý nákup nad 1000 Kč zákazník dostal 
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dárek. Tato reklamní akce zajistila nárůst trţeb v listopadu o 29975 Kč, tj. o 119%. 

V prosinci trţby vzrostly o částku 34115 Kč, tj. 62%. Celkové trţby za tento rok činí 

506721 Kč.  

 

Graf č. 5 - Průběh trţeb v roce 2010. 

 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

V tomto grafu jsou znázorněny trţby za rok 2010. Od ledna do dubna mají rostoucí 

trend. Od května mírně klesají. Od června do července trţby rostou, protoţe v letních 

měsících zákazníci více nakupují. Od července do října klesají. Od listopadu do prosince 

strmě rostou z důvodu vánoční reklamní akce.  
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4 Opatření zavedená na podporu zvýšení tržeb 
 

V roce 2010 se majitelka firmy Bastex rozhodla po zváţení různých variant 

zaregistrovat firmu do nákupního společenství Lyoness. 

Po srovnání trţeb jednotlivých měsíců a let jsem zjistila, ţe trţby neklesaly do roku 

2008, pouze v roce 2009 je zaznamenán dramatický pokles trţeb. Platební kázeň 

odběratelů se zhoršovala. Docházelo k tomu, ţe faktury byly propláceny po částech a 

s obrovským zpoţděním, část faktur není zaplacena vůbec. 

Prohlubovala se jiţ zmíněná druhotná platební neschopnost, ani k dnešnímu dni 15. 

4. 2011 nejsou stále proplaceny všechny faktury z roku 2009. Někteří odběratelé byli 

nuceni vzhledem k finanční situaci ukončit činnost. Na základě vstupu Firmy do 

společenství Lyoness začala tzv. první fáze – registrace zákazníků. Na to navazují 

informační školení zákazníků, kteří o ně projeví zájem. Je evidentní a prokazatelné, ţe 

proškolený zákazník daleko více vyuţívá moţností, které společenství nabízí, nakupuje i u 

jiných obchodníků či poskytovatelů sluţeb a i tyto nákupy se v konečném důsledku projeví 

i u firmy Bastex. Do obchodu byla zavedena čtečka, přes kterou jsou načítány provize z 

nákupů. Díky těmto provizím firma získala spoustu nových zákazníků, kteří se častěji 

vracejí. 

 

Firma Lyoness funguje na těchto principech: 

Tajemství společnosti Lyoness spočívá v jedinečnosti systému, protoţe pro kaţdého 

zákazníka platí: „ Z každého nákupu peníze zpět.“[19] Pro kaţdého Lyoness obchodního 

partnera platí: „Lepší příležitosti na trhu díky nákupnímu společenství Lyoness.“ [19] A to 

vše jen díky tomu ţe, společně dokáţeme více. 

 Okamţitá zpětná náhrada 

 Přátelský bonus 

 Zpětná náhrada z nákupů 

 Poukazy na nákup 

 Systémová provize 
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 Partnerský bonus 

 Bonusové pozice 

 Přestupy pozic 

 Business bonus 

4.1 V nákupním společenství Lyoness je možno nakupovat 

třemi různými způsoby: 

 

  1 – CashbackCard: Jde o informativní kartu k rozeznání uţivatele při 

registraci nákupu. Obsahuje dva důleţité ukazatele: Magnetický prouţek a osobní čárový 

kód. Je moţno ji pouţít u všech obchodníků, kteří jsou vybaveni Lyoness terminálem. Po 

pouţití jsou odměny automaticky připsány na provizní konto. 

 

 

 

       (obr. 3) 

 

  2 – Originální poukázky: Poukázky slouţí jako peníze pro obchodníky, kteří 

nejsou vybaveni Lyoness terminálem. Jedná se téměř výhradně o obchodní řetězce. Lze je 

objednat online formulářem, telefonicky nebo písemně. Poukázky je však také moţné 

zakoupit přímo na prodejních poukázkových místech v jednotlivých regionech. Odměny 

jsou připsány a přerozděleny automaticky ihned při nákupu poukázek na jednotlivá konta. 

Poukázky mají roční, dvouletou, některé neomezenou platnost. To znamená, ţe zákazník 

ještě dlouho nemusí poukázky pouţít, své odměny však uţ má připsány v okamţiku jejich 

pořízení. Poukázky jsou přenositelné, takţe je lze třeba darovat. Cílem společnosti do 

budoucna je odbourání veškerých poukázek a veškeré načítání slev provádět pouze přes 

jedinou kartu. 
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  3 – Online shopping s Lyoness: Nákupy uskutečňovány přes internet, platí 

pouze pro ty obchodníky, kteří online obchod umoţňují. Tyto nákupy jsou hrazeny z 

nákupního konta. 

4.2 Výhody nákupů s Lyoness 

 

Okamţitá zpětná náhrada: zpětná náhrada z kaţdého nákupu, a to ve formě 1%. 

Přátelský bonus: zpětná náhrada ze všech nákupů, které uskuteční přímí a nepřímí 

doporučení přátele ve výši 0,5% z jejich nákupní částky na naše konto. Zaregistrovaní 

přátelé mohou dále registrovat své známé, coţ jsou nepřímí doporučení. 

Provizní konto – na něj se sbírají okamţité zpětné náhrady, přátelské bonusy přímé i 

nepřímé. Nejsou časově omezeny, jakmile dovrší částky 320 Kč, jsou automaticky 

připsány na osobní bankovní konto. Pohyb na provizním kontě je moţno sledovat přes 

internet. Při kaţdém navršení částky 320 Kč odchází SMS zpráva o převedení financí z 

provizního konta na osobní konto daného zákazníka. 

Zúčtování rabatů: 

Obchodníci si při registraci určují procento, které jsou ochotní dát firmě Lyoness za 

přivedení nových zákazníků, či za pomoc udrţet stávající zákazníky. Procenta si sami určí 

minimálně je to však 4%. Podpisem toto ztvrzují. 

1%  si ponechá Lyoness  

0,5% Osobní odměna od obchodníků za to, ţe jste do systému přivedli nového 

zákazníka 

0,5% Osobní odměna od obchodníků za to, ţe Vámi zaregistrovaný zákazník také 

přivedl do systému nového zákazníka 

Zbylá procenta pošle Lyoness podle pevně stanoveného klíče zpět zákazníkovi. Tyto 

procenta se načítají na provizní konto. Tam zůstávají aţ do dovršení výše 1600 Kč.  

Poziční konto – na něj se díky nejrůznějším nákupům sbírají různé částky ze 

zbytkových rabatů. (zbytek procent z výše poskytované slevy daného obchodníka po 

odečtení přátelských bonusů a okamţité zpětné náhrady. Např. u obchodníka, který 

poskytuje 8% je zbytkový rabat po výše zmíněném odpočtu 5%). Jakmile se na tomto 
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kontě nahromadí 1600 Kč, vzniká jedna pozice. 

Nákupní konto – slouţí pro nakupování poukázek obchodních partnerů a pro 

zaplacení ţádaných produktů Online – Shoping. Musí disponovat potřebnými částkami, 

které na toto konto převedeme z osobního konta (běţného účtu). 

Na internetových stránkách www.lyoness.cz má kaţdý uţivatel svůj účet, kde můţe 

sledovat veškeré nákupy, stav od registrace nákupu aţ do zúčtování provize.  

Pozice – je to tzv. zúčtovací jednotka, která vznikne při dosaţení pevně stanovené 

částky na pozičním kontě. Kaţdá nově vzniklá pozice má své jedinečné číslo, toto číslo má 

nejdůleţitější klíčová data k zařazení do osobního binárního systému.  

Binární zúčtovací systém -  

 je zaloţen na číslici 2 

 byl zvolen jako nejlepší způsob odměňování 

 v doporučujícím marketingu nabízí férovou šanci dosáhnout nejlepších 

výsledků 

 

V Lyoness to znamená, ţe za kaţdou pozici mohou být zařazeny maximálně dvě 

další pozice. Podle počtu následujících, které se automaticky zařadí za kaţdou jednotlivou 

pozici (nahoru/dolů), vyplývají další Lyoness odměny. Všechny pozice, vznikající z 

nákupů osobních, nákupů přátel přímých i nepřímých, jsou pozice umístěny v osobním 

zúčtovacím systému v čase, jak právě vznikají a jsou řazeny za vzniklé pozice. Cílem 

kaţdé pozice je vyhospodařit 14400 Kč. Kaţdá pozice za 1600 Kč se umístí do binárního 

systému Lyoness podle přesných pravidel. Zúčtovací systém kontroluje vyrovnanost 

následujících pozic nahoře a dole. Jakmile se za jednu pozici zařadí nad a pod pomyslnou 

střední linii dohromady 70 pozic (35 nahoře/35dole) vyhospodařuje se 14400 Kč, které se 

přepošlou na osobní konto zákazníka. 
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Binární zúčtovací systém: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (obr. 4)  

 

  Osobní pozice 

  Pozice přímých 

  Pozice nepřímých 

  Bonusová pozice 

  Pozice z lifeline (třetí úroveň) 

  Neobsazená pozice 
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5 Vyhodnocení 

 

Z analýzy trţeb za sledované období 2006 – 2010 vyplynulo, ţe trţby od roku 2006 

do roku 2008 rostly. Pokles trţeb v roce 2009 je jedním z mnoha problémů se kterými se 

firma Bastex potýkala. Platební kázeň odběratelů se zhoršovala a některé pohledávky se 

staly nedobytnými. 

5.1 Přehled měsíčních tržeb v období let 2006 – 2010 

 

Tabulka č. 6 – Přehled měsíčních trţeb v letech 2006-2010 

Přehled trţeb [Kč] 

Měsíc 2006 2007 2008 2009 2010 

leden 23007 35747 25983 29030 28777 

únor 37138 28313 24556 24675 29957 

březen 26489 34824 16245 34428 31775 

duben 42533 38803 43928 30788 41430 

květen 27609 31995 36037 24462 39379 

červen 37112 31893 29760 33463 39044 

červenec 39730 28214 32167 23708 45962 

srpen 22621 38111 32258 24070 43920 

září 30502 35716 36532 34806 36911 

říjen 31177 30209 48905 33708 25167 

listopad 34237 51463 55408 31208 55142 

prosinec 73387 76168 97677 80374 89257 

Celkem [Kč] 425540 461455 479455 404720 506721 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

Z této tabulky lze vyčíst, ţe některé měsíce následujících let mají podobnou výši. Je 

to dáno ročními obdobími, svátky, ale také dovolenými. S přicházejícím jarem trţby 

narůstají, zákazníci obměňují své šatníky, své domovy zdobí do tónů Velikonoc. 

V polovině roku zákazníci přicházejí na nákupy před dovolenou, v září vybavují své děti 

do školy a s přicházejícími Vánočními svátky nakupují dárky a vánoční dekorace. 

V listopadu a prosinci dosahují trţby maxima oproti předcházejícím měsícům. 
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V kaţdém roce trţby dosahují jiných výšek. V lednu jsou trţby niţší oproti jiným 

měsícům, coţ je dáno nezájmem zákazníků utrácet své důchody po Vánočních svátcích. 

Během let 2006-2010 je to pravidlem, můţeme zde vidět, jak se trţby mění v rámci změny 

činnosti. Trţby jsou proměnlivé na základě ročních období a svátků. Při porovnání měsíců 

v různých letech se trţby dramaticky nemění. 

 

Graf č. 6 – Přehled měsíčních trţeb v letech 2006-2010 

 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

5.2 Přehled tržeb za léta 2006 – 2010 

 

Tabulka č. 7 – Meziroční přehled trţeb jednotlivých činností 

Činnost/ Rok 2006 [Kč] 2007 [Kč] 2008 [Kč] 2009 [Kč] 2010 [Kč] 

Trţby obchod 370000 390184 114993 105546 107452 

Trţby z oprav 50540 60780 53474,5 81876 8001 

Trţby z halenek 5000 10490 310987 217298 391268 

Trţby celkem 425540 461455 479455 404720 506721 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 
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Z tabulky meziročního srovnání je evidentní, ţe trţby od roku 2006 od roku 2008 

vzrůstají. Nárůst trţeb v roce 2007 byl 35915 Kč tj. o 8,43%, je to ovlivněno druhem 

prodávaného zboţí, přestěhováním celosortimentního obchodu do větších prostor a 

zároveň rozšířením nabídky. V roce 2008 byl nárůst 18000 Kč tj. o 3,90%, v tomto roce jiţ 

přicházela firma na trh se sortimentem dámských halenek. S nástupem ekonomické krize 

v roce 2009 trţby klesly o 74735 Kč, coţ je o 5,58%. Důvodem propadu byl nezájem 

zákazníků utrácet své důchody za zboţí. Klesala také poptávka odběratelů. Někteří 

odběratelé byli nuceni zavřít své obchody. V roce 2010 po registraci do nákupního 

společenství Lyoness se trţby zvýšily o 102001 Kč, tj. o 25,20% oproti roku 2009. 

Po zavedení marketingových opatření začátkem roku 2010 firma Bastex začala svým 

zákazníkům nabízet rabaty ve výši 5% z celých nákupů. (Firma Bastex se zavázala 

poskytovat v rámci nákupního společenství 8%, coţ znamená: 1% pro firmu Lyoness, 1% 

okamţitá zpětná náhrada, 2x 0,5% přímý a nepřímý přátelský bonus. Zbylých 5% se 

převádí ve formě zbytkových rabatů na poziční konto.). Aby mohli zákazníci tyto slevy 

vyuţívat, musí být bezplatně registrováni. Z tohoto důvodu se majitelka firmy Bastex 

rozhodla provádět školení o firmě Lyoness a jejích principech. Zákazníci si na tuto novou 

sluţbu začínají zvykat. Tento princip začal být zajímavý nejen pro zákazníky, ale i pro 

obchodní partnery firmy Bastex. Účelem nebylo pouze získat nové zákazníky. V první řadě 

šlo o usměrnění platební kázně odběratelů právě přes toto nákupní společenství. Aby 

odběratel získal předem sjednaný rabat, musel proplatit faktury.  

Zásluhou tohoto systému začala firma získávat své finance včas a navíc trţby opět 

začaly narůstat. V roce 2010 trţby vzrostly o částku 102001 Kč tj. o 25,20%. Tím firma 

získala novou šanci přetrvat na trhu, aniţ by musela pozastavit činnost. 
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5.3 Porovnání tržeb v roce 2009 a 2010 

 

V tomto grafu je viditelné, ţe trţby v roce 2010 dosahují vyšších částek neţ v roce 

2009 a pokles není tak dramatický jako v roce 2009. Tento graf vychází z tabulek č. 4 a 

tabulky č. 5. 

 

Graf č. 7 – Porovnání měsíčních trţeb v roce 2009 a 2010 

 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 

V roce 2011 tento nárůst stále pokračuje. V lednu roku 2011 trţby dosáhly částky 

35628 Kč. V únoru roku 2011 dosáhly trţby částky 39487 Kč oproti lednu je to nárůst o 

3859 Kč, tj. o 10,83%. V měsíci březnu téhoţ roku je to částka 41623 Kč, nárůst činí     

2136 Kč, tj. o 5,40% více neţ v měsíci únoru. Z této analýzy je evidentní nárůst trţeb 

v roce 2010 i začátkem roku 2011 právě díky nákupního společenství Lyoness.  

 

Sledované období jednoho roku 2010 a třech měsíců roku 2011 je poměrně krátká 

doba pro zjištění, zda je nárůst trţeb opravdu zásluhou nákupního společenství Lyoness. 

Tato opatření mají dlouhodobý charakter a je potřeba, aby zákazníci dobře pochopili 
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systém a účelně jej pouţívali. Nicméně i za toto období je zřejmé, ţe přijatá opatření 

obchodní jednotky (firmy Bastex) v návaznosti na pokles trţeb v rámci ekonomické krize 

jsou účinná. Právě díky těmto opatřením firma setrvala na trhu a znovu začala oţivovat 

svou činnost.  

Firma Bastex do budoucna usiluje o začlenění do celosvětového internetového 

obchodu právě přes nákupní společenství Lyoness. To by mohlo být přínosem, protoţe by 

se tím firmě otevřel i zahraniční trh. S moţnostmi nakupování by to dále mohlo vést 

k rozvoji firmy Bastex. Navíc lidé po celé České republice se právě díky této společnosti 

dozvídají o firmě Bastex. Lyoness zprostředkovává zdarma pro své smluvní partnery 

reklamu, coţ je pro zviditelnění firem rovněţ nezanedbatelný fakt.  

Firmě Bastex bych tímto doporučila další rozvoj v rámci nákupního společenství 

Lyoness. Tato marketingová opatření jsou i po tak krátké době, kterou jsem hodnotila, 

zjevně účinná.  

Dalšími moţnosti pro navýšení trţeb by mohly být různé reklamní akce, hledání 

nových odběratelů v ostatních krajích republiky, popř. nové jednorázové reklamní akce 

apod.  
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6 Závěr 

 

Trţby jsou hlavním zdrojem financí, které firma jako taková získává. Je to hlavní 

sloţka výnosů. Důleţité je, aby firma vykazovala zisk. Firmy neustále usilují o nárůst 

zisku, získávání zákazníků na jejich stranu však není lehké obzvlášť při stávající 

konkurenci. Konkrétně u textilu je konkurence obrovská. Neustále přibývají obchodní 

centra, které jsou nasyceny obchody s textilem. 

Ve stávající ekonomické situaci a přetrvávající krizi je většinou cena jediným 

kritériem zákazníka pro to, zda si daný výrobek koupí, ve většině případů samozřejmě na 

úkor kvality. Při neustále rostoucích cenách a rostoucí nezaměstnanosti se poptávka na trhu 

zmenšuje. Je zřejmé, ţe zákazník si raději koupí levnější textil, který po pár nošeních 

vyhodí, neţ aby si koupil draţší výrobek, který by mu vydrţel aţ několik let. Nic na tom 

nezmění ani nevzhledná prodejní místa na některých trţištích, ani skutečnost, ţe většina 

výrobků jsou třeba padělky. Přesto všechno lidé tato místa stále ve velké míře navštěvují a 

spokojeně odcházejí s nákupy do svých domovů. Myslím, ţe tento důleţitý aspekt by 

neměl být opomíjen a ţe by měly být vyuţity veškeré dostupné prostředky státu k tomu, 

aby se tento trend změnil. 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit marketingová opatření obchodní jednotky 

přijatá v návaznosti na pokles trţeb v rámci ekonomické krize. 

Z analýzy trţeb vyplynulo, ţe firma Bastex od roku 2006 do roku 2008 prosperovala 

a trţby se rok od roku navyšovaly. Nárůst trţeb v roce 2007, byl 35915 Kč, ovlivnil to druh 

prodávaného zboţí, přestěhování celosortimentního obchodu do větších prostor a zároveň 

rozšíření nabídky. V roce 2008 byl nárůst 18000 Kč, v tomto roce jiţ přicházela firma na 

trh se sortimentem dámských halenek. S příchodem ekonomické krize v roce 2009 firma 

zaznamenala propad trţeb o 74735 Kč. Navíc, přišla o odběratele, kteří byli nuceni zavřít 

své obchody. Od ledna 2010 opět firma začala navyšovat trţby díky zavedeným opatření 

pomocí firmy Lyoness, coţ napomáhá firmě udrţet se na trhu. Trţby v roce 2010 narostly o 

102001 Kč oproti roku 2009. Trţby neustále narůstají i v roce 2011. V lednu 2011 dosáhly 

částky 35628 Kč, v únoru 2011 je to částka 39487 Kč a v březnu téhoţ roku je to        

41623 Kč. Čímţ je evidentní, ţe zavedená opatření na podporu zvýšení trţeb jsou účinná a 

trţby mají rostoucí charakter. 
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Je zřejmé, ţe firma Bastex vykročila správným směrem. Pokud se podaří tento trend 

udrţet, můţe si prostřednictvím členství v nákupním společenství vybudovat finanční 

jistotu, zajistit narůstající mnoţství stálých zákazníků a tím podpořit svůj celkový rozvoj. 

Tak se firma Bastex můţe dostat do podvědomí všech potencionálních zákazníků. 



Tereza Chmelíčková: Vyhodnocení marketingových opatření obchodní jednotky přijatých 

v návaznosti poklesu trţeb v rámci ekonomické krize 

 

31 
Ostrava 2011 

Literatura 

[1] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

[2] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

[3] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

[4] HOŘEJŠÍ, B a kol. Mikroekonomie, 5. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., 2010. 

574 stran, ISBN 978-807261-218-5 

[5] HOŘEJŠÍ, B a kol. Mikroekonomie, 5. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., 2010. 

574 stran, ISBN 978-807261-218-5 

[6] SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha : Grada Publishing, 

2011. 480 s. ISBN 978-80247-3494-1. 

 [7] SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha : Grada Publishing, 

2011. 480 s. ISBN 978-80247-3494-1. 

[8] HOŘEJŠÍ, B a kol. Mikroekonomie, 5. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., 2010. 

574 stran, ISBN 978-807261-218-5 

[9] SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha : Grada Publishing, 

2011. 480 s. ISBN 978-80247-3494-1. 

[10] SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha : Grada Publishing, 

2011. 480 s. ISBN 978-80247-3494-1. 

 [11] blisty.cz  online  cit.2011-03-22 . Dostupné na WWW: 

<http://blisty.cz/art/43111.html>.  

[12] blisty.cz  online  cit.2011-03-22 . Dostupné na WWW: 

<http://blisty.cz/art/43111.html>. 

[13] blisty.cz  online  cit.2011-03-22 . Dostupné na WWW: 

<http://blisty.cz/art/43111.html>.  

[14] lyoness.cz  online  cit.2011-03-13 . Dostupné na WWW: 

<http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx>.  

 

http://blisty.cz/art/43111.html
http://blisty.cz/art/43111.html
http://blisty.cz/art/43111.html
http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx


Tereza Chmelíčková: Vyhodnocení marketingových opatření obchodní jednotky přijatých 

v návaznosti poklesu trţeb v rámci ekonomické krize 

 

32 
Ostrava 2011 

[15] I lyoness.cz  online  cit.2011-03-13 . Dostupné na WWW: 

<http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx>.   

[16] lyoness.cz  online  cit.2011-03-13 . Dostupné na WWW: 

<http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx>. 

[17] lyoness.cz  online  cit.2011-03-13 . Dostupné na WWW: 

<http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx>. 

[18] lyoness.cz  online  cit.2011-03-13 . Dostupné na WWW: 

<http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx>. 

[19] lyoness.cz  online  cit.2011-03-13 . Dostupné na WWW: 

<http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx>. 

[20] lyoness.cz  online  cit.2011-03-13 . Dostupné na WWW: 

<http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx>. 

 

http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx
http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx
http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx
http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx
http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx
http://www.lyoness.net/CZ/das-ist-lyoness.aspx


Tereza Chmelíčková: Vyhodnocení marketingových opatření obchodní jednotky přijatých 

v návaznosti poklesu trţeb v rámci ekonomické krize 

 

33 
Ostrava 2011 

Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2006  

Tabulka č. 2 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2007 

Tabulka č. 3 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2008 

Tabulka č. 4 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2009 

Tabulka č. 5 - Přehled měsíčních trţeb v roce 2010 

Tabulka č. 6 – Přehled měsíčních trţeb v letech 2006-2010 

Tabulka č. 7 – Meziroční přehled trţeb jednotlivých činností 

 

 

Seznam Grafů 

 

Graf č. 1 – Průběh trţeb v roce 2006 

Graf č. 2 - Průběh trţeb v roce 2007 

Graf č. 3 - Průběh trţeb v roce 2008 

Graf č. 4 - Průběh trţeb v roce 2009 

Graf č. 5 - Průběh trţeb v roce 2010 

Graf č. 6 – Přehled měsíčních trţeb v letech 2006-2010 

Graf č. 7 – Porovnání měsíčních trţeb v roce 2009 a 2010 

 

 


