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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je členěna do tří základních částí. První část bakalářské práce se zabývá 

plánováním a charakteristikou problematiky plánování prodeje v širších souvislostech se 

zaměřením na definování obecných zásad tvorby ročního a měsíčních podnikových plánů.  

Druhá část bakalářské práce se zabývá průzkumem současného stavu řešení plánování prodeje 

se zaměřením na analýzu vazeb plánu prodeje na ostatní podnikové plány, především na jejich 

vzájemné propojení a závislosti. Ve třetí části je řešen cíl práce, a to posouzení možností 

využití marketingového mixu při tvorbě plánu prodeje. Tato část obsahuje shrnutí poznatků, 

vlastní názor na řešení této problematiky, dopady řešení. V závěru je provedeno zhodnocení 

problematiky. 
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marketingový mix, koncepce marketingového mixu. 

Abstract 

The bachelor thesis is divided into the three parts. Firstly, the work deals with planning and 

characteristics of sales planning in a broader context, focusing on defining the guidelines of 

the annual and monthly business plans. The next chapter deals with the exploration of the 

current state of solutions with a focus on the analysis of the sales plan links to other corporate 

plans, particularly their mutual connection and dependence. The third part is focused on the 

aim and assesses the possibility of using the marketing mix to create the sales plan. This part 

includes a summary of findings, their views on these issues, and the impact of the solution. In 

the end there is an assessment of the problem. 

Keywords 

Structure of planning, marketing plan, plan of sales, bond sale plan, annual planning, 

marketing mix, concept of marketing mix. 
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Úvod 

Plánování je nezbytné pro jakoukoliv aktivitu, která má být úspěšná. Zvláště pak v prodeji. Je 

zřejmé, že všechny obchodní podniky, které chtějí v dnešní době přežít, musí realizovat 

plánování své činnosti.  

Tato bakalářská práce popisuje plánování prodeje, které je z hlediska existence podniků 

jedním z nejdůležitějších pojmů. Současnost tohoto tématu je dána nejen velice rychlým 

rozvojem podnikatelského prostředí v posledních letech, ale hlavně dnešní ekonomickou 

situací. Nedávná hospodářská krize s sebou přinesla pro podniky jak spoustu rizik, tak i nové 

podnikatelské příležitosti. V mnoha firmách je však plán prodeje spíše teorie než nástroj pro 

řízení obchodních aktivit. 

Chce-li mít podnik úspěch a udržet si ve stále silnějším konkurenčním prostředí svoji pozici, 

musí důsledným způsobem plánovat a organizovat prodej. Cílový trh disponuje nákupním 

potenciálem zákazníků. Základní otázkou objemu realizované produkce je kolik potenciálních 

zákazníků si produkt skutečně zakoupí. Plán prodeje tedy kvantifikuje očekávané výnosy z 

prodeje, přičemž vychází z analýzy trhu a vlastních podnikových schopností. Prognózy by 

měly být podloženy interní statistikou, měly by vycházet z odborných odhadů předpokládané 

poptávky zákazníků. Platí přitom zásada reálnosti, tj. odhady by se neměly vědomě 

nadhodnocovat. V úvahu musí podniky vzít i možný pohyb tržních cen.  

Jsou známy případy, kdy některé podniky zvládají podnikat bez plánování. Takový podnik 

ovšem musí mít jasnou vizi, čeho chce dosáhnout a jak svých cílů dosáhnout v kratší době, s 

vyšší efektivitou a s větším ziskem. Nutno dodat, že tyto případy jsou spíše výjimečné a jsou 

tak raritou ve světě podnikání.  

Plánování prodeje může podniku napomoci odhalit hrozící rizika např. od konkurence a tím 

zvýšit šanci na dosažení zisku a úspěšné řízení podniku. Plánování by se nemělo podceňovat, 

je třeba plánovat tak, aby plán prodeje nebyl pouze cárem papíru. 
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1 Plánování 

Plánování představuje činnost směřující k určení způsobu, pravidel a taktiky použité při 

realizaci strategie, jakož i určení disponibilních zdrojů představujících určitá omezení. Úloha 

podnikového plánování vyplývá z nutnosti podniku starat se o svoji budoucnost, což v 

důsledku zahrnuje řadu činností, jako je např. určení výrobků a trhů, které zajistí podniku 

splnění jeho dlouhodobých cílů, odhad úrovně poptávky na těchto trzích za určitých cenových 

podmínek, vývoj konkurence i technologie, ale i odhad vývoje nákladů, cen surovin. 

Plánování je nástrojem podnikového řízení sloužící k dosažení cíle tj. dlouhodobé 

maximalizace zisku. Plánování musí průběžně reagovat na změny vnějších i vnitřních 

podmínek a vyhodnocovat plnění cílů podniku a tyto výsledky analýzy následně promítat do 

aktualizovaných plánů. Výsledkem plánovací činnosti je plán. Plán poskytuje racionální 

přístup k dosažení předem zvolených cílů. Plán není a nemůže být neměnný.
1
                                                                

1.1 Stupně plánovacího procesu  

Prvním stupněm je sběr informací, tzn. získání všech údajů, které mají nějaký vztah k objektu 

plánování (situace na odbytovém a zásobovacím trhu, finanční možnosti, technické postupy, 

výkonnost a chování konkurence, všeobecná hospodářské situace). 

Druhým stupněm je vypracování různých alternativních plánů, z nichž každý představuje 

možnost, jak dosáhnout cíle.  

Ve třetím stupni musí být učiněno rozhodnutí, které prohlásí jeden z alternativních plánů za 

závazný. Plán je v průběhu času srovnáván se skutečností a je kontrolováno dosahování cíle 

plánování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2 Struktura plánování 

1.2.1 Strategické plánování 

Je proces tvorby a realizace firemní strategie, která vychází z podnikových cílů a možností a 

zohledňuje měnící se marketingové příležitosti. Podstatou je stanovení jasného poslání firmy, 

stanovení hlavních firemních cílů, určení nosných podnikatelských aktivit (firemního 

portfolia) a koordinace dílčích strategií na operativní úrovni řízení. Předpokladem 

strategického plánování je přesná analýza současné a budoucí situace podniku.
2
                                                                                                                                                                

                                                 
1
 SYNEK, M. a kolektiv:  Podniková ekonomika,  2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 151   

2
 KOTLER, P.; ARMSTRONG.: Marketing,  Praha : Grada Publishing, c2004, str. 81 
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1.2.2 Taktické plánování  

Taktické plánování patří k střednědobému plánování a probíhá na střední úrovni 

managementu (ředitel odboru, vedoucí oddělení). Při taktickém plánování dochází ke 

konkretizaci strategických cílů a prostředků, zahrnuje užší okruh činnosti. Úkolem taktického 

plánování je stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci 

strategie podniku. Cílem taktického plánování je optimalizace dlouhodobě účinných kapacit, a 

měřítkem úspěchu jsou příjmy a výdaje.
3
 

1.2.3 Operativní plánování  

Je posledním, nejnižším článkem v hierarchii podnikového plánování. Jedná se o konkrétní a 

detailní plánování a to ve čtvrtletích, měsících a dekádách. Úkoly operativního plánování jsou 

orientovány na řízení výnosů, nákladů a zisku, na kalkulace výrobků i vnitropodnikových 

výkonů, plánování položek rozvahy (majetku, zásob, kapitálových zdrojů – krátkodobých 

závazků a úvěrů), využití výrobních kapacit, a minimalizace negativních účinků chybného 

taktického plánování. Základními nástroji, které operativní plánování využívá, jsou normy, 

limity, kalkulace nákladů, rozpočty nákladových středisek, plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

plán likvidity a plánovaná rozvaha.
3
                                                                                                  

1.3 Obecné zásady tvorby ročního a měsíčních podnikových plánu                                           

Sestavení ročního podnikového plánu je základem pro chod podniku. Východiskem pro 

sestavení ročního podnikového plánu je plán prodeje při současných výrobních kapacitách. 

Sestavený roční podnikový plán musí být likvidní. Postup zpracování ročních podnikových 

plánů je rozložen do jednotlivých činností, které na sebe navazují a zaručují vnitropodnikovou 

provázanost plánů. Roční podnikové plány mají podobu finanční, věcnou, nebo numerickou. 

Roční podnikový plán je členěn na měsíce (součet měsíčních podnikových plánů představuje 

roční podnikový plán). Roční podnikové plány sestavují výrobní jednotky. Vedení podniku 

projedná předložený plán společnosti a rozhodne, které investiční akce budou realizovány. Po 

vyhodnocení první verze ročního plánu mohou následovat verze další. Po projednání v poradě 

vedení podniku se roční plány výrobních jednotek, schválené poradou vedení podniku, stávají 

závaznými pro plánované období. Roční podnikový plán je pak doporučen představenstvu 

společnosti ke schválení. Roční podnikový plán tvoří následující dílčí plány:                                                                                                                                    

                                                 
3
 SYNEK, M. a kolektiv:  Podniková ekonomika,  2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 151   
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1.3.1 Plán marketingu  

Podnikový plán marketingu může být vytvořen z většího počtu menších dílčích 

marketingových plánů týkajících se výrobků nebo geografických oblastí. Měl by identifikovat 

nejslibnější obchodní příležitosti podniku a nastínit jak na příslušný trh proniknout a jak si 

v něm vybudovat a udržet pozice.
4
 Marketingový plán produktu či značky by měl zahrnovat 

klíčové závěry, současnou marketingovou situaci, příležitosti a hrozby, cíle a problémy, 

marketingové strategie, programy činností, rozpočty a kontrolní mechanismy. Východiskem 

pro plánování marketingu jsou výsledky analýzy trhu, analýzy konkurence, marketingová 

analýza a marketingová strategie. Obsah marketingového plánu:  

Executive summary 

Pomáhá vedení organizace rychle identifikovat ústřední body plánu.  

Současná marketingová situace 

Část marketingového plánu, která popisuje cílový trh a pozici společnosti na tomto trhu. 

Marketingový audit 

Představuje systematické a periodické přezkoumávání prostředí, cílů, strategií a aktivit 

společnosti, jehož cílem je identifikace problémových oblastí a příležitostí. Situační analýza 

předkládá informace o trhu, postavení produktu, konkurenci a distribuci.  

Analýza SWOT 

Jedná se stručný seznam kritických faktorů úspěchu na daném trhu, který hodnotí silné a slabé 

stránky organizace ve srovnání s konkurencí. Neměla by pominout dosud nevyužité 

příležitosti ani hrozby.  

Cíle a problémy 

Společnost stanoví cíle a zváží problémy, které na ně budou mít vliv. Tyto cíle představují 

úkoly, jež by společnost ráda splnila během období, pro něž je plán určen.  

Marketingová strategie 

Je v podstatě marketingová logika, s jejichž pomocí chce podnikatelská jednotka dosáhnout 

svých marketingových cílů. Společnost by měla své úsilí ty tržní segmenty, ve kterých se 

může z konkurenčního hlediska nejlépe uplatnit. Pro každý z nich by měla vypracovat 

samostatnou marketingovou strategii.  

 

                                                 
4
 WESTWOOD, J.: Jak sestavit marketingový plán, ( přeložil J. Vejdělek),  Praha: Grada, 1999, str. 9 
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Marketingový mix 

Představuje soubor úkolů a dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit 

požadavky zákazníků takovým způsobem, který umožňuje firmě dosáhnout svých cílů 

optimální cestou.                                                                                                                            

Program činností 

Program činností odpovídají na následující otázky: Co se bude dělat? Kdy se to bude dělat? 

Kdo je za to zodpovědný? Kolik to bude stát? Plán činností udává, kdy aktivity začnou, kdy 

budou hodnoceny a ukončeny.  

Rozpočet 

Je výkaz očekávaných zisků a ztráty. Po schválení rozpočtu vyšší úrovni řízení, se stává 

základem pro nákup materiálu, plánování výroby, plánování lidských zdrojů a marketingové 

operace.  

Kontrolní mechanizmy 

Umožňují vyšším úrovním řízení kontrolovat výsledky jednotlivých období a identifikovat 

podniky či produkty, které neplní stanovené cíle.  

Implementace 

Zahrnuje den co den, měsíc co měsíc prováděné aktivity, s jejichž pomocí se účinně 

uskutečňuje marketingový plán.
5
   

1.3.2 Plán prodeje 

Plánování prodeje je důležitou součástí marketingového řízení každé organizace. Plánování 

prodeje je složitý proces, ve kterém jde o výstup náročné komplexní tvorby marketingového 

plánu organizace. Prodejní plán je kvantitativním vyjádřením předpokládaného vývoje 

prodejů u jednotlivých zákazníků, ale současně i marketingových cílů, jichž hodlá organizace 

jejich prostřednictvím dosáhnout. Pečlivá příprava celého cyklu marketingového plánu, která 

předchází stanovení cílů prodeje, by měla být zárukou, že půjde o reálné a měřitelné cíle, 

podložené faktickými možnostmi, které tržní situace umožňuje. Pro účely plánu prodeje se 

jednotlivě posuzuje předpoklad prodeje jednotlivým zákazníkům nebo skupinám zákazníků. 

Provádí se prognóza prodeje každého výrobků, případně celých skupin výrobků. Prognóza se 

konfrontuje s možnostmi organizace. Spojením těchto pohledů vzniká prodeje na běžný rok. 

Cíl prodeje je rozpracován na jednotlivé výrobky, teritoria, segmenty i úkoly pro jednotlivé 

                                                 
5
 KOTLER, P. - Moderní marketing. - Praha: Grada Publishing, 2007, str. 109 – 113 
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prodejce. Konkrétní cíle prodeje mohou být definovány jak objemem prodeje, cílem 

distribuce, podílem na trhu, tržbami z prodeje, ziskem nebo cíli v oblasti kontaktu se 

zákazníky. Prognóza by měla být provedena pro 20 % nejdůležitějších zákazníků, kteří 

obvykle zajišťují 80 % prodeje. Na závěr se provádí vyčíslení zvýšení nákladů na prodej a 

marketing, které vyžadují dané prodejní cíle a jejich porovnání s přínosy v dalších třech 

letech.
6
 

1.3.2.1 Stanovení cílů prodeje 

 předpověď ročního prodeje, 

 specifické úkoly pro prodej,  

 úkoly pro jednotlivé výrobky, výrobkové skupiny, nebo komodity,  

 úkoly pro jednotlivé geografické oblasti (státy, regiony, teritoria),  

 volba jednotlivých distribučních cest a způsob jejich využívání.
7
                 

1.3.2.2 Potřeba informací při plánování prodeje 

Plánování prodeje zahrnuje přípravnou, prováděcí a kontrolní fázi. Informace napomáhají při 

rozhodování, neboť kvalita informací značně ovlivňuje kvalitu celkového plánování prodeje. 

Východiskem plánování prodeje v přípravné fázi je situační analýza, odrážející stávající tržní 

vztahy. Podnik definuje své postavení na trhu a provádí porovnání s dřívější situací. Situační 

analýza tím zajišťuje dostatečně podrobné poznatky, je však nezbytné získat a vyhodnotit 

značný počet různorodých informací (např. o vlastním podniku, konkurenci, konečných 

spotřebitelích a obchodu jako zprostředkovateli prodeje). V dalším kroku podnik vypracovává 

vývojové prognózy. Teprve na základě těchto vývojových prognóz se podniku daří správně 

poznat a ocenit stávající tržní příležitosti a rizika. Příprava plánu prodeje končí stanovením 

cílů, kterých má být při realizaci plánu dosaženo. Prováděcí fáze začíná určením veškerých 

variant jednání, které mohou vést k cíli. K tomuto účelu využívají zkušenosti z průběhu 

podobných dřívějších plánovacích akcí, poznatky o jednání konkurence a kreativní techniky  

(např. brainstorming). V dalším plánovacím kroku jsou cílově orientovaným způsobem 

ohodnocovány alternativní možnosti jednání. Pro každou alternativu jednání jsou  

vypracovány prognózy jeho předpokládaného účinku na prodejní cíl (stupeň dosažení cíle). 

Následuje rozhodování o použití konkrétních nástrojů a k realizaci přijatého rozhodnutí.  

                                                 
6
 LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, Praha, vyd. Grada Publishing, 2002, str. 42, 44, 47 

7  
Prodej výkonů podniku – odbyt. [cit. 2010-11-2], Dostupný z WWW:  

   http://www.unium.cz/materialy/0/0/prodej-vykonu-podniku-odbyt-m20221-p1.html 
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Kontrolní fáze tvoří závěr procesu plánování prodeje. Je to nezbytné ověření dosažených 

plánovaných cílů. Kontrolní fáze představuje současně začátek nového plánování prodeje, lze 

na ní pohlížet jako na součást situační analýzy.
8
  

                                                                            
                                                                                                               

1.3.2.3 Harmonogram přípravy plánu prodeje 

I. Fáze 

 statistika prodeje v minulém období,  

 prodej největším zákazníkům,  

 struktura prodeje podle jednotlivých aplikačních oblastí,  

 struktura prodeje podle jednotlivých prodejních oblastí.  

II. Fáze 

 odborný odhad vývoje poptávky u jednotlivých zákazníků. 

III. Fáze  

 rozpracování určených marketingových cílů na cíle prodeje. 

IV. Fáze  

 určení zvýšených nákladů,  

 porovnání přínosů a nákladů v dalších třech letech.
9
  

1.3.2.4 Postup plánování prodeje 

Propočet plánu prodeje bývá různě podrobný, objemy jsou vyčísleny v  naturálních a 

peněžních jednotkách v závislosti na délce období a stanovenému účelu. Prodejní útvar 

přebírá výrobky z výroby na sklad, kde udržuje určité zásoby, a výrobky prodává. 

Při plánování prodeje se postupuje od konce, nejprve se stanoví objem dodávek odběratelům, 

potom následuje stanovení výše zásob výrobků, které by se měly udržovat a nakonec se 

stanoví  objem výrobků, které bude nutné vyrobit.                                                         

Plánování dodávek 

Při plánování objemu dodávek se vychází z dlouhodobých cílů, jichž chce podnik na 

zvolených trzích dosáhnout, z výsledků jednání s odběrateli, z uzavřených kupních smluv. 

Pokud podnik dodává výrobky na více trhů (trh obyvatelstva, trh organizací, vývoz) různými  

cestami (přímé dodávky a dodávky obchodu), plánuje dodávky podle skupin odběratelů.                                                                                                                                

                                                 
8  

WÖHE, G.; KISLINGEROVÁ, E.: Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C.H. Beck, 2007, str. 369 
9
 LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, Praha, vyd. Grada Publishing, 2002, str. 49 - 52 
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Plánování zásob výrobků 

Plánování zásob má největší význam v podnicích s hromadnou nebo velkosériovou výrobou. 

Jedná se o stanovení výše běžné a pojistné zásoby. Jde o určení dvou stavů uvedené zásoby: 

 Předpokládané počáteční zásoby – podnik je bude mít k počátku plánovaného období. 

Ke skutečné zásobě v období stanovení plánu se připočtou plánované dodávky 

z výroby a odečte prodej do začátku plánovaného období zajištěný kupními smlouvami. 

 Normované (optimální) zásoby – podnik by je měl mít v plánovaném období s ohledem 

na objem a režim prodeje a výroby a udržovat ji. Její výše závisí na časové normě 

zásob a průměrné denní expedici.  

ČNZ  = 
2

1
c + p                          e = 

d

E
                              NZ = ČNZ x e 

ČNZ ……. časová norma zásob                            

NZ………. norma zásob   

c ………… odbytový cyklus (doba od převzetí výrobků na sklad do doby jejich expedice) 

E ………... celkový objem prodeje v plánovaném období 

e ………...  průměr denní expedice (prodej) 

d ………... počet dní v  plánovaném období 

p ………... počet dní plánované zásoby  

Plánování objemu výroby  

Potřebný objem výroby vyplyne ze vztahu mezi plánovaným objemem dodávek a 

plánovanými zásobami. Objem výroby musí pokrýt plánované dodávky a umožnit plánované 

zvýšení nebo snížení zásob. Podobná bilance jako při zásobování. Plánovaný objem výroby 

by se měl přizpůsobovat plánovaným dodávkám (podnik by měl vyrábět tolik, kolik může 

prodat), není to vždy pravidlem.
10

  

1.3.2.5 Sestavení prodejního plánu 

 tržní diagnóza – rozbor situace na trhu, 

 tržní prognóza – stanovení prodejního potenciálu, 

 plánování cílů – tvorba a výběr strategie, 

 plánování marketingového mixu,  

 sestavení prodeje.                                                                                                

                                                 
10

 Prodej výkonů podniku – odbyt. [cit. 2010-11-2], Dostupný z WWW:  

    http://www.unium.cz/materialy/0/0/prodej-vykonu-podniku-odbyt-m20221-p1.html 
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Tržní diagnóza 

Tržní diagnóza charakterizuje momentální tržní situaci podniku. V této fázi se zjišťuje, v jaké 

míře se jednotlivé výrobky podílejí na generování obratu, zisku, cash flow, případně hrubého 

rozpětí firmy, nebo jaký je jejich tržní podíl. Předmětem analýzy bývají i jednotlivé skupiny 

zákazníků (tržní segmenty) a jejich charakteristiky z hlediska teritoriálního, příjmového, 

sociálního, věkového. Pozornost se věnuje rovněž stávajícím odbytovým (prodejním cestám) 

a jejich struktuře (přímý prodej, zásilkový prodej, prodej prostřednictvím zástupců) a 

konkurenci, jejíž nabídka se analyzuje z podobných hledisek jako vlastní nabídka.                                                                                                             

Tržní prognóza  

Tržní prognóza spočívá v odhadu, zda se v budoucím vývoji uplatní dosavadní trendy, popř. 

zda se např. vlivem změn v okolí (konkurence, tempo inflace, dynamika reálných příjmů) 

začnou prosazovat nové trendy. Kromě těchto, pro podnik objektivně existující souvislostí, je 

součásti přípravy této části prodejního plánu i rozpracování firemní strategie v otázce nástrojů 

zaměřených na výrobkové, cenové, komunikační a distribuční oblasti.                                                                                                                                       

Plánování cílů 

Plánování cílů je dalším krokem, kterých má být v oblasti prodeje dosaženo, mohou mít 

strategický, případně taktický charakter. Strategický pohled je orientován na stanovení 

základních směrů odbytové politiky podniku, zatímco stanovení taktických cílů vyúsťuje až 

do formulace zcela konkrétních záměrů v objemu tržeb, prodaném množství, podílu na trhu, a 

to podle jednotlivých výrobků, tržních segmentů a odbytových oblastí. Znalost cílů nám 

umožňuje, aby byl v následujícím kroku rozpracován detailní plán použití jednotlivých 

nástrojů marketingového mixu (4P).                                         

Plánování marketingového mixu 

Při plánování marketingového mixu by měl manažer nastínit specifické strategie pro 

následující prvky marketingového mixu na jednotlivých cílových trzích: nové produkty, 

osobní prodej, reklama, podpora prodeje, ceny a distribuce.  

Sestavení prodeje 

Sestavení prodeje tvoří závěrečnou část prodejního plánu. Dochází při něm k porovnání 

příjmů a výdajů spojených s dosažením požadované výše prodeje. Očekávanou výši je nutné 

provázat s možnostmi výroby (výrobními kapacitami) jak z množstevního, tak i z časového 

(terminovaného) hlediska, s úkoly v nákupu, se skladovacími a přepravními možnostmi.
11

                                                         

                                                 
11

 SYNEK, M. a kolektiv, Podniková ekonomika,  2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 205 
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Při stanovování plánu prodeje (odbytu) může nastat situace, kdy zajištěné dodávky 

nepokrývají využití výrobní kapacity potřebné k udržení zaměstnanosti a dosažení 

ekonomických efektů. V tomto případě se bude v plánu prodeje na straně zdrojů uvažovat 

s potřebným objemem výroby a na straně potřeb bude část dodávek zatím nezajištěná.  

Tuto disproporci musí podnik vyřešit: 

 inovací výrobního sortimentu,  

 hledáním nových trhů,  

 simulací stávajících trhů nástroji marketingového mixu.
12

                                                     

1.3.2.6 Příklad definování plánu prodeje 

I. Fáze 

V první fázi prodejní útvar předkládá pro účely marketingového plánu statistické údaje o 

vývoji prodejů v minulém období. Jako klíčový podklad je třeba vytvořit přehled tržeb (tab. č. 

1) u jednotlivých výrobků za poslední období, o kterých se bude opírat budoucí prognóza.                       

Tabulka č. 1:  Výše prodejů ve finančním vyjádření 

 

 

 

Zdroj: LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, str. 50, vlastní zpracování 

Pro získání srovnatelných údajů s posouzením cenových a inflačních vlivů, je potřeba vytvořit 

stejnou tabulku (č. 2) v naturálním vyjádření prodeje (kusy, tuny, metry) a přepočíst 

srovnatelné údaje. Další útvary organizace, které spolupracují na marketingovém plánu, 

Tabulka č. 2:  Výše prodejů v naturálním prostředí 

 

 

 

 

Zdroj: LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, str. 50, vlastní zpracování 

doplní tuto tabulku o přehled ziskovosti prodeje. Další potřebný podklad, který předkládá 

                                                 
12

 Prodej výkonů podniku – odbyt. [cit. 2010-11-2], Dostupný z WWW:  

    http://www.unium.cz/materialy/0/0/prodej-vykonu-podniku-odbyt-m20221-p1.html 

 

Výrobek Prodej v tis. Kč Prognóza v tis. Kč 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Ocelový kord 409 588              

89 242   

27 953 

296 171     

47 719   

19 532 

324 792     

35 100  

26 676 

350 000 

80 000   

25 000 

400 000 

60 000   

30 000 

300 000    

40 000    

20 000 
Pneudrát 

Hadicový drát 

Výrobek Prodej v množství (t) Prognóza v množství (t) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Ocelový kord 9 280              

3 448    

851 

6 333     

1 698    

616 

7 570     

1 500   

900 

7 930   

3 090    

761 

8 554   

2 135   

946 

6 992     

 1 709     

674 
Pneudrát 

Hadicový drát 
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v úvodní fázi plánu útvar prodeje, představuje tabulka (č. 1) respektive tabulka (č. 2) pro 

prodej největším zákazníkům. Do tabulky se zařazují největší zákazníci, seřazení podle výše 

dosahovaných tržeb. Tito zákazníci zajišťují 80 % tržeb firmy.  

Tabulka č. 3:  Struktura zákazníků podle jednotlivých průmyslových sektorů 

 

 

Zdroj: LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, str. 51, vlastní zpracování 

Další tabulky pro první fázi jsou strukturace zákazníků podle segmentu prodeje. Tabulka (č. 

3) je potřebná pro organizace, které dodávají do různých průmyslových a aplikačních sektorů, 

tabulka (č. 4) je vhodná pro organizace, které dodávají pro spotřební trhy.  

Tabulka č. 4:  Struktura prodeje podle jednotlivých prodejních oblastí 

 

Zdroj: LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, str. 51, vlastní zpracování 

Uvedené materiály předkládá prodejní útvar v úvodní koncepční fázi přípravy 

marketingového plánu. 

II. Fáze 

V druhé fázi se koná odborný odhad vývoje poptávky u jednotlivých zákazníků. Odhad se 

opírá o výsledky jednání s jednotlivými partnery, o vyhodnocení vlivu konkurence a 

očekávané trendy na trhu. Obchodní zástupci uplatňují své poznatky z celoročního 

organizovaného styku se zákazníky. Většina organizací má několik stovek až tisíc zákazníků a 

detailní znalost vývoje nákupu u každého z nich není možná. V takovém případě se využívá 

zlaté pravidlo marketingu a doplní se údaje o prognóze pro takový počet zákazníků, jejichž 

společné tržby činí 80 % všech prodejů. Podle výše uvedeného pravidla to bývá 20 %, 

celkového počtu zákazníků nebo méně. Přesnost prognózy se zvýší, pokud se použije pro 

úvahy pravděpodobnost uskutečnění zakázek ve třech variantách:  

Odběratelské Prodej v tis. Kč Prognóza v tis. Kč 

odvětví 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Barum Continental   409 588      

89 242       

27 953 

296 171     

47 719   

19 532 

324 792     

35 100  

26 676 

350 000 

80 000   

25 000 

400 000 

60 000   

30 000 

300 000    

40 000    

20 000 
Matador Púchov 

Semperflex Odry 

Celkem  526 236 363 422 386 568 455 000 490 000 360 000 

Prodejní Prodej v tis. Kč Prognóza v tis. Kč 

oblast 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Gumárenství 526 236 363 422 386 568 455 000 490 000 360 000 

Drátovenství 25 453 14 891 0 30 000 25 000 10 000 

Celkem  551 689 378 313 386 568 485 000 515 000 370 000 
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Maximální varianta – znamená, že možné prodeje se považují za jisté nebo téměř jisté.  

Střední varianta – značí, že možné prodeje se dělí na jisté a pravděpodobné. Pravděpodobné 

se sníží o 30 %.  

Minimální varianta – vychází z toho, že možné prodeje se dělí na jisté, pravděpodobné a 

ostatní. Pravděpodobné se sníží o 30 % a ostatní o 50 % jejich hodnoty. Skutečný prodej se 

bude nacházet někde mezi těmito údaji.  

III. Fáze  

Ve třetí fázi je rozpracování určených marketingových cílů na cíle prodeje. Cíle prodeje se 

odvozují od vyšších cílů, stanovených pro jednotlivé položky sortimentu, pro jednotlivé 

aplikační oblasti nebo pro prodejní teritoria a nakonec pro jednotlivé zákazníky. Pokud jsou 

dané cíle větší než předpokládaná prognóza prodejního oddělení, musí být tomuto požadavku 

přizpůsobena dosavadní strategie a samozřejmě i prodejní cíle.  

Cíle prodeje mohou být zadány různým způsobem. Prodejní cíl může být realizován takto:  

 získání nových zákazníků v oblastech, kde dosud firma nepůsobila,  

 získání nových zákazníků od konkurence,  

 zvýšení počtu prodejních míst výraznějším proniknutím mezi zákazníky za pomoci 

reorganizace distribuce,  

 snaha o to, aby jednotliví zákazníci kupovali více, což se z jejich strany projeví jako 

vyšší průměrný nákup.  

IV. Fáze  

Čtvrtá fáze znamená propočet zvýšených nákladů na prodej a marketing. V případě, že 

zvolený prodejní cíl bude vyžadovat zvýšení nákladů na prodej a marketing, musí být 

podložen konkrétním akčním plánem s vyčíslením jeho nákladů. Prodejní plán, jehož náklady 

na realizaci jsou vyšší, než příspěvek k zisku podniku, který vyplyne z prognózy prodeje 

uvedené v plánu, nebývá schválen. Zde je pak nutno vyčíslit dodatečné náklady spojené se 

zřízením a provozem reorganizovaného prodejního týmu, včetně nákladů spojených 

s rozšířením distribuce a propagace.
13

                                                                                                                                                     

1.3.2.7 Přínos prodeje  

V průběhu plánování je nutné rozpracovat různé alternativní postupy a rozhodnout, který 

z těchto postupů je nejvhodnější. Jak pro rozpracování alternativ, tak pro výběr mezi nimi 

jsou potřeba přesné a aktuální informace. Jednou z klíčových úloh prodeje v plánovacím 

                                                 
13

  LYKOVÁ, J.: Jak organizovat a řídit úspěšný prodej, Praha, vyd. Grada Publishing, 2002, str. 49 - 52  
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postupu je poskytovat takovéto informace. Prodej nám významně přispívá tím, že poskytuje 

důležité údaje o zákaznících, trzích, konkurenci, prognózách prodeje a rozpočtech.
14

                                                                                                                                       

1.3.3 Plán výroby 

Je sestavován na základě plánu prodeje. Plán výroby je sestavován podle skupin výrobků v 

hmotných jednotkách. Důležitou součásti výrobního plánování je zajištění výrobního plánu 

výrobními kapacitami. Součásti plánování výroby je i plánování obslužných a pomocných 

činností, které pomáhají zabezpečit výrobu a prodej. Plánování výroby zahrnuje:     

 plánování výrobního programu, 

 plánování výrobního procesu, 

 plánování zajištění výrobních faktorů.                                                                                                                               

1.3.3.1 Plánování výrobního programu 

Výrobním programem podniku se rozumí druhová (sortimentní) skladba a objem výroby, 

které se mají v určitém období vyrábět. Podle plánovaného množství výroby podnik vybírá i 

výrobní metody (např. konstrukční standardizace).  

1.3.3.2 Plánování výrobního procesu 

Řeší se otázky výběru technologie, rozvoje výrobku s cílem snížit náklady, záměny různých 

surovin a materiálů, lidské práce prací strojů, práce strojů automaty, automatů roboty. 

Důležitou součásti plánování výrobního procesu je:  

 stanovení velikosti výrobní dávky, 

 sestavení lhůtového plánu,  

 sestavení plánu výrobních kapacit.                                                             

Výrobní dávka je soubor výrobků (součástí) vyráběných v těsném sledu za sebou, 

s jednorázovým vynaložením nákladů na přípravu a zakončení příslušného procesu (operace). 

Úkolem lhůtového plánování výroby je stanovení začátků a konců výroby jednotlivých 

zakázek. 

Výrobní kapacita je charakterizována jako maximální objem produkce, který může výrobní 

jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (obvykle rok, den, hodinu).
15
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1.3.4 Plán oprav a údržby 

Dlouhodobý majetek podniku se používá ve firmě déle než jeden rok. V průběhu jeho 

používání je nezbytná údržba, oprava nebo další zásah do majetku.  

Opravou se z dlouhodobého majetku se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení 

nebo poškození. Cílem opravy je uvedení majetku do provozuschopného stavu. Při opravě se 

obvykle používá náhradních dílů a součástí. Opravou nedochází k technickému zhodnocení.  

Údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se 

předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba může být považována za 

prevenci vzniku vady majetku. 

Technickým zhodnocením se v pravém slova smyslu rozumí, výdaje na nástavby, přístavby, 

rekonstrukce a modernizace majetku. 

Rekonstrukce je zásah do majetku, který má vliv na funkci či vlastnosti majetku. Za 

rekonstrukci nelze považovat záměnu používaného materiálu. Rekonstrukce je také v případě 

změny účelu užívání majetku. Změna účelu je pak hlavním kritériem posuzování technického 

zhodnocení.  

Modernizace představuje rozšíření použitelnosti nebo vybavenosti majetku. Opět se posuzuje, 

jak se zvyšují či rozšiřují kvalitativní znaky majetku. Jedná se tedy většinou o rozšířené 

vybavenosti majetku.
16

                                                                                                                                                                   

1.3.5 Plán investic 

Předmětem plánu investic je pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně 

záloh a finančních investic. Investiční plán je konkretizován v investičních projektech. Podnik 

může investiční projekt realizovat vlastní investiční výstavbou, dodavatelským způsobem, 

koupí, nebo finančním leasingem. Investice mají finanční, hmotnou nebo nehmotnou formu.
17

 

Hmotnou investicí se rozumí celkové výdaje vynaložené na výstavbu, modernizaci, 

rekonstrukci nebo obnovu majetku podniku, tzn. pořízení pozemků, budov, strojů, nástrojů,  

zásob a jiných investičních aktiv (výstavbu nových provozů, zavedení nových technologií, 

výměnu zastaralého a opotřebovaného zařízení a).
18

 

                                                 
16

 Rezervy už nejsou, co bývaly. Novinkou je spořící povinnost. [cit. 2009-8-17], 

     Dostupný z WWW: http://www.podnikatel.cz/clanky/rezervy-novinkou-je-sporici-povinnost/ 
17

 SYNEK, M. a kolektiv - Podniková ekonomika - 2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 252, 253 
18

  WÖHE, G.; KISLINGEROVÁ, E.: Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C.H. Beck, 2007, str. 621 
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1.3.6 Plán odpisů 

Odpisy jsou náklady, které vyjadřují opotřebení budov, strojů a jiných stálých aktiv. Jejich 

pomocí se pořizovací cena stálých aktiv přenáší do nákladů výroby. Odpisy se rozlišují na 

účetní a daňové - oba typy se používají pouze pro dlouhodobý majetek, který se odepisuje do 

výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny, a to rovnoměrně, nebo zrychleně (metoda zvolená na 

počátku se musí dodržet po celou dobu odpisování). 

Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek: 

 samostatné movité věci anebo soubory movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší než 

40 000 Kč a předpokládaná doba užívání delší než jeden rok, 

 stavby, 

 pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti déle než 3 roky,  

 základní stádo a tažná zvířata. 

Odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek:  

 vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, 

 zřizovací výdaje, 

 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, 

 software,  

 ocenitelná práva, 

 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.
19

 

1.3.7 Plán lidských zdrojů 

Personální plánování je nástrojem k včasnému zajištění potřebného počtu pracovníků, v 

požadované kvalifikační a věkové struktuře a stanovenými kompetencemi pro výkon práce na 

daném pracovišti. Základem plánování zaměstnanců je kvalifikovaná prognóza vývoje 

pracovních sil a prognóza vývoje zdrojů pracovních sil. Při plánování způsobu pokrytí potřeb 

je nutno zvažovat možnost pokrytí potřeby z vnějších zdrojů (nábor a získávání zaměstnanců) 

a vnitřních zdrojů (zvyšování kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců, vnitřní výběr pro 

vedoucí funkce, používání výkonnější techniky nebo kooperace). Cílem plánování 

zaměstnanců je dosáhnout rovnováhy mezi potřebou pracovních sil a použitelnými zdroji a 

uspokojit tuto potřebu v souladu s žádoucí strukturou zaměstnanců.
20

 

 

                                                 
19

 Odpis. [cit. 2011-3-26], Dostupný z WWW: http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Odpis 
20

 SYNEK, M. a kolektiv:  Podniková ekonomika,  2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 161   
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1.3.8 Plán nákupu (zásobování) 

Na základě průzkumu trhu materiálu a propočtu potřeb podniku se sestavuje plán zásobování 

(nákupu), který vychází z výrobního a finančního plánu. Je základem pro další jednání 

s dodavateli, objednávání a nákup materiálu i pro ovlivňování výroby. Plán nákupu se 

sestavuje ve formě bilance materiálu na základě:  

 propočtu spotřeby materiálu, 

 propočtu velikosti zásob, které je třeba udržovat na skladě v naturálních a peněžních 

jednotkách v souhrnu za celý podnik. 

V plánu zásobování se vždy porovnávají zdroje materiálu (počáteční zásoba a nákup) 

s potřebou materiálu (spotřebou a konečnou zásobou).  

nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba 

Pro propočet spotřeby materiálu je třeba znát normy spotřeby materiálu a plánovaný objem 

produkce (prováděných služeb).
21

 

1.3.9 Plán nákladů a výnosů (rozpočet) 

Ve většině našich podniků je plán nákladů součásti finančního plánu (rozpočtu). Ten obsahuje 

plán výnosů, nákladů a zisku, plán rozdělení zisku. 

1.3.9.1 Náklady podniku  

Za náklady podniku se rozumí peněžní vyjádření spotřeby prostředků, služeb a práce, 

vynaložených na vytvářené statky a poskytované služby. Cílem plánování nákladů je 

dosáhnout jejich snížení.  

Členění nákladů:  

 běžné provozní náklady (spotřeba materiálu a energie),  

 osobní náklady (mzdy, zdravotní a sociální pojištění),  

 odpisy investičního majetku, 

 ostatní provozní náklady (silniční daň, pokuty a penále, manka a škody), 

 finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady), 

 mimořádné náklady (dary, mimořádné odměny).  

                                                 
21

 GRUBLOVÁ, E. a kol.: Podniková ekonomika, 2001,Ostrava: Repronis, 2001, str. 187, 188 
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1.3.9.2 Výnosy podniku 

Za výnosy podniku se rozumí oceněné výkony podniku (cena uskutečněných výkonů). Hlavní 

složkou výnosů jsou tržby za vlastní výkony a zboží. 

Členění výnosů:  

 provozní výnosy (získané v provozně-hospodářské činnosti podniku - tržby za prodej),  

 finanční výnosy (získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí),  

 mimořádné výnosy (získané mimořádně, např. prodejem odepsaných strojů).  

Tržby jsou hlavní složkou výnosů většiny podniků, slouží především k úhradě jeho nákladů a 

daní, výplatě dividend a jeho rozšířené reprodukci. Plánování tržeb stanoví předpokládané 

objemy prodejů a příjmy z prodejů v (Kč) za období (rok, měsíc).
 22

   

1.3.10 Plán příjmů a výdajů (finanční plán) 

Ukazatelem úspěšnosti podnikání je zisk, jako rozdíl nákladů a výnosů, založených na tržbách 

z prodeje výrobků a služeb. Zisk vykázaný ve výkazu zisku a ztráty vstupuje do majetkové 

bilance (rozvahy), v případě kladné hodnoty jako faktor zvyšující a v případě záporné 

snižující majetek firmy. Zisk jako potenciální zdroj vlastního kapitálu lze proto sledovat na 

základě pohybu peněžních prostředků ve výkazu o peněžních tocích (cash flow). Klíčovým 

faktorem peněžních příjmů z běžné činnosti je prodej výrobků a služeb, v účetnictví 

zachycený jako tržby, které jsou snížené o náklady a výdaje (daňové), tedy čistý zisk po 

zdanění zvýšený o odpisy, které představují opotřebení hmotného majetku, zaplaceného 

v tržbách zákazníkem. Tyto peněžní příjmy jsou analytiky nazývány také čisté peněžní příjmy 

(netto cash flow). Čistý peněžní tok upravený o změnu položek pracovního kapitálu 

představuje celkový peněžní tok z běžné (provozní) činnosti. Podstatnou součást peněžních 

toků z investičních činností představuje pořízení hmotného a nehmotného majetku, jehož 

součásti je jak pořízení nového majetku, tak i náhrada opotřebovaného majetku, vyjádřena 

odpisy a již zaplacená zákazníky v ceně výrobků a služeb.
23

 

1.4 Měsíční plánování  

Měsíční plány jsou součásti ročního plánu. Vychází z výroby měsíčního prodeje 

s přihlédnutím možnostem výrobních kapacit a časového fondu. Z měsíčního plánu výroby 

pak vychází měsíční plány lidských zdrojů, údržby, nákupu, investic, odpisu.  

                                                 
22

 SYNEK, M. a kolektiv,  Manažerská ekonomika, Praha: Grada Publishing, 1996, str. 69, 71, 75, 92, 93  
23

 MARINIČ, P. – Plánování a tvorba hodnoty firmy - Praha: Grada Publishing, str. 180 
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Měsíční plánování nákladu a výnosu vychází z měsíčního plánu výroby (např. měsíční 

spotřeba energie) s přihlédnutím na rozdělení nákladů a výnosů na variabilní a konstantní. 

Variabilní náklady a výnosy vychází z měsíčního objemu výroby a konstantní náklady jsou na 

měsíce rozděleny, buď rovnoměrně, nebo podle skutečnosti z minulých let (sezónnost).  

2 Analýza vazeb plánu prodeje na ostatní podnikové plány 

Mezi dílčími plány existuje mnoho vzájemných souvislostí. Například finanční plán může být 

schválen až v okamžiku, kdy je znám výběr investičních objektů. To, zda je pořízení stroje 

výhodné, může být rozhodnuto až tehdy, jsou-li známy kapitálové náklady a kdy se ví, zda je 

bankovní úvěr úročen 8 nebo 10 %. Plán výroby je stanoven až po schválení plánu odbytu. 

Plán odbytu může být z hlediska maximalizace vypracován jen tehdy, mohou-li být pro 

každou alternativu odbytu (druhy produktů) prognózovány výnosy a náklady (konkrétní 

představa o materiálových pořizovacích nákladech, nákladech na skladování, výrobních 

nákladech). Plány odbytu, výroby, investic a financování mají v první fázi plánování pouze 

průběžný charakter. Ve druhé (a každé další) fázi plánování jsou brány v úvahu poznané 

vzájemné souvislosti. Každou následnou fázi plánování jsou dílčí plány konkrétnější, jasnější 

a provázanější. Jen tak lze dosáhnout maximální koordinace dílčích plánů.
24

                                                                                                                                               

2.1 Marketingový plán 

Plán marketingu je klíčovým vstupem pro ostatní části podnikového plánu. Plán marketingu 

je plánem získání zákazníků. Vyplývá z marketingové strategie a zahrnuje plán vývoje cen, 

prodejní politiky, distribuce. Plán marketingu poskytuje výchozí základní informace nezbytné 

pro plánování ostatních činností podniku.  Vychází z něj především plán výroby, výrobních 

kapacit, investiční plán a finanční plán.
25

                                                            

2.2 Plán prodeje 

Plánování prodeje je součástí širší tvorby celkového marketingového plánu organizace. Plán 

prodeje vychází z marketingového plánu a je vstupem pro sestavení plánů výrobních jednotek.  

Podniky využívají plánování budoucích prodejů jako příklad i pro další plánovací akty. Plán 

prodeje obsahuje jak plán tržeb, tak i plán objemu prodeje v naturálních jednotkách, který je 

nutný pro definování plánu výroby. 

                                                 
24

 WÖHE, G.; KISLINGEROVÁ, E.: Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C.H. Beck, 2007, str. 260 
25

 SYNEK, M. a kolektiv, Podniková ekonomika,  2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 153, 157 
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2.3 Plán výroby 

Plánování výroby navazuje na plán prodeje, který dává do souladu s kapacitními možnostmi 

podniku. Plán výroby zahrnuje plánování objemů a sortimentu podle jednotlivých výrobků, 

součástí, a nároky výroby těchto objemů na výrobní kapacity a smluvní zajištění zakázek, na 

strukturu a počet pracovníků, na surovinové zdroje. Základní informace o tom, co, kolik a pro 

koho vyrábět, poskytuje marketing, ten hledá volná místa na trhu i jiné příležitosti. To je 

obsahem plánu odbytu. Rozdíl mezi plánem výroby a plánem prodeje je ve změně stavu zásob 

výrobků. Podnik neustále konfrontuje požadavky trhu se svými výrobními možnostmi, tj. 

výrobní kapacitou, která představuje maximálně možné celkové množství výrobků, které lze 

v podniku za určitou dobu vyrobit.
26

 

2.4 Plán investic 

Investiční plánování je součástí celkového podnikového plánování. Plánování investiční 

činnosti navazuje na plánování výroby, výrobních kapacit a na finanční plánování. Z oblasti 

plánování výroby a analýzy výrobních kapacit přicházejí požadavky na obnovu a rozšíření 

hmotného majetku, finanční plánování by mělo dát tyto požadavky do souladu s finančními 

disponibilními zdroji. Součásti této části jsou i propočty efektivnosti investic včetně jejich 

rizikovosti.  

2.5 Plán odpisů 

Finanční účinek odpisů spočívá v procesu snížení míry investic. Zúčtované odpisové částky 

tvoří součást výrobních nákladů produkovaných statků. Prostřednictvím odpisů zúčtovaná 

část pořizovacích nákladů přechází na produkty. Části stálých aktiv (strojní zařízení) jsou tak 

transformovány na oběžná aktiva (polotovary a hotové výrobky), dochází k výměně aktiv. 

Dlouhodobý majetek je postupně přeměňován na peněžní majetek. Účelem odpisů je zajistit, 

aby na konci doby životnosti hospodářského statku mohlo být kumulovanými odpisovými 

protihodnotami financováno pořízení náhradního statku.
27

              

2.6 Plán lidských zdrojů  

Plánování lidských zdrojů vyjadřuje jeho součinnost s ostatními oblastmi podnikového 

plánování, především plánování výroby a finanční plánování. Plánování profesní a 

                                                 
26

 SYNEK, M. a kolektiv, Podniková ekonomika,  2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 153, 251 
27

 WÖHE, G.; KISLINGEROVÁ, E.: Úvod do podnikového hospodářství, Praha: C.H. Beck, 2007, str. 621 
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kvalifikační struktury zaměstnanců patří k nejdůležitějším úkolům personálního řízení a má 

velký vliv na úspěšný rozvoj organizace. Vychází se v ní mj. z předpokládaného vývoje 

výrobního programu, změn technologie a organizace práce, investičních záměrů a vývoje 

odbytu v závislosti na tržní situaci.
28

 

2.7 Plán nákladů a výnosů  

Plán výnosů, nákladů a tvorby zisku je vlastně plánovaná výsledovka podniku. Výpočty jeho 

položek navazují na ostatní části plánu podniku, např. provozní výnosy na plán odbytu, mzdy 

na plán mezd.
29

 

2.8 Finanční plán 

Finanční plánování zaujímá v systému plánování podniku specifické postavení. Úkolem 

finančního plánování je finančně zajistit splnění cílů podniku a udržet jeho finanční 

rovnováhu. Ve finančních plánech se promítá veškerá činnost podniku. K udržení finanční 

rovnováhy podniku slouží finanční plánování. Jeho součásti je plánování aktiv a pasiv, 

plánování výnosů, nákladů a zisku (plánová, rozpočtová výsledovka), plánování peněžních 

příjmů a výdajů.
28

 

3 Možnosti využití marketingového mixu při tvorbě plánu     

                                          prodeje 

Marketingový mix je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů, které firma 

používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů.
30

 

3.1 Používání marketingového mixu 

Marketingový mix vytváří vhodný základ pro rozmístění finančních a lidských zdrojů. 

Marketingový mix pomáhá při vymezování zodpovědnosti, např. někteří členové týmu jsou 

zodpovědní za management produktů, jiní za prodej, fyzickou distribuci. Marketingový mix 

umožňuje analyzovat pružnosti, např. počet prodávajícího personálu se zvyšuje tehdy, jestliže 

se zvyšuje prodej. Obdobně, zvýšením rozpočtu na reklamu se zvyšuje úroveň informovanosti 

o výrobku nebo zájem o něj mezi potencionálními zákazníky. 

 

                                                 
28

 SYNEK, M. a kolektiv, Podniková ekonomika,  2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 155 
29

 SYNEK, M. a kolektiv,  Manažerská ekonomika, Praha: Grada Publishing, 1996, str. 92 
30

 Marketing. [cit. 2011-4-13], Dost.  z WWW: http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix 
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Vhodná kombinace marketingového mixu účinně kombinuje všechny proměnné tak, aby bylo 

potenciálnímu zákazníkovi nabídnuto maximum hodnot a zároveň byly splněny  

marketingové cíle podniku. Ideální marketingový mix vychází z úplného poznání vztahů mezi 

náklady a odezvou na ně. Pomáhá nalézt bod, ve kterém je zbytečné zvyšovat náklady, 

protože přírůstek čistého výnosu nepokrývá zvýšené náklady.
31

 Marketingový mix 

představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po 

produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných:
32

 

3.2 Koncept marketingového mixu 4P 

Výrobek (produkt) 

Označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také sortiment, 

kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu 

spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.
32

 Ve výrobkové oblasti se 

může jednat například o rozhodnutí, jaké nové, nebo inovované vyřadit, na jakou úroveň 

parametrů výrobku se orientovat, jaké změny uskutečnit například v balení výrobků, zajištění 

servisu, garančních lhůtách.                                           

Cena (price) 

Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 

termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. V této oblasti se může jednat o 

rozhodnutí, jakým způsobem ceny stanovovat, na jakou cenovou úroveň se orientovat (nižší, 

průměrné, prestižní ceny), anebo jakou zaujmout pozici v oblasti poskytování slev (rabatů) a 

způsobu placení (hotově, na splátky).  

Distribuce (place) 

V oblasti distribuce se jedná o rozhodnutí, jakými způsoby (cestami, kanály) bude podnik 

výrobky prodávat (ve vlastních prodejnách, prostřednictvím velkoobchodní sítě, zásilkovým 

prodejem).  

Propagace (promotion) 

U propagace je třeba rozhodnout, jaký důraz bude u jednotlivých výrobků kladen na reklamu 

(v tisku, televizi, na billboardech), na různé formy podpory prodeje (různé loterie, zákaznické 

soutěže), na osobní prodej (prostřednictvím prodejních zástupců) a public relations (bezplatně 

                                                 
31

 MAJARO, S. – Základy marketingu - Praha: Grada Publishing, 1996, str. 42, 43 
32

 Marketing. [cit. 2011-4-13], Dost.  z WWW: http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix 
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zveřejňované články v tisku o firmě a jejich výrobcích). Propagace by měla přinést 

potenciálnímu kupujícímu tyto informace:  

 že výrobek existuje, a kde lze výrobek získat, 

 k čemu výrobek slouží, a jaká je cena výrobků, 

 fakt jak o výrobek pečovat, a jak výrobek používat, 

 jaká je pravděpodobná doba jeho životnosti.
33

                                                               

3.3 Koncept marketingového mixu 5P 

Tradiční pojetí 4P je v tomto konceptu rozšířeno o jeden prvek – PEOPLE (lidé). Vznik 5P 

lze zdůvodnit jednoduše. Zatím co technologii lze dnes snadno zkopírovat, lidský faktor bude 

v každé firmě odlišný. A díky němu lze získat konkurenční výhodu.
34

                              

3.4 Koncept marketingového mixu 4A 

Koncept 4A je zvláštní v tom, že vznikl v souvislosti se specifiky venkovského prostředí - 

konkrétně indického venkova, které se vyznačuje relativním zákaznickým potenciálem, ale 

přitom velmi nízkou kupní sílou. V těchto případech pak dochází ke zvažování, zda produkt 

koupit či nekoupit, zda má či nemá adekvátní hodnotu. Model 4A tedy pomáhá v sestavení 

marketingové strategie ve specifických podmínkách. Součástí tohoto mixu jsou prvky: 

Affordability (cenová dostupnost), zejména z pohledu zákazníka.  

Availability (místní dostupnost), dosažitelnost zákazníka a výrobku - specifika venkovského 

trhu je jeho nižší schopnost oslovení moderními způsoby komunikace, nízká mobilita a 

vybavenost. 

 Awareness (povědomí o produktu), proces budování povědomí může být složitý, neboť 

zákazníci jsou rozptýlení na velkém území, v určitých oblastech se může mluvit rozdílným 

jazykem. 

Acceptability (přijatelnost), jedná se o nejdůležitější prvek tohoto mixu. Výrobek na 

venkovském trhu má relativně náročné zákazníky, kteří očekávají adekvátní hodnotu. Jejich 

rozhodování je mnohem více racionální než v případě jiných trhů.
34

 

                                                 
33

 SYNEK, M. a kolektiv - Podniková ekonomika - 2. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2000, str. 205 - 207 
34
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3.5 Koncept marketingového mixu 4S 

Model marketingového mixu 4S (Scope, Site, Synergy, System) vznikl jako další reakce na 

rozvoj trhů - internetového obchodování a internetu jako takového.  

Scope se zabývá strategií a cíli (analýzou trhu, potenciálními zákazníky, interní analýzou, 

strategickou rolí aktivit na webu). 

Site se zabývá otázkami: Co zákazník očekává od webu? Proč bude zákazník web používat? 

Co motivuje zákazníka se vracet zpět? 

Synergy zhodnocuje vzájemné působení tří základních pilířů: Integrace skutečné 

marketingové strategie a aktivit; Integrace webových stránek s organizací procesů a 

propojením na vnitřní informační systémy (CRM, ERP, MIS); Integrace třetích stran - tvorba 

sítě zajišťující nebo asistující při realizaci aktivit na webu (on-line marketing, zápisy do 

katalogů). 

Systém je zaměřen na všechny části technického zázemí webových stránek (software, 

hardware, včetně servisu, hostingu, administrace webových stránek, platební systém, 

sledování návštěvnosti webu).
35

 

3.6 Posouzení možnosti využití marketingového mixu při tvorbě   

                                                    plánu prodeje 

Podle pana Kotlera je marketingový mix: ,,Soubor taktických marketingových nástrojů - 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku 

podle přání zákazníků na cílovém trhu“.
36

 Aby mohl být využít marketingový mix při tvorbě 

plánu prodeje, musí se nejdříve vyřešit tyto následující strategické problémy:                                             

 segmentaci, 

 zacílení, 

 umístění. 

Při výběru segmentace a následného zacílení by se nejprve mělo prozkoumat, komu se budou 

produkty (výrobky) prodávat. Nelze ziskově prodávat všem. Při tomto výběru se zjišťuje, kdo 

budou potenciální zákazníci, na které podněty by měly reagovat, a jak s těmito budoucími 

zákazníky komunikovat. Na tyto zákazníky je pak nutno prodej zacílit. Třetí, stejně důležitou 

operací strategie, je umístění. Je to způsob, jak se podnik vymezuje vůči konkurenci, vytváří 

                                                 
35

 Marketing. [cit. 2011-4-13], Dost.  z WWW: http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix 
36
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si image. Doslova umisťuje informace (názory, postoje) do mysli zákazníků. Jen tak lze 

garantovat, že zákazníci budou nakupovat produkt u dané firmy a ne u konkurence.  

Neprovede-li se umístění, zákazníci nebudou mít informace, proč kupovat právě u konkrétní 

firmy. Klidně koupí i konkurenční produkt. A proto je umístění tak důležité. 

Příklad:   

V únoru letošního roku se konal veletrh zaměřený na propagaci vytápění a tepelné techniky 

,,Infotherma“. Cílem návštěvy bylo zjištění informací u známých výrobců (viadrus, dakon, 

junkers atd.) tepelné techniky, především pak informací o způsobech a možnostech vytápění 

novostaveb. Zejména pak průměrné roční náklady na vytápění, celkové pořizovací náklady 

produktu, služby související s koupí, výhody a nevýhody takové investice. U žádného z 

vystavovatelů nebylo jasně definováno, proč by měl potenciální zákazník nakupovat právě a 

jenom u nich. Obdobné to bylo u komínové techniky. Pokud by takového zákazníky zacílili a 

jasně komunikovali své hodnoty, pak by zřejmě zákazník navštívil jenom jejich prodejnu a 

nakoupil jenom u nich.  

Spotřebitel se lépe rozhoduje, pokud má potřebné informace. Tím získává jistotu a 

přesvědčení, že koupil přesně takový produkt, jaký hledal, a za který je ochoten akceptovat 

cenu. Při takovém neúplném zacílení a informovanosti, nezbývá zákazníkovi nic jiného než 

pozdější obcházení prodejen v jeho okolí. A obcházení konkurenčních firem je vždy rizikové. 

Jisté hodnoty se sice dají u některých firem vysledovat, ale to je spíše díky sledování těchto 

firem na webových stránkách.  

Zde se jeví nedostatky, na takové akce (výstavy, veletrhy) ovlivňující budoucí prodej a tím i 

plánování prodeje, by měl být pouze dobře vyškolený personál, který danou problematiku 

dobře zná. Tím je myšleno, že by měl mít i svoje zkušenosti s produktem a jeho funkcí, pak 

takový výrobek může s úspěchem nabízet a poskytovat informace potenciálním zákazníkům. 

Zákazníkovi nelze nařídit, aby kupoval.  

3.7 Použití marketingového mixu 

Problém s padesát let starým pojetím marketingového mixu označovaným souhrnně jako 4P 

spočívá v tom, že některé projekty krachují přesto, že se řídí striktně všemi zásadami a 

doporučeními z učebnic marketingu stavějících na této teorii. Důvodem přitom může být 

prostý fakt, že marketing se v tomto období zaobíral spíše tím, jak prodat již vyrobené, než 

jak vyrobit žádané.  
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Aby byl marketingový mix při plánování prodeje používán správně, musí se na něj marketéři  

dívat z pohledu kupujícího a ne z hlediska prodávajícího. Na základě toho zjistí, že současný 

zákazník vyžaduje: nízkou cenu, hodnotu, pohodlnost a možnost komunikace, a ne propagace. 

Marketingový mix pak bude vypadat takto:  

 

Ze 4P se tak stanou 4C 

 z produktu se stane zákaznická hodnota                 Customer Value, 

 z ceny zákazníkova vydání                                     Cost to the Customer, 

 místo se změní na dostupnost řešení                       Convenience, 

 z propagace se stane komunikace se zákazníkem   Communication. 

V současnosti hraje velkou roli tzv. customizace, neboli přizpůsobení individuálním potřebám 

zákazníka. Zatímco dřívější koncept hovořil o promotion, neboli propagaci či reklamě, 

v dnešní době internetu a sociálních sítí je mnohem důležitější komunikace, coby obousměrný 

proces budovaný mezi zákazníkem a dodavatelem. Skutečnost je totiž taková, že 

marketingový mix se neustále mění. Podstatné je jen to, že v centru dění se dnes skutečně 

nachází zákazník, který je v drtivé většině oborů pánem situace – má totiž na výběr, má 

přístup ke všem potřebným informacím, a pokud má čas (a jazykové znalosti), je schopen 

samostatných kvalifikovaných rozhodnutí. 

Na tuto změnu je nutno brát zřetel. Marketingový mix je často používán za základ 

marketingové strategie, a to je chyba, jedná se vždy jenom o taktiku. Podniky by si měly už 

při plánování věnovat marketingovému mixu zvýšenou pozornost, a namixovat pro každý 

výrobek ten správný marketingový mix. Každý výrobek, nebo cílový segment vyžaduje úplně 

jiný marketingový mix.  

Správný postup by měl být následující: 

 Nejprve by si měla firma zjistit, kdo jsou její zákazníci (ať už současní, minulí nebo 

potenciální) a roztřídit je do segmentů. Součástí segmentace je i zjištění, na co 

jednotlivé skupiny zákazníků reagují a jaké nejvíce osloví nabídka dotyčné firmy. 

 Následně musí firma zjistit, jak se nejlépe dostat ke svým zákazníkům (opět, jak k 

současným, tak potenciálním) a jak je zaujmout.  

 Konečně se musí firma rozhodnout, jak se bude prezentovat, na co bude klást důraz a s 

jakou vlastností či vlastnostmi si ji budou zákazníci spojovat. 
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Proto by se nemělo ptát ,,Které nástroje tvoří marketingový mix?", ale ,,Které nástroje 

marketingového mixu nabývají na důležitosti?" 
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Závěr 
 

V této bakalářské práci je definována problematika sestavování plánu prodeje ve výrobních 

podnicích.  

V první části práce je definováno zaměření na charakteristiku plánování a strukturu plánování.  

Poté následuje popis obecných zásad tvorby ročního a měsíčních podnikových plánů. V tomto 

bodě jsou definovány jednotlivé dílčí plány ročního podnikového plánu. Zvláštní pozornost je 

v této části věnována ,,Plánu prodeje“, především pak jeho přípravě skládající se 

z jednotlivých fází. Poté je definováno sestavení takového prodejního plánu se znázorněním 

příkladu na definování plánu prodeje. V závěru této první části je popsáno měsíční plánování.  

Druhá část této práce se zabývá analýzou vazeb plánu prodeje na ostatní podnikové plány. U 

těchto plánu je poukázáno na vzájemnou provázanost těchto podnikových plánu, bez které 

podnikové plánování nefunguje. V této části je poukázáno např., že plán marketingu je 

klíčový pro ostatní podnikové plány. Poskytuje důležité informace (např. co by se mohlo 

vyrábět, pro koho by se mohlo vyrábět). Tím definuje plán prodeje, na který navazuje plán 

výroby. S výrobním plánem úzce souvisí plán lidských zdrojů, plán údržby a oprav, plán 

nákupu, investic a na ten má přímou návaznost plán odpisů. A nakonec všechny tyto činnosti 

zastřešuje finanční plán.  

Ve třetí, závěrečné části je provedeno posouzení možnosti využití marketingového mixu při 

tvorbě plánu prodeje, což bylo i cílem této práce. Je zde definováno, že kromě definice 

marketingového mixu a jeho funkci, existuje mnoho různých koncepcí marketingového mixu 

využitelných v oblasti prodeje a tím i plánování prodeje. V této části je také poukázáno, že 

pokud má být marketingový mix efektivní, je důležité nejprve vyřešit strategické problémy, 

jako je výběr segmentace trhu, zacílení a umístění. Při nesprávném použití  marketingového 

mixu, hrozí podnikům odklon zákazníků. Po posouzení jednotlivých marketingových 

koncepcí, je definován návrh řešení problematiky plánování prodeje. Výsledkem je 

definování potřeby využívat přednostně 4C před 4P, z důvodu dnes již nevyhnutelného 

zaměření se na potřeby zákazníka (customizace). V praxi se často ukazuje, že koncepce 4P je 

již zastaralá. Současný zákazník preferuje nízkou cenu, pohodlnost, komunikaci a dostupnost. 

Velký vliv na tuto změnu má jistě i konkurence. Nespokojený zákazník se většinou obrátí se 

svými požadavky na konkurenci. Není už mnoho odvětví, kde by neexistoval tzv. 

konkurenční boj. Pouze zákazník rozhoduje, zda budou podniky vyrábět i v následujících 

letech. Jsem přesvědčen, že cíle této práce byly splněny. 
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