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1 Úvod 

 

 Firmy se velmi často snaží o zkvalitňování, popřípadě i rozšiřování svých nabídek, 

a to především za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, počtu klientů a následném zvýšení 

zisku. K tomu, aby mohlo dojít k efektivní úpravě nabídky firmy, je zapotřebí množství 

informací. Současná marketingová orientace firem vychází při své činnosti z požadavků 

a potřeb zákazníků, jež se snaží uspokojit. Informace by tedy měly obsahovat především údaje 

o spokojenosti zákazníků se současným stavem nabídky, jejich požadavcích a návrzích. 

Vhodné je také využití údajů o způsobu podnikání podobných společností. Pro 

zajištění všech těchto zmiňovaných informací je využíván jeden z hlavních marketingových 

nástrojů – marketingový výzkum. 

 

 Jedna z největších firem v České republice, Česká pošta, s. p., nabízí kromě tradičních 

poštovních služeb, mimo jiné, i prodej několika kategorií zboží. Cílem této diplomové práce 

je vytvoření návrhu prodejního kanálu zboží na poštách v České republice, a to na základě 

analýzy dat z oblasti prodeje zboží na pobočkách České pošty, s. p. Převážnou část těchto 

informací budou tvořit data analyzovaná z primárního výzkumu mezi zákazníky společnosti. 

Data budou rovněž získávána z pozorování na pobočkách státního podniku České pošty 

a z elektronického dotazování zahraničních poštovních společností.   

 

 Obsahem kapitoly teoretická východiska řízení prodeje budou informace a definice 

pojmů z oblasti vztahu mezi řízením prodeje a marketingem, profilací a lokalizací provozních 

jednotek, uspořádání prodejny, nákupního prostředí a marketingu služeb. 

 

 Kapitola charakteristika společnosti bude v jednotlivých podkapitolách popisovat 

Českou poštu, s. p. z hlediska její historie, poslání a cílů, předmětu činnosti, právních 

předpisů, na něž musí být brán ohled, organizační struktury firmy a jednotlivých prvků jejího 

marketingového mixu. 

 

 Část o metodice sběru dat bude líčit problém, cíl a obsah výzkumu včetně jeho 

naplánování, jež bude zahrnovat stanovení způsobů sběru dat, jejich zpracování, rozpočet 

na primární výzkum a časový harmonogram. 
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 Oddíl nazvaný analýza shromážděných dat bude zahrnovat rozbor výzkumu 

na pobočkách České pošty, s. p., srovnání této firmy s vybranými zahraničními poštovními 

úřady a analýzu výzkumu mezi zákazníky. Na základě výsledků analýzy bude následně 

přistoupeno k tvorbě návrhů možností prodeje zboží na poštách. 

 

 Kapitola návrhu možností prodeje zboží na poštách bude zaměřena na sestavení 

nabídky zboží na pobočkách, způsobu distribuce zboží k zákazníkům, uspořádání prodejny 

pro jeho prodej, prezentace zboží a použití prvků komunikačního mixu při prodeji. 

 

 Obsahem závěru bude stručná sumarizace postupu při vypracovávání diplomové práce 

včetně zjištěných zásadních informací. 
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2 Teoretická východiska řízení prodeje 

 

2.1 Řízení prodeje a marketing 

 

Vývoj úlohy prodeje se podobně jako jiné obchodní funkce přizpůsobuje a mění. Mezi 

nejdůležitější změny s jistými důsledky řadíme přijetí marketingu na základě měnícího 

se obchodního prostředí. 

 

2.1.1 Povaha a úloha řízení prodeje 

 

Neustále dochází k profesionalizaci řízení prodeje, kdy řídící pracovníci musí stále 

odborněji postupovat při vykonávání svých povinností, jako je organizování, plánovaní a také 

samozřejmě řízení. [4] 

 

V dnešní době hraje management prodeje strategičtější úlohu, než je pouze starost 

o to, aby zaměstnanci prodávali dostatečné množství výrobků. Management se v současnosti 

podílí také na firemních plánech a musí tedy znát i potřebné techniky (plánování, 

prognózování, tvorba rozpočtu, apod.). Velmi důležitá je také znalost marketingu, a to 

z důvodu zajištění dostatečné integrace mezi marketingovými a prodejními činnostmi. U řady 

společností se v současnosti klade větší důraz na dosažení zisků, než na velikost prodeje, 

a proto musí vedoucí prodeje dokázat nasměrovat činnosti zaměstnanců prodeje k více 

výnosnějším obchodům. [4] 

 

Nejdůležitější funkcí managementu prodeje je přispívání k dosahování podnikových 

plánů a cílů. Aby toto bylo možno splnit, musí na sebe vzít řadu odpovědností a povinností, 

mezi které například patří – určení plánů a cílů pracovníků prodeje, jejich vedení, výběr, 

školení, motivace apod. [4] 

 

2.1.2 Vývoj koncepce marketingu a jeho vliv na prodejní činnosti 

 

V literatuře jsou obvykle uváděna tři stádia vývoje koncepce marketingu ve vývoji 

obchodní praxe. Stádia orientace na [4]: 

- výrobu, 
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- prodej, 

- marketing. 

 

Obr. 2.1 Vývojová stádia koncepce marketingu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Orientace na výrobu 

Orientace na výrobu byla vhodná ve dvacátých letech, kdy potenciální poptávka 

převyšovala nabídku. Během tohoto stádia se firmy zaměřovaly na dosahování vysoké 

výroby, a to často díky její standardizaci. Docházelo tedy k produkci standardizovaných 

položek (výrobků) ve velkém objemu. Prvořadou, hlavní funkcí podniku se tedy stala výroba. 

Prodej, finanční prostředky a péče o zaměstnance se odsunuly na druhé místo. Hlavní 

myšlenkou bylo, že spotřebitelé budou výrobky kupovat v momentě, kdy budou prodávány 

za přijatelnou cenu a v dostatečně velkém objemu. [4]  

 

Orientace na prodej 

 Zejména v třicátých letech došlo k rozšiřování masové výroby, růstu konkurence 

a oslabování poptávky. Řada firem se tak začala orientovat na prodej a na prodejní funkci. 

Hlavním cílem bylo zajištění prodeje výrobků. Dochází také k vytváření takzvaných „tvrdých 

prodejních technik“, které byly mnohdy podezřelé a nečestné. I v současnosti existují firmy 

využívající přístup orientace na prodej, spotřebitelé jsou již ale před pochybnými praktikami 

daleko lépe chráněni. [4] 

 

Orientace na marketing 

  „Není zcela jasné, kdy se myšlenka orientace na marketing či zákazníka objevila, ale 

nějakým způsobem se ústřední důležitost zákazníka uznávala snad v celé historii 

obchodování.“ [4; s. 10] 

 

Myšlenky marketingové koncepce se ale začaly formovat až v období padesátých let, a 

to jako reakce na nespokojenost s orientací na prodej a výrobu. Orientace na marketing hovoří 

 

Orientace na 

výrobu 

 

Orientace na 

prodej 

 

Orientace na 

marketing 
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o ziskovém a úspěšném provozování podnikatelské činnosti spočívající v rozpoznávání potřeb 

a přání spotřebitelů a v následném poskytování zboží hmotné a nehmotné povahy, které tyto 

potřeby a přání uspokojí. Nezbytnost této koncepce a důležitost umístění potřeb a přání 

zákazníka do středu plánování obchodních aktivit si firmy stále více uvědomují. Vědí, že 

současní zákazníci jsou více vzdělaní a náročnější, než tomu bylo v minulosti a disponují 

vyššími příjmy. [4] 

 

2.2 Profilace a lokalizace provozních jednotek 

 

2.2.1 Síť prodejen 

 

Výchozím nástrojem podnikání na spotřebitelském trhu je provozní jednotka. Přičemž 

soubor provozních jednotek je nazýván sítí prodejen, neboli maloobchodní sítí, a slouží 

k distribuci zboží ke konečnému spotřebiteli. 

 

„Maloobchodní síť lze chápat jako uspořádaný soubor (systém) provozních jednotek 

maloobchodu, s jejich vzájemnými vazbami vytvářenými rozdílností i příbuzností 

sortimentního a provozního zaměření, konkurencí i určitou kooperací a koordinací činnosti.“ 

[10; s. 744] 

 

Maloobchodní sítě můžeme členit z různých hledisek. Například z hlediska délky 

a pravidelnosti působení v oblasti je lze rozdělit na stálou síť (funguje v místech po celý rok 

a pravidelně) a doplňkovou síť (krátkodobé sezónní působení). Dalším možným způsobem 

členění maloobchodní sítě je rozdělení z hlediska místa působení na ambulantní (provozní 

jednotky mění své místo působení) a stacionární síť (pevné stanoviště). [10] 

 

2.2.2 Typologie maloobchodních jednotek 

 

Odlišnou specializací, provozním a stavebním řešením, nebo i prodejní politikou bylo 

postupně vytvořeno několik typů maloobchodních jednotek. K vymezení zaměření, tedy 

profilu, jednotlivých maloobchodních jednotek slouží takzvané instrumentální a strukturální 

znaky. Instrumentální znaky jsou dynamické a patří mezi ně především soubor doprovodných 

služeb, kvalita nabídky a cenová politika. Strukturální znaky jsou naproti tomu statické 
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a řadíme zde umístění, velikost a stavební řešení provozní jednotky, její sortimentní profil 

a způsob prodeje. [10] 

 

Mezi hlavní typy stacionárních prodejních, neboli maloobchodních, jednotek řadíme 

především specializované a úzce specializované prodejny, smíšené prodejny, plnosortimentní 

a specializované obchodní domy, samoobsluhy s potravinami, supermarkety, hypermarkety, 

specializované velkoprodejny a diskonty. [10] 

 

2.2.3 Lokalizace prodejen 

 

Územní analýza 

Jedním z důležitých předpokladů při rozhodování o umístění maloobchodní 

provozovny (prodejny) je provedení územní analýzy. Tato analýza se skládá z určování [10]: 

- zájmové lokality, 

- poptávky lokality (kupního potenciálu), 

- schopnosti konkurence pokrýt tuto poptávku 

- a kapacity uvažované provozovny. 

 

Konečné rozhodnutí o lokalizaci prodejny je velmi důležité z důvodu fixované 

vzdálenosti zákazníka k maloobchodní jednotce. Čím je tato vzdálenost delší, tím vyšší 

námahu, náklady a větší množství času musí zákazník vynaložit, aby se k provozovně 

dopravil. Vzdálenost taky ovlivňuje přehled nakupujícího o nákupních možnostech. Právě 

z těchto důvodů musí rozhodnutí o lokalizaci prodejny vycházet z pečlivé analýzy zájmové 

oblasti a také z analýzy možností konkurence. Snahou je určit především strukturu a počet 

zákazníků, jejich výdajové možnosti, spádové poměry, odlišnosti v požadavcích na sortiment 

a dostupnost, apod. [10] 

 

Principy řešení prodejní sítě 

 Je velmi důležité uvést maloobchodní jednotku do rentabilního provozu. Z tohoto 

důvodu je potřeba jednotlivé maloobchodní jednotky vhodně umísťovat do přirozených center 

osídlení. [10] 

 

Důraz je kladen na rovnoměrnost v rozmístění sítě, koncentraci provozních jednotek 

a hierarchii neboli stupňovitost. Rovnoměrnost chápeme jako rovnováhu mezi kapacitou sítě 
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a potenciálem poptávky. Pod principem koncentrace rozumíme vhodnost umístění prodejní 

jednotky do sítě sídelních útvarů tvořících přirozené spádové oblasti. A princip hierarchie 

vychází z četnosti uspokojování potřeb a je zřejmý v řešení obchodní sítě (prodej zboží denní, 

časné a občasné potřeby). [10] 

 

2.3 Uspořádání prodejny a nákupní prostředí 

 

2.3.1 Uspořádání prodejny 

 

Důležitou roli v úspěchu prodejny hraje její uspořádání a způsob, jakým ji 

prezentujeme před zákazníky. Prodejna by měla zákazníky přilákat ke vstupu, měla by 

vystavovat zboží, zdůrazňovat snížené ceny a propagaci, vést nakupující mezi různé výrobky 

a také komunikovat kulturu podniku. V následujícím textu jsou uvedeny stěžejní části 

prodejny. [2] 

 

Výkladní skříně 

 Výkladní skříň by měla dát kolemjdoucím zákazníkům důvod, proč provozovnu 

navštívit a měla by je vítat. Zboží nabízené ve výkladních skříních by mělo jít snadno nalézt 

zákazníkem uvnitř prodejny, přičemž nejlepší místo pro takovéto zboží je viditelné 

od vchodu. Nejvhodnější je zadní stěna prodejny, aby zákazník musel pro zboží přes celou 

provozovnu, čímž se zvyšuje možnost nákupu i jiného zboží. [2] 

 

Tranzitní zóna 

 Tranzitní zónou je prostor u vchodu, který přivádí nakupující z venkovního prostředí 

dovnitř provozovny. Prostor by neměl být přeplněný, aby neznesnadňoval zákazníkův vstup 

a také by neměl být příliš prázdný. [2] 

 

Prodejní prostor 

Prodejní prostor by měl být pečlivě připraven a uzpůsoben především z hlediska 

pohybu zákazníka, kvality, způsobu prezentace zboží, podpory prodeje a také z důvodu 

možné krádeže zboží. Měli bychom pozorovat a vycítit, co je pro prodejnu vhodné a co nikoli, 

protože žádný zaručený návod, jak prodejní prostor uspořádat, bohužel neexistuje. [2] 
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Nákupní košíky 

 Nákupní košíky zavádíme v případě, kdy je předpoklad, že zákazník v provozovně 

nakoupí větší množství zboží. Je velmi pravděpodobné, že zákazník s nákupním košíkem 

koupí daleko více zboží než zákazník bez košíku. Košíky je vhodné umisťovat do tranzitní 

zóny a do patřičné výšky. [2] 

 

Propagační místa 

 Představují místa, ve kterých jsou umístěny propagační nabídky, tedy letáčky, plakáty, 

apod. Ideální místa pro propagaci jsou viditelná od vchodu, osvětlená, dobře popsaná, mají 

jasnou nabídku, jsou překvapivá apod. [2] 

 

Zadní stěna prodejny 

 Jak už bylo zmíněno u výkladních skříní, zboží přitahující pozornost umístěné 

na zadní stěně prodejny nutí zákazníky projít prodejnu celou. K zadní stěně většinou 

procházejí střední uličkou. Návrat stejnou cestou je poté často díky proudícím lidem k zadní 

stěně nesnadný, a musí tak procházet přes ostatní regály se zbožím. [2] 

 

Pokladna 

 Každý ze způsobů umístění pokladen na prodejní ploše má bezesporu své výhody 

i nevýhody. Mezi nejpopulárnější způsoby řešení patří umístění zhruba v půlce jedné 

z postraních stěn, ve středu prodejny, nebo u zadní stěny. Oblast pokladny je také vhodná 

pro podporu impulzivních nákupů. Zákazník tak při čekání na placení může ještě něco, 

na základě náhlého podnětu, nakoupit. U pokladen je v tomto směru vhodné umisťovat levné 

a atraktivní zboží s malými rozměry. [2] 

 

Průhledy  

 Průhledy jsou důležité z toho důvodu, aby zákazníci viděli kudy prodejnou procházet 

a aby na zákazníky viděla obsluha prodejny. Jednak tím personál dává najevo, že o zákazníka 

dbá a navíc dochází k omezování možných krádeží. [2]  

 

Popisy  

 Veškeré popisy na zboží v prodejně by měly být čitelné, jasné a výstižné. Zákazník 

by měl sdělení přečíst do několika sekund. 
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2.3.2 Nákupní prostředí 

 

Nákupní prostředí tvoří především nabízené zboží, pracovníci, prováděné operace, 

zařízení prodejny, prodejní plocha, výstavba a také zákazníci. Do souhrnu prvků nákupního 

prostředí řadíme design prodejny, dispoziční řešení, prezentaci zboží, zaměstnance a také 

zákazníky. [10] 

 

Design prodejny 

 Hlavním cílem exteriéru prodejny je přilákat zákazníka ke vstupu působením různých 

externích stimulů. Externí stimuly, neboli Exterior Design, zahrnují především celkovou 

architekturu prodejny, vstupní prostor, nejrůznější nápisy, výklady a také plochy určené k 

parkování. [10] 

 

Vnitřní design, popřípadě Interior Design, vytváří naopak stimuly související 

s řešením vnitřních prvků prodejny. Interior Design je tvořen zejména řešením barev, 

osvětlením, kulisou zvuku, vůní, zařízením, stavebním materiálem apod. [10]  

 

Dispoziční řešení 

„Dispoziční řešení prodejní místnosti (součást nákupního prostředí) lze definovat jako 

prostorové uspořádání hmotných prvků obchodního provozu v prodejní místnosti.“             

[10; s. 700] 

 

Nejčastěji jsou v maloobchodních jednotkách rozeznávána a pozorována tato 

dispoziční řešení [10]: 

- pravidelné – nejčastěji používané v uzavřených samoobsluhách. Zboží je zde řazeno 

rovnoběžným způsobem s postranními zdmi prodejny a zákazník je tak veden určitým 

směrem; 

- s volným pohybem – nejvíce je využíváno u prodejen s oděvním zbožím. Zákazník 

se orientuje podle vlastní vůle, ale může přehlédnout některé části nabídky prodejny; 

- s polozavřenými prodejními úseky – používá se převážně u luxusního zboží 

specializovaných prodejen a specializovaných a univerzálních obchodních domů. 

Jedná se o rozdělení skupin zboží do samostatných prodejních oddílů, které disponují 

osobitou nákupní atmosférou; 
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- standardní obslužné – jedná se o pultové prodejny, jež jsou uspořádány při zdech 

prodejní místnosti, jejímž středem procházejí zákazníci. 

 

Prezentace zboží 

Prvořadým cílem prezentace sortimentu je představení zboží zákazníkovi, upoutání 

pozornosti a jeho ovlivnění k nákupu. Existuje několik druhů prezentačních technik. Mezi ty 

stěžejní a nejčastější patří [10]: 

- vertikální prezentace – vhodná pro větší prodejny. Zboží stejného druhu je v případě 

hloubky sortimentu řazeno pod sebou a v případě jeho šíře horizontálně; 

- horizontální prezentace – je naopak vhodná pro menší prodejny. Zboží 

je prezentováno horizontálně po jednom druhu; 

- otevřená prezentace – předpokladem je aktivní zapojení kupujícího, jemuž 

je umožněno zboží porovnat s jiným, vyzkoušet si jej, nebo prohlédnout; 

- tématická prezentace – jedná se o společnou prezentaci nejrůznějších druhů zboží 

pod jednotným tématem; 

- prezentace životního stylu – prezentace zboží určeného specifickému zákaznickému 

segmentu; 

- prezentace příbuzného zboží – souvisí s impulsními nákupy. Jedná se o prezentaci 

sortimentu spolu se sortimentem komplementárním (dětské oblečení spolu s hračkami 

apod.);  

- prezentace v blocích – nejvhodnější pro unikátní, nové zboží a zboží za speciální cenu. 

Je využíváno především ve velkých prodejnách z důvodu náročnosti na prodejní 

prostor. 

 

Mezi činitele, kteří podmiňují prezentaci zboží, řadíme především vlastnosti zboží, 

velikost prostoru určeného pro prezentaci, prostředky prezentace a umístění zboží 

ve výstavních stojanech. [10] 

 

Zaměstnanci 

 Zaměstnanci prodejny se na nákupní atmosféře podílejí nejen zajišťováním 

obchodních operací, ale také svou kvalifikací, vzhledem a chováním. Je proto bezesporu 

důležité zaměstnance mimo jiné pečlivě vybírat, školit, řídit a kontrolovat. [10] 
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Zákazníci 

 Zákazník se sám rozhoduje, co a kde nakoupí a jeho zájmy, potřeby a přání ovlivňují 

obchod a nákupní prostředí. Zákazník především preferuje velký výběr sortimentu, možnost 

výběru způsobu nákupu, levný nákup standardního zboží, časovou úsporu, nadstandardní 

péči aj. [10] 

 

2.4 Marketing služeb 

 

„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.“ [11; s. 13] 

 

2.4.1 Poskytovatelé služeb 

 

Poskytovatele služeb lze rozdělit podle základního členění na tři skupiny: stát a státní 

orgány, neziskové organizace a podnikatelský sektor. 

 

Stát a státní organizace jsou takřka ve všech zemích největšími poskytovateli služeb. 

Jedná se o služby z oblasti vzdělávání, zákonodárství a výkonu práva, zdravotnictví, obrany 

a bezpečnosti, finančnictví, sociálních služeb, apod. [11] 

 

Neziskové organizace, mezi něž zařazujeme například občanská sdružení, nadace, 

charitativní organizace nebo různé církve, umožňují lidem podílet se na veřejné politice jinak, 

než prostřednictvím volebního práva. [11] 

 

Podnikatelský sektor je poskytovatelem služeb, za něž požaduje určitý, přiměřený 

zisk. Poskytovatelé služeb spadající do této oblasti se zabývají službami z oblasti 

bankovnictví a pojišťovnictví, hotelnictví a cestovního ruchu, poradenství, opravárenských 

a osobních služeb apod. [11] 
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2.4.2 Klasifikace služeb 

 

Odvětví služeb je jako takové velmi obsáhlé. Proto z důvodu jeho zpřehlednění 

dochází k rozdělení služeb podle jejich charakteristických vlastností do několika skupin. 

Nejzákladnější klasifikací služeb je odvětvová klasifikace vytvořená ekonomy Footem a 

Hattem. Jedná se o rozdělení služeb do tří skupin – terciární služby, kvartérní služby a 

kvinterní služby. [11] 

 

Terciární služby představují v rámci odvětvové klasifikace nejobsáhlejší skupinu. 

Řadíme zde kupříkladu kadeřnictví a kosmetické služby, služby hotelů a restaurací, prádelny 

a čistírny, údržby a servis, domácí a řemeslné služby, apod. [11] 

 

Kvartérní služby se snaží určitým způsobem zefektivňovat a usnadňovat práci. 

Do této skupiny spadá například obchod, finance, správa, doprava a komunikace. [11] 

 

 Kvinterní služby své příjemce (spotřebitele) jistým postupem mění a zdokonalují. 

Jedná se především o služby z oblasti vzdělávání a zdravotnictví, nebo také rekreace 

a lázeňství. [11] 

 

2.4.3 Vlastnosti služeb 

 

Služby se vyznačují několika specifickými vlastnostmi, kterými se odlišují od zboží 

hmotné povahy. Mezi tyto vlastnosti patří nehmotnost, neoddělitelnost, variabilita, pomíjivost 

a nemožnost vlastnictví. 

 

Nehmotnost 

Od nehmotnosti se odvíjejí ostatní zmiňované vlastnosti, proto ji označujeme jako 

nejcharakterističtější vlastnost služeb. Vysloveně čistou službu si nelze před koupí 

prohlédnout a ve většině případů ani otestovat, taktéž ji nelze posoudit žádným fyzickým 

smyslem. Zákazník pociťuje větší míru nejistoty a rizika a také hůře hodnotí mezi sebou 

konkurující si poskytovatele služeb. [11] 
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Překonat nejistotu v podobě této vlastnosti se snaží marketing služeb rozšířením 

základního marketingového mixu o prvek materiální prostředí. Důležitou roli zde hraje také 

posílení prvku marketingové komunikace, co největší zhmotnění nabízených služeb nebo 

posílení značky, popřípadě obchodního názvu firmy. [11] 

 

Neoddělitelnost 

Fyzické produkty se vyrábějí, poté skladují, následně prodávají a až nakonec 

spotřebovávají. Služby se naproti tomu nejprve prodají, poté poskytnou a s tím současně 

dojde i k jejich spotřebě. Jejich produkce je tedy neoddělitelná od jejich producentů a nezáleží 

na tom, zda je producentem člověk nebo stroj (např. bankomat). Služby jsou také 

produkovány v přítomnosti zákazníka, ten se tak účastní poskytování služeb a je tedy rovněž 

jejich neoddělitelnou součástí. Přítomnost zákazníka má v průběhu poskytování vliv 

na celkovou kvalitu služby. [6, 11] 

 

Vedení podniku by v případě této vlastnosti mělo usilovat o řízení vztahu zákazník – 

producent a o oddělení produkce služby a její spotřebu. Vhodné je také vylepšení systémů 

dodávky služby, například využitím prodejních automatů. [11] 

 

Variabilita 

Tato vlastnost služeb, nazývaná také jako heterogenita, souvisí zejména s určitou 

normou kvality služeb. Služba je velmi variabilní a její výsledná kvalita závisí na tom, kdo, 

kdy, kde a jakým způsobem ji poskytuje. Například některé obchody mají lepší pověst, 

protože jsou jejich zaměstnanci příjemnější, zkušenější, výkonnější. [6] 

 

Podniky poskytující služby mohou pro kvalitu svých služeb provést několik opatření. 

Mezi tato opatření můžeme zařadit například pečlivý výběr a školení personálu, odměny 

pro pečlivé pracovníky apod. [6] 

 

Pomíjivost 

 Služby nelze na základě jejich nehmotnosti uskladnit a až někdy později je prodat 

nebo použít. Ty, které nejsou prodány v čase, kdy jsou nabízeny, jsou pro danou chvíli 

ztracené. [11] 
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Snahou marketingu je sladit poptávku po službách s její nabídkou. Tedy reálný kupní 

potenciál trhu s výrobní kapacitou producenta. Tato skutečnost často vede ke značné 

flexibilitě služeb v oblasti cen. Poskytovatel služeb se může střetnout s nadbytečnou nebo 

s nenaplněnou výrobní kapacitou. [11] 

 

Nemožnost vlastnictví 

 Poslední vlastnost služeb, nemožnost vlastnictví, souvisí s vlastnostmi nehmotností 

a pomíjivostí. Při koupi čisté služby si spotřebitel kupuje pouze právo na její poskytnutí 

a nezískává žádné vlastnictví (například právo využít hromadnou dopravu). [11] 

 

 Nemožnost vlastnictví služby má vliv na tvorbu distribučních kanálů, které bývají 

u služeb obvykle přímé, nebo velmi krátké. [11] 

 

2.4.4 Marketingový mix služeb 

 

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový 

manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může 

marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí. Slouží stejnému cíli: 

uspokojit potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk.“ [11; s. 26] 

 

Obr. 2.2 Prvky marketingového mixu služeb 

 

Zdroj: vlastní 
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Původní marketingový mix obsahuje čtyři prvky, v angličtině označované jako 4 P. 

Patří zde – produkt (produkt), cena (price), marketingová komunikace (promotion) 

a distribuce (place). 

 

K vytváření a aplikaci efektivního marketingu v organizacích poskytujících služby 

zmiňované čtyři prvky nestačí, a to z důvodu specifických vlastností služeb. K tradičním 

čtyřem P tak připojujeme další tři prvky, které se vlastnosti služeb snaží alespoň z části 

eliminovat. Těmito prvky jsou – materiální prostředí (physical evidence), lidé (people) 

a procesy (processes). [11] 

 

Produkt 

 Produktem je vše, co organizace nabízí spotřebitelům k uspokojení jejich potřeb. 

U čistých služeb je produktem proces bez přispění hmotných výsledků. Služba je svým 

způsobem složitým produktem, který můžeme podle Prida a Ferrella (1991) definovat jako 

„soubor hmotných a nehmotných prvků, obsahujících funkční, sociální a psychologické užitky 

nebo výhody. Produktem může být myšlenka, služba nebo zboží, nebo kombinace všech 

tří výstupů“. [11] 

  

Rozhodování o službách se týká především jejich kvality a také jejich vývoje, cyklu 

životnosti, image a celkového sortimentu služeb. Složení služeb lze často u jejich 

poskytovatelů rozčlenit na základní produkt (hlavní důvod zakoupení služby) a produkt 

doplňkový (přidává k základní službě určitou hodnotu). [11] 

 

Cena 

 Při rozhodování o ceně si musíme všímat především všech nákladů, úrovně cen, 

koupěschopnosti poptávky, úlohy ceny v oblasti podpory prodeje a její úlohy v případech, 

kdy se snažíme o soulad výrobní kapacity producenta s reálnou poptávkou. Důležitou roli 

hrají rovněž cíle organizace nebo charakter poskytovaných služeb. Uplatňování cen 

je důležité také v oblasti propagace, a to zejména v případech jako je cenové vůdcovství nebo 

cena průniku při uvádění na trh. [11] 

 

 Tvorba cen je také ovlivňována nehmotností, pomíjivostí a neoddělitelností služeb 

od jejich poskytovatele. Manažeři jsou tak nuceni využívat v této oblasti větší míru taktických 

možnosti jako jsou například segmentační a flexibilní ceny. [11] 
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Distribuce 

 Rozhodování o tomto prvku má vliv na umístění služby, volbu případného 

zprostředkovatele a usnadnění přístupu spotřebitelů ke službám. Zejména z důvodu 

neoddělitelnosti a nehmotnosti služeb jsou využívány přímé, popřípadě zcela krátké 

distribuční kanály. K zapojení zprostředkovatelů příliš často nedochází, ale pokud ano, stávají 

se koproducenty služeb. Jejich výběr je ovlivňován požadavky spotřebitele, charakterem 

služeb a také náklady na distribuci. [11] 

 

 „Rozhodování o umístění služby bývá často kompromisem mezi potřebami producenta 

a požadavky zákazníka.“ [11, s. 124] 

 

Služby můžeme rozdělit z hlediska interakce producenta služeb a zákazníka na tyto tři 

skupiny [11]: 

- služba za zákazníkem přichází (instalatérské služby, silniční oprava aut, apod.), 

- zákazník jde za službou (holičství, restaurace, aj.), 

- služby, kdy je zákazník s producentem služeb ve vzájemném neosobním styku 

(např. virtuální obchod a telekomunikace). 

 

Komunikační mix 

 „Komunikační mix je pro marketing služeb nezbytný proto, že ve velké většině případů 

přibližuje nehmotný produkt spotřebiteli, a tím snižuje jeho nejistotu při výběru a nákupu 

služby.“ [11, s. 153] 

 

Obr. 2.3 Nástroje komunikačního mixu 

 

Zdroj: vlastní 
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K tradičním nástrojům komunikačního mixu, tedy reklamě, osobnímu prodeji, podpoře 

prodeje a public relations, jsou v současnosti doplňovány přímým marketingem (direct 

marketing), moderními formami internetového dorozumívání a aktuálními trendy z oblasti 

marketingové komunikace. Aktuální trendy marketingové komunikace zastupuje například 

virální marketing, product placement, event marketing a guerilla marketing. [11] 

 

Materiální prostředí 

 Materiální prostředí je prvkem, který umožňuje alespoň částečné zhmotnění služby 

a podává důkaz o jejích vlastnostech. Působí nejen na smysly a pocity zákazníka, ale také 

zaměstnance. Tento prvek může mít mnoho podob – od provozovny, po jídelní lístek. 

Materiální prostředí má vliv také na vnímání kvality poskytovaných služeb a image. Je rovněž 

nositelem informací a možností, jak se odlišit od konkurenčních firem. [11] 

 

 Základní materiální prostředí tvoří exteriér a interiér provozovny. Interiér tvoří 

například rozmístění nábytku a zařízení provozovny a exteriér prostor kolem budovy 

provozovny. Velkou roli také hraje celková atmosféra prostoru, kde dochází k poskytování 

služeb. Atmosféra je vnímána smysly zákazníka a tvoří ji například hudba, použité barvy, 

vůně a jiné vjemy. Součástí materiálního prostřední je prostředí periferní, které doplňuje jeho 

základ a tvoří jej maličkosti, jež si může zákazník odnést (například bonbony na recepci 

hotelu). [11] 

 

Lidé 

 „Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby – zaměstnanci. Proto se lidé stávají jedním z významných prvků 

marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na jejich kvalitu.“ [11, s. 27]  

 

Neoddělitelnost služby od lidí je tedy hlavním důvodem zařazení tohoto prvku do 

marketingového mixu služeb. Na procesu poskytování služeb nemají vliv pouze zaměstnanci, 

ale také zákazníci. Pro zajištění flexibilního fungování firmy musí docházet k efektivnímu 

využívání pracovní síly zaměstnanců. Ne každý zaměstnanec má totiž na poskytování služby 

a její výsledek stejný vliv, a proto dochází k jejich segmentaci na periferní a klíčové složky.  

Nejdůležitější roli zde hrají kontaktní zaměstnanci. Ke správnému motivování, školení 

a výběru pracovní síly slouží interní marketing. Jeho snahou je docílení efektivně pracujících 

zaměstnanců, což povede ke zvyšování počtu zákazníků. [11] 
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Procesy 

 „Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby je 

důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem je služba poskytována.“          

[11, s. 27] 

 

Pro zajištění efektivnosti při poskytování služeb je důležité vytvářet schémata a 

analýzy procesů, klasifikovat je a zjednodušovat jejich jednotlivé kroky. Na efektivnost a 

výkonnost procesů má rovněž vliv i zapojení zákazníků, dodavatelů a možných 

zprostředkovatelů. Mezi nejvýznamnější problémové oblasti v procesu poskytování služeb 

patří řízení kapacit v souladu s poptávkou. Není-li možné usměrňovat poptávku pomocí 

marketingových nástrojů, používáme rezervační systémy a řízení front. Ke zkvalitnění 

procesů nám může pomoci i vyřizování stížností. [11] 
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3 Charakteristika společnosti Česká pošta, s. p. 

 

3.1 Historie a postupný vznik společnosti  

 

Po vyhlášení Československa, 28. října 1918, došlo 13. listopadu téhož roku 

k vytvoření základu československé poštovní správy, ten představovalo ministerstvo pošt 

a telegrafů. Rostoucí podnikatelské aktivity ministerstva vedly 1. ledna 1925 k vytvoření 

státního podniku Československá pošta. Hospodaření této společnosti bylo řízeno obdobnými 

pravidly jako u soukromých podniků a vedlo k příznivým hospodářským výsledkům. [22] 

 

Ke změnám dochází v souvislosti se vznikem takzvané druhé republiky, kdy 

13. října 1938 přechází působnost slovenských záležitostí ministerstva pošt a telegrafů 

na slovenského ministra dopravy. 4. listopadu tak dochází k úplnému zrušení a následnému 

spojení československého ministerstva pošt a telegrafů a také ministerstva železnic. 

Sloučením těchto dvou ministerstev vzniká ministerstvo dopravy. 1. ledna 1939 začínají 

poštovní správy jednotlivých nezávislých celků samostatně hospodařit a sloučením 

podniků Československé státní dráhy a Československá pošta vzniká na českém území nový 

podnik – Československé dráhy a pošty v zemích českých. K podřízení pošty německým 

zájmům dochází po okupaci 15. března 1939, kdy zůstávají poštovní záležitosti v rukách 

ministerstva dopravy protektorátu, a to až do listopadu roku 1942 (v tomto roce vzniká 

ministerstvo dopravy a techniky). [22] 

 

Koncem války dochází na slovenském území ke vzniku poverenictva spojů, jež 

fungovalo až do roku 1960. Došlo také k obnovení podniku Československá pošta, to ale 

nemělo dlouhé trvání. Po únoru 1948 totiž dochází k jeho znárodnění a v souvislosti 

se vznikem ministerstva spojů je 1. května 1952 Ústředním výborem Komunistické strany 

Československa zrušen. V roce 1960 dochází k centralizaci nejvyšších orgánů dopravy, 

telekomunikací a také pošt. Zmiňované poverenictvo spojů v Bratislavě je zrušeno a nastává 

sloučení samostatných ministerstev spojů a dopravy v jedno. Toto spojení se později ukázalo 

jako neefektivní, a proto se v roce 1963 spoje znovu osamostatňují a vzniká Ústřední správa 

spojů, jež je na začátku roku 1969 přetvořena na Federální výbor pro pošty a telekomunikaci. 

Rovněž dochází ke vzniku Ministerstva pošt a telekomunikací Slovenské socialistické 
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republiky v Bratislavě a Ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky 

v Praze. [22] 

 

K 1. lednu 1971, v období normalizace, dochází ke zřízení Federálního ministerstva 

spojů ČSSR což má za následek zrušení nejen obou státních ministerstev, ale také Federálního 

výboru pro pošty a telekomunikace. K opětovnému sloučení dopravy a spojů dochází v roce 

1988 – vzniká tak Federální ministerstvo dopravy a spojů a v roce 1989 také státní podnik 

Správa pošt a telekomunikací Praha. Počátkem devadesátých let, po zhroucení 

komunistického režimu, přechází spoje pod Ministerstvo hospodářství České a Slovenské 

Federativní republiky a Ministerstvo hospodářství České republiky. [22] 

 

Datum 1. ledna 1992 představuje vznik divize Česká pošta a následné oddělení účetní 

stránky od telekomunikací a zřízení samostatného managementu. Závěrečné rozhodnutí 

o budoucí podobě pošty měla v rukou vláda. Česká pošta se stala 1. ledna 1993 státním 

podnikem spolu se vznikem samostatné České republiky. [18, 22] 

 

Obr. 3.1 Různé varianty současného loga České pošty, s. p. 

 

Zdroj: www.ceskaposta.cz 

 

3.2 Poslání a cíle  

 

Poslání  

Hlavním posláním společnosti Česká pošta, s. p. je být spolehlivým a důvěryhodným 

producentem služeb, a to v zákazníky požadované kvalitě. Toto poslání se zaměřuje 

především na oblast zprostředkovávání zboží, nejrůznějších sdělení a plateb nejen tradičním 

způsobem, ale i elektronickou formou. [24] 
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Cíle 

Prvořadým cílem společnosti je zajištění dostatečného výnosu z podnikání pro pokrytí 

nákladů a vznik zisku. Velmi důležitým úmyslem je i spokojenost zákazníka, bez ohledu 

na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Dalšími strategickými cíli státního 

podniku Česká pošta je i schopnost být co nejatraktivnějším a nejefektivnějším 

zaměstnavatelem, úzce spolupracovat se státní správou novými způsoby komunikace, zlepšit 

obraz České pošty v očích veřejnosti apod. Snahou společnosti je také zlepšování schopnosti 

adekvátně reagovat na nové trendy, a to především v oblasti technologie, změny v komunikaci 

vlivem internetu, měnící se potřeby lidí a liberalizace poštovních služeb. [24] 

 

3.3 Předmět činnosti  

 

Mezi hlavní činnosti společnosti Česká pošta, s. p. patří provozování poštovních 

služeb na území České republiky a také v rámci mezinárodního poštovního styku, kdy 

dochází ke spolupráci se zahraničními poštami. Provozování této činnosti spočívá 

v přijímání, organizované přepravě a následném doručování zboží, peněž a nejrůznějších 

sdělení v podobě adresných a neadresných zásilek (letáky apod.). [13, 17] 

 

Společnost také působí v řadě jiných odvětví, jako je poskytování 

služby Czech POINT, datové schránky, dobíjení kreditu, prodej zboží na poštách, 

důchodová služba, služba SIPO, tisk a kompletace zásilek, celá řada elektronických služeb 

apod. Česká pošta vykonává také mnoho zprostředkovatelských služeb 

na základě smluv s aliančními partnery. Mezi ty klíčové patří Poštovní spořitelna, a. s., 

ČSOB, a.s., ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., Česká pojišťovna, a.s., 

Penzijní fond České pojišťovny, a. s., SAZKA, a. s., Home Credit a. s., Českomoravská 

stavební spořitelna, a. s., Raiffeisen stavební spořitelna, a. s. apod. [17] 

 

3.4 Právní předpisy  

 

Stejně jako všechny podnikatelské subjekty, musí i státní podnik Česká pošta 

dodržovat řadu právních a jiných předpisů. Tyto předpisy můžeme v případě České pošty, s.p. 

rozdělit na dvě skupiny – právní předpisy České republiky a Akta Světové poštovní unie. 
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Právní předpisy v České republice 

 Právní předpisy České republiky jsou základními východisky, kterými se podnik musí 

během své podnikatelské činnosti řídit. Česká pošta, s. p. je právnickou osobou podle 

§ 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a jeho majetkové a právní postavení je 

upraveno v zákoně o státním podniku (č. 77/1997 Sb.). [17] 

 

Mezi další zákony, pro ČP, s. p. klíčové, patří obchodní zákoník, zákon o poštovních 

službách, platebním styku, veřejných zakázkách, informačních systémech veřejné správy, 

ochraně osobních údajů, autorizované konvenci dokumentů a elektronickém podpisu 

a elektronických úkonech. [17] 

 

Akta Světové poštovní unie 

 Akta Světové poštovní unie (ASPU) jsou mnohostranné dohody uzavírány mezi 

členskými státy Světové poštovní unie. Akty jsou stanovena jednotná a závazná pravidla 

pro uskutečňování poštovního styku mezi jednotlivými státy. Tato pravidla jsou tedy zanesena 

do poštovních podmínek základních služeb poskytovaných Českou poštou, s. p. Jejich 

schvalování je v kompetenci Českého telekomunikačního úřadu. [17] 

 

 Český překlad ujednání a úmluv, tedy Akt Světové poštovní unie, vydává spolu 

se všemi patřičnými aktualizacemi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Akta 

jsou na požádání připravena k nahlédnutí ve vybraných poštovních provozovnách 

České pošty, s. p. [17, 20] 

 

3.5 Organizační struktura  

 

Řízení a správa podniku 

Mezi orgány České pošty, s. p. patří generální ředitel a dozorčí rada. Generální ředitel 

je statutárním orgánem společnosti a jedná jejím jménem. Až na výjimky stanovené zákonem 

o státním podniku a zákládajícími listinami podniku rozhoduje o všech jejích záležitostech. 

Dozorčí rada má za úkol dohlížet na činnosti generálního ředitele, uskutečňovat podnikatelský 

záměr a zřizovat výbory dozorčí rady pro různé oblasti jako své pracovní orgány. Je složena 

z dvanácti členů, z nichž osm jmenuje a odvolává zakladatel (v současnosti Ministerstvo 

vnitra) a čtyři členy volí a odvolávají zaměstnanci podniku. [24] 
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Organizační struktura 

V organizační struktuře státního podniku Česká pošta došlo v průběhu několika let 

ke změnám, a to za účelem zefektivnění systému řízení a umožnění liniového řízení 

a centralizace servisních činností. Celková podoba organizační struktury ČP, s. p. k datu 

31. 12. 2010 je obsahem následujícího obrázku. [24] 

 

Obr. 3.2 Organizační struktura 

 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2010 – Česká pošta, s. p. 

 

3.6 Marketingový mix společnosti  

 

Česká pošta, s. p. je poskytovatelem řady služeb, a proto uplatňuje v oblastech svého 

podnikání prvky marketingového mixu služeb. [24] 
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3.6.1 Produkt 

 

Produktem České pošty je celá řada služeb, které tento podnik produkuje, nebo jejich 

produkci zprostředkovává (bankovní služby, loterijní činnost apod.). Celá řada poštovních 

služeb, důchodová služba a služba rozhlasových a televizních poplatků je společností 

poskytována povinně na základě zákona o poštovních službách (č. 29/2000 Sb.). Zbylé služby 

jsou službami nepovinnými a jejich poskytování provádí Česká pošta na základě vlastní 

iniciativy a dohod s aliančními partnery. Veškeré stěžejní služby poskytované společností 

můžeme rozčlenit následujícím způsobem [17, 24, 25]: 

 

1. Tradiční poštovní služby 

Povinné 

- Zásilky ve vnitrostátním poštovním styku – Obyčejné zásilky (Obyčejné standardní 

psaní, Obyčejné psaní, Obyčejný balík a Obyčejná slepecká zásilka), Doporučené 

zásilky (Doporučená standardní zásilka, Doporučená zásilka, Doporučený balíček 

a Doporučená slepecká zásilka) a Cenné zásilky (Cenné psaní a Cenný balík). 

- Poukázky ve vnitrostátním poštovním styku – Poštovní poukázky A (hotovost-účet), 

B (účet-hotovost), C (hotovost-hotovost) a D (hotovost-hotovost; dodání do jednoho 

pracovního dne). 

- Zásilky v mezinárodním poštovním styku – Obyčejné zásilky (Obyčejná zásilka, 

Obyčejný tiskovinový pytel a Obyčejná slepecká zásilka), Doporučené zásilky 

(Doporučená zásilka, Doporučený tiskovinový pytel a Doporučená slepecká zásilka), 

Cenné zásilky (Cenné psaní a Cenný balík) a Standardní balík. 

- Poukázky v mezinárodním poštovním styku – Poštovní poukázka Z/A (hotovost-účet) 

a Z/C (hotovost-hotovost). 

 

Nepovinné 

- Zásilky ve vnitrostátním poštovním styku – Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík 

Expres, Balík Nadrozměr, Odpovědní zásilka, EMS vnitrostátní, DopisOnline, 

Postfax, Obchodní psaní a Roznáška informačních/propagačních materiálů. 

- Zásilky v mezinárodním poštovním styku – Obchodní balík do zahraničí, 

EMS do zahraničí a Postfax do zahraničí. 
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2. Obstaravatelské služby 

Povinné 

- Důchodová služba pro Českou správu sociálního zabezpečení, Rozhlasové poplatky 

pro Český rozhlas a Televizní poplatky pro Českou televizi. 

 

Nepovinné 

- Služba SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) poskytovaná smluvním 

partnerům, Bankovní služby – Poštovní spořitelna a. s., Pojištění - Česká pojišťovna, 

a. s, Expresní finanční služby - Home Credit a. s., Stavební spoření - Českomoravská 

stavební spořitelna, a. s. a Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., Penzijní připojištění 

se státním příspěvkem - ČSOB, a. s. a České pojišťovna, a. s. Sázkové soutěže 

a loterie – SAZKA, a. s., Prodej dálničních známek a kolků apod. 

 

3. Služby pro filatelisty 

Česká pošta, s. p. poskytuje filatelistům prodej českých známek a filatelistického zboží 

z tuzemska (dopisnice, obálky s natištěnou známkou, aerogramy apod.). Součástí služeb jsou 

také například příležitostná razítka a nálepky. 

 

4. PostServis 

Tato služba zajišťuje řešení firemní korespondence. Podavatel (zákazník) předá 

společnosti data ke zpracování a společnost je tiskne, vloží do obálek a předá k doručení. 

 

5. Elektronické služby 

Z oblasti elektronických služeb zajišťuje ČP, s. p. především Certifikační autoritu 

PostSignum pro zajištění bezpečné a pohodlné elektronické komunikace, Centrální adresu 

a informační systém o veřejných zakázkách a službu Czech POINT. 

 

6. Prodej zboží 

Veškeré pobočky České pošty provozují prodej balících a psacích potřeb a různých 

rozměrů dopisních obálek, obálek s dodejkou, bublinkových obálek, obálek na Cenná psaní 

a kartonových obalů. Na vybraných poštách lze rovněž zakoupit dobíjecí kupony mobilních 

operátorů, blahopřání, pohlednice, kalendáře, celostátní a regionální deníky a časopisy, 

vybraný sortiment knih a hraček, školní potřeby apod. 
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7. Jiné služby 

Do kategorie jiných služeb můžeme zahrnout například provoz infolinky 

a internetových stránek a kopírování. 

 

3.6.2 Cena 

 

Státní podnik Česká pošta je nezávislý na státu a jeho účetnictví je tedy zcela odděleno 

od státního rozpočtu. Ceny celého portfolia služeb jsou obsaženy v cenících umístěných 

na všech pobočkách a také internetových stránkách podniku. Jakékoli výrazné změny 

v cenách jsou patřičným způsobem oznamovány. [26] 

 

Společnost přistupuje v současnosti k běžné cenotvorbě, krom povinných služeb, které 

jsou poskytovány na základě zákona č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a podléhají tedy 

cenové regulaci. Cenovou politiku společnosti komplikuje cenová univerzalita těchto služeb, 

vyžadující jejich poskytování na celém území České republiky za stejnou cenu. Cenovou 

regulaci vybraných povinných poštovních služeb ve vnitrostátním styku má na starosti 

Ministerstvo financi a regulaci u poštovních služeb v mezinárodním styku vykonává Český 

telekomunikační úřad. [24, 26] 

 

Zbylé služby poskytované Českou poštou, s. p., tedy ty, jež nejsou obsaženy v zákoně 

o poštovních službách, jsou produkovány za cenu stanovenou vedením podniku. Výjimku 

ovšem tvoří všechny obstaravatelské služby poskytované za cenu určenou smlouvou mezi 

společností Česká pošta a jejími aliančními partnery, pro něž tyto služby zprostředkovává 

a vykonává. [26] 

 

3.6.3 Distribuce 

 

Distribuci služeb Česká pošta, s. p. provádí převážně na svých pobočkách. 

Příjem některých druhů poštovních zásilek je rovněž možný prostřednictvím poštovní 

schránky – zásilka v tomto případě musí být označena patřičnou známkou a musí splňovat 

zasílací podmínky. Převážně tedy jde zákazník za službou k jejímu poskytovateli a jen 

výjimečně jde poskytovatel služby k zákazníkovi, a to v případě přijetí jistých druhů zásilek 

poštovním doručovatelem v místech, kde není poštovní provozovna. [26] 
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V současnosti, v rámci šestiletého horizontu, se dozorčí rada podniku snaží o přeměnu 

sítě poboček na základě aktuálního rozmístění obyvatelstva. Přestože dochází k rušení 

poboček v některých malých obcích, celkový počet organizačních jednotek podniku 

v současnosti roste. Důvodem je nahrazování rušených poboček takzvanými výdejními místy, 

které zajišťují vybrané poštovní a peněžní služby například v prostorách prodejny potravin. 

Zvyšují se také počty nových poštovních poboček v nákupních centrech. [24] 

 

V roce 2010 měl státní podnik Česká pošta celkem 3 385 organizačních jednotek 

a 22 560 poštovních schránek. Počet organizačních jednotek lze dále rozdělit na [24]: 

- 3 322 poštovních provozoven, 

- 24 specializovaných provozoven (centrální sklady, depa apod.), 

- 15 poštoven (smluvní partner poskytující základní poštovní služby), 

- 1 partnera (smluvní zástupce poskytující poštovní služby, prodej cenin, příjem 

reklamací a vybrané bankovní operace Poštovní spořitelny, a. s.) 

- a 38 výdejních míst. 

 

3.6.4 Komunikační mix 

 

Snahou každé společnosti je v oblasti marketingové komunikace přesvědčovat 

a informovat různé cílové skupiny. Stejnou snahu má i Česká pošta, s. p., která provádí 

marketingovou komunikaci podobně jako řada jiných firem, prostřednictvím prvků 

komunikačního mixu. 

 

Reklama 

 Společnost využívá možnost reklamy pro svou prezentaci a prezentaci poskytovaných 

služeb v různých typech médií, a to z důvodu informačního zasažení širokého okruhu 

zákazníků. Mezi Českou poštou nejvíce využívaná media patří: 

- Noviny a časopisy – reklama v nejrůznějších regionálních i celorepublikových 

periodikách a v časopisech aliančních partnerů. 

- Outdoorová reklama – především reklama formou potisků na motorizovaných 

dopravních prostředcích společnosti. 

- Internetová reklama – prezentace společnosti vlastními internetovými stránkami a také 

reklamní bannery na různých webových stránkách. 
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- Televizní a rozhlasová reklama – tato média společnost v současné době příliš 

nevyužívá. Využívaná jsou především aliančními partnery, především Poštovní 

spořitelnou, a. s., která láká na své služby poskytované zejména na pobočkách pošt. 

 

Obr. 3.3 Vzhled horní části internetových stránek České pošty, s. p. 

 

Zdroj: www.ceskaposta.cz 

 

Osobní prodej 

 Distribuce všech služeb poskytovaných podnikem je podpořena osobním prodejem, 

který je prováděn vyškolenými pracovníky (pracovníky přepážky, listovními a balíkovými 

doručovateli, apod.). Marketingová komunikace přináší prostřednictvím prvku osobního 

prodeje podniku několik výhod, mezi něž patři možnost stimulace zákazníka k nákupu dalších 

služeb, posílení vztahů a především osobní kontakt. [11, 26] 

 

Podpora prodeje 

 Z nástrojů podpory prodeje Česká pošta, s. p. využívá především dárkové a reklamní 

předměty v podobě tužek a propisek. Pořádá také například soutěž v psaní dopisů pro děti 

do 15 let, výstavy o poštovní historii a účastní se některých veletrhů. [17] 

 

Public relations 

 Společnost se snaží neustále zlepšovat svůj obraz a důvěryhodnost v očích veřejnosti. 

Právě k tomu jí slouží aktivity především z oblasti public relations. Kromě aktivní práce 

tiskového mluvčího podniku, pořádání tiskových konferencí, vydávání tiskových a výročních 

zpráv, využívá společnost také sponzoringu. V této oblasti podporuje Česká pošta, s. p. řadu 

asociací, nadačních fondů, charitativních organizací, různých kulturních a sportovních akcí 
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(Pohár České pošty), apod. Společnost se taktéž aktivně účastní odborných konferencí 

a seminářů a pořádá pravidelná setkání se svými obchodními partnery. 

Od roku 2009 se mohou zákazníci podniku navíc obrátit v různých záležitostech na svého 

ochránce práv – Ombudsmana. [16, 17] 

 

Přímý marketing 

 Tímto nástrojem jsou zákazníci kontaktování v případě výrazných změn v ceníku 

společnosti, při úpravách provozní doby, nebo například v případě změny jejich ukládací 

pošty. V těchto případech rozesílá ČP, s. p. zákazníkům takzvané direct maily informačního 

charakteru ve formě dopisu nebo letáčku. [26] 

 

3.6.5 Materiální prostředí 

 

Exteriér 

Jednotlivé pobočky státního podniku Česká pošta bývají umisťovány ve středu 

sídelních útvarů a v místech, kde dochází k pohybu většího množství lidí (například 

v nákupních centrech). Exteriér poboček je vybaven nápisem a logem společnosti, informací 

o provozní době, poštovní schránkou a informačními tabulemi aliančních partnerů, jejichž 

služby jsou na dané pobočce poskytovány. [26] 

 

Provozovny nevybavené bezbariérovým přístupem pro imobilní občany musí mít 

před vchodem umístěn zvonek pro přivolání pracovníka přepážky. Pracovník tak 

handicapované zákazníky obslouží před budovou pošty, přičemž musí dbát na svou 

i zákazníkovu bezpečnost. Pro zajištění dostatečné ochrany zdraví, vlastního a svěřeného 

majetku, jsou pošty vybaveny adekvátním bezpečnostním zařízením (mříže, alarm, aj.). [26] 

 

Interiér 

 Každá provozovna disponuje nejméně jednou přepážkou a každá z přepážek musí mít 

v jednotném stylu označeno, jaké služby poskytuje. Pro zákazníky je před přepážkami 

k dispozici stůl s psacími potřebami, jednotný informační systém včetně ceníku, poštovní 

podmínky k nahlédnutí, tiskopisy pro podávání základních poštovních a jiných vybraných 

služeb apod. [26] 
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Společnost přistupuje zhruba od roku 2010 k razantnějším změnám v interiérech 

poboček. Zrekonstruované a nově otevírané poštovní pobočky tak disponují novým 

nábytkem, větší možností k posezení a vyplňování potřebných dokumentů a tiskopisů a často 

také dětským koutkem. [26] 

 

3.6.6 Lidé 

 

Zaměstnanci 

Státní podnik Česká pošta, s. p. je po dlouhá léta významným zaměstnavatelem 

na našem území. V uplynulých letech došlo k jednomu až dvouprocentnímu snížení počtu 

zaměstnanců společnosti, přičemž nejvyšší počet propouštění zaznamenala administrativní 

složka. V roce 2010 zaměstnávala společnost v průměru 34 374 osob. Pracovníky podniku 

můžeme podle pracovní pozice rozdělit následujícím způsobem – zhruba 34 % tvoří 

zaměstnanci doručování, 30 % pracovníci obsluhy pošt, 9 % přepravní zaměstnanci, 

7 % správní zaměstnanci a 20 % zaměstnanci nezmiňovaných profesí. [24] 

 

Zaměstnanci jsou podle nového systému hodnocení odměňováni na základě 

pracovního výkonu, čímž dochází k posílení motivace. K odměňování zaměstnanců dochází 

také na základě typu vykonávané práce, přičemž hlavními faktory hodnocení je náročnost 

práce, požadavky na kvalifikaci a na předpoklady osobnostního charakteru. Společnost svým 

zaměstnancům poskytuje i jisté finanční benefity – například příspěvky na životní pojištění, 

penzijní připojištění, stravování apod. [24] 

 

 Pro zajištění spokojenosti zákazníků a kvality služeb jsou zaměstnanci společnosti 

pravidelně proškolování. Jedná se o školení týkající se nových služeb, znalostí a aplikace 

obchodních dovedností, používání vybavení pošt apod. [26] 

 

Zákazníci 

 Pro optimalizaci obsluhy a zajištění spotřebitelova pohodlí jsou zákazníci společnosti 

rozděleni do zákaznických skupin. Každá z těchto skupin vyžaduje jinou péči a jiný přístup 

v jednání. Jednotlivými skupinami jsou [24]: 

- Segment VIP – zahrnuje velké komerční zákazníky (dodavatele energie, banky apod.) 

a nejvýznamnější státní instituce. 
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- Firemní zákazníci – obsahuje všechny podnikatelské subjekty neobsažené v předešlé 

skupině, zejména malé a střední podnikatele. 

- Retailoví zákazníci – do této skupiny spadají drobní zákazníci (jednotlivci, 

domácnosti apod.). 

 

3.6.7 Procesy 

 

Společnost Česká pošta, s. p. produkuje a zprostředkovává řadu služeb, které jsou 

spojeny s různými postupy a procesy při jejich poskytování. Pro zajištění dostatečně rychlé 

a kvalitní obsluhy zákazníků disponují pobočky moderním vybavením a zaměstnanci jsou 

pravidelně a pečlivě proškolováni. [26] 

 

Pracovníci a jednotlivé útvary společnosti, se musí při poskytování služeb řídit řadou 

nařízení a předpisů. Postupy a procesy při poskytování služeb jsou obsahem především 

několika svazků Poštovních pravidel a Poštovních podmínek. Nejedná se však o jediné zdroje 

informací a znalostí potřebných pro vykonávání práce na poštách. Mezi další dokumenty 

zajištující jistý standard a kvalitu při poskytování služeb se řadí Domácí řád pošty, tzv. „šedé 

desky“ týkající se produktů Poštovní spořitelny, a. s., Manuál APOST apod. [26] 
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4 Metodika sběru dat 

 

4.1 Definice problému 

 

V diplomové práci je řešena problematika prodeje zboží na pobočkách 

České pošty, s. p. Konkrétně zda vůbec, jaké a jak prodávat zboží na pobočkách společnosti 

a jakým způsobem zvýšit efektivitu jeho prodeje.  

 

4.2 Definice cíle výzkumu 

 

Cílem výzkumu bylo získání dostatečného množství informací z oblasti prodeje zboží 

na pobočkách České pošty, s. p. pro tvorbu návrhu prodejního kanálu na poštách v České 

republice. Jednalo se o informace z pozorování na deseti poštovních pobočkách a z průzkumu 

spokojenosti a názorů zákazníků společnosti. Využito bylo i elektronické dotazování 

zahraničních firem zabývajících se převážně poštovními službami. Tato možnost byla využita 

za účelem srovnání jejich nabídky s nabídkou státního podniku Česká pošta a rovněž 

pro získání inspirace při tvorbě návrhů. 

 

4.3 Obsah výzkumu 

 

Obsah uskutečněného výzkumu lze rozdělit do následujících čtyř částí: 

 

Analýza sekundárních dat 

 Analyzování sesbíraných sekundárních dat pro lepší orientaci v problematice analýzy 

trhu a prostředí státního podniku Česká pošta. 

 

Výzkum na pobočkách České pošty, s. p. 

Analýza nejčastěji nabízeného zboží na pobočkách České pošty, s. p. a způsob jeho 

prezentace. 

 

Srovnání se zahraničím  

Srovnání vybraných zahraničních poštovních firem s podnikem Česká pošta, s. p. 

v oblasti rozsahu nabízeného zboží na pobočkách a způsobu jeho prezentace. 
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Výzkum mezi zákazníky České pošty, s. p. 

Výzkum zahrnoval: 

- analýzu nákupu zboží, 

- hodnocení nabídky zboží a její využití 

- analýzu způsobu distribuce a prezentace zboží. 

 

4.4 Plán výzkumu 

 

4.4.1 Způsob sběru dat 

 

Informace z oblasti prodeje zboží na pobočkách České pošty, s. p., potřebné 

pro tvorbu návrhu prodejního kanálu na poštách v České republice, byly získány převážně 

z analýzy sesbíraných primárních dat. Pro lepší orientaci v celé problematice byla využita 

rovněž sekundární data z veřejně publikovaných zdrojů (viz seznam literatury). 

 

Výzkum na pobočkách České pošty, s. p. 

Pro zjištění nejčastěji nabízeného zboží na pobočkách České pošty, s. p. a způsobu 

jeho prezentace bylo využito zejména metody osobního pozorování, která byla doplněna 

sekundárními daty zjištěnými z Katalogu služeb České pošty. Zjišťované skutečnosti 

z osobního pozorování byly zaznamenávány do předpřipraveného záznamového listu 

(viz Příloha 1). 

 

Pozorování bylo uskutečněno na deseti různě velkých pobočkách České pošty, s. p. 

situovaných v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o pobočky Bolatice, Dolní Benešov, 

Hlučín, Kravaře, Opava 1, Ostrava 1, Ostrava 8, Ostrava 12, Ostrava – Bartovice a Šenov 

u Ostravy. 

 

Srovnání se zahraničím  

Pro umožnění srovnání vybraných zahraničních poštovních úřadů s podnikem Česká 

pošta, s. p. v oblasti rozsahu nabízeného zboží na pobočkách a způsobu jeho prezentace bylo 

využito elektronického dotazování zákaznických center poštovních firem v jednotlivých 

zemích. Elektronické dotazování bylo prováděno e-mailovou komunikací. Také byla opět 
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zjišťována sekundární data, a to z veřejně dostupných zdrojů na internetových stránkách 

zahraničních podniků. 

 

Celkem bylo osloveno šest zahraničních poštovních úřadů. Jednalo se o poštovní úřad 

v Belgii (Bpost), Německu (Deutsche Post), Polsku (Poczta Polska), Rakousku 

(Österreichische Post AG), Slovensku (Slovenská pošta, a. s.) a Švýcarsku 

(Die Schweizerische Post). 

 

Veškeré požadované informace byly poskytnuty pouze ze strany Slovenské pošty, a. s. 

Informace o nabídce zboží byly získány také od švýcarské Die Schweizerische Post s tím, že 

informace o způsobu prezentace zboží nemohou poskytovat. Německou a polskou poštou mi 

byla zaslána omluva: německý podnik nemůže z časových důvodů podobné informace 

poskytovat a polská strana takovéto informace neposkytuje. Rakouská a belgická pošta 

na dotazy nereagovala vůbec.  

 

Výzkum mezi zákazníky České pošty, s. p. 

Sběr primárních dat pro výzkum mezi zákazníky České pošty, s. p. byl realizován 

technikou osobního dotazování. Získané odpovědi byly zapisovány do vytvořeného 

dotazníku (viz Příloha 2). 

 

 Základním souborem, tedy cílovým segmentem, byli obyvatelé Moravskoslezského 

kraje ve věku 15 až 64 let. Podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je jejich počet, tedy 

počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na tomto území, v daném věkovém 

rozmezí 865 181 obyvatel. [19] 

 

Výběrový soubor byl sestaven za pomoci techniky vhodného úsudku a tvoří jej 

250 osob. U techniky vhodného úsudku vybíráme k dotazování respondenty, o nichž víme, 

a nebo se domníváme, že řešené problematice rozumí (např. zákazníci firmy). [7] 

 

Organizace sběru dat: Osobní dotazování probíhalo od 15. února do 2. března 2012 

v Moravskoslezském kraji, zejména ve městech Bolatice, Dolní Benešov, Hlučín, Kravaře, 

Opava, Ostrava a Velké Hoštice. Dotazování každého respondenta bylo zahájeno otázkou, 

zda je zákazníkem České pošty, s. p. Pokud se jednalo o zákazníka společnosti, bylo zahájeno 

dotazování podle předpřipraveného dotazníku. 
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Před sběrem dat proběhlo testování dotazníku na deseti respondentech, jehož cílem 

bylo zjištění případných nedostatků dotazníku. Díky tomu bylo zjištěno několik gramatických 

chyb a také absence možnosti „Jiné (uveďte)“ u otázky 8 (Jaký způsob distribuce zboží Vám 

u ČP, s . p. vyhovuje nejvíce?). Po odstranění nedostatků byl dotazník vytištěn, nakopírován 

a bylo zahájeno dotazování respondentů. 

 

4.4.2 Zpracování primárních dat 

 

Data z jednotlivých výzkumů byla po jejich získání zaznamenána v programu 

MS Excel, kde bylo provedeno rovněž jejich vyhodnocení a vytvoření grafů. Následná 

analýza dat, včetně tvorby tabulek, byla zpracovávána v programu MS Word. 

 

4.4.3 Rozpočet primárního výzkumu 

 

V následující tabulce je výčet finančních položek, jež byly k uskutečnění primárního 

výzkumu použity. 

 

Tab. 4.1 Rozpočet primárního výzkumu 

Položka Cena za kus (Kč) Počet (ks) Celková cena (Kč) 

Tisk záznamového listu 

(jednostranný tisk, černobíle) 

2,- Kč 10 20,- Kč 

Kopírování dotazníků pro osobní 

dotazování (oboustranná kopie, 

černobíle) 

3,- Kč 300 900,- Kč 

Uchování dat – USB flash disk 

(Verbatim Store 'n' Go PinStripe 2GB) 

119,- Kč 1 119,- Kč 

Celkové náklady 1 039,- Kč 

Zdroj: vlastní 
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4.4.4 Harmonogram výzkumu 

 

Tab. 4.2 Harmonogram výzkumu 

Činnosti 

Týdny 

4. – 11. týden 2012 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Definice problému         

Stanovení cíle a obsahu výzkumu         

Plánování výzkumu         

Sběr dat pro výzkum na pobočkách         

Sběr dat pro srovnání se zahraničím         

Sběr dat pro výzkum mezi zákazníky         

Zpracovávání dat         

Vyhodnocování dat         

Zdroj: vlastní 
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5 Analýza shromážděných dat 

 

5.1 Výzkum na pobočkách České pošty, s. p. 

 

Tato část kapitoly se zabývá analýzou nabízeného zboží na deseti pozorovaných 

pobočkách České pošty, s. p., včetně způsobu jeho prezentace. 

 

5.1.1 Povinné zboží nabízené na všech pobočkách 

 

Na každé pobočce České pošty, s. p. je zákazníkům nabízeno několik produktů 

umožňujících odesílání zásilek formou tradičních poštovních služeb. Jedná se o zboží 

spadající do kategorie Obálek, kartónů, balících a psacích potřeb. V této kategorii mezi 

povinným zbožím figurují dopisní obálky, obálky s dodejkou, bublinkové obálky, obálky 

na Cenná psaní, kartonové obaly, balicí papíry, psací potřeby, igelitové tašky a adresní 

vlaječky. Kompletní a podrobný soupis zboží, jež je nabízeno povinně na všech pobočkách, 

spolu s ceníkem platným od 1. 1. 2012, je uveden v příloze (viz Příloha 3). [25] 

 

5.1.2 Nepovinné zboží nabízené na pozorovaných pobočkách 

 

Obr. 5.1 Frekvence nabídky jednotlivých kategorií zboží na pozorovaných pobočkách 
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Zdroj: vlastní 
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Zboží nabízené na všech pozorovaných pobočkách 

 Na všech deseti pozorovaných pobočkách České pošty, s. p. byla zjištěna nabídka 

následujících kategorií zboží: 

- nepovinné zboží kategorie Obálky, kartóny, balící a psací potřeby, 

- Pohledy a blahopřání, 

- Denní tisk, časopisy, místní noviny 

- a Dobíjecí kupóny. 

 

Zboží nabízené na většině pozorovaných poboček 

 Devět z deseti sledovaných poboček, konkrétně poboček s více než jednou přepážkou, 

prezentovalo také tyto skupiny zboží: 

- Papírenské zboží a školní potřeby, 

- Kalendáře a diáře, 

- Knihy a mapy 

- a Filmová a hudební CD a DVD. 

 

Osm z deseti pracovišť státního podniku Česká pošta nabízelo, bez ohledu na počet 

přepážek, následující kategorie zboží: 

- Předplacené mobilní karty, 

- Hračky a společenské hry, 

- Textil (punčochové zboží, utěrky, apod.) 

- a Zboží s motivem (Pat a Mat, Čtyřlístek,…) 

 

Zboží nabízené pouze na některých pozorovaných pobočkách 

 Mobilní telefony byly nabízeny na šesti pobočkách a na čtyřech byl sledován prodej 

Jízdenek a kupónů dopravních podniků a Předplaceného internetu. Pouze dvě pobočky 

nabízely Poukázky na potravinové doplňky. 

 

 Na dvou až třech pracovištích byl zjištěn rovněž prodej autolékárniček, svíček 

a dárkových balení kosmetiky. 
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5.1.3 Způsob prezentace zboží 

 

Zboží je na pobočkách České pošty, s. p. prezentováno především za pomoci 

vystavování za přepážkovými skly, ve vitrínách a také prostřednictvím různých reklamních 

letáků a plakátů (viz Přílohy 4 a 5). Na každé pobočce je použitý alespoň jeden způsob 

prezentace, přičemž může docházet i k jejich kombinování. 

 

Při pozorování na pobočkách bylo zjištěno, že na všech deseti pracovištích je využito 

prezentace zboží za pomoci přepážkových skel. Osm pošt z deseti využívá rovněž vitríny 

a pouze ve čtyřech případech bylo zaznamenáno využití letáků a reklamních plakátů. 

 

Obr. 5.2 Využití způsobu prezentace na pozorovaných pobočkách 
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 Prezentací pomocí přepážkových skel na všech pobočkách podporuje podnik 

ve značné míře spontánní nákupy. Zákazník si tak může při vyžadování některé ze služeb 

u přepážky navíc všimnout vystaveného zboží, následně pocítit jeho potřebu a koupit jej. 

Vitríny jsou vhodné pro případ, že zákazník potřebuje při nákupu čas na rozmyšlenou a chce 

si zboží pečlivě prohlédnout. Vitrínami disponují ta pracoviště, která mají pro jejich umístění 

dostatek prostoru v místě, kde se pohybují zákazníci. Letáky, popřípadě plakáty, jsou 

umisťovány na velkých, popřípadě nově zrekonstruovaných poštách. 
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5.2 Srovnání se zahraničím  

 

Nadcházející text této podkapitoly obsahuje srovnání vybraných zahraničních 

poštovních úřadů s podnikem Česká pošta, s. p. Srovnání se týká oblasti rozsahu nabízeného 

zboží na pobočkách a způsobu jeho distribuce a prezentace. 

 

5.2.1 Srovnání rozsahu nabízeného zboží na pobočkách 

 

Obsah nabídky stěžejně nabízeného a prezentovaného zboží na pobočkách České 

pošty, s. p., Slovenské pošty, a. s. a Die Schweizerische Post je obsahem tabulky 5.1.  

 

Tab. 5.1 Srovnání rozsahu nabízeného zboží na pobočkách v České republice a zahraničí 

 

Česká 

republika 
- 

Česká pošta,  s. p. 

Slovensko 
- 

Slovenská pošta,  

a. s. 

Švýcarsko 
- 

Die Schweizerische 

Post 

Auto-doplňky   
Dárkové předměty a poukázky   

Denní tisk, časopisy, místní noviny   
Dobíjecí kupóny   

Filmová a hudební CD a DVD   
Hračky a společenské hry   

Jízdenky   
Kalendáře a diáře   

Knihy a mapy   
Mobilní telefony   

Obálky, kartóny, balící a psací potřeby   
Papírenské zboží, školní potřeby   

PC příslušenství   
Pohledy a blahopřání    

Poštovní schránky   
Poukázky na potravinové doplňky   

Předplacené mobilní karty   
Předplacený internet   

Textil a galanterie   
Vybavení pro fotografy a baterie   
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Výrobky pro domácnost   
Výrobky pro různé připojení k internetu   

Zboží se specifickým motivem   
Zdroj: vlastní 

 

Zboží nabízené na pobočkách ve všech třech zemích 

Jak si lze všimnou v tabulce 5.1, mezi kategorie zboží nabízené poštovními úřady 

ve všech třech zemích patří devět skupin. Jsou jimi: 

- Denní tisk, časopisy, místní noviny, 

- Dobíjecí kupóny, 

- Hračky a společenské hry, 

- Kalendáře a diáře, 

- Knihy a mapy, 

- Obálky, kartóny, balící a psací potřeby, 

- Papírenské zboží, školní potřeby, 

- Pohledy a blahopřání 

- a Předplacené mobilní karty. 

 

Zboží nabízené na pobočkách ve dvou zemích 

 Česká pošta, s. p. a Slovenská pošta, a. s. nabízejí na svých pobočkách rovněž Filmová 

a hudební CD a DVD a také Předplacený internet. 

 

 Česká pošta, s. p. a švýcarská Die Schweizerische Post prodávají dále Jízdenky, 

Mobilní telefony a Zboží se specifickým motivem. V České republice se jedná například 

o motiv Pat a Mat a Čtyřlístek a ve Švýcarsku motiv švýcarské pošty. 

 

 Slovenská pošta, a. s. a Die Schweizerische Post mají na pobočkách v nabídce také 

Dárkové předměty a poukázky a PC příslušenství. 

 

Zboží nabízené pouze v jedné ze zkoumaných zemí  

 Na některých pobočkách státního podniku Česká pošta si zákazník může zakoupit 

zboží z kategorie Poukázky na potravinové doplňky, anebo Textil a galanterie. Z oblasti 

textilu a galanterie je nejčastěji nabízeno punčochové zboží, ponožky, utěrky apod. 
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 Pro své zákazníky zařadila Slovenská pošta, a. s. do nabídky zboží na svých 

pobočkách také kategorii Poštovní schránky. [23] 

 

 Švýcarská Die Schweizerische Post dále nabízí výrobky ze skupiny Auto-doplňky, 

Vybavení pro fotografy a baterie, Výrobky pro domácnost a Výrobky pro různé způsoby 

připojení k internetu. [21] 

 

5.2.2 Srovnání způsobu distribuce 

 

Jak již bylo představeno, všechny tři firmy (Česká pošta, s. p., Slovenská pošta, a. s. 

a Die Schweizerische Post) využívají k distribuci nabízeného zboží k zákazníkovi svých 

poboček. K distribuci některého drobného zboží dochází u všech tří podniků také 

prostřednictvím doručujících pracovníků (pěší doručovatelé, motorizovaní doručovatelé, 

apod.), a to především v obcích, kde není k dispozici pobočka firmy. 

 

Slovenská pošta, a. s. a také švýcarská Die Schweizerische Post nabízejí zákazníkům 

rovněž možnost nákupu zboží prostřednictvím služby e-shop (internetový prodej), kterou 

Česká pošta, s. p. dosud neprovozuje. Vybrané zboží je zákazníkem vybráno na internetových 

stránkách firmy a pak je mu následně doručeno. Internetové e-shopy obou společností nabízejí 

nejen rozšířený sortiment zboží nabízeného na pobočkách, ale nabízejí i další různorodé 

kategorie zboží. V případě slovenské firmy se jedná o zboží pro domácnost, auto-doplňky, 

GPS navigace, kosmetika, vitamíny, trezory, chovatelské potřeby, apod. Švýcarská firma pak 

nabízí například rozsáhlou nabídku elektroniky, DVD a Blu-ray disky, šperky a hodinky, 

hudební produkty nebo kancelářské vybavení. [21, 23] 

 

5.2.3 Srovnání způsobu prezentace zboží na pobočkách 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o metodice sběru dat, informace o způsobu prezentace 

zboží nemůže švýcarská Die Schweizerische Post poskytovat. Slovenská pošta, a. s. 

prezentuje své zboží na pobočkách stejně jako státní podnik Česká pošta především pomocí 

vystavování za přepážkovými skly. Pobočky s dostatečně velkým prostorem disponují rovněž 

vitrínami. Zboží je umisťováno tak, aby se zákazník dokázal rychle orientovat v dané nabídce.  
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5.3 Výzkum mezi zákazníky České pošty, s. p. 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi zákazníky České pošty, s. p. je rozděleno 

do tří dílčích kapitol, jejichž obsahem je analýza nákupu zboží, hodnocení nabídky zboží a její 

využití a analýza způsobu distribuce a prezentace zboží. 

 

5.3.1 Analýza nákupu zboží 

 

Využití nákupu zboží na pobočkách České pošty, s. p. 

 Na základě vyhodnocených dat výzkumu mezi zákazníky firmy lze říci, že možnost 

nákupu zboží na poštovních pobočkách využilo z 250 respondentů 64,8 %, tedy zhruba 

dvě třetiny. 

 

 Významné rozdíly ve využití možnosti nákupu zboží na pobočkách byly zjištěny mezi 

pohlavími. Ženy této možnosti využívaly v 71 procentech případů a muži pouze 

v 58 procentech. Rozdíly byly také zjištěny mezi věkovými kategoriemi. Nákup zboží je více 

využíván kategoriemi 27 – 40 let a 41 – 55 let. U věkové kategorie 27 – 40 let využilo 

možnost nákupu zboží na pobočkách 75,4 % respondentů a u kategorie 41 – 55 let 71,4 %. 

U kategorie 15 – 26 let pak dosáhla tato hodnota pouze 57,1 % a u skupiny 56 – 64 let jen 

54,2 % (viz Příloha 6).  

 

Obr. 5.3 Využití nákupu zboží na pobočkách České pošty, s. p. 

Koupil/a jste si někdy na pobočce ČP, s. p. nějaké zboží?

64,8%

35,2%

Ano

Ne

 
Zdroj: vlastní 

 

 Více než třetina zákazníků České pošty, s. p., která o nabízené zboží na pobočkách 

nemá zájem, toto zboží zřejmě nenakupuje, anebo jej nakupuje v jiných specializovaných 

prodejnách, popřípadě ve velkých marketech, kde může být i levnější. To, že muži nakupují 

na pobočkách méně než ženy, je v souladu s obecně zveřejňovanými průzkumy v oblasti 
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nakupování. Zákazníci ve věkových skupinách 15 – 26 let a 56 – 64 let na pobočkách podle 

všeho poptávají jiné služby podniku, než je prodej zboží.   

 

Nákup jednotlivých kategorií zboží 

 Na všechny následující vyhodnocené otázky v této kapitole odpovídali pouze 

respondenti, kteří někdy na pobočce České pošty, s. p. koupili nějaké zboží (tedy 64,8% 

dotázaných, tj. 162 respondentů). Jak lze vidět na obrázku 5.4, nejčastěji nakupovanými 

kategoriemi, jež nakupuje více než 50 % respondentů jsou Pohledy a blahopřání 

(71,0 %), Denní tisk, časopisy, místní noviny (58,6 %) a Obálky, kartóny, balící a psací 

potřeby (58,0 %). Méně než 50 % respondentů nakupuje Dobíjecí kupóny (43,2 %), 

Kalendáře a diáře (25,9 %), Jízdenky a kupóny dopravních podniků (25,3 %), Papírenské 

zboží, školní potřeby (22,8 %), Knihy a mapy (16,7 %), Filmová a hudební CD a DVD 

(16,7 %), Zboží s motivem (13,6 %) a Hračky a společenské hry (12,3 %). Méně než 

10 % respondentů nakupuje kategorie Předplacené mobilní karty (8 %), Textil (4,3 %), 

Předplacený internet (2,5 %), Poukázky na potravinové doplňky (1,8 %) a Mobilní telefony 

(0,6 %). 

 

 U analyzování odpovědí jednotlivých skupin respondentů, podle demografických 

otázek, byly rozpoznány rozdíly u odpovědí mezi pohlavími a věkovými kategoriemi. Bylo 

zjištěno, že ženy nakupují Pohledy a blahopřání v 80,6 procentech případů a muži pouze 

v 58 procentech. U stejné skupiny zboží byl zjištěn významný rozdíl mezi věkovou 

kategorií 56 – 64 let a 15 – 26 let. Pohledy a blahopřání nakupuje pouze 55,56 % lidí 

z kategorie 15 – 26 let, přičemž u lidí ve věku 56 – 64 let je to 87,5 %. 

 

Obr. 5.4 Využití nákupu zboží na pobočkách České pošty, s. p. 
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Zdroj: vlastní 
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Pohledy a blahopřání patří k nejvyhledávanějšímu zboží na pobočkách zřejmě z toho 

důvodu, že lidé tyto produkty považují za neodmyslitelnou součást nabízeného sortimentu, 

který je spojen i s tradicí. Vysoký nákup v kategorii Denního tisku a časopisů je nejspíše 

rovněž vyhledáván na základě podnikové tradice prodeje. Vysoká poptávka po Obálkách, 

kartónech a balících potřebách může být propojena nejen se zvyklostí jejich prodeje, ale také 

s poskytováním tradičních poštovních služeb, pro jejichž poskytování je toto zboží potřeba. 

 

Frekvence nákupu jednotlivých kategorií zboží 

 Následující tabulka (Tab. 5.2) zobrazuje informace o frekvenci nákupu jednotlivých 

kategorií zboží dotazovanými osobami. Z výzkumu vzešlo, že veškeré stěžejní kategorie 

zboží, jež Česká pošta, s. p. prodává, jsou zákazníky nakupovány příležitostně, 

tzn. několikrát do roka a méně. Několikrát do měsíce (občas) je nejvíce nakupováno zboží 

z kategorie Denní tisk, časopisy, místní noviny (15,4 %), dále pak Obálky, kartóny, balící 

a psací potřeby (14,2 %) a Pohledy a blahopřání (12,4 %). Velmi často, tj. jednou týdně a více 

nakupuje 11,1 % opět Denní tisk, časopisy, místní noviny a 5,6 % skupiny zboží Obálky, 

kartóny, balící a psací potřeby a Jízdenky a kupóny dopravních podniků.  

 

Tab. 5.2 Frekvence nákupu jednotlivých kategorií zboží 

 

 

Nenakupuje 
Nakupuje 

příležitostně 
(několikrát do 

roka a méně) 

občas 
(několikrát do 

měsíce) 

velmi často 
(jednou týdně  

a více) 

Pohledy a blahopřání 29 % 54,3 % 12,4 % 4,3 % 

Denní tisk, časopisy, místní noviny 41,4 % 32,1 % 15,4 % 11,1 % 

Obálky, kartóny, balící a psací potřeby 42% 38,3 % 14,2 % 5,6 % 

Dobíjecí kupóny 56,8 % 28,4 % 10,5 % 4,3 % 

Kalendáře a diáře 74,1 % 25,3 % 0,6 % 0 % 

Jízdenky a kupóny dopravních podniků 74,7 % 11,7 % 8 % 5,6 % 

Papírenské zboží, školní potřeby 77,2 % 17,9 % 3,1 % 1,8 % 

Knihy a mapy 83,3 % 13 % 3,1 % 0,6 % 

Filmová a hudební CD a DVD 83,3 % 14,2 % 2,5 % 0 % 

Zboží s motivem (Pat a Mat, Čtyřlístek,…) 86,4 % 13 % 0,6 % 0 % 

Hračky a společenské hry 87,7 % 11,1 % 1,2 % 0 % 

Předplacené mobilní karty 92 % 7,4 % 0,6 % 0 % 

Textil (punčochové zboží, utěrky, apod.) 95,7 % 3,1 % 1,2 % 0 % 

Předplacený internet 97,5 % 2,5 % 0 % 0 % 
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Poukázky na potravinové doplňky 98,2 % 1,2 % 0,6 % 0 % 

Mobilní telefony 99,4 % 0,6 % 0 % 0 % 

Zdroj: vlastní 

 

To, že je veškeré zboží na pobočkách nakupováno především příležitostně, 

lze přisoudit faktu, že služba prodej zboží na poštách není jedinou a ani prioritní službou 

České pošty, s. p.  

 

Cílené a spontánní nákupy 

Jedna z otázek byla respondentům pokládána z důvodu zjištění, jaké kategorie zboží, 

nabízené firmou, nakupují zákazníci převážně cíleně a které naopak spontánně. Z šestnácti 

stěžejně nabízených skupin zboží jich sedm spotřebitelé nakupují cíleně, osm spontánně 

a jednu kategorii oběma způsoby – Denní tisk, časopisy, místní noviny. Mezi převážně 

cíleně nakupované zboží, tedy to, pro něž zákazníci chodí přímo na pobočku 

České pošty, s. p. patří Pohledy a blahopřání, Denní tisk, časopisy, místní noviny, Obálky, 

kartóny, balící a psací potřeby, Dobíjecí kupóny, Jízdenky a kupóny dopravních podniků, 

Předplacené mobilní karty, Předplacený internet a Mobilní telefony. Převážně spontánní 

reakce pro nákup vzniká u kategorií Kalendáře a diáře, Papírenské zboží, školní potřeby, 

Knihy a mapy, Filmová a hudební CD a DVD, Zboží s motivem, Hračky a společenské hry, 

Textil a Poukázky na potravinové doplňky. 

 

Tab. 5.3 Cílené a spontánní nákupy 

 Cílené nákupy Spontánní nákupy 

Pohledy a blahopřání 70,4 % 29,6 % 

Denní tisk, časopisy, místní noviny 50 % 50 % 

Obálky, kartóny, balící a psací potřeby 76,8 % 23,2 % 

Dobíjecí kupóny 71 % 29 % 

Kalendáře a diáře 35,7 % 64,3 % 

Jízdenky a kupóny dopravních podniků 70,7 % 29,3 % 

Papírenské zboží, školní potřeby 43,2 % 56,8 % 

Knihy a mapy 25,9 % 74,1 % 

Filmová a hudební CD a DVD 22,2 % 77,8 % 

Zboží s motivem (Pat a Mat, Čtyřlístek,…) 18,2 % 81,8 % 

Hračky a společenské hry 20 % 80 % 
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Předplacené mobilní karty 61,5 % 38,5 % 

Textil (punčochové zboží, utěrky, apod.) 28,6 % 71,4 % 

Předplacený internet 75 % 25 % 

Poukázky na potravinové doplňky 33,3 % 66,7 % 

Mobilní telefony 100 % 0 % 

Zdroj: vlastní 

 

Mezi cíleně nakupované kategorie zboží, podle výsledku výzkumu, patří zejména 

to nejčastěji na poštách poptávané. Zákazníci vědí, že toto zboží podnik nabízí, a proto jej 

na pobočkách podniku cíleně nakupují. Zboží spadající mezi spontánně nakupované musí 

zřejmě zákazníky pro uskutečnění nákupu určitým spontánním způsobem zaujmout. 

 

5.3.2 Hodnocení nabídky zboží a její využití 

 

Hodnocení faktorů nabídky zboží 

 U následující otázky klasifikovali respondenti pět faktorů spojených s nabídkou zboží 

na pobočkách státního podniku Česká pošta. Známka jedna hodnotila daný faktor jako 

výborný a pět naopak jako nedostatečný. Nejlépe hodnoceným faktorem je Rozsah 

nabídky s průměrnou známkou 2,4 a naopak nejhůře Cenová výhodnost nabídky – 

průměrná známka 3. Faktor Viditelné označení zboží cenou získal průměrnou známku 2,5, 

Atraktivnost nabídky 2,6 a Vhodnost sortimentu 2,9. 

 

Obr. 5.5 Hodnocení určitých faktorů nabídky zboží 

Hodnocení jednotlivých faktorů nabídky zboží
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Zdroj: vlastní 
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Nejlépe hodnocený faktor Rozsah nabídky získal zřejmě nejlepší hodnocení z důvodu 

nabízení široké škály zboží na pobočkách státního podniku Česká pošta napříč různými 

kategoriemi. Cenová výhodnost nabídky byla klasifikována z hodnocených faktorů nejhůře 

patrně z důvodu zákazníky upřednostňovaných levnějších nabídek zboží od velkých 

obchodních řetězců. Druhé nejhorší hodnocení, které obdržel faktor Vhodnost sortimentu, 

je možné v důsledku nabídky zboží nesouvisejícího s poštovním provozem.   

 

Využití zboží zákazníkem 

 Záměrem jedné z otázek bylo také zjištění, jaké využití má zboží zakoupené zákazníky 

na pobočkách firmy, přičemž zákazníci mohli volit jednu nebo více variant odpovědí. 

Vyhodnocením otázky vyšlo najevo, že 93,8 % nakupujících využívá zboží nakoupené 

na pobočkách pro vlastní potřebu, 15,4 % nakupuje také pro potřebu firmy, 35,8 % 

za účelem zajištění dárku a 0,6 % pro radost. 

 

 Rovněž bylo zjištěno, že ženy nakupují zboží nabízené firmou daleko častěji jako 

dárek než muži, a to v poměru 40,9 % k 29 % (viz Příloha 7). Obdobně je tomu mezi 

věkovou skupinou 15 – 26 let a ostatními věkovými skupinami. Věková skupina respondentů 

15 – 26 let nakupuje zboží jako dárek v 19,4 procentech a ostatní věkové skupiny v průměru 

v 39,6 procentech. 

 

Obr. 5.6 Využití zboží zákazníkem 

Využití zboží nakupované na pobočkách ČP, s. p.

0,6%

35,8%

15,4%

93,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pro radost

Jako dárek

Pro firemní potřebu

Pro vlastní potřebu

 
Zdroj: vlastní 

 

 Z výsledných hodnot se dá usoudit, že zákazníci nakupující zboží na pobočkách České 

pošty, s. p. jej využívají v drtivé většině případů pro vlastní potřebu. Zboží je ale také z velké 

části nakupováno za účelem zajištění dárků. Dotázaní muži a věková skupina 15 – 26 let 
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nenakupují zboží na pobočkách firmy v takové míře, protože jej pravděpodobně nepovažují 

za vhodný dar. 

 

Možnost zavedení dosud neprodávaného zboží do nabídky  

 Zjištění, zda by zákazníci uvítali zavedení nějakého firmou dosud neprodávaného 

druhu zboží, bylo předmětem další otázky. Více než devět desetin nakupujících, přesně 

93,2 %, by si žádné nové zboží na pobočkách České pošty, s. p. nepřálo. 1,2 % 

zákazníků by uvítala v nabídce nové neotřelé zboží a 2,5 % navrhuje prodej klasických 

baterií (tužkových, mikrotužkových, apod.). Z dalších návrhů, které se objevily v méně 

než jednom procentu případů, lze jmenovat například prodej dlouhodobých jízdenek MHD, 

cigaret nebo blahopřání s hezčími a nápaditějšími motivy. 

 

 Při vyhodnocování byly zjištěny rozdíly u odpovědí na tuto otázku mezi různě 

vzdělanými skupinami dotázaných. Respondenti s vysokoškolským a vyšším odborným 

vzděláním zavedení nového zboží ani v jednom případě nepožadují (100 %). Zatímco skupiny 

bez maturity nepožadují zavedení nějakého dosud firmou neprodávaného zboží z 93,2 % 

a nakupující se středním vzděláním s maturitou z 88,2 % (viz Příloha 8).    

 

Obr. 5.7 Možnost zavedení dosud neprodávaného zboží do nabídky firmy 

Uvítali byste zavedení nějakého druhu zboží, které se dosud na 

pobočkách ČP, s. p. neprodává? Pokud ano, uveďte prosím jaké.

1,2%
2,5% 3,1%

93,2%

Ne

Ano, novinky

Ano, baterie

Ano, "jiné"

 
Zdroj: vlastní 

 

Naprostá většina zákazníků by zavedení nového dosud neprodávaného zboží 

do nabídky firmy neuvítala, patrně z důvodu dostatečné naplněnosti současné nabídky 

prodávaného zboží Českou poštou, s. p. 
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Motivace k nákupu zboží na pobočkách 

 Vyhodnocení otázky týkající se motivace k nákupu zboží na pobočkách státního 

podniku České pošty má následující závěry. Nejčastěji motivujícím podnětem k nákupu 

zboží na pobočkách je způsob prezentace zboží, a to v 42,6 % případů. 

32,1 % nakupujících motivuje nejvíce reklama v podobě plakátů, letáčku apod., 16,7 % 

aktivní nabízení zaměstnanci pobočky a 4,9 % samotná potřeba zboží. 

 

 Rozdíly odpovědí mezi různými skupinami respondentů byly zjištěny mezi skupinou 

27 – 40 let a zbylými věkovými kategoriemi. Respondenty ve věku 27 – 40 let oproti ostatním 

věkovým skupinám nejvíce motivuje reklama (41 %). Způsob prezentace zboží na pobočce, 

jež ostatní skupiny motivuje nejvíce, pak k nákupu podnítí jen 34,7 % (viz Příloha 9).  

 

Obr. 5.8 Motivace k nákupu zboží na pobočkách 

Který z podnětů Vás nejvíce na pobočkách ČP, s. p. motivuje k 

nákupu zboží? 

32,1%

4,9% 3,7%

42,6%

16,7%

Reklama (plakáty, letáčky, apod.)

Způsob prezentace zboží na pobočkách

Aktivní nabízení zaměstnanci pobočky

Potřeba zboží

Ostatní důvody

 
Zdroj: vlastní 

 

Nejčastěji zmiňovaný podnět pro nákup zboží, způsob prezentace zboží na pobočkách, 

je zřejmě odrazem toho, že lidé si všímají svého okolí a tudíž na základě vystavené nabídky 

nakupují. Hned dalším podnětem je reklama, která umí v dnešní době lidi zaujmout 

především svou propracovaností, využíváním barev, různých stylů písma a animacemi.  

 

5.3.3 Analýza způsobu distribuce a prezentace zboží 

 

Vyhovující způsob distribuce zboží 

 Na následujícím grafu (Obr. 5.9) vidíme vyhodnocené odpovědi nakupujících týkající 

se vyhovujícího způsobu distribuce zboží na pobočkách České pošty, s. p. Nejčastěji, takřka 

ve dvou třetinách případů (62,9 %), volili nakupující jako nejlepší způsob distribuce 

zboží na pobočkách firmy možnost nákupu zboží u každé přepážky na pobočce. Nákup 
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u samostatné specializované přepážky umožňující nákup zboží vyhovuje 

35,2 % respondentů. 

 

Obr. 5.9 Vyhovující způsob distribuce zboží 

Jaký způsob distribuce zboží Vám u ČP, s. p. vyhovuje nejvíce?

35,2%

1,9%

62,9%

Samostatná specializovaná přepážka umožňující nákup zboží
Možnost nákupu zboží u každé přepážky na pobočce
Zbylé odpovědi

 
Zdroj: vlastní 

 

Většina zákazníků patrně požaduje daleko častěji možnost nákupu zboží u každé 

přepážky na pobočce z důvodu úspory času. Tímto způsobem distribuce by zákazník, který 

vyřizuje své záležitosti u některé z přepážek, nemusel pro následnou potřebu nákupu zboží 

na pobočce přecházet k jinému pracovníkovi, tedy specializované přepážce. 

 

Zájem o případný internetový prodej zboží 

 Toto vyhodnocení se týká zjištění využití případného internetové prodeje zboží 

nakupujícími. Jednalo by se o internetový prodej s rozsáhlejší nabídkou knih, CD, DVD, 

časopisů a jiného zboží. 39,5 % nakupujících by rozšířený internetový prodej zboží 

firmou využilo a 60,5 % naopak nevyužilo. 

 

 Významné rozdíly v odpovědích u této otázky byly zjištěny mezi věkovou skupinou 

15 – 26 let a 56 – 64 let. U respondentů ve věku 15 – 26 let by byl rozšířený 

internetový prodej České pošty, s. p. využit v 55,6 procentech případů a u nakupujících 

ve věku 56 – 64 let pouze v 18,8 procentech případů. Menší, ale také výrazné, rozdíly 

v odpovědích byly zjištěny i mezi různě vzdělanými skupinami respondentů. Internetový 

prodej by využilo 40 % dotázaných s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním, 

47,1 % se středním vzděláním s maturitou a pouze 27,3 % nakupujících bez maturity 

(viz Příloha 10). 
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Obr. 5.10 Zájem o případný internetový prodej zboží 

Využil/a byste rozšířený internetový prodej zboží ČP, s. p.?

60,5%
39,5%

Ano

Ne

 
Zdroj: vlastní 

 

Zavedení rozšířeného prodeje zboží za pomocí internetu by měla podle zjištěných 

výsledků Česká pošta, s. p. zvážit. Procento zájmu o případný internetový prodej zboží 

podnikem se navíc může do budoucna zvýšit, a to z důvodu neustále se zvyšující obliby 

nákupu přes internet. Nižší procento zájmu o jeho zavedení u věkové skupiny 56 – 64 let 

a skupiny respondentů bez maturity je možno připsat menšími zkušenostmi s internetovými 

nákupy a používáním počítačové techniky vůbec. 

 

Hodnocení faktorů způsobu prezentace zboží 

V další části dotazníku hodnotili zboží nakupující respondenti čtyři faktory týkající 

se způsobu prezentace zboží na pobočkách České pošty, s. p. Hodnocení probíhalo systémem 

klasické školní klasifikace, kdy jednička znamenala ohodnocení faktoru známkou výborně 

a pětka naopak nedostatečně. Nejlépe hodnoceným je faktor Vzhled a čistota s průměrnou 

známkou 2,1 a nejhůře dopadl faktor Logické uspořádání se známkou 2,9. Zbylé faktory 

získaly následující průměrné známky: Umístění zboží na pobočce – 2,4 a Přehlednost – 2,7. 

 

Obr. 5.11 Hodnocení určitých faktorů způsobu prezentace zboží 

Hodnocení jednotlivých faktorů způsobu prezentace zboží
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U faktoru Vzhled a čistota se dá vzniklé pozitivní hodnocení, včetně vysokého počtu 

udělených známek výborně a chvalitebně, přisoudit zaměstnancům starajícím se o vzhled 

svých pracovišť. Částečný úspěch dalších faktorů, Umístění zboží na pobočce a Přehlednost, 

lze přiřknout instalací prezentací zboží často na viditelných místech. Nejnižší hodnocení 

u Logického uspořádání v prezentaci nabízených výrobků na pobočce bude nejspíše 

způsobeno společným vystavováním zboží, které spolu mnohdy nesouvisí (nemají žádný 

společný vztah).   

 

Zaujetí jednotlivými způsoby prezentace 

 Cílem další vyhodnocené otázky, bylo zjistit, jaký způsob prezentace zboží 

na pobočkách firmy působí na zákazníka nejvíce, tedy vytváří největší zaujetí. Dle výzkumu 

nejvíce zákazníky zaujme, v 44,4 procentech případů, prezentace zboží vystaveného 

na volné stěně ve vitríně. Na nakupující má také velký vliv vystavení za přepážkovým 

sklem, které nejvíce působí na 41,4 % dotazovaných. Letáčky oslovují nejvíce pouze 

14,2 % respondentů. 

 

Obr. 5.12 Zaujetí jednotlivými způsoby prezentace 

Jaký způsob prezentace zboží Vás více zaujme?

41,4%

14,2%

44,4%

Vystavení za přepážkovým

sklem

Na volné stěně ve vitríně

Na letáčku

 
Zdroj: vlastní 

 

Z výsledného grafu lze usoudit, že většina zákazníků si potřebuje zboží ve větší míře 

prohlédnout a zvážit jeho nákup – proto upřednostňují vystavování ve vitrínách. Na druhou 

stranu, takřka stejné procento upřednostňuje prezentaci zboží za přepážkovým sklem. Takto 

vystavené zboží může více zaujmout nakupující, kteří se na pobočce při čekání příliš 

nerozhlížejí. Při předstoupení před přepážku jsou s takto vystaveným zbožím přímo 

konfrontováni a může je zaujmout. 
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Hodnocení znalosti zaměstnanců o zboží a jejich aktivní zapojení při jeho nabízení 

 Jedna z pokládaných otázek se rovněž týkala hodnocení znalosti zaměstnanců České 

pošty, s. p. o zboží, které firma nabízí a jejich aktivní spolupráce při jeho prodeji. Celkově 

bylo spokojeno se znalostmi pracovníků o zboží a jejich aktivní zapojení při jeho 

nabízení 84,5 % dotázaných nakupujících (25,9 % – velmi spokojeno a 58,6 % - spíše 

spokojeno). Nespokojenost projevilo 15,5 % respondentů (13,6 % – spíše nespokojeno 

a 1,9 % – velmi nespokojeno).    

 

 U vyhodnocování této otázky byly zjištěny významné rozdíly v hodnocení 

mezi dvěmi věkovými skupinami, a to věkovou skupinou 15 – 26 let a 56 – 64 let. Lidé 

ve věku 15 – 26 let byli celkově spokojeni v 88,9 procentech případů, a to navíc bez použití 

odpovědi velmi nespokojen. Zatímco věková skupina 56 – 64 let byla celkově spokojena 

pouze ze 78,1 procent a odpověď velmi nespokojen volilo v tomto věkovém 

rozmezí 3,1 procent dotazovaných (viz Příloha 11). 

 

Obr. 5.13 Hodnocení znalostí zaměstnanců o zboží a jejich aktivní zapojení při jeho nabízení 

Jak hodnotíte znalosti zaměstnanců ČP, s. p. o jednotlivých druzích 

zboží a jejich aktivní zapojení při jeho nabízení?

25,9% 13,6%58,6%

1,9%
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Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen
 

Zdroj: vlastní 

 

 Na základě výsledných informací lze zhodnotit znalosti zaměstnanců 

České pošty, s. p. o jednotlivých druzích zboží a jejich aktivní zapojení při jeho nabízení jako 

dostačující. Tento fakt může být také částečně způsoben vlastní zkušeností s nabízeným 

zbožím. Pracovníci jsou s nabízeným zbožím denně v kontaktu, a proto si jej mohou daleko 

častěji koupit. Následně pak v případě jeho používání mohou poskytovat zákazníkům 

reference. 
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6 Návrh možností prodeje zboží na poštách 

 

Následující kapitola uvádí návrh možností prodeje zboží na poštách v České republice. 

Jejím cílem je optimální sestavení nabídky zboží prezentované na pobočkách firmy, způsobu 

distribuce zboží k zákazníkům, vhodné uspořádání prodejny pro jeho prodej, prezentace zboží 

a využití komunikačního mixu při prodeji. Snahou je především zvýšení počtu 

zboží nakupujících zákazníků, zrychlení frekvence nákupu a obecné zvýšení spokojenosti 

mezi zákazníky. 

 

6.1 Sestavení nabídky zboží 

 

6.1.1 Úprava stávající nabídky 

 

Kategorie zboží, jejichž prodej by měl podnik zachovat 

 Mezi kategorie zboží, které by měla Česká pošta, s. p. i nadále prodávat, patří 

bezesporu zboží nabízené povinně na všech pobočkách, a to především z důvodu potřeby 

tohoto zboží pro umožnění odesílání zásilek formou tradičních poštovních služeb. 

Z nepovinně nabízených skupin zboží by měl poté podnik logicky ponechat prodej těch, 

o jejichž nákup mají zákazníci největší zájem. Podle dosažených výsledků z analýzy 

sesbíraných dat se jedná o zboží, jejichž nákup využívá více než 20 % dotazovaných 

nakupujících. 

 

 Seznam kategorií zboží, jejichž prodej by měl podnik zachovat: 

- Obálky, kartóny, balící a psací potřeby (nepovinně a povinně nabízené zboží na všech 

pobočkách), 

- Pohledy a blahopřání, 

- Denní tisk, časopisy, místní noviny, 

- Dobíjecí kupóny, 

- Kalendáře a diáře, 

- Jízdenky a kupóny dopravních podniků 

- a Papírenské zboží, školní potřeby. 
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Kategorie zboží, jejichž prodej by měl podnik zvážit 

Mezi kategorie zboží, jejichž další prodej by měl podnik pravděpodobně zvážit, jsou 

zařazeny ty, kde se podle výsledků výzkumu pohybuje procento využití nákupu zákazníkem, 

který obecně na pobočkách zboží nakupuje, v rozmezí 20 až 10 procent. Zde by měl státní 

podnik Česká pošta zvážit, zda prodej těchto skupin zboží dosahuje potřebné a dostatečné 

návratnosti vynaložených prostředků a zda by neměl být ukončen. Patří zde: 

- Knihy a mapy, 

- Filmová a hudební CD a DVD, 

- Zboží s motivem 

- a Hračky a společenské hry. 

 

Prodej zboží ze všech těchto čtyř kategorií sortimentu by mohl být, v případě jeho 

zrušení, zachován pokud možno v období Vánoc, kdy dochází k obecnému zvyšování 

poptávky po zboží, vlivem nákupu dárků. Tomuto rozhodnutí by přispíval i fakt, že téměř 

36 % zákazníků nakupuje zboží jako dárek. Celoročně by měl být jistě zachován prodej map, 

a to především v turisticky frekventovaných a příhraničních oblastech.  

 

Kategorie zboží, jejichž prodej by měl podnik ukončit 

Zbožím, jehož nákup podle výzkumu nevyužívá ani 10 % zboží nakupujících 

zákazníků, se ukázalo být to v následujících skupinách: 

- Předplacené mobilní karty, 

- Textil, 

- Předplacený internet, 

- Poukázky na potravinové doplňky 

- a Mobilní telefony. 

 

Vyškrtnutí těchto kategorií výrobků z nabídky je navrhováno především na základě 

předpokladu, že jejich prodej se firmě spíše nevyplácí z důvodu nízkého zájmu ze strany 

zákazníků, jež byl zjištěn z uskutečněného výzkumu. Díky výhodě osobního kontaktu 

a získávání okamžité zpětné vazby při osobním dotazování bylo zjištěno, že se řadě zákazníků 

zdá navíc nevhodné zařazení textilního zboží, především punčoch a ponožek, do nabídky 

České pošty, s. p. Důvodem může být nepříbuznost příslušné kategorie zboží s ostatními 

kategoriemi, popřípadě s činností firmy. 
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6.1.2 Doplnění stávající nabídky a další možné změny 

 

Současně nabízený sortiment zboží by mohl být, podle výzkumu, doplněn alespoň 

o klasické baterie (tužkové, mikrotužkové, apod.) a z důvodu poměrně vysokého nákupu 

za účelem zajištění dárku, také o různé dárkové předměty, popřípadě dárková balení 

kosmetiky a jiných výrobků. Úspěch by mohl zaznamenat i prodej blahopřání a pohlednic 

s hezčími a nápaditějšími motivy v luxusní podobě, nebo s částečně elektronickým doplňkem 

(například přání se zvuky nebo hudbou).  

 

Česká pošta, s. p. by také mohla uvažovat o větším využití takzvaného komisního 

prodeje, a to především u zboží, jehož nákup podle výzkumu využívá méně než 20 % 

nakupujících zákazníků. Princip spočívá v tom, že si obchodník převezme zboží do svého 

obchodu a svému dodavateli platí, až když je zboží prodáno. 

 

6.2 Způsob distribuce zboží k zákazníkům 

 

6.2.1 Úprava stávajícího způsobu distribuce zboží 

 

Jak již bylo zmíněno v textu analýzy nashromážděných dat v předešlé kapitole, 

zákazníci dávají přednost možnosti nákupu zboží u každé přepážky na pobočce (63,9 %) 

před samostatnou specializovanou přepážkou, která jako jediná na pobočce nákup zboží 

umožňuje (35,2 %).  

 

I přes výraznou převahu požadavků na možnost nákupu zboží u každé přepážky 

by bylo vhodně zanechat na větších poštách, které disponují alespoň sedmi pracovišti, 

i samostatnou specializovanou přepážku. Specializovaná přepážka zaměřená především 

na prodej zboží by v tom případě zajišťovala prodej veškerého sortimentu zboží, který daná 

pobočka nabízí. Ostatní přepážky na pobočce by poté nabízely a měly v zásobě vybrané zboží 

z těch kategorií, o něž je největší zájem, tedy například Obálky, kartóny, balící a psací 

potřeby, Pohledy a blahopřání, Denní tisk, časopisy, místní noviny a Dobíjecí kupóny. 

 

U poboček s méně přepážkami by bylo dobré umožnit zákazníkovi nákup zboží 

u kterékoli přepážky. Zásoby vystavovaného a nabízeného zboží by byly umísťovány 
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v jednom místě, které je průchozí pro všechna pracoviště přepážek (například chodba, sklad 

pro uložené zásilky, apod.). 

 

6.2.2 Doplnění a další možné změny v distribuci zboží 

 

V případě možností distribuce zboží k zákazníkům je vhodné doporučit také zavedení 

prodeje zboží prostřednictvím vlastního firemního e-shopu, zaměřeného především na mladší 

věkové segmenty, u nichž byl v rámci výzkumu zaznamenán největší zájem o internetový 

prodej zboží. 

 

Prostřednictvím e-shopu by mohli zákazníci nakupovat i zboží, o jehož nákup 

klasickým způsobem nemají vysoký zájem. Jeden z důvodů nízkého zájmu o nákup zboží 

právě v kategoriích Knihy a mapy, Filmová a hudební CD a DVD, Zboží s motivem a Hračky 

a společenské hry může být způsoben nedostatečnou hloubkou nabízeného zboží. To je 

způsobeno především vysokými pořizovacími náklady na výrobky a zřejmě z tohoto důvodu 

je na jednotlivých pobočkách nabízeno pouze několik titulů knih nebo například několik 

hraček, z nichž si zákaznici nemohou dostatečně vybrat. Hloubka sortimentu v již 

zmiňovaných skupinách zboží by mohla být v e-shopu daleko větší, a to i z důvodu možnosti 

různě nastavené dodací lhůty u jednotlivých výrobků. Pracoviště internetového obchodu 

by pak určité výrobky nemuselo mít přímo na skladě, ale mělo by možnost je například 

do pěti dnů k zákazníkovi doručit.   

 

Zákazníky objednávané zboží přes e-shop by mohlo být rozesíláno z jednoho 

centrálního pracoviště. Jednotlivé výrobky by toto pracoviště objednávalo od výrobců 

a distributorů pouze v potřebné výši, a to na základě předchozí a očekávané poptávky. 

Zákazníkovi by poté mohlo být od určitého objemu nákupu, zboží doručeno zdarma, tedy 

bez započítání poštovného a balného, nebo by si jej mohl bez započítání těchto částek 

vyzvednout na kterékoli pobočce. 

 

Podobným systémem by mohl fungovat také prodej zboží prostřednictvím firemního 

papírového katalogu, jež by byl doručován doručovateli přímo do schránek a zákazníci by 

si zboží posléze objednávali buď u nich anebo na pobočkách. 
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6.3 Uspořádání prodejny pro prodej zboží 

 

V případě uspořádání prodejny pro prodej zboží na pobočkách České pošty, s. p. 

je potřeba zdůraznit především výlohy, tranzitní zónu, prodejní prostor, propagační místa, 

přepážky a popisy. 

 

Výlohy 

 Pokud má prostor, v němž je pobočka situována, dostatečně velká okna do ulice, kudy 

prochází množství potencionálních zákazníků, měla by být alespoň část jednoho takového 

okna uzpůsobena pro prezentaci zboží, jež bude viditelné z ulice. Jednoduchou možností jak 

toho docílit, by mohlo být přisunutí speciálně uzpůsobené vitríny přímo k oknu. 

 

Tranzitní zóna 

 Pokud to prostor v tranzitní zóně dovolí tak, aby nebyl příliš přeplněný, bylo by 

vhodné do něj umístit poutač s aktuální nabídkou zboží, případně i dalších různých služeb 

poskytovaných Českou poštou, s. p. 

 

Prodejní prostor 

 Prodejní prostor především v okolí vitrín prezentujících zboží by měl být úhledný, 

čistý a především uzpůsoben pohybu zákazníka. Potencionální nakupující by neměl překážet 

při prohlížení zboží pohybu zákazníků čekajících na obsloužení u některé z přepážek 

na pobočce. 

 

Propagační místa 

 Místa pro vystavení letáčků a jiné reklamy lákající k nákupu zboží by měla být 

situována především na přehledných místech. Takovými vhodnými místy pro ustavení 

stojánku s letáčky je na pobočce například stůl pro vyplňování různých tiskopisů, nebo okraj 

zóny určený pro zákazníky čekající na obsloužení. Plakátová reklama nebo vylepované letáky 

by mohly zaujmout nejvíce lidí v místech viditelných od vchodu, popřípadě z míst, kde čekají 

na obsloužení. 
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Přepážky 

 Oblast přepážek je velmi vhodná pro podporu spontánních nákupů. Zákazníky 

při čekání ve frontě, nebo již přímo u přepážky může nějaké, u přepážek vystavené, zboží 

zaujmout a na základě toho jej mohou nakoupit. Umístěno by zde tedy mělo být především 

zboží, jež zákazníci nakupují spontánně (impulzivně). Prostor kolem přepážek by měl být, 

stejně jako kolem vitrín, čistý a úhledný.  

 

Popisy  

 Veškeré zboží, zejména to ve vitrínách, by mělo být jasně označeno především cenou 

a přesným názvem. Všechny popisky obsahující tyto informace by měly mít stejné provedení 

pro všechna pracoviště firmy. Důležitá je zejména čitelnost a výstižnost 

 

6.4 Prezentace zboží a použití prvků komunikačního mixu 

 

6.4.1 Prezentace zboží 

 

Způsob prezentace 

U prezentace zboží je vhodné využít zejména možnosti vystavování výrobků 

ve vitrínách a stejně tak i využívat přepážková skla. Prezentace zboží na letáčku by zřejmě 

měla být využívána pouze v případě informování o významných slevách, nebo o speciálním 

sortimentu nabízeném zejména v období vánoc a velikonoc. 

 

Prezentace za přepážkovým sklem by měla obsahovat převážně zákazníky spontánně 

nakupované zboží, samozřejmě s ohledem na omezený prostor na pracovištích přepážek. 

Mezi nejvíce spontánně nakupované kategorie zboží podle provedeného průzkumu patří, tedy 

krom zboží, které je navrhováno na úplně zrušení (viz podkapitola 6.1.1): Zboží s motivem, 

Hračky a společenské hry, Filmová a hudební CD a DVD, Knihy a mapy, Kalendáře a diáře, 

Papírenské zboží a školní potřeby a také i Denní tisk, časopisy, místní noviny. Jak již bylo 

zmíněno, prostor za přepážkovými skly je omezený, a proto by zde měly být z těchto kategorií 

umisťovány hlavně ty výrobky, které jsou svým způsobem novinkou v nabízeném sortimentu 

a zboží, jež není příliš objemné. Ostatní a právě objemné zboží by mělo být umisťováno 

ve vitrínách, jejichž hlavní výhodou je to, že si zákazník může zboží déle prohlédnout. 
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Přehlednost a logické uspořádání zboží 

 Je bezesporu velmi důležité, aby zboží vystavované jak ve vitrínách, 

tak i za přepážkovými skly, bylo vystaveno přehledně. Tedy aby bylo dostatečně viditelné 

a aby jeden výrobek nepřekrýval jiný.  

 

Významné je také logické uspořádání nabízeného sortimentu. Nejvhodnější 

je vystavovat spolu v jednom regálu, popřípadě polici ve vitríně, jen zboží z jedné kategorie. 

Vystavovány mohou být spolu i dvě a více kategorií zboží, je ale důležité, aby spolu alespoň 

částečně souvisely (například společné vystavování kategorií Hračky a společenské hry 

a Zboží s motivem, které zahrnuje rovněž hračky s motivem Pat a Mat a Čtyřlístek). 

 

6.4.2 Použití prvků komunikačního mixu při prodeji zboží 

 

Pro informování zákazníků o prodeji zboží na poštách a přesvědčení k jeho nákupu by 

mohla být využita, z prvků komunikačního mixu, především reklama, osobní prodej 

a podpora prodeje. Intenzivnější využití těchto prvků může rovněž napomoci ke zvýšení počtu 

zboží nakupujících zákazníků a také k obecnému zvýšení frekvence nákupu.  

 

Reklama 

 Z několika možností provedení reklamy zaměřené na prodej zboží státním podnikem 

Česká pošta, by bylo asi nejlepší využít především tištěné letáčkové a plakátové reklamy. 

Kromě jejího umísťování na pobočce je vhodné také rozesílání letáků do domácností. V rámci 

úspor postačí jejich rozesílání ve formátu A5 zhruba šestkrát do roka, a to v rámci 

informačních kampaní o případných aktivitách z oblasti podpory prodeje. Letáky by měly být 

z důvodu menšího formátu graficky nápaditější a měly by zaujmout. 

 

Osobní prodej 

 Znalosti zaměstnanců firmy o nabízeném zboží spolu s jejich aktivním zapojováním 

při jeho prodeji hodnotili zákazníci velmi kladně. Lze tedy říci, že je při prodeji zboží 

do značné míry využit i osobní prodej. Zaměstnanci by se měli snažit nabízet především 

zboží, které se může jevit pro zákazníka jako zajímavé a cenově výhodné. Dobré je také 

nabízet výrobky, se kterým mají pracovníci vlastní zkušenosti, protože si jej v minulosti 

koupili a tudíž mohou nakupujícím poskytnout reference. 
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Podpora prodeje 

 Zákazníkům je vhodné občas nabídnout cenovou akci na vybrané zboží, nebo 

například poskytovat k nakupovaným výrobkům bonus zdarma za účelem zvýšení a podpory 

prodeje. Pro účely podpory prodeje na pobočkách České pošty, s. p. by společnost mohla 

nabízet čas od času zboží ve zvýhodněných baleních (například osm obálek plus dvě zdarma), 

kupóny na slevu připojené k letáčku, nebo možnost zúčastnit se po nákupu určitého výrobku 

soutěže nebo loterie. 
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7 Závěr 

 

Cílem diplomové práce byla tvorba návrhu na vytvoření prodejního kanálu 

na pobočkách České pošty, s. p., a to na základě analýzy různě získaných údajů z oblasti 

prodeje zboží. 

 

Vymezeného cíle bylo dosaženo převážně sběrem a analýzou primárních dat, 

jež vycházela především z průzkumu mezi zákazníky firmy a z pozorování na deseti 

poštovních pobočkách. Zdrojem dat pro srovnání nabídky zboží a způsobu jeho prodeje bylo 

rovněž elektronické dotazování zahraničních poštovních firem. V rámci lepší orientace v celé 

problematice došlo při práci také k využití sekundárních dat čerpaných z veřejně 

publikovaných zdrojů. 

 

Analýza dat zjištěných během pozorování na pracovištích firmy přinesla informace 

o nejčastěji nabízených kategoriích zboží a o způsobu jejich prezentace. Z dat z průzkumu 

mezi zákazníky firmy byla vytvořena analýza nákupu zboží, hodnocení nabídky zboží a jeho 

využití zákazníky, analýza spokojenosti a požadavků na způsob distribuce a prezentace 

nabízených výrobků na pobočkách. 

 

Z výsledku vyhodnocených a analyzovaných dat bylo zjištěno, že možnost nákupu 

zboží na poštovních pobočkách využily více než dvě třetiny dotazovaných respondentů, 

jež zboží nakupují převážně pro svou vlastní potřebu. U všech nabízených kategorií zboží 

převažuje pouze příležitostná frekvence poptávky. Také byla zjištěna nejvyšší motivace 

k nákupu na základě způsobu prezentace zboží na pobočkách, a to takřka shodně formou 

vystavení ve vitríně a za přepážkovým sklem. Mezi dalšími získanými informacemi 

se například objevil i zájem ze strany zákazníků o případný internetový prodej zboží, nebo 

nejvíce vyhovující způsob distribuce formou možnosti nákupu u každé přepážky 

na navštívené pobočce.        

 

Vzniklé návrhy vycházející z analýzy dat jsou zaměřeny na oblasti sestavení nabídky 

zboží, způsobu distribuce zboží k zákazníkům, uspořádání prodejny pro prodej zboží, jeho 

prezentaci a použití prvků komunikačního mixu při samotném prodeji. Hlavním cílem návrhu 
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je především zvýšení poptávky na zboží nabízené pobočkami firmy, zrychlení frekvence jeho 

nákupu a zvýšení spokojenosti mezi nakupujícími. 
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Příloha 1: Záznamový list – pozorování na pobočkách 

 

Pozorování na pobočkách firmy - Česká pošta, s. p. 

 

 

1. Název pobočky ……………………………………………… 

 

2. Počet přepážek ……………………………………………… 

 

3. Nabízené kategorie zboží: 

Pohledy a blahopřání  

Obálky, kartóny, balící a psací potřeby  

Denní tisk, časopisy, místní noviny  

Dobíjecí kupóny  

Předplacené mobilní karty  

Předplacený internet  

Mobilní telefony  

Poukázky na potravinové doplňky  

Jízdenky a kupóny dopravních podniků  

Papírenské zboží, školní potřeby  

Kalendáře a diáře  

Knihy a mapy  

Filmová a hudební CD a DVD  

Hračky a společenské hry  

Textil (punčochové zboží, utěrky, apod.)  

Zboží s motivem (Pat a Mat, Čtyřlístek,…)  

Jiné (uveďte)…………………………….  

 

4. Způsob vystavení zboží 

   Letáky 

   Vitríny 

   Přepážková skla 

   Jiné (uveďte) …………………………………. 
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Příloha 2: Dotazník – průzkum mezi zákazníky 

 

D O T A Z N Í K 
 

Vážená respondentko, vážený respondente, 
 

jmenuji se David Halfar a jsem studentem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity Ostrava oboru Marketing a obchod. Tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto 

krátkého dotazníku, jehož výsledky mi pomohou při řešení problematiky prodeje zboží 

na pobočkách České pošty, s. p. (dále jen ČP, s. p.).   

Dotazník je zcela anonymní a Vaše názory budou využity jen k řešení mé diplomové práce. 

Za Váši pozornost a čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku předem děkuji. 
 

 

 

1. Koupil/a jste si někdy na pobočce ČP, s. p. nějaké zboží? 

      Ano. 

      Ne (přejděte prosím na otázku č. 13). 

 

2. Jakou oblast zboží a jak často nakupujete na pobočkách ČP, s. p.?  
 

 Nenakupuji Nakupuji… 

 
velmi často 
(jednou týdně a 

více) 

občas 
(několikrát do 

měsíce) 

příležitostně 
(několikrát do 

roka) 

Pohledy a blahopřání     

Obálky, kartóny, balící a psací potřeby     

Denní tisk, časopisy, místní noviny     

Dobíjecí kupóny     

Předplacené mobilní karty     

Předplacený internet     

Mobilní telefony     

Poukázky na potravinové doplňky     

Jízdenky a kupóny dopravních podniků     

Papírenské zboží, školní potřeby     

Kalendáře a diáře     

Knihy a mapy     

Filmová a hudební CD a DVD     

Hračky a společenské hry     

Textil (punčochové zboží, utěrky, apod.)     

Zboží s motivem (Pat a Mat, Čtyřlístek,…)     

Jiné (uveďte)…………………………….     
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3. Zboží, které na pobočkách ČP, s. p. nakupujete, nakupujete spíše… 
   

 …cíleně. …spontánně. 

Pohledy a blahopřání   

Obálky, kartóny, balící a psací potřeby   

Denní tisk, časopisy, místní noviny   

Dobíjecí kupóny   

Předplacené mobilní karty   

Předplacený internet   

Mobilní telefony   

Poukázky na potravinové doplňky   

Jízdenky a kupóny dopravních podniků   

Papírenské zboží, školní potřeby   

Kalendáře a diáře   

Knihy a mapy   

Filmová a hudební CD a DVD   

Hračky a společenské hry   

Textil (punčochové zboží, utěrky, apod.)   

Zboží s motivem (Pat a Mat, Čtyřlístek,…)   

 

 

4. Ohodnoťte jednotlivé faktory nabídky zboží distribuované na pobočkách ČP, s. p.?  

Pro hodnocení faktoru zakřížkujte v tabulce obdélníček s Vámi zvolenou známku (ohodnoťte 

stupnicí jako ve škole: 1 – výborně, …, 5 - nedostatečně). 

 Známky → 1 2 3 4 5 

 Atraktivnost nabídky      

 Rozsah nabídky      

 Vhodnost sortimentu      

 Cenová výhodnost nabídky      

 Viditelné označení zboží cenou      

 

 

5. Zboží, které kupujete na pobočkách ČP, s. p. používáte… 

   pro vlastní potřebu. 

   pro firemní potřebu. 

   jako dárek. 

   jiný důvod (uveďte) ……………………………. 
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6. Uvítali byste zavedení nějakého druhu zboží, které se dosud na pobočkách ČP, s. p. 

neprodává? Pokud ano, uveďte prosím jaké. 
   Ano ……………………………………………… 

   Ne 

 

 

7. Který z následujících podnětů Vás nejvíce na pobočkách ČP, s. p. motivuje k nákupu 

zboží?  

 Reklama (plakáty, letáčky, apod.) 

 Způsob prezentace zboží na pobočkách. 

 Aktivní nabízení zaměstnanci pobočky. 

 Jiné (uveďte) ……………………………………… 

 

 

8. Jaký způsob distribuce zboží Vám u ČP, s. p. vyhovuje nejvíce? 

 Samostatná specializovaná přepážka umožňující nákup zboží. 

 Možnost nákupu zboží u každé přepážky na pobočce. 

 Jiné (uveďte) ………………………………………… 

 

 

9. Využil/a byste rozšířený internetový prodej zboží ČP, s. p. (rozšířená nabídka knih, 

DVD, CD, časopisů, apod.)? 

 Ano. 

 Ne. 

 

 

10. Jak hodnotíte jednotlivé faktory způsobu prezentace zboží na pobočkách ČP, s. p.?  
Pro hodnocení faktoru zakřížkujte v tabulce obdélníček s Vámi zvolenou známku (ohodnoťte 

stupnicí jako ve škole: 1 – výborně, …, 5 - nedostatečně). 

 Známky → 1 2 3 4 5 

 Umístění zboží na pobočce      

 Přehlednost      

 Logické uspořádání      

 Vzhled a čistota      

 

 

11. Jaký způsob prezentace zboží Vás více zaujme? 

      Vystavení za přepážkovým sklem. 

    Na volné stěně ve vitríně. 

      Na letáčku. 

 

 

12. Jak hodnotíte znalosti zaměstnanců ČP, s. p. o jednotlivých druzích zboží a jejich 

aktivní zapojení při jeho nabízení? 

      Velmi spokojen. 

    Spíše spokojen. 

      Spíše nespokojen. 

      Velmi nespokojen. 
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13. Jakého jste pohlaví? 

    Muž. 

     Žena. 

 

 

14. Do jaké věkové skupiny patříte? 

     15 – 26 let. 

    27 – 40 let. 

     41 – 55 let. 

     56 – 64 let. 

 

 

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

     Základní. 

     Střední bez maturity. 

     Střední s maturitou. 

     Vyšší odborné. 

    Vysokoškolské. 
 

 

 

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 3/1 

Příloha 3: Soupis povinně nabízeného sortimentu na všech poštách včetně ceníku 

platného od 1. 1. 2012 

 

 

 

Zdroj: Katalog služeb České pošty 
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Příloha 4: Fotografie způsobu vystavování zboží za přepážkovými skly a ve vitrínách 

 

 

Způsob vystavování zboží ve vitrínách 

 

Pobočka Ostrava 1 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pobočka Ostrava 1 

 

Zdroj: vlastní 



 

Příloha 4/2 

Pobočka Dolní Benešov 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pobočka Dolní Benešov 

 

Zdroj: vlastní 

 



 

Příloha 4/3 

Způsob vystavování zboží za přepážkovými skly 

 

Pobočka Ostrava 1 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pobočka Ostrava 1 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 



 

Příloha 4/4 

Pobočka Dolní Benešov 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5/1 

Příloha 5: Fotografie způsobu vystavování zboží na plakátech vystavených 

na pobočkách a letáky prezentující akční nabídku zboží 

 

 

Fotografie způsobu vystavování zboží na plakátech vystavených na pobočkách 

 

Pobočka Dolní Benešov 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pobočka Dolní Benešov 

 

Zdroj: vlastní 



 

Příloha 5/2 

Letáky prezentující akční nabídku zboží 

 

Leták: Březen - měsíc knihy 

(Tištěný originál – formát A4)  

 

Zdroj: www.ceskaposta.cz 

 

 



 

Příloha 5/3 

Leták: Velikonoční nabídka 

(Tištěný originál – formát A4)  

 

Zdroj: www.ceskaposta.cz 

 

 



 

Příloha 6/1 

Příloha 6: Rozdíly odpovědí u otázky týkající se využití možnosti nákupu zboží 

na pobočkách firmy v závislosti na pohlaví a věkové kategorii respondenta 

 

 

Koupil/a jste si někdy na pobočce ČP, s. p. nějaké zboží?

Rozdíly odpovědí u využití možnosti nákupu zboží na pobočkách 

firmy v závislosti na pohlaví

58%

71%

42%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Muži

Ženy Ano

Ne

 
Zdroj: vlastní 

 

Koupil/a jste si někdy na pobočce ČP, s. p. nějaké zboží?

Rozdíly odpovědí u využití možnosti nákupu zboží na pobočkách 

firmy v závislosti na věkové kategorii

54,2%

71,4%

75,4%

57,1%

45,8%

28,6%

24,6%

42,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

56 - 64 let

41 - 55 let

27 - 40 let

15 - 26 let

Ano

Ne

 
Zdroj: vlastní 

 

 

 



 

Příloha 7/1 

Příloha 7: Rozdíly odpovědí u otázky týkající se využití zboží zákazníkem v závislosti 

na pohlaví respondenta 

 

 

Využití zboží nakupované na pobočkách ČP, s. p.

Rozdíly odpovědí u využití zboží zákazníkem v závislosti na 

pohlaví

29,0%

13,0%

94,2%

40,1%

17,2%

93,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jako dárek

Pro firemní potřebu

Pro vlastní potřebu

Muži Ženy

 
Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 8/1 

Příloha 8: Rozdíly odpovědí u otázky týkající se možnosti zavedení dosud 

neprodávaného zboží do nabídky firmy v závislosti na vzdělání 

respondentů 

 

 

Uvítali byste zavedení nějakého druhu zboží, které se dosud na 

pobočkách ČP, s. p. neprodává?

Rozdíly odpovědí u možnosti zavedení dosud neprodávaného 

zboží do nabídky firmy v závislosti na vzdělání

93,2%

88,2%

100,0%

11,8%

6,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ZŠ a SŠ bez

maturity

SŠ s maturitou

VŠ a VO

Ano

Ne

 
Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 9/1 

Příloha 9: Odpovědi respondentů ve věku 27 – 40 let na otázku týkající podnětu, jež 

zákazníky nejvíce motivuje k nákupu zboží na pobočce firmy 

 

 

Který z podnětů Vás nejvíce na pobočkách ČP, s. p. motivuje k nákupu 

zboží?

Odpovědi respondentů ve věku 27 - 40 let8,9%

40,1%
16,3%

34,7%

Reklama (plakáty, letáčky, apod.)

Způsob prezentace zboží na pobočkách

Aktivní nabízení zaměstnanci pobočky

Ostatní důvody

 
Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 10/1 

Příloha 10: Rozdíly odpovědí u otázky týkající se možnosti 

zavedení rozšířeného internetového prodeje zboží mezi věkovými 

skupinami 15 – 26 let a 56 – 64 let a také mezi různě vzdělanými 

skupinami respondentů 

 

 

Využil/a byste rozšířený internetový prodej zboží ČP, s. p.?

Rozdíly odpovědí u využití rozšířeného prodeje zboží mezi 

věkovou skupinou 15 - 26 let a skupinou 56 - 64 let

18,8%

55,6%

81,2%

44,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Skupina 56 - 64

let

Skupina 15 - 26

let
Ano

Ne

 
Zdroj: vlastní 

 

Využil/a byste rozšířený internetový prodej zboží ČP, s. p.?

Rozdíly odpovědí u využití rozšířeného prodeje zboží v závislosti 

na vzdělání

27,3%

47,1%

40,0%

72,7%

52,9%

60,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ZŠ a SŠ bez

maturity

SŠ s maturitou

VŠ a VO

Ano

Ne

 
Zdroj: vlastní 

 

 

 

 



 

Příloha 11/1 

Příloha 11: Rozdíly odpovědí u otázky týkající se hodnocení znalostí zaměstnanců ČP, 

s. p. o jednotlivých druzích zboží a jejich aktivní zapojení při jeho 

nabízení mezi respondenty ve věku 15 – 26 let a 56 – 64 let 

 

 

Jak hodnotíte znalosti zaměstnanců ČP, s. p. o jednotlivých druzích zboží a 

jejich aktivní zapojení při jeho nabízení?

Rozdíly odpovědí mezi věkovou skupinou 15 - 26 let 

a skupinou 56 - 64 let

28,1%

25,0% 63,9%

18,8%

11,1%

50,0%

3,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skupina 56 - 64 let

Skupina 15 - 26 let

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen
 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 12/1 

Příloha 12: Vyhodnocení demografických otázek 

 

 

Pohlaví 

Rozložení respondentů podle pohlaví

47,6%

52,4%

Muži

Ženy

 
Zdroj: vlastní 

 

Věkové kategorie 

Rozložení respondentů podle věkových kategorií

26,0%25,2%

25,2%23,6%

15 - 26 let

27 - 40 let

41 - 55 let

56 - 64 let

 
Zdroj: vlastní 

 

Dosažené vzdělání 

Rozložení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání

20,0%

39,6%

22,0%

8,0%

10,4%

Základní

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Vyšší odborné

Vysokoškolské

 
Zdroj: vlastní 

 

 


