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Abstrakt 

Cílem Bakalářské práce je definovat obchodní značku, její účel a možnost ochrany značky. 

První část práce se zabývá popisem značky a jejích prvků, charakterizuje složky řízení 

značky. Druhá část analyzuje možnosti ochrany obchodní značky. Závěr práce je zaměřen na 

praktickou aplikaci obchodní značky ve vybraných průmyslových podnicích.   
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Abstract 

The aim of the bachelor’s thesis is to define the trademark, its purpose and possibilities of the 

mark protection. The first part of the thesis deals with the description of the mark and their 

components, it characterizes the segments of the mark direction. The second part analysis the 

possibilities of the mark protection. The last part of the thesis is concentrated on the practical 

application of the trademark in selected industrial companies. 
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Úvod 

Obchodní značka nás vždy a všude obklopuje, je součástí každého našeho dne, aniž bychom 

si to mnohdy uvědomovali. Nevědomost vzniká spíše na průmyslových trzích, kde zákazník 

vidí až konečnou podobu a kvalitu výrobku, nikoli všechno to, co finalizaci produktu 

předchází. Zákazník vidí obchodní značku konečného prodejce, nikoli ostatní značky, které 

provázejí celý výrobní proces produktu, jako značky dodavatelů. Značka je v průmyslovém 

pojetí chápána jako symbol kvality výrobku.  

Obchodní značka je významným aktivem společnosti, které zákazník vnímá na počátku 

obchodního styku. Mnohdy ovlivňuje postoj spotřebitele k podniku, který značku vlastní. 

Obchodní značka v sobě odráží svého vlastníka, můžeme říct, že je jeho vizitkou. 

Hlavní funkcí značky je odlišit se od konkurence a charakterizovat zboží a služby spadající 

pod značku. Značka je pro spotřebitele příslibem konkrétní kvality, ceny a dostupnosti.  

Předmětem práce je charakteristika marketingového pojmu obchodní značka na průmyslovém 

trhu, její účelnosti a ochrany. K výběru tohoto tématu mě vedl fakt, že obchodní značku ve 

spotřebitelské sféře vnímáme jako image zákazníka a proto si ji plně uvědomujeme. Kdežto 

v průmyslové praxi se o obchodní značku zajímají konkurenční firmy, nebo firmy, které na 

sebe ve výrobním procesu navazují. Konečný zákazník pak vnímá kvalitu, kterou přisuzuje 

pouze konečnému producentovi.     

První část práce se zabývá teoretickými poznatky o značce a jejím účelu. Práce obsahuje 

popis prvků, které značku řídí. Patří zde identita, hodnota, oceňování a další. Druhá část práce 

věnuje svůj obsah možnosti ochrany značky, registraci ochranné známky a jejím náležitostem. 

Třetí část aplikuje užití konkrétních značek na průmyslových trzích. 
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1. Obchodní značka 

Obchodní značka v marketingovém slangu „brand“, je soubor fyzických atributů služeb, či 

zboží, které blíže specifikují a naplňují pro okolí očekávaní určité kvality. Podle Americké 

marketingové asociace (AMA) je značka „jméno, termín, označení, symbol či design nebo 

kombinace těchto pojmů sloužící k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a 

k jejich odlišení v konkurenci trhu“. Manažeři z praxe popisují pojem značky mnohem 

obsáhleji, charakterizují ji jako něco, co lidé vnímají v podvědomí. Má svůj název a důležité 

postavení v rámci konkurence. [6, 13, 20]   

V literatuře zabývající se marketingovou problematikou, bývá značka charakterizovaná jako: 

 identifikace produktu konkrétního výrobce pomocí symbolu, jména, tvaru, 

čísla nebo jejich vzájemnou kombinací; 

 identifikovatelná služba, produkt, místo či osoba; 

 dokonalá představa spotřebitele o konkrétním zboží; 

 jednoduché, typické a snadno zapamatovatelné označení výrobku. [15]   

Obchodní značka je ze všech nehmotných aktiv nejvíce ceněným a tedy tím nejcennějším co 

firma vlastní. Nákup značky a tržního podílu s ní spojeného je často levnější a rychlejší než 

vlastní sestavování značky od počátku. [9]   

Značka je pro zákazníky označení určité kvality, ať už v pozitivním či negativním pojetí. 

Zákazník si až podle vlastní zkušenosti a subjektivního názoru ohodnotí, co pro něj daná 

značka znamená, zda se k ní vrátí či nikoli.  

Obchodní značky napomáhají utvářet preference u zákazníka, získávat nové a udržet si 

stávající spotřebitele. Značka plní několik funkcí, které jsou významné jak pro zákazníka, tak 

pro výrobce či prodejce. [15]   

Účinně řízená značka může plnit tyto funkce:  

 Funkce rozlišovací – značka výrazně identifikuje výrobek a tím ho odlišuje od 

ostatních produktů stejného druhu. Usnadňuje spotřebiteli orientaci mezi výrobky.  

 Funkce ochranná – značka chrání jedinečné a charakteristické vlastnosti výrobku. 

 Funkce diversifikační – pomocí značky lze tvořit cenové a jakostní úrovně výrobků. 

Diversifikační funkce dovoluje výrobci působit na značky v zájmu dělení výrobků 
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z hlediska konečných skupin zákazníků a segmentace trhu. Spotřebitelé se mohou 

ztotožnit s kategoriemi značek jisté kvality a ceny, mohou si vytvořit povědomí o 

cenových a kvalitních relacích produktů a služeb. 

 Funkce nositele hodnoty – vhodně zvolená značka může být ekonomicky cennější 

než veškerá aktiva podniku. Hodnota dobře řízené značky v průběhu času neklesá, 

naopak se zvyšuje. Značka může být zájmem o koupi podniku, může 

několikanásobně zvýšit její hodnotu. Značka tvoří image firmy.  

 Funkce propagační – značka vyvolává pozornost, je jistým prvkem propagace, který 

slouží jako spojovací článek jednotlivých produktů firmy. Tvoří možnost získat 

skupiny věrných zákazníků, kteří společnosti vytvářejí zisk. 

 Funkce cenová – zákazníci si pod určitou značkou představí konkrétní cenu výrobku.  

 Funkce inovační – značka zajišťuje adekvátnost potřeb. 

 Funkce sortimentní – pomáhá při členění trhu, vytváří na něm skupiny zákazníků, 

podle jejich tendencí a konzumního chování. 

 Funkce nositele tradice a záruky kvality – rozvíjí proces vytváření důvěry k výrobku 

a podniku, je znakem kvality, který poskytuje její jistotu při nákupu.  

 Funkce kontinuity časové i věcné mezi produkty – značka vytváří vztah mezi 

odlišnými druhy výrobků téže firmy, případně odlišnými druhy produktů stejné 

produktové série. 

 Funkce tvůrce image spotřebitele – aplikace určité značky dokladuje společenskou 

hierarchii zákazníka ve vztahu k cenové a kvalitativní úrovni. Značka potvrzuje 

prestiž a image zákazníka.  

 Funkce nositele a tvůrce vztahů mezi lidmi – značka umožňuje komunikaci a reflexi 

mezi výrobcem a zákazníkem, dále tvoří pocit sounáležitosti uživatelů stejné značky, 

kteří mají podobný životní styl.  

 Funkce úspory času – značka spoří čas tak, že zkracuje zákazníkovi proces 

rozhodování. [15]   

Funkce značky se navzájem doplňují a prolínají. Jejich respektování ve všech fázích realizace 

značkové strategie zvyšuje jejich účinek a vede k úspěšnosti značky. [15]   
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Účelové značky 

Rozlišujeme celou řadu účelových značek, které se vztahují především ke kvalitě, bezpečnosti 

a ekologii výrobku. Účelové značky dělíme podle několika hledisek: 

 Z hlediska zavázanosti 

o Povinné – plynou ze zákona, (např. CE označení některých výrobků); 

o Dobrovolné – nejsou dány zákonem, jsou pro podniky dobrovolné. V případě 

rozhodnutí výrobce užívat dobrovolné značky, k označení svých produktů, 

musí splňovat dané požadavky (např. Czech Made); 

 Z hlediska obsahu 

o Značky garantující kvalitu (např. Czech Made); 

o Značky garantující bezpečnost (např. CE, ČSN, ESČ); 

o Ekoznačky (např. Ekologicky šetrný výrobek); 

 Z hlediska rozsahu 

o Komplexní – značky související se všemi vlastnostmi produktu; 

o Speciální – slouží k dokladu ověření jedné nebo více vlastností výrobků. [15]   

1.1.  Účel obchodní značky 

Účel obchodní značky je prvkem silné vize značky. Představuje víc než jen zvyšování 

hodnoty akcionářů či generování zisku. Generování zisku je nezbytným předpokladem, 

nicméně běžnou nezbytností. [3]   

Primární smyslem účelu značky není ji odlišit, přestože její účel k tomu může přispívat. 

V některých podnicích, nemusí být účel značky identifikován hned, ale až časem po získání 

užitečných informací. Pro hledání účelu značky se používá metoda kritických epizod či 

metoda „pěti proč“. Metoda kritických epizod spočívá ve vytvoření týmu, který má za úkol 

projít historii značky a analyzovat její kritické epizody. Kritické epizody jsou etapy, ve 

kterých se přihodily podstatné události a kdy značka čelila dalším příležitostem či novým 

výzvám. Po vypracování detailní analýzy důvodů těchto kritických mezníků, se prezentují 

poznatky týmu pro vývoj značky. Tým pak uvažuje o každé kritické epizodě a vyhodnocuje 

závěry ohledně účelu značky. Z debaty vyvstane řada argumentů, které se rozdělí do několika 
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obsáhlejších témat, která mohou být následně použita jako podklad celopodnikové diskuse o 

účelu značky.  

V případě, že se účelem značky prezentuje navyšování hodnoty pro akcionáře, pak tento účel 

neposkytuje inspiraci a vedení pro zaměstnance.  

Mohli bychom se mylně domnívat, že účel všech značek je jasně formulovaný, avšak není 

tomu tak. Značka může existovat několik let a nemusí mít explicitní účel. V takovém případě 

může být, při procesu identifikace značky, zahrnuto nemalé množství zaměstnanců. Jednou 

z metod jak podpořit diskuzi o konkrétním účelu značky, je tzv. metoda „pěti proč“. Při 

aplikaci této metody se zaměstnanci shromáždí na workshopu, na kterém moderátor zahájí 

diskusi o účelu značky podle dotazů ve smyslu: „Všichni se podílíme určitým způsobem na 

produkci a distribuci této značky. Proč je to důležité?“ Účastníci debatují a spolu formulují 

odpověď na otázky. Tento postup se opakuje v pěti kolech, proto metoda pěti proč. Na 

počátku diskuse může být formulován účel značky a po několika kolech, či posledním kole, 

vyvstane rozdílný účel značky. Postup „pěti proč“ dává užitečný stimul pro nové značky i pro 

aplikaci značky, v případě, že je potřeba hledat motivující účely. [3]   

1.2. Koncepce totální značky 

Podle této koncepce může být značka analyzována a rozčleněna do několika úrovní, které 

slouží k proniknutí do problematiky z hlediska užití značky pro spotřebitele. Koncepce totální 

značky má několik vrstev: 

 jádro značky – první vrstva, která je dána funkcí, kterou značka plní. 

 vnímatelná značka – druhá vrstva, kterou představují základní atributy značky (např. 

logo, jméno, styl nápisu, užité barvy). Do vnímatelné značky zahrnujeme vše, čímž 

můžeme značku identifikovat, či rozpoznat.  

 rozšířená značka – třetí vrstva zahrnuje specifické garance, záruky spolehlivosti a 

bezpečnosti, aj. Patří sem všechny asociace spojené se značkou, které jsou 

zákazníkem vnímány jako hodnota navíc. 

 image značky – čtvrtá vrstva. Image můžeme chápat jako termín, který zastřešuje 

prestiž, osobnost značky, či sílu značky. [15]   
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Vrstvení totální koncepce značky je zřejmé z obrázku 1. 1. Struktura vrstev značky může 

sloužit jako východisko pro analýzu značky, či pro následující rozhodnutí o jejím řízení. [15]   

 

Obr. 1. 1 Koncepce totální značky, zpracováno podle [15]   

1.3.  Prvky obchodní značky 

Prvky značky jsou nástroje s možností patentu, které slouží k odlišení a identifikaci značky. 

Důležitou roli tvoří výběr prvků, který volíme tak, aby tvořily co nejvyšší hodnotu značky. 

Prvky obchodní značky jsou v některých literaturách označovány také jako atributy, elementy, 

či parametry značky. Koncepce totální značky chápe atribut jako senzorický jev charakteru, 

sloužící k identifikaci a odlišení značky. Smyslem atributů značky je ovlivnění cílových osob 

jak z pohledu racionální tak i emocionální roviny. Atributy náleží druhé vrstvě totální značky 

a tvoří vnímatelnou značku. [8, 15]   

Atributy je užitečné rozdělit dle kritéria významnosti při prosazování značky u cílových 

spotřebitelů. Pro klasifikaci kritéria lze značku rozčlenit do tří skupin, základní, doplňkové a 

nadstavbové atributy, jak je vidět na obrázku 1. 2. [15]  

4. Image značky 

3. Rozšířená značka 

2. Vnímatelná značka 

1. Jádro značky 
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Obr. 1. 2 Atributy značky, zpracováno podle [15]   

Základní atributy jsou ty, které vytvářejí prvotní rozlišení značky v cílovém segmentu. Mezi 

tyto prvky patří jméno, logo a celkový způsob zpracování značky. [15]   

Podle Přibové (2000) jsou prvky značky slovní nebo zrakové informace, sloužící k bližšímu 

popisu produktu. Některými prvky značky jsou: 

 jméno, název; 

 logo; 

 symbol; 

 slogan; 

 obal. [12]   

Pro lepší a bližší identifikaci, nepoužíváme pouze jeden prvek značky, ale jejich kombinaci.  

Doplňkové atributy značky jsou prvky podporující a rozvíjející atributy základní.  Jde o 

prvky, které jsou spojeny s vytvářením asociací a postojů ke značce, jsou to slogan, symbol, 

barva či hudební motiv. Tyto atributy se užívají pro větší segmentaci.  

Nadstavbové atributy jsou charakteristické tím, že jejich primární funkce bezprostředně 

nesouvisí se značkou, nýbrž s totálním produktem. V nadstavbových atributech se ukazují 

efekty prvků produktu, které mohou být pro řízení značky důležité. K nadstavbovým prvkům 

řadíme design, barvu či obal produktu. [15]   

nadstavbové atributy 

doplňkové atributy 

základní atributy 
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1.3.1. Jméno 

Část značky, která je vyslovitelná, jedná se o název či slogan produktu. Pomocí strategie 

jména značky výrobci vytvářejí výrobku na trhu identitu. [2]   

Při vývoji jména značky se vybírají taková jména, aby byla pro zákazníky zajímavá, 

smysluplná a lehce zapamatovatelná, nesmí obsahovat dvojsmysly.  

1.3.2. Logo a symbol 

Vizuální prvek značky, popisující značku, který má podstatný význam v budování povědomí 

o značce a odlišování značek. Logo posiluje vazby mezi značkou a jejími vizuálními symboly. 

[12]   

Spotřebitel vidí logo jako jeden z hlavních identifikačních a odlišujících atributů značky. 

Logo je prvkem, který nejvíce zákazníka ovlivňuje a se kterým se nejčastěji střetává. 

1.3.3. Slogan 

Sloganem jsou krátké fráze, které zprostředkovávají informace popisující značku, nebo 

popisují její přínos. Slogany je třeba přizpůsobit cílové skupině zákazníků. Nevýhodou 

sloganu je fakt, že se rychle „oposlouchá“. [12]   

Zákazník vnímá tento prvek značky pomocí audiovizuálních přehrávačů, ne vždy však na něj 

působí pozitivně. Proto by si firmy používající tento prvek měly uvědomit jeho vhodnost, 

popřípadě aplikaci. 

1.3.4. Obal 

Obal plní několik funkcí. V první řadě identifikuje značku, je nositelem popisných a 

přesvědčujících informací, a to minimálně těch, které jsou povinné z právního hlediska. 

Slouží produktu jako ochranný materiál, usnadňuje manipulaci s výrobkem. [12]   

1.4.  Volba prvků obchodní značky 

Obecně rozlišujeme šest kritérií pro volbu prvků značky (mino jiné existují konkrétnější 

hlediska výběru v jednotlivých případech, jak je uvedeno v obr. 1. 3): 

 zapamatovatelnost; 

 smysluplnost; 



 

9 

 

 obliba; 

 přenosnost; 

 adaptabilita; 

 možnost ochrany. [6]   

 

Obr. 1. 3 Kritéria pro výběr prvků značky, zpracováno podle [6]   

Dosažení vysoké úrovně povědomí o značce je nutnou podmínkou pro budování hodnoty 

značky. K naplnění toho cíle mohou být zvoleny prvky značky tak, aby byly ve své podstatě 

zapamatovatelné.  

Smysluplnost výběru prvku značky spočívá v tom, že volíme prvky tak, aby jejich skrytý 

význam napomáhal tvoření asociací se značkou a budoval o ní podvědomí. [6]   

Prvky značky můžeme vybírat dle bohatosti na obrazovou a jazykovou představivost, které 

jsou v zásadě zábavné a zajímavé. Různé asociace vznikající z obliby a přitažlivosti prvků 

značky, mohou hrát zásadní roli v hodnotě značky. Mnohdy platí, že čím méně hmatatelné 

jsou benefity produktu, tím významnější je kreativní potenciál jména značky a ostatních prvků 

značky, sloužících k zachycení nehmotných charakteristik značky.  

Přenosnost je hlavním kritériem jak v kategorii produktu, tak v geografickém pojetí. Výhodou 

z nepříliš smysluplných titulů je, že se snadno překládají do cizích jazyků, neboť nemají 

Oblíbenost:  

 zábavný, zajímavý,  

 bohatý na vizuální a slovní zobrazení,  

 esteticky příjemný.  

 

 

 

Smysluplnost:  

 popisný,  

 přesvědčující. 

Adaptabilita:  

 flexibilní,  

 aktualizovatelný. 

Převoditelnost:  

 vnitřní i mimo produktové kategorie, 

 skrze geografické hranice a kultury. 

Výběr prvků značky 

Ochrana:  

 legální,  

 proti konkurenci. 

 

Zapamatovatelnost:  

 snadno rozpoznatelný, 

 snadno vybavitelný. 



 

10 

 

skrytý význam. V některých případech je přenosnost obchodní značky do cizích jazyků či 

kultur nevhodná, proto bychom tomuto kritériu měli věnovat pozornost. 

Dalším důležitým faktorem je adaptabilita značky v čase. Adaptabilní prvek značky je takový, 

který uspokojuje potřebu být současným, či aktuálním. Větší míra adaptability, nebo 

flexibility usnadňuje aktualizaci značky. [6]   
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2. Řízení obchodní značky 

Řízení značky je integrovaný, ucelený a strategický systém plánovacích, analytických, 

rozpočtových a realizačních aktivit, sloužících k procesu řízení značky. Řízení se rozvíjí 

v souladu s rostoucími nároky, které jsou na značky kladeny. Hlavními úkoly moderního 

řízení jsou: 

 přetvořit značku pomocí přidané hodnoty; 

 držet diferenciační přínos značky; 

 podporovat myšlení značkové a překlenout myšlení produktové. [12]   

2.1.  Identita značky 

Identita značky je odlišující nebo ústřední myšlenka a způsob, jak značka touto myšlenkou 

komunikuje se svými účastníky. [3]   

Identita značky poskytuje účel, význam a směr značce. Identita má zásadní význam pro 

strategické vize značky, je hnací silou jedné ze čtyř rozměrů značky, a to asociací se značkou. 

Identita je nejvlivnější částí značky, měla by pomoci k zavedení vztahu mezi zákazníkem a 

značkou. Vytváří nabídku konkrétní hodnoty, která obsahuje pro zákazníka význam 

sebevyjádření, citový a v neposlední řadě funkční smysl. [1, 14]   

Identita je svazek funkčních a duševních sdružení s danou značkou. Identita značky obsahuje 

následující prvky vnímání značky, kulturu, osobnost, umístění, vztahy a prezentaci značky.  

Identita značky vychází z organizace. Značka je díky své identitě unikátní. Organizace 

s unikátní identitou zlepšuje povědomí o značce, motivuje pracovníky, kupce a zkvalitňuje 

firemní styl.  

Identita vede k věrnosti značky, vysoké důvěryhodnosti, preferenci značky, dobré ceně a 

k dobrým finančním výnosům, je základním nástrojem uznání ze strany zákazníků a zastupuje 

značku v odlišnosti od konkurence. Pomáhá firmě vyjádřit zákazníkům a cílovému trhu o 

jakou organizaci jde. To zaručuje spotřebitelům důvěru vůči organizaci, která následně 

vytváří bezprostřední spojení mezi zákazníkem a organizací. Identita by měla odrážet trvalé 

kvality značky. [22]   

Struktura identity je dvojí, základní a rozšířená. Ústřední neboli základní identita je nadčasová 

esence značky, zůstává pravděpodobně konstantní, i přestože se značka posune směrem 
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k novým trhům a výrobkům. Rozšířená identita obsahuje jednotlivé prvky identity, 

semknutých do významných organizovaných skupin. [1]   

2.2.  Osobnost značky 

Osobnost značky je chápána jako soubor lidských vlastností spojených s danou značkou. 

Osobnost je schopna rozlišit svého nositele a dlouhodobou platnost. Koncepce osobnosti 

značky má prvoplánový význam pro její hodnotu.  Značku můžeme v první řadě popsat 

demograficky (pohlaví, stáří a sociální postavení), pomocí životního stylu (zájmy, názory a 

aktivity) nebo pomocí lidských vlastností (příjemnost, spolehlivost či otevřenost). [1]   

I když každý intuitivně ví, co osobnost značky znamená, její bližší pochopení se stává obtížné 

v momentě odlišení hranice mezi značkou a souvisejícími pojmy, jako jsou identita a image 

značky, díky čemuž dochází k záměně těchto pojmů. [10]   

Prvotní hnací silou osobnosti značky mohou být charakteristiky spojené s produktem. 

Osobnost značky může být ovlivněna i třídou výrobku. Hnací silou osobnosti jsou vlastnosti 

dvojího typu: 

 vlastnosti spojené s výrobkem; 

o zde zahrnujeme výrobek, obal, cenu a vlastnosti; 

 vlastnosti nesouvisející s výrobkem; 

o obsahují obraz uživatele, sponzorství, symbol, věk, reklamní styl, zemi 

původu, obraz společnosti, osobnost v čele firmy. [1]   

2.3. Hodnota značky  

Hodnota značky je odlišující symbol, který má ve své podstatě znalost značky na nákupní 

chování zákazníků. Hodnotou značky je vybudována věrnost značce, která je projevem ochoty 

spotřebitelů počkat si na značkový produkt, pokud právě není dostupný. [1]   

Hodnota obchodní značky je sada aktiv a pasiv, propojených se symbolem či jménem, které 

zvyšují (popřípadě snižují) její hodnotu, kterou služba nebo výrobek přináší společnosti. 

Řízení hodnoty značky obsahuje také investice, které jsou důležité pro vytvoření a posílení 

těchto aktiv.   
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Hlavní kategorie hodnoty jsou: 

 Znalost jména značky. 

 Věrnost značce. 

 Vnímaná kvalita. 

 Asociace spojené se značkou. [1]   

Příloha 1 poskytuje přehled o tom, jak hodnota značky vytváří hodnotu výrobku. Obsahuje 

kategorii hodnoty „Další vlastnická aktiva“, jsou to aktiva jako patenty, licence či channel 

relationships (tok vztahů). [1]   

Hodnotu značky popisujeme tak, že zákazník hledá osobní vztah ke značce na hladině 

emociálních a racionálních prvků. Smyslem je zjistit, jak jsou racionální prvky převáděny do 

roviny emocí, zda pozitivně či negativně.  

K budování hodnoty jsou třeba určité nástroje, jako prvky značky, marketingové programy a 

sekundární asociace. [12]   

2.4. Oceňování značky 

Vstup do oceňování značky tvoří hodnocení značky na základě jejího vnímání spotřebiteli. 

Metod pro oceňování značek je několik, vycházejí z analýzy trhu, ve které se hodnotí situace 

v poměru s konkurenčními výrobky, dále obsahují finanční analýzu značky pro stanovení 

výnosů z prodeje značkových výrobků. [5]   

Pro oceňování značky lze použít mnoho metod, např.: 

 Oceňování založené na nákladech. 

 Oceňování na základě trhu. 

 Metoda „osvobození“ od licenčního poplatku. 

 Metoda ekonomického užitku. [4]   

Značku lze oceňovat na základě skutečných nákladů použitých na její tvorbu nebo na 

nákladech její případné obnovy, které mohou být od nynější hodnoty velmi vzdálené.  

Pomocí informací o tržních transakcích srovnatelných značek, lze hodnotu značky odhadnout 

na základě srovnání s jinými značkami. Tento postup není považován jako základní metoda 

oceňování, neboť používané informace jsou vzácné a značky jsou jedinečné. [4]   
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Metoda „osvobození“ od licenčního poplatku je založena na předpokladu získání licence 

obchodní značky od jejího majitele, který bude mít právo za užívání značky účtovat licenční 

poplatek. V případě vlastnického práva na tuto značku k platbě nedochází. Při použití této 

metody je stanoven odhad pravděpodobných budoucích tržeb. Na základě stanovení sazby 

licenčního poplatku je možno zjistit výši příjmů. Hodnota obchodní značky je pak 

diskontována v čisté současné hodnotě, jako tok nárokovatelných licenčních poplatků za 

užívání obchodní značky. [4]   

Metoda ekonomického užitku je pro oceňování značky nejpoužívanější, zabývá se 

ekonomickou hodnotou, kterou nabývá pro svého majitele při současném použití obchodní 

značky. Tento proces je v podstatě oceňováním cash-flow, který se zabývá výnosem 

plynoucím z vlastnictví značky. Metoda vychází z diskontované hodnoty budoucích výnosů, 

které jsou předmětem prodeje značkových, nikoli neznačkových výrobků. Toky hotovosti se 

formulují jako nynější hodnota na základě určení diskontní sazby, která zohledňuje rizika, jež 

jsou s tokem hotovosti spojena. Tento typ oceňování je založen na interních informacích, 

doplněných o informace z externě prováděného výzkumu trhu. Nepočítá s hodnotou značky, 

která je používaná jiným majitelem, ani s „očekávanou hodnotou“, která je dána novým 

využitím značky. [4, 27]   

Ocenění značky se využívá v mnoha oblastech: 

 daňové plánování, 

 podklady pro vyřizování půjček, 

 podklady pro soudní spory,  

 poskytování licencí a franšízy, 

 vnitřní marketingové řízení, 

 přidělování rozpočtových zdrojů v oblasti marketingu,  

 plánování fúzí a akvizic, 

 přezkoumání portfolia. [4]   

2.5.  Budování značky 

Obchodní značku budujeme podle modelu CBBE, který slouží všeobecně k popisu procesu, 

jehož prostřednictvím vytváříme strukturu znalosti značky pro vytvoření její hodnoty. Hlavní 
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pro tento pohled je vytvoření příbuzných, jedinečných a silných asociací se značkou, které 

jsou součástí jejího významu. Identifikace potřebných struktur znalostí značky obsahuje 

positioning značky. [6]   

Budování značky sahá daleko za vytváření povědomí o jméně a slibu pro zákazníky. Cesta 

budování firemní duše, což je pro mnoho firem obchodní značka, vede přes komunikaci jak 

interní tak externí, která zaručuje zákazníkům, že dostanou, to co značka slibuje.  

Stavební strategie značky musí být pokaždé založena na jádru značky, jejím sdružení a 

hodnotě. Služby a výrobky jsou neodmyslitelnou součástí značky. Význam a obsah těchto 

rozměrů se může s průběhem času měnit, proto je musíme řídit. Dalším důležitým prvkem je 

vypracování architektury produktové řady značky, pro značky na různých úrovních je důležitý 

harmonický a jednotný systém. [7]   

Úspěšné budování silné značky může být vnímáno z pohledu kroků či sekvencí, v nichž každá 

etapa je podmíněna dovršením předchozího kroku. 

 Zajistit identifikaci zákazníků se značkou a povědomí značky v mysli zákazníků. 

 Jednoznačně určit význam značky v myslích spotřebitelů pomocí velkého množství 

hmotných i nehmotných asociací spojených s vlastnosti produktu.  

 Probudit správné reakce zákazníků na význam a identifikaci značky. 

 Proměnit reakci na značku tak, abychom vytvořili věrný, aktivní a intenzivní vztah 

mezi značkou a zákazníkem. [6]   

Kroky k vytvoření správné identity, reakce na značku, významu značky a vztahu ke značce 

jsou spletitým a složitým procesem. [6]   

2.6.  Positioning značky 

Podle Kotlera je positioning „akt navržení nabídky a image firmy tak, aby měla výhradní a 

hodnotnou pozici v myslích cílového spotřebitele.“ Positioning obsahuje nalezení optimálního 

místa v myslích zákazníků či segmentu trhu, aby na produkt nebo službu mysleli správným či 

žádoucím způsobem. Positioning identifikuje optimální polohu značky a její konkurence u 

spotřebitelů tak, aby maximalizovat budoucí přinos pro firmu.   

Rozhodování o positioningu podle modelu CBBE vyžaduje v první řadě určení referenční 

sféry (identifikace cílového trhu a charakteru konkurence), a ideálních asociací se značkou, 

které žádají příslušnost do kategorie a odlišnost značky. [6]   
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Správný positioning značky napomáhá vést strategii marketingu pomocí objasnění, co značka 

znamená, nakolik je podobná konkurenci, jak je jedinečná a proč by si zákazníci měli značku 

koupit. Na positioning mají vliv čtyři proměnné, a to kdo je konečný spotřebitel, kdo jsou 

klíčoví konkurenti, do jaké míry se značka podobá produktům konkurence a nakolik se 

značka liší od konkurence.  

Charakteristika spotřebitelského trhu je důležitá, neboť každý zákazník může mít odlišnou 

strukturu znalosti značky a rozdílné vnímání a preference značky. [6]   

2.7. Audit značky 

Audit značky slouží k určení její hodnoty a faktorů, které ji nejvíce ovlivňují. Cílem auditu je 

stanovit zdraví značky, odhalit původ identity a navrhnout možnosti pro zvýšení její hodnoty. 

Audit se zabývá externím prostředím, hlavně pak zákazníky a spotřebiteli. [12]   

Audit značky je důkladné prošetření aktuální pozice značky na trhu. Srovnává značku 

s konkurenty. Výsledek auditu určí strategické prvky, které napomáhá zlepšit postavení a 

konkurenceschopnost v rámci oboru. [21]    

Proces auditu má 4 části a to charakter trhu, indikátor hodnoty značky, popis hodnoty značky 

a konkurenční strategii a taktiky.  

Charakter trhu zkoumá situaci věcí z úhlu spotřebitelského a tržního. Smyslem této části 

auditu je pochopit fungování trhu, podle čeho se zákazníci rozhodují k nákupu, tj. jak si 

utvářejí mínění na produkt a jak tvoří svou nakupovací vůli. [12]   

Charakter trhu lze odvodit z následujících charakteristik: 

 průměrná četnost značek, které spotřebitelé spontánně uvádí v analyzované skupině 

výrobků; 

 samovolná znalost čtyř až pěti dominujících značek; 

 rozhodovací kritéria pro koupi; 

 síla postoje k oblíbené značce; 

 procento generických výrobků ve spotřebě. [12]   

Mezi indikátory hodnoty značky řadíme znalost značky, tržní podíl, cenovou pružnost, 

citlivost na značku, vůdčí postavení značky v mysli spotřebitelů, hodnocení atributů image, 
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věrnost zákazníků značce, inovace (v oblasti distribuce, cenové tvorby, kvality výrobku a 

výrobku samotného), konzistentnost komunikace značky v čase a další. [12]   

Konkurenční strategie a techniky slouží ke zpracování přehledu komunikačních strategií. 

Tento krok slouží především k analýze reklamy, zaměřuje se na značku a nejbližší 

konkurenci.  

Audit značky je prvotním krokem kontinuálního sledování značky. Navazuje na něj tzv. 

trackingové studie, které jsou typické zpracováním v krátkém časovém intervalu, zjišťují se 

jen nejdůležitější charakteristiky hodnoty značky. Zařazuje se do nich povědomí o značce, 

image značky, a to z pohledu příznivého naladění, síly a jedinečnosti. [12]   
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3. Ochrana značky 

Ochrana značky je poskytována registrací ochranné známky, která je zapsána do rejstříku, 

který má ve správě Úřad průmyslového vlastnictví, nebo v některých státech na základě jejího 

samotného užívání, u něhož se také doporučuje registrace dané značky. [18]   

V legislativě České republiky je ochranná známka upravena zákonem č. 441/ 2003 Sb., o 

ochranných známkách v plném znění. „Ochrannou známkou může být za podmínek 

stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, 

včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je 

toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné 

osoby.“ [31]   

3.1. Ochranná známka 

Podle Pipkové (2007) „je ochranná známka značka, kterou oprávněný subjekt označuje své 

zboží jako jím vyrobené (tovární značky) nebo jím prodávané (obchodní značky, aby prokázal 

jeho pravost.“ Ochranná známka může být obrazová, slovní, kombinovaná či jiná značka, 

která je zapsaná stanoveným způsobem do rejstříku ochranných známek.  

Ochranné známky jsou jednou z kategorií práv duševního vlastnictví, respektive 

průmyslových práv, která patří k právům absolutním a umožňují oprávněným osobám určitá 

práva k nehmotným statkům, kterými jsou rozuměny projevy osobnosti a výrobky tvůrčí 

mentální činnosti, ale také další hodnoty, které mají hospodářský význam (např. obchodní 

jméno, označení původu). Známkové právo má specifické postavení, jedná se o jedinečné 

právo užívání označení výrobků či služeb.  

Ochranná známka je nehmotným statkem, náleží do série práv na ochranu průmyslového 

vlastnictví. Ochrannou známku lze považovat za způsob identifikace zvláštní tvůrčí činnosti, 

která je spojena s konkrétní osobou, lokalitou či osobou. [11]   

Pro Českou republiku se používají tyto skupiny ochranných známek: 

1. národní ochranné známky; 

2. mezinárodní ochranné známky; 

3. ochranné známky Evropských společenství; 

4. všeobecně známé ochranné známky. [23]   
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Nejběžnější kategorií jsou národní ochranné známky, které vznikají na podkladu přihlášky 

ochranné známky českou fyzickou či právnickou osobou k Úřadu průmyslového vlastnictví. 

Účinky národní ochranné známky jsou pouze na území České republiky. Jedná se o známku 

s původem v České republice. [23]   

Na území České republiky jsou ochranné známky, které jsou zapsány: 

 v rejstříku ochranných známek, který je veden Úřadem průmyslového vlastnictví.  

 v rejstříku, který je veden Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě 

mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu 

obchodních nebo továrních známek nebo protokolu k Madridské dohodě. 

 v rejstříku, který je veden Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu dle nařízení 

Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství. 

 na území České republiky všeobecně známé ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy 

na ochranu průmyslového vlastnictví a dohody o obchodních aspektech práv 

duševního vlastnictví. [31]   

Vlastník ochranné známky má právo domáhat se u soudu toho, aby ohrožení nebo porušení 

práva bylo zakázáno a aby byly odstraněny následky porušení. Dále může vlastník požadovat 

stáhnutí z trhu a následné zničení produktů, jejichž výrobou či uvedením na trh nebo 

uschováním by došlo k porušení či ohrožení práva, které je chráněno tímto zákonem.   Má 

právo domáhat se adekvátního zadostiučinění, třeba i v peněžní formě.  

Majitel ochranné známky má právo na informaci o původu produktu či doklad provázející 

výrobky vůči všem, kdo uvádí či zamýšlí uvést na trh služby nebo výrobky mající na obalech, 

či dokladech, které je provázejí, označení shodující se nebo podobající se jeho ochranné 

známce. Rozhodnutí o tomto právu je uloženo soudu, který může žalobu zamítnout, pokud by 

bylo v nepoměru k důležitosti porušení či ohrožení. [19]   

Mezinárodní smlouvy, jejichž členem je České republika, umožňují zápis ochranných známek 

pro všechny členské země pomocí Úřadu Mezinárodní organizace průmyslového vlastnictví. 

Tyto smlouvy dovolují subjektům z České republiky podat přihlášku pomocí jednoho 

formuláře do více zemí, které také podepsaly mezinárodní smlouvy. Stejně tak osoby z jiných 

zemí, které podepsaly mezinárodní smlouvy, mohou podat přihlášku ochranné známky účinné 

v České republice.  
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České republice z členství v Evropské unii, nebo také v Evropských společenstvích, vyvstává 

možnost podat přihlášku k tzv. ochranné známce společenství. Osoba, či subjekt, který vlastní 

tuto ochrannou známku, získává její ochranu ve všech státech Evropské unie. [23]   

Všeobecně známé ochranné známky jsou chráněny na základě mezinárodních úmluv. Jejich 

podstatou je, že majitel všeobecně známé ochranné známky má právo zabránit ostatním 

osobám v užívání této ochranné známky, a to ve všech třídách služeb a výrobku bez ohledu na 

to, ve které konkrétní třídě je známka registrována.  

Podle Niceského třídění výrobků a služeb jsou výrobky a služby rozděleny celkem do 45 tříd 

z toho 11 tříd služeb a 34 tříd výrobků. V přihlášce ochranné známky je nutno specifikovat, 

ke kterým třídám výrobků či služeb se daná známka má vztahovat, neboť ochranné známky 

chrání pouze označení přihlášené k určitým třídám. Není vyloučena existence shody či 

obdobnosti označení, pokud nepřekrývají třídy služeb a výrobků, pro něž jsou známky 

přihlášeny. [23]   

Pařížská unijní úmluva je základem pro právní úpravy zabývající se ochrannými známkami, 

které náleží do oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Pařížská unijní úmluva zajišťuje 

příslušníkům všech členských států stejnou ochranu v těchto státech. Předmětem ochrany 

Pařížské úmluvy jsou obchodní jméno, tovární či obchodní známky, známky služeb, patenty 

na vynálezy, průmyslové vzory nebo modely, užité vzory a údaje o provenienci označení nebo 

výrobku jiného původu. [11]   

3.1.1. Registrace ochranné známky 

Registrace ochranné známky je realizována zápisem ochranné známky do rejstříku, o který se 

žádá podáním písemné přihlášky Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví. Žádost o zápis 

ochranné známky a formulář přihlášky lze získat na stránkách Úřadu průmyslového 

vlastnictví. [26]   

Do přihlášky je nutno uvést soupis výrobků a služeb, pro které požadujeme zápis ochranné 

známky, v posloupnosti podle jednotlivých tříd. V praxi není nutností vyjmenovat přesně 

konkrétní výrobky a služby, pro které se ochrana vyžaduje, stačí v přihlášce uvést čísla 

požadovaných tříd a jejich příslušná záhlaví. Přihlašovateli ochranné známky vzniká dnem 

podání přihlášky právo přednosti. [23]   

Podanou přihlášku přezkoumá Úřad průmyslového vlastnictví z hlediska obsahu veškerých 

předepsaných náležitostí. Kontroluje se také, zda přihlašovaná ochranná známka obsahuje 

náležitosti některé starší ochranné známky odlišného vlastníka, jestli by mohlo docházet 
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k záměně se starší známkou. Pokud jsou uvedené náležitosti dodrženy, Úřad přihlášku 

uveřejní ve Věstníku. Po podání přihlášky plyne lhůta 3 měsíců, během kterých mohou třetí 

osoby podat námitky z příčiny, že se uveřejněná známka blíží svou podobností starší známce, 

kterou má ve vlastnictví osoba podávající námitky. [23]   

Přihláška národní ochranné známky musí obsahovat: 

 žádost o zápis ochranné známky do registru; 

 příjmení a jméno fyzické osoby, adresu místa trvalého pobytu, případně doručovací 

adresu, pokud je přihlašovatelem fyzická osoba či obchodní firma, pokud je 

přihlašovatelem právnická osoba název a adresa sídla; 

 údaje totožnosti zástupce, je-li v zastoupení přihlašovatele;  

 soupis výrobků a služeb, pro které požaduje zápis ochranné známky; 

 plošné vyobrazení či znění přihlašované ochranné známky. [26]   

Pro bližší charakteristiku ochranné známky, která je předmětem zápisu, je nutno vyplnit 

příslušné kolonky formuláře Úřadu. Pomocí nichž přihlašovatel určí specifika ochranné 

známky, zda je vyobrazena v běžně používaném písmu, či nikoli, jestli se jedná o ochrannou 

známku obrazovou, slovní či kombinovanou, prostorovou nebo slovní grafickou. Dále 

specifikuje barvu známky, zda se skládá z jedné barvy, nebo je kombinací barev, jestli je 

provedení černobílé nebo barevné. U ochranné známky, která je tvořena pouze barvou musí 

přihlašovatel charakterizovat přesný barevný odstín, kterým je značka tvořena, například 

uvedením odstínu číslem dle vzorníku barev.  Následně specifikuje, zda je ochranná známka 

kolektivní či nikoli.  

Je-li přihlašované označení v jiné, než běžné velikosti, musí přihlašovatel k přihlášce přiložit 

tři zobrazení o rozměru A8 až A4, která jsou schopná zřetelně reprodukovat označení ve 

všech detailech. Pokud je přihláška podávána elektronicky s elektronickým podpisem, 

přikládá se pouze jedno zobrazení. [26]   

Ochranná známka má platnost po dobu 10 let od data podání přihlášky. Po uplynutí uvedené 

doby ochranná známka zaniká, pokud přihlašovatel nezažádá o obnovení zápisu ochranné 

známky, o kterou lze zažádat v posledním roce platnosti ochranné známky. Celková platnost 

ochranné známky není omezena horní hranicí, lze ji proto stále prodlužovat. [25]   
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4. Obchodní značka v praxi 

Pro popis obchodní značky v praxi jsem si zvolila 4 průmyslové firmy z mého okolí. 

Společnost BRANO a. s. jsem si vybrala, protože jsem v této firmě vykonávala praxi, dalším 

důvodem pro výběr této společnosti byla její bezproblémová komunikace. Společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a. s., Třinecké železárny a. s. a Vítkovice Machinery Group jsem 

zvolila z důvodu, že jsou třemi největšími hráči na průmyslovém poli u nás. U každého 

průmyslového podniku prezentuji jeho obecné informace a historii. Při analýze uplatnění 

obchodní značky na průmyslových trzích jsem vyhledala podoby jednotlivých značek. V 

této fázi práce mě zaujal vývoj loga jednotlivých společností. 

4.1. BRANO a. s. 

Historie 

Vznik společnosti je datován na 28. října 1862, kdy byla založena továrna na výrobu 

drobného železářského zboží. V roce 1867 změnila svůj statut na veřejnou obchodní 

společnost. Ke dni 30. prosince byla v. o. s. převedena pod akciovou společnost Branecká 

továrna na drát, plechové zboží a hřebíky. V této době měla společnost sídlo v Opavě. [17]   

V roce 1927 byla společnost převzata americkou společností YALE and Town Manufacturing 

Co., se sídlem ve Stampfordu. V tomto období začala výroba produktů, které firma vyrábí 

dodnes, jako různé typy zámků, řehtačkové zvedáky, hydraulické dveřní zavírače a jiné 

technicky pokrokové výrobky.  

Rok 1946 pro podnik znamenal znárodnění, což pro firmu znamená přejmenování. Stávají se 

z ní Branecké železárny národní podnik se sídlem v Brance u Opavy. Jejich výrobní program 

se orientoval na zadlabávací a visací zámky, stavební odlitky z šedé či temperované litiny a 

kování. [17]   

V průběhu let byla výroba rozšířena o nábytkové a stavební kování, zavírače, autozámky. 

V roce 1972 podnik zakoupil licenci pro bezpečnostní automobilové zámky BOMORO I. a II, 

rozvíjí se tak výroba pro automobilový průmysl a segment zavíračů dveří a zvedacích 

zařízení. Dne 1. 7. 1988 vznikají Branecké železárny a strojírny, státní podnik, které měli 

sídlo v Hradci nad Moravicí.  

K 1. 5. 1992 byla firma založena jako BRANO a. s. se sídlem v Hradci nad Moravicí. Stalo se 

tomu tak na základě privatizačního projektu, který byl schválen usnesením vlády ČR.  
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V roce 1999 BRANO a. s. vstupuje do společnosti ATESO, což bylo základem ke vzniku 

společnosti BRANO GROUP a. s. v roce 2000. Rok 2004 zaznamenal fúzi podniků BRANO 

a BRANO-ATESO. [17]   

Obecné informace  

BRANO je dynamickou společností, která je vybudována na dlouholeté tradici. Podnik je 

vývojový společník, který se orientuje na kvalitní elektromechanické výrobky, zamykací a 

zavírací systémy, výrobky pro automobilový průmysl, manipulační techniku a drobné odlitky. 

Vizí společnosti je naplňovat očekávání obchodních partnerů odpovědným postojem 

zaměstnanců a následně budovat strategické poměry na globálním trhu. [17]   

Obchodní značka 

Vývoj obchodních značek společnosti BRANO a. s. je vyobrazen na obrázku 4. 1. Všechny 

tyto značky jsou zapsány jako ochranné známky podniku. Loga podniku mají společný prvek 

a tím je, že ve svém vyobrazení nesou název společnosti, který je zobrazen velkými tiskacími 

písmeny. Doporučené barevné provedení obchodních značek je tmavě modré vyobrazení na 

bílém nebo stříbrném podkladu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 1 Obchodní značky společnosti a doba jejich působnosti, zpracováno podle [32]   

Zpracování prvotního loga, které bylo používáno od roku 1967-1996, užívá odlišného druhu 

písma a rozdílného orámování, které má kulatější rohy a nemá tak výrazně oblou horní a dolní 

část ohraničení.  

Prvotní značku vystřídalo logo, které bylo užíváno od roku 1996-1999 bylo odlišné stylem, 

umístěním písma spíše do horní části loga a jeho následné prodloužení až po spodní část. 

1967-1996 1996-1999 

1999- nyní 
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Rozdílný je i styl lemování značky, v tomto případě jsou použity výraznější hrany a oblejší 

horní a dolní část.  

V současné době BRANO užívá loga kombinovaného typu, které je znázorněno na obrázku 4. 

2. Od předchozího se liší pouze tím, že obsahuje v horní pravé části loga symbol ®. Dále 

používá dva slogany „ Brano zavírá samo.“ a „ Brano Group zámky, zvedáky, autodíly pro 

všechny světadíly.“ [17]   

 

Obr. 4. 2 Současné logo společnosti BRANO, zpracováno podle [17] 

4.2.  ArcelorMittal Ostrava a. s. 

Historie 

Historie společnosti se začala psát roku 1942, kdy Vítkovické železárny započaly výstavbu 

jižního závodu v Kunčicích. Vedla je k tomu omezenost rozvoje vzhledem k umístění ve 

městě. V letech 1947-1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, v té době 

ještě součástí Vítkovických železáren. Dne 31. prosince 1951 došlo k osamostatnění závodu a 

vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda (dále NHKG), národní podnik.  

První etapa existence podniku je datovaná mezi lety 1951-1958. Závod tvořilo pět 

koksárenských baterií, dvě vysoké pece, pět hlubinných a čtyři siemens-martinské pece, 

válcovna trub, blokovna, slévárna a část elektrárny s vodohospodářstvím. Další etapa 

proběhla v letech 1958-1961, kdy byla rozšířena kapacita pro produkci primárních surovin 

jako koks, ocel a surové železo. V tomto období byly stavěny provozy pro následné 

zpracování těchto produktů. Také byla zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu 

osobních, nákladních a traktorových kol. Ostatní provozy byly zvětšovány. [16]   

V roce 1967-1985 proběhly modernizace martinských pecí na pece tandemové a investice do 

výstavby válcovny, centrální kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie. Rok 1989 

znamenal pro závod změnu názvu z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. Tato změna 

nesla další významné technologické události, zejména však plynulé odlévání oceli.  
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V letech 1993-1999 byly připojena další zařízení pro plynulé lití oceli, což přineslo větší 

výtěžnost oceli a nižší energetickou náročnost. Neméně důležitou událostí byla výstavba 

válcovny na výrobu širokého a za tepla válcovaného pásu, která vedla k označení komplexu 

pásová minihuť.  

V lednu 2003 koupil v rámci privatizace Novou Huť Lashmi Mittal, jehož strategie je 

založena na modernizaci a restrukturalizaci upadajících oceláren. V polovině dubna 2003 

vzniklo nové jméno společnosti a to ISPAT Nová Huť, a. s. Koncem roku 2004 společnost 

změnila název na Mittal Steel Ostrava, a. s. Z některých provozů jako JÄKL Karviná, a. s., 

Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s. se staly příbuzné nebo dceřiné 

podniky. [16]   

Dne 27. července 2007 valná hromada schválila změnu obchodní firmy na ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Tímto krokem se vedení společnosti chtělo zapojit do jednání prezentace 

koncernu ArcelorMittal. Společnost předpokládá, že novým jménem a značkou posílí význam 

společnosti a to nejen obchodní. Nová značka firmě umožní prezentovat se jako silná 

dynamická společnost a huť mezinárodní hodnoty. [24]   

Obecné informace  

Výrobní aktivita společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. je zaměřena v první řadě na výrobu a 

zpracování surového železa, oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní produkce 

představují dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba z největší části vyrábí 

silniční svodidla a části důlní výztuže. Vlastními obslužnými závody si společnost zajišťuje 

servis a obslužné činnosti. [16]   

Obchodní značka 

K 1. červnu 2007 byla koncernem ArcelorMittal zveřejněna obchodní značka, která je 

zobrazena na obrázku 4. 3. Nová identita je vyvinuta s cílem vyzdvihnout jedinečnost, 

transformační energii, hodnotu koncernu a v neposlední řadě zvýšit přitažlivost a prestiž 

společnosti, která vznikla fúzí dvou největších ocelářských podniků a to Mittal Steel a 

Arcelor. Vychází ze skutečnosti, že oba tyto podniky sehrály důležitou roli v přeměně 

mezinárodního ocelářského průmyslu k jeho dlouhodobé udržitelnosti. [25]   
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Obr. 4. 3 Vývoj loga ArcelorMittal, zpracováno podle [25]   

Firma také prezentovala své nové motto: „Transforming tomorow.“ pro Českou republiku 

„Tvoříme budoucnost.“. Nosnými elementy tohoto motivu jsou tři klíčové hodnoty, trvalá 

udržitelnost, kvalita a vůdcovství. [25]   

Předchozí vývoj loga, jak je vyobrazen na obrázku 4. 4, byl spojen s přeměnami jména huti: 

 od 31. 12. 1951 NOVÁ HUŤ KLEMENTA GOTTWALDA, národní podnik 

 od 1. 4. 1990 NOVÁ HUŤ, státní podnik 

 od 22. 1. 1992 NOVÁ HUŤ a. s. 

 od 11. 4. 2003 ISPAT NOVÁ HUŤ a. s. 

 od 28. 2. 2005 Mittal Steel Ostrava a. s. 

 od 1. 8. 2007 ArcelorMittal Ostrava a. s. [24]  

Obr. 4. 4 Historický vývoj loga společnosti ArcelorMittal, zpracováno podle [16]   

4.3. Třinecké železárny a. s. 

Historie 

Třinecké železárny založil Arcivévoda Karel Ludvík Jan Josef Vavřinec Rakouský, vévoda 

těšínský, který byl synem císaře Leopolda II. a bratrem Františka I. v roce 1839, kdy byly 

majetkem Těšínské komory, kterou byly provozovány do roku 1906. 

V roce 1906 byly Třinecké železárny prodány Rakouské báňské a hutní společnosti, která 

sídlila ve Vídni. V této době proběhla modernizace a konsolidace, proběhlo spuštění první 
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válcovací tratě s elektrickým pohonem. V roce 1918 prošla Rakouská báňská a hutní 

společnost nostrifikací, při které vzniká česká společnost s francouzským kapitálem, pro 

kterou se sídlem stává Brno. [28]   

V období II. světové války byly železárny výrazně poškozeny a následně znárodněny. Rozvoj 

železáren pokračoval v době socialistického Československa, v tomto období se přikládal 

význam podpoře těžkého průmyslu.  

Nejvyšší produkce oceli a válcovaného materiálu železárny dosáhly v 80. letech 20. století, 

kdy byl kladen důraz na zavádění moderních hutních technologií. V roce 1989 prošla 

společnost privatizací, o dva roky později se stala státním podnikem. V průběhu let 1994 - 1996 

se podíl státu snižoval, což vedlo k úplnému odstátnění. V roce 1996 se stala vlastníkem 

Třineckých železáren společnost Moravia Steel. Dnes jsou Třinecké železárny významným 

hutním podnikem a důležitým prvkem města Třinec. [28]   

Obecné informace 

Třinecké železárny jsou producentem dlouhých válcovaných ocelových výrobků. Na nynější 

produkci oceli v ČR se podílejí přibližně jednou polovinou. Cílem Třineckých železáren 

v současné době je snižování nákladů, dokončení plánovaných investic a ochrana životního 

prostředí. Primární vizí podniku je vybudovat úspěšný a stabilní podnik pro další generace. 

Třinecké železárny jsou vyspělý průmyslový podnik, který vychází z tradic hutnictví. [28]   

Obchodní značka 

Obrázek 4. 5 znázorňuje původní značku Třineckých železáren, která byla registrovaná 

od roku 1929 v 72 zemích. Značka obsahuje kruh, kterému uvnitř náleží trojúhelník, pro který 

jsou typická kladívka v jeho stranách. Levé kladívko prezentuje doly, pravé pak hutě a 

kladívko na spodní straně trojúhelníku vyjadřuje průmysl všeobecně. Tato značka se užívá 

dodnes u razníků na výrobky. [33]   

 

 

 

Obr. 4. 5 Původní značka Třineckých železáren, zpracováno podle [33]   

Na obrázku 4. 6 je vyobrazen vývoj loga od roku 1950- 1989. Loga jsou specifická podle 

období, kdy byly použity a také jaké jméno firma nesla, 1950-1957 TŽ V. M. Molotova, 

1957-1989 TŽ VŘSR. [33]   
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Obr. 4. 6 Loga společnosti v letech 1950-1989, zpracováno podle [33]   

Obrázek 4. 7 zobrazuje loga Třineckých železáren po roce 1990. Dnešní podoba logotypu se 

od původní značky, vyobrazené na obrázku 4. 5, v zásadě moc neliší, viditelné rozdíly jsou 

v síle čar a použití většího trojúhelníku v kruhu. Třinecké železárny užívají slogan „ Kvalita 

prověřená časem“. [28, 33]   

   

Obr. 4. 7 Loga společnosti Třinecké železárny od roku 1990, zpracováno podle [33]   

4.4. Vítkovice Machinery Group 

Historie 

Historie společnosti Vítkovice začala v roce 1828 vydáním přípisu arcibiskupa Rudolfa 

Habsburského, ve kterém Riepl a správce frýdlantských železáren založili železárenský 

závod. K založení železáren si vybrali strategické místo, které zaručovalo dostatek potřebných 

surovin, a také se nacházely na plánované trase z Vídně do solných dolů v Polsku.   

V roce 1835 Vítkovické železárny dostal do pronájmu Salomon Mayer Rothschild, který je o 

osm let později, tedy v roce 1843, odkoupil. První vysoká pec v monarchii byla spuštěna 

v roce 1836. Tato doba započala v mechanické dílně výrobku parních strojů a mostů. [29]   
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Vítkovickými železárnami od roku 1847-1928 byly založeny firmy Siemens, Linde, US Steel, 

Kobe Steel a Alstom. V padesátých letech vzniká oddělení „Strojírna“, které se zabývalo 

výrobou výkovků, železničních kol, důlních nástrojů a strojů pro hutě.  

V roce 1876 se generálním ředitelem stal Paul Kupelwieser, který nechal vystavět válcovnu 

trub, měďárnu, zahájil výrobu pancéřových desek pro válečné lodě. Z Vítkovic vybudoval 

město s jedinečnou architekturou a vyspělou sociální vybaveností. Vysoká úroveň 

technického vybavení, objem produkce a nízké náklady dostaly počátkem devatenáctého 

století Vítkovické železárny do čela evropských železáren.   

Rok 1906 zahájil výrobu ocelových lahví na stlačený plyn, ozubených kol, převodových 

skříní. Významnými výrobky tohoto období byly mosty, ocelové konstrukce a tržnice, 

v meziválečném období pak lodní materiály či součásti pro turbodynama, zařízení pro 

válcovny a hutě, zařízení pro hlubinné vrty, doly a koksovny, nástroje na stlačený vzduch a 

jeřáby. V roce 1922 byly železárny plně elektrifikovány. [29]   

V roce 1952 se od železáren odloučil Jižní závod, který se osamostatnil a vznikla tak Nová 

Huť Klementa Gottwalda. V roce 1968 společnost jako první v zemích východní Evropy 

instalovala samočinný počítač, který byl od roku 1972 užíván pro řízení výrobních operací. 

V osmdesátých letech začala společnost vyrábět komponenty pro elektrárny. Vítkovice byly 

postupně v letech 1979-1991 odborným, koncernovým a státním podnikem. Pro hospodářský 

rozvoj měly význam energetika, jaderná energetika, zařízení sekundární metalurgie, 

konvertory na výrobu oceli, kontilití, aglomerace, stroje pro povrchovou těžbu a koksovny.  

V únoru roku 1992 vznikla akciová společnost Vítkovice, která se díky většinového podílu 

společnosti Lahvárna Vítkovice přeměnila na konci roku 2002 na společnost holdingového 

charakteru Vítkovice Holding a. s. V srpnu roku 2003 přešly Vítkovice do soukromého 

vlastnictví. [29]   

Obecné informace  

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější skupinou v českém strojírenství se 

silným postavením ve vybraných segmentech strojírenské výroby i ve sféře dodávek velkých 

investičních kompletů, obsahuje kolem třicítky firem. Disponuje s rozsáhlou, moderní a 

unikátní produkční základnou a know-how, které je založeno na výzkumu a vývoji. 

V současné době jsou Vítkovice evropským lídrem v produkci ocelových lahví se 

supermoderní výrobní linkou, vlastní téměř pětinovou účast na mezinárodním trhu speciálních 

zalomených hřídelí pro lodě. Vítkovice doplnily výrobu sériových produktů dvěma oblastmi, 
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a to informační technologie a Green Technology – CNG a bioplyn, kterou rozšiřují projekt 

přechodu automobilů z klasických paliv na alternativní stlačený zemní plyn (CNG). [29]   

Obchodní značka 

Primární a nejužívanější ochranné známky, jež společnost užívá jako obchodní značky, jsou 

kombinované logo „trojúhelník v kruhu 1828“ a slovní grafická značka „VÍTKOVICE“ na 

obrázku 4. 8. Obě značky jsou zapsány jednotlivě, což umožňuje jejich kombinaci či 

samostatné užití. Motivačním sloganem holdingu je „Cesta k vrcholu.“ V anglickém znění 

„Reaching the top.“ [29, 30]   

Obr. 4. 8 Současná loga firmy, zpracováno podle [30]   
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Závěr 

V této práci jsem se zaměřila na pojem obchodní značka, její ochranu a aplikaci na 

průmyslových trzích. Obchodní značka na průmyslových a spotřebních trzích je chápána 

odlišně. Značka na B2B trzích je vnímána jako záštita kvality, kdežto na trzích spotřebních je 

vnímána jako image zákazníka. Obchodní značka v pojetí B2B trhů není symbolem image ale 

elementem, který napomáhá identifikovat společnost, která značku vlastní.  

Podstatou úspěchu značky průmyslové firmy je sestavení koncepce, která firmě zaručuje 

jedinečnost, osobitost a odlišnost od konkurence. Pro úspěch značky je důležitý výběr prvků a 

nastavení vhodného řízení značky.  

První část práce jsem věnovala vysvětlení marketingového pojetí obchodní značky, analýze 

koncepce totální značky a zabývala se popisem prvků, které tvoří značku. Charakteristickými 

prvky značky jsou logo, název či slogan. Všechny tyto komponenty jsou primárně 

rozpoznatelné a musí na sebe navazovat. Následovala kapitola, která charakterizovala atributy 

značky ovlivňující řízení značky. Hlavními prvky jsou osobnost, identita a hodnota značky.  

Správné řízení značky působí kladně na sílu značky.  

Silná obchodní značka je pro podnik jedním z faktorů, které ovlivňují její úspěšnost při 

propagaci na průmyslových trzích. Silná obchodní značka je úzce spjatá se znalostí značky, 

kterou můžeme identifikovat pomocí image a povědomí o značce. Pro zákazníka může být 

silná značka podnětem pro výběr produktů, které jsou pod záštitou této značky.  

Druhá část práce vysvětlovala možnost ochrany značky. Ochrana je poskytována vlastnictvím 

a zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Ochranná známka patří 

k duševním majetkům společnosti, která ji vlastní. Porušování práv vlastníka ochranné 

známky je ve většině případů pokutováno.  

Poslední část jsem věnovala praktické aplikaci značky ve zvolených průmyslových firmách. 

Tato část popisovala historie, obecné informace podniků a vývoj jednotlivých obchodních 

značek. Vývoj byl zaměřen na podobu současných log společností a log z minulosti. 

V této části jsem vypozorovala, že logo podniku ArcelorMittal prošlo největšími změnami, 

které byly spojeny s obměnami obchodní firmy. Dalším logem, které prošlo viditelnými 

změnami je logo Třineckých železáren, které ve všech typech loga užívají původní značky, 

ostatní části loga jsou ovlivněny názvem společnosti v daném období.  Ostatní firmy loga 

výrazně neměnily, neboť je k tomu nic nenutilo, většinou šlo o aktualizaci prvků značky.  



 

32 

 

Obchodní značky obsahují podobné prvky, nesou ve svém vyobrazení název firmy a grafický 

symbol, který je pro konkrétní firmu charakteristický.  

Tato práce mi přinesla nový pohled na tuto problematiku. Spotřebitel vnímá pouze vizuální 

části značky, nikoli všechny vazby, které ji ovlivňují a které obsahuje. Dle mého názoru 

je tato problematika mnohem složitější a obsáhlejší, než se nám v první chvíli může zdát. 

Neboť si neuvědomuje všechny vazby a vlivy, které na značku působí. 
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Seznam zkratek 

a. j.   a jiné 

AMA  Americká marketingová asociace 

apod.  a podobně 

a. s.   akciová společnost 

A4  formát papíru 210 × 297 mm 

A8  formát papíru 52 × 74 mm 

B2B  (Business-to-busines), průmyslový trh 

CBBE  (customer-based brand equipment), řízení značky dle zákazníka 

CE  (Conformité Européenne), evropská shoda 

CNG  (Compressed natural gas), stlačený zemní plyn 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

ESČ  Elektrotechnický svaz český 

mm  milimetr  

např.  například 

NHKG  Nová huť Klementa Gottwalda 

Obr.   Obrázek   

t. j.   to je 

tzv.  takzvaný(á) 

Sb.   Sbírky 

TŽ   Třinecké železárny 

VŘSR  Velká říjnová socialistická revoluce 


