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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je návrh doporučení, která povedou k zefektivnění 

jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Cílem je upevnění tržní pozice potravinářské 

výrobní společnosti Kimbex, s.r.o..  

Teoretická část shrnuje hlavní poznatky a problematiku marketingového mixu. 

V návaznosti na teoretickou část je vypracována část praktická, která za pomoci výsledků 

SWOT analýzy jednotlivých nástrojů marketingové mixu navrhuje jednotlivá doporučení.   

Závěr je zaměřen na vyhodnocení všech zjištěných skutečností a je vypracován návrh 

konkrétních kroků a doporučení vedoucích k výše zmíněnému cíli.      

 

Klíčová slova 

marketing, marketingový mix, SWOT analýza, produkt, distribuce, cena, propagace, trh 

 

Abstract 

 The topic of this thesis is to propose recommendations that will lead to more effective 

tools of marketing mix. The aim is to consolidate the market position of the food 

manufacturing company Kimbex, Ltd. 

The first part summarizes the main findings and issues of the marketing mix. 

Subsequently, the theoretical part is the practical part, which with the help of SWOT analysis 

results of individual instruments of marketing mix suggests individual recommendation. 

The conclusion focuses on the evaluation of all of the facts and drafted specific 

recommendations and steps leading to the above-mentioned goals. 

 

Keywords 

marketing, marketing mix, SWOT analysis, product, place, price, promotion, market
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ÚVOD 

 

 Potravinářský průmysl v Evropě je nejdynamičtěji se rozvíjejícím průmyslem 

současné doby. Je také odvětvím nejdůležitějším. Dle zprávy Evropské unie dnes čítá téměř 

310 000 společností zaměstnávajících více než 4 miliony lidí s obratem převyšujícím 900 

biliónů EUR. 

 Evropská unie by ráda upevnila pozice na světových trzích a přispěla k tomu, aby 

potravinářský průmysl EU získal na zahraniční trhy lepší přístup. Aby se tak stalo, musela by 

odbourat překážky a to zejména nadměrnou byrokracii, nedostatek finančních prostředků a 

obtížný přístup k surovinám. 

 V České republice patří zpracovatelský potravinářský a nápojový průmysl k nosným 

odvětvím, která zajišťují obživu obyvatelstva. Dle výzkumu společnosti ČEKIA (Česká 

kapitálová informační agentura) z roku 2012 se právě v potravinářském průmyslu, chemii a 

dopravě podniká nejefektivněji.  Výroba potravin a nápojů se podílí na HDP cca 2,7%. 

 Potravinářství má v České republice svou historii, jejíž kořeny sahají až do dob 

Rakouska - Uherska. Velká část společností byla v rámci restitucí vrácena po roce 1989 svým 

dřívějším majitelům, kteří se po převzetí podniků začali vracet k původním tradicím. Spousta 

nových společností však byla po pádu komunismu teprve založena a začala budovat své 

postavení na trhu.  

 Mezi takovéto společnosti patří i společnost KIMBEX, s.r.o., založena v roce 1992, 

která jako první ryze česká společnost přinesla na tehdy ještě československý trh mražené 

mořské ryby a mořské speciality. Nejprve dodávala pouze rybí surovinu dalším 

zpracovatelským podnikům, postupně s příchodem obchodních řetězců začala budovat vlastní 

výrobní závod v Ostravě. 

 Společnost si na českém i slovenském trhu potravinářských výrobků vybudovala 

pevnou pozici a je tak schopna konkurovat domácím i zahraničním firmám. Nicméně stávající 

pozici na silném konkurenčním trhu je potřeba neustále upevňovat a dále ji rozvíjet. 

 Tématem mé diplomové práce je marketingový mix společnosti KIMBEX, s.r.o. s 

cílem analyzovat současný stav a navrhnout taková opatření, která povedou k zefektivnění 

marketingového mixu.  
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 Hlavním přínosem bude uspořádání teoretických poznatků, na jejich základě provést 

komplexní analýzu marketingového mixu společnosti KIMBEX, s.r.o. a následně navrhnout 

doporučení ve prospěch samotné společnosti. 

 Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá 

výhradně charakteristikou marketingového mixu a pojmy, které s touto problematikou přímo 

souvisí. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na společnost KIMBEX, s.r.o. Závěrem je 

návrh efektivních opatření, která povedou k upevnění tržní pozice. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Marketing  

 

Marketing je všude. Formálně nebo neformálně se lidé a společnosti 

zabývají nesčetným množstvím činností, které bychom mohli nazývat marketingem. Dobrý 

marketing se ve stále zvýšené míře stává důležitou ingrediencí podnikatelského úspěchu. A 

marketing hluboce ovlivňuje naše každodenní životy. Je ve všem, čím se zabýváme – od šatů, 

které nosíme, přes webové stránky, na které klikneme, až k reklamám, na které se díváme. [1] 

 

 Mezi teoretickou a praktickou částí marketingu existuje pouze tenká hranice. Je 

jednoduché naučit se a pochopit jeho teoretickou část, výborný praktický marketing je však 

velmi vzácný a nesmí chybět tvořivost a celkové nadšení. 

 Dobrý marketing není důsledkem náhody, ale důsledkem velmi pečlivého plánování a 

provedení. [1] 

 

 

1.1   Účel marketingu 

 

Marketing zjišťuje a naplňuje lidské potřeby. Jedna z nejstručnějších definic 

marketingu zní takto: „Naplňovat potřeby se ziskem.“ [1] 

Kdyby lidé uvažovali vždy racionálně, moc by toho nepotřebovali a uspokojovali by 

jen své potřeby. Ale v životě to funguje trochu jinak. Lidé si nekupují to, co potřebují, ale to, 

co si myslí, že potřebují. A to je už úplně jiná věc. [30] 

Než se zákazník rozhodne koupit výrobek nebo vstoupit do obchodu, musí o něm 

vědět, musí se s ním seznámit a získat k němu důvěru. Firma tedy musí dosáhnout toho, aby o 

ní lidé věděli. Musí budovat důvěru ke své značce. To, že společnost prodává dobré výrobky, 

ještě neznamená, že je lidé budou kupovat.  

V rozhodování zákazníka hrají velkou roli emoce. Účelem marketingu je tyto emoce 

poznat a nabídnout výrobek tak, aby na něj zákazník reagoval. 
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1.2 Předmět marketingu 

 

Marketing nás obklopuje na každém kroku. Prostřednictvím reklamních kampaní 

všichni víme, co představuje slovo marketing.   

 Marketéři se zabývají marketingem deseti základních typů: výrobků, služeb, událostí, 

zážitků, osob, míst, majetku, organizací, informací a idejí. 

VÝROBKY  

Marketingem výrobků - fyzického zboží, které tvoří velkou část produkce celého světa, se 

zabývají všechny společnosti. Prostřednictvím internetu také jednotlivci.  

SLUŽBY  

Jsou neustále se rozvíjejícím odvětvím a to i díky rozvíjející se ekonomice. Poptávka po 

službách neustále roste. Ke službám patří opraváři, maséři, hoteliéři, účetní a mnoho dalších. 

Mnoho služeb se však prolíná také s produktem. Lidé konzumují výrobek a současně 

využívají i službu.  

UDÁLOSTI 

Propagace firem je viditelná na všech časově omezených akcích. Například velké sportovní 

akce jsou zacílené jak na fanoušky, tak i na agresivní propagaci společností. Organizátoři, tzv. 

event manažeři pracující na těchto akcích, zajišťují jejich dokonalý průběh. 

ZÁŽITKY  

V posledních letech se staly mezi lidmi velmi oblíbeným darem, splněním snu obdarovaného. 

Společnosti nabízí jízdu luxusním Ferrari nebo let balónem či romantický víkend ve dvou. 

Marketing je založený na nabídce něčeho neobvyklého, co si člověk sám jen tak nedopřeje. 

Zážitky postupně dostávají přednost před fyzickými dary. 

OSOBY  

Marketing se zabývá celebritami a stal se velkým byznysem. Večeře s Helenou 

Vondráčkovou či Karlem Gottem, Kateřina Neumannová, která se na nás dívá z nálepky na 

obalu kvalitních kuřecích řízků a doporučuje nám jejich nákup. Mnoho celebrit se stane 

jakousi „značkou“. 
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MÍSTA  

Místa máme spojena se zážitky, prožitky. Jedná se o obce, města, státy, letoviska, destinace, 

které prostřednictvím marketingu soupeří o přilákání turistů. Např. i agentury zabývající se 

marketingem lokalit, aby nalákali lidi k nákupu nemovitosti v té dané lokalitě. 

MAJETEK 

Může se jednat o reálný majetek (např. nemovitosti) nebo majetek finanční (např. akcie). 

Majetek je dnes synonymem úspěchu a jeho marketing tvoří prodej a koupě majetku.  

FIRMY  

Firmy se snaží vybudovat důvěryhodnou a stabilní image podniku a to jak formou reklamy, 

propagace prostřednictvím veletrhů, billboardů, brožur apod. A nejedná se jen o firmy, ale 

například i obchodní domy, umělecké a neziskové organizace. 

INFORMACE  

Marketing lze aplikovat na informaci stejně dobře jako na výrobek. Informace jsou dnes to 

nejcennější a jsou na trhu velice žádaným zbožím.  Málokdo si dovede představit svůj den bez 

přečtení novin, informací z internetu. Dnešní doba je založena na obchodu s informacemi a 

kdo neví, jako by nežil. Marketingem informací se zabývající všechny redakce produkující 

noviny, časopisy, tisk všeobecně. 

IDEJE 

Nápady by měly patřit ke každé marketingové nabídce. Prostřednictvím výrobků a služeb 

šíříme ideje. Vysvětlujeme tak spotřebiteli, čím je výrobek nebo služba prospěšná. 

  

Předmětů marketingu je určitě ještě mnohem více, avšak toto bylo deset 

nejzákladnějších, kterými se marketing zabývá a ač to mohlo znít někdy trochu moc odborně, 

marketing se ve své podstatě řídí jedním jednoduchým pravidlem – naplňuje potřeby dané 

společnosti a odměnou mu je zisk. [31] 
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1.3 Cíl marketingu 

Cílem marketingu je stabilní a dlouhodobý odbyt výrobků nebo služeb. Úspěšnost 

činnosti je založena na spokojenosti zákazníků. Společnosti však musí neustále hledat nové 

trhy, stávající trhy udržovat, utvářet a rozvíjet. 

Rozlišujeme tak marketing: 

Výrobkově orientovaný, který se zaměřuje na výrobu. Ta má být produktivnější, tzn. více 

vyrábět a snižovat náklady, tudíž vyrábět výrobky levnější. 

Orientovaný na prodej, který má zákazníka přesvědčit, aby si koupil právě námi vyráběný 

produkt nebo službu. Společnost může mít síť specializovaných prodejců, kteří výrobky nebo 

služby napřímo nabízejí. Při tomto prodeji je nutné znát potřeby zákazníků, proto je na místě 

průzkum trhu. Z něho je možné zjistit, jaké výrobky nebo služby si zákazník přeje nebo o ně 

jeví zájem, jaké se mu líbí balení, barva, cena a jaký druh reklamy ho při nákupu ovlivňuje. 

 Souhrnně je cílem marketingu zjistit, jaké má zákazník přání a potřeby, abychom je 

poté mohli co nejvíce a co nejlépe uspokojit a samozřejmě lépe než naše konkurence. 

 

2. Marketingový mix 

  

Marketing v sobě zahrnuje: 

 produkt, který si zákazníci žádají 

 cenu, kterou jsou ochotni zaplatit, je pro ně výhodná a nám přináší zisk 

 logistiku výrobku do místa, kde si ho zákazníci mohou koupit 

 prezentaci, která bude zákazníky nabádat ke koupi 

Marketingový mix je soubor taktických a marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu. [2] 
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2.1 Historie marketingového mixu 

 

Na konci 40. let 20. století začíná o „mixu jednotlivých ingrediencí“ hovořit děkan 

školy podnikání na univerzitě v Notre Dame James W. Cullinton. Se čtyřmi složkami 

marketingu – produktem (product), cenou (price), distribucí (distribution) a propagací 

(promotion) - pak následně pracuje Richard M. Clewett, jehož student Jerry McCarthy uvedl, 

že by se tyto čtyři složky měly propojit a kombinovat. Složku distribuce ale nahrazuje místem 

(place). Vzniká tak klasický známý 4P marketingový mix – product, price, place, promotion. 

 

Z některých zdrojů vyplývá, že autorem marketingového mixu je Neil H. Borden. Ten 

v roce 1964 používal 14 různých marketingových nástrojů pro vytvoření marketingového 

mixu a své poznatky publikovat v článku „The Concept of the Marketing Mix“. Borden 

vychází z analogie s koláčem v prášku (cake mix) a tvrdí, že prášek je základem pro upečení 

dobrého koláče, který je možné do jisté míry dále upravovat, dochucovat, ale není dobré to 

přehánět. 

Popularizace se marketingový mix dočkal díky profesorovi mezinárodního marketingu 

na Northwestern University Philipu Kotlerovi. Ten je považován za jednu z největších autorit 

soudobého marketingu. Kotler však zdůrazňuje, že marketingovému mixu 4P musí předcházet 

strategické rozhodnutí týkající se segmentace, zacílení a umístění.  

 

 

2.2 Typy marketingového mixu 

 

Společnost usiluje pomocí nástrojů marketingového mixu o dosažení svých 

marketingových cílů na trhu. Tyto marketingové nástroje musí být tak „namixovány“, aby 

bylo dosaženo požadovaných marketingových cílů co nejefektivněji.  

Cílem kombinací jednotlivých marketingových technik je optimální strategie, která 

působí dlouhodobě, a taktika, která je pouze pro krátkodobý horizont. 

 

V odborném světě se rozlišují čtyři základní chápání marketingového mixu: 

 4P – nejvyužívanější marketingový mix 

 4C – marketingový mix spotřebitele 

 7P – marketingový mix v oblasti služeb 

 10P – obsáhlejší a také rozšířený marketingový mix 
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2.2.1 Marketingový mix „4P“ 

 

Marketingový mix, jehož počáteční písmena z anglických slov product, price, place a 

promotion = 4P, zahrnuje nejběžnější a nejužívanější rozdělení marketingových nástrojů. 

Pomocí těchto skupin marketingových nástrojů dochází k ovlivňování a uspokojování 

potřeb zákazníků. Cílem je vzbuzení poptávky po produktu. 

 

Čtyři hlavní nástroje nám ukazují, na co se zaměřit při tvorbě 

marketingového plánu: 

 

1. PRODUKT – z anglického „product“ 

 

Výrobek je marketingově chápán jako hmotný statek nebo služba, která má za úkol 

uspokojit potřeby zákazníka. Produkt nebo služba jsou základem každého podnikání. 

Kvalitní produkty jsou hlavním předpokladem pro úspěch společnosti na trhu. 

  

Každý produkt obsahuje 3 vrstvy: 

- jádro – na co je výrobek užitečný, jak si ho zákazník představuje 

- fyzická podoba – vlastní reálný produkt, např. design, značka, obal, kvalita 

- rozšířené pojetí produktu – např. záruka, instalace, prodejní servis 

 

Produkty nestačí jen vyvinout, vyrobit a prodávat, ale je nutné je také neustále 

inovovat nebo nahrazovat novými.  

 

2. CENA – z anglického „price“ 

 

Cenou je hodnota produktu či služby vyjádřená v peněžních jednotkách. Zároveň cena 

zahrnuje i např. splatnost, slevy apod. Důležitý je správný odhad ceny produktu nebo 

služby. Cena musí být správně odhadnuta proto, aby zákazníci byli ochotni tuto cenu 

na trhu zaplatit, a musí zahrnovat veškeré náklady spojené s produktem nebo službou. 

Cena musí být samozřejmě i konkurenční.  

U ceny dochází vždy ke střetu dvou zájmů a to prodávajícího a kupujícího, přičemž 

často cenu ovlivňuje i stát (např. výší spotřebních daní). 
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Firmy si musí uvědomit, že právě cena je zdrojem příjmu. Firma musí zaujmout 

takovou cenovou politiku, aby zajistila spokojenost zákazníků s cenou, ale současně i 

s kvalitou produktu. Cena musí přinášet zisk. 

 

3. MÍSTO – z anglického „place“ 

 

Úkolem místa, nebo-li distribuce,  je doručit výrobek na určené místo dle požadavků 

zákazníka a to ve správném čase, množství a kvalitě. 

Všeobecně zahrnuje distribuce veškeré informace o produktu a jeho logistice 

(zásobování, doprava). 

Logistický proces je velmi složitý a firmy si volí distributorskou firmu vždy na 

dlouhodobější spolupráci. Distribuce totiž představuje 30-40% celkových nákladů na 

produkt. Distributorské firmy zajišťují převoz produktů od výrobce ke koncovému 

zákazníkovi. Jedná se tak o přímou cestu. Firmy ale volí také nepřímé cesty, kdy mezi 

produkt a zákazníky vstupují další společnosti, např. velkoobchody, maloobchody, 

obchodní zástupci. Ti obchod pouze zprostředkovávají. 

 

Účastníky distribučních cest mohou být jak ekonomicky nezávislé subjekty, tak 

organizované seskupení (vertikální a horizontální), která navzájem spolupracují, a 

jejich společným cílem je snížení nákladů spojených s distribucí. V distribuci se 

používají dvě hlavní strategie „push“ a „pull“ (tlaku a tahu). Strategie tlaku tlačí 

produkt pomocí marketingových stimulů od výrobce k zákazníkovi. Strategie tahu je 

marketingové úsilí, jež se zaměřuje přímo na zákazníka a mělo by v nich podpořit 

ochotu produkt zakoupit. Zákazník požaduje produkt od prodejce, prodejce od 

výrobce. Tato strategie se uplatňuje především u spotřebního zboží. Úspěch výrobců, 

velkoobchodníků a maloobchodních prodejců závisí na vzájemné spolupráci a 

koordinaci distribučních cest. [3] 

 

4. PROPAGACE – z anglického „promotion“ 

 

Propagace nám určuje, jak se spotřebitelé o produktu dozvědí. Obecně je propagace 

chápána jako šíření, rozšiřování. Pro případ marketingu je propagací právě komunikační vztah 

mezi firmou a zákazníkem.  
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Cílenou marketingovou komunikací se zabývá marketingový komunikační mix. Ten je 

zaměřen pouze na komunikaci a vše co je s ní spojené. Konkurenční prostředí nutí výrobce, 

aby co nejvíce využívaly právě komunikačních a informačních technologií a sledovaly nové 

trendy. 

 

 

Hlavními součástmi marketingového komunikačního mixu jsou: 

- reklama – je hlavní částí a využívá médií k přenosu informací o produktu či 

službě. Oslovuje velké množství potenciálních zákazníků. Nevýhodou je, že od 

zákazníků poté většinou nemáme zpětnou vazbu.  

- podpora prodeje – působí okamžitě a usiluje o rychlé zvýšení obratu např. pomocí 

dočasného snížení ceny, multi balení, dárky zákazníkům apod. Jedná se o podporu 

krátkodobou. 

- public relations – komunikace s veřejností. Většinou se používá společně 

s reklamou. Vytváří, udržuje a řídí komunikaci mezi zákazníky, aby bylo dosaženo 

pochopení, porozumění a důvěry. 

- osobní prodej – produkt společnost prodává pomocí osobního kontaktu se 

zákazníkem. Snahou je přesvědčit kupujícího o kvalitách produktu. Při osobním 

prodeji se dá více reagovat na podněty zákazníka a dle potřeby měnit přístup 

prodeje. 

- přímý marketing – oslovuje zákazníky přímým způsobem, např. mailovou 

komunikaci nebo telefonicky. Snahou je prezentace zboží nebo služeb.  

 

 

Marketingová komunikace by měla být integrována do firmy a firma by měla mít 

vypracovaný komunikační plán a strategii a sledovat efektivnost své komunikace směrem ke 

klientům a obchodním partnerům. [3] 
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Obr. 1   Marketingový mix 4P 

 

 

Zdroj:  http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor [32] 

 

   Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla 

zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní marketingové cíle. Je to soubor 

osvědčených nástrojů k realizaci firemní strategie. [32] 

 

 

2.2.2 Marketingový mix spotřebitele „4C“ 

 

Philip Kotler ve svých publikacích uvádí, že k správnému používání marketingového 

mixu je nezbytné, aby na něj nebylo nahlíženo z pohledu prodávajícího, ale z pohledu 

kupujícího. 
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Obr.2   Vztah marketingových mixů 4P a 4C 

 

Zdroj:  http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2007040005 [33] 

  

4C tak představuje celkový užitek pro zákazníka, celkové náklady na získání a užití 
produktu, komfort zákazníka a oboustrannou komunikaci. Z produktu se stane zákaznická 
hodnota, z ceny zákazníkovo vydání, z místa pohodlí zákazníka a z propagace se stane 

komunikace se zákazníkem. 

Na základě tohoto mixu dojde firma k závěru, že zákazník požaduje hodnotu produktu, 

nízkou cenu, pohodlí a komunikaci. 

 

 

2.2.3 Marketingový mix „7P“ 

 

Marketingoví odborníci používají mnoho taktik, jak přilákat a udržet si své zákazníky. 
Mix 4P byl dlouhou dobu využíván k výrobkům, zatímco marketingový mix 7P se ukázal 
užitečný pro služby. 
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Obr.3   Marketingový mix 7P 

 

Zdroj: http://genzmarketing.blogspot.cz/2009/03/7ps-of-marketing-mix.html#!/2009/03/7ps-of-

marketing-mix.html  [34] 

 

7P marketingového mixu může být brán jako: 

 

Produkt 

Produkt poskytuje zákazníkovi hodnotu. Současně však tento produkt nemusí mít 

hmatatelnou hodnotu. Je potřeba zavádět nové produkty a inovovat ty stávající.  

 

Cena 

Cena musí být konkurenceschopná a musí zahrnovat to nejdůležitější a to je zisk. I 

přesto může cenová strategie zahrnovat slevy, akční nabídky apod. 

 

Místo 

Místo odkazuje tam, kde si zákazníci mohou výrobek nebo službu zakoupit a jak se na 

toto místo produkt dostane. Realizace probíhá prostřednictvím velkoobchodníků, 

internetových obchodů, maloobchodů apod. 
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 Podpora 

Podpora zahrnuje různé způsoby komunikace se zákazníky a informuje o tom, co 

společnost nabízí. Informuje o výhodách používání určitého výrobku nebo služby. 

 

Lidé 

Lidé jsou představování zákazníky, zaměstnanci, vedením společností a všemi 

ostatními, kteří se na výrobku nebo službě podílejí. Je nezbytné, aby si každý 

uvědomil, že jméno a pověst značky je v rukou lidského faktoru. Můžete mít skvělé 

nápady, myšlenky, výrobky, služby, ale pokud nebudete mít tým, který by toto 

všechno realizoval, nemáte vlastně nic.  

 

Proces 

Je důležité, aby poskytované služby byly pro zákazníky užitečné. Jedná se tak o 

souhrn všech procesů a procedur, které souvisejí s prodejem těchto služeb, s podporou 

prodeje a následným servisem. 

 

Materiální prostředí 

Materiální prostředí (často uváděno jako fyzický vzhled) zahrnuje přímý vztah mezi 

zákazníkem a firmou. Zákazníky ovlivňuje kultura společnosti (jednání, firemní 

oděvy, grafika zpracovávaných dokumentů, barvy interiéru), proto je na ně důležité 

působit pozitivním dojmem.  

  

 

2.2.4 Marketingový mix „10P“ 

 

S měnícím se trhem a neustále se vyvíjejícím náhledem na marketing se dnes můžeme 

setkat s rozšířenou variantou základního marketingového mixu až na 10P. I tento rozšířený 

marketingový mix je typický spíše pro sektor služeb. Rozšiřuje 4P o dalších 6 

marketingových nástrojů, které si jednotlivé trhy se zbožím a službami uzpůsobily podle 

svých potřeb. 
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Jedná se o tyto nástroje: 

5. LIDÉ – z anglického „people“ 

Zde se jedná stejně jako ve výše popsaným 7P o lidský faktor. Lidé patří 

k základnímu a k jednomu z nejdůležitějších faktorů. Lidé rozhodují o dosažených 

výsledcích a jsou nejvzácnějším aktivem společnosti. 

 

6. BALÍK SLUŽEB – z anglického „packaging“ 

Balík služeb (paketování) můžeme chápat jako komplexní soubor vzájemně se 

doplňujících poskytovaných služeb, sestavených do jedné komplexní nabídky. 

Vždy je nutné ho správně a logicky sestavit. U balíku služeb je obvyklá jednotná 

cena. Součástí ceny u produktu může být např. doprava na místo určení, montáž, 

bezplatný servis, pozáruční servis a další. Pro zákazníky jsou balíky služeb 

výhodně především z důvodu úspory ceny. 

 

7. PROGRAMOVÁ SPECIFIKACE – z anglického „programing“ 

Programování bývá velice často propojeno s předchozím nástrojem, balíkem 

služeb, ne však vždy. Jde o vzájemné propojení a kombinace řady služeb 

s orientací na potřeby klientů. Cílem je zvýšení objemu prodeje. 

 

8. SPOLUPRÁCE (kooperace, partnerství) – z anglického „partnership“ 

V dnešním světě silné globální konkurence je nezbytné partnerství několika více 

subjektů, které bude všem zúčastněným přinášet prospěch a vzájemný užitek. Ten 

je založen především na úspoře času a finančních prostředků.  

 

9. POLITIKA – z anglického „politics“ 

Většina politických aktivit významně ovlivňuje celkovou strategii podnikání, 

samotného produktu i služby. Politická a především legislativní rozhodnutí 

ovlivňují marketingové prostředí, např. ekonomické, ekologické, sociální atd. 

Politická rozhodnutí se odráží jak v ceně produktu (např. zvýšení daně z přidané 

hodnoty, spotřební daně), tak např. i v objemu prodeje, zisku společnosti, 

zaměstnanosti. 
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10. VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ – z anglického „public opinion“ 

Pro každý podnikatelský subjekt je důležité především jeho dobré jméno. Proto je 

veřejný názor na podnik a jeho produkty nebo služby vždy na předních místech. 

Veřejné mínění do jisté míry ovlivňuje sama společnosti prostřednictvím 

vlastního PR „public relations“. 

 

2.3 Volba marketingového mixu 

 

Marketingový mix je součástí komplexního marketingového plánu společnosti. Při 

tvorbě tohoto marketingového plánu je nutné analyzovat vnitřní i vnější prostředí společnosti.  

Pokud máme zvolit vhodný marketingový mix, musíme vymezit podmínky a směr, 

kam se má marketingový mix ubírat. Podle Tomka to mohou být: 

 Odvětví 

 Cyklus životnosti výrobku 

 Specifika výrobku [4] 

 

Při určování marketingového mixu musí firma brát v úvahu charakter a cíle podnikání 

a přitažlivost trhu. [5] 

Každá jednotlivá společnost si musí vytvořit a přizpůsobit marketingový mix svým 

vlastním potřebám - výrobkům nebo službám. Důležité je držet se aktuálních trendů, neustále 

se rozvíjet a inovovat. Zákazník by měl být vždy na prvním místě. 

 

3. Nástroje marketingového mixu 

 

3.1 VÝROBEK – PRODUCT 

 Produkt definujeme jako cokoliv, co lze nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, ke 

koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby. Produkty 
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zahrnují více než jen hmotné zboží. V širším smyslu sem patří fyzické předměty, služby, 

osoby, místa, organizace, myšlenky a jejich kombinace. [6] 

 Služby jsou produkty, které zahrnují aktivity, výhody nebo uspokojení, jsou na prodej, 

jsou v zásadě nehmotné a nepřinášejí žádné vlastnictví. [6] 

 Výrobek je pro společnost nejdůležitějším nástrojem v boji na konkurenčním trhu. 

 

3.1.1  Typy produktu 

Spotřební zboží dělíme na základě spotřebitelského chování na 4 základní typy: 

 produkty denní spotřeby 

- jedná se o levné produkty pro každodenní spotřebu, spotřebitelé je nakupují často, 

ale vyvíjejí přitom minimální úsilí bez jakéhokoliv aktivnějšího vyhledávání, 

koupí si je v nejbližším obchodě (např. pečivo) 

 produkty dlouhodobé spotřeby 

- u těchto produktů věnují zákazníci čas a úsilí srovnání ceny a kvality, při nákupu 

podstupují větší riziko (např. automobil) 

 produkty speciální 

- tyto výrobky vyhledávají spotřebitelé z důvodu značky či stylu a jsou ochotni 

strávit delší čas jejich vyhledáním nebo cestou za nákupem (např. značkové zboží) 

 produkty lhostejné či neznámé 

- jsou to produkty, o kterých zákazníci nevědí, že existují, nebo že si je chtěli 

zakoupit 

- v případě těchto výrobků je na marketérovi, aby zákazníky informoval o jejich 

existenci [7] 

 

Tato práce se věnuje spotřebnímu zboží a to konkrétně produktům denní spotřeby.  

 

 

 



- 21 - 

 

3.1.2  Koncepce totálního produktu 

Koncepce totálního produktu je založena na myšlence, že výrobce nenabízí výrobek 

jen jako soubor všech užitných vlastností, ale také jako samotné řešení spotřebitelského 

problému. Výrobek musí obstát v konkurenčním boji a je nutno ho doplnit o další faktory. 

Totální produkt se skládá z 3 úrovní – faktorů kupovaného užitku: 

1. úroveň: JÁDRO 

2. úroveň: HMOTNÝ PRODUKT 

3. úroveň: ROZŠÍŘENÝ PRODUKT 

V některých publikacích je uváděna i úroveň čtvrtá a ta je tvořena vnímáním produktu, tzv. 

image produktu. 

 

 Jádro představuje základní užitný efekt. Je to souhrn základních fyzikálních a 

chemických charakteristik, které lze objektivně změřit a které zajišťují primární funkci 

výrobku, pomocí kterých zákazník uspokojuje svou potřebu. Zákazník určuje, co chce koupit 

a jaký je důvod ke koupi. 

 Hmotný produkt je tvořen všemi technickými parametry produktu, jeho doplňkovými 

funkcemi a především vnějším vzhledem výrobku. V nejjednodušším pojetí jde o to, jak 

výrobek vypadá. Parametry jsou: 

I) KVALITA 

Kvalita výrobků se pomalu, ale jistě, stává důležitější než cena. Pro spotřebitele je 

tak prvotním podnětem k nákupu a zákazníci jsou ochotni za kvalitní výrobek 

vydat i více peněžních prostředků. V moderní průmyslové době je kvalita výrobku 

chápána jako schopnost výrobce zajistit, aby výrobní proces probíhal podle přesně 

zdokumentovaných postupů. Je nutné, aby jejich dodržování bylo účinně 

kontrolováno a aby byla zaručena stabilní kvalita výrobků. Mnoho podniků zavádí 

systémy řízení jakosti podle evropských norem, které stanovují, jaké zásady musí 

být dodržovány od nákupu vstupních surovin až po expedici hotového produktu. 

Společnosti si následně systémy certifikují. 

Důležité je i to, aby byl zákazník o vysoké kvalitě produktu informován.  
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II) DESIGN 

Design lze definovat jako maximální soulad technických parametrů s doplňkovými 

funkcemi a vnějším vzhledem produktu, tedy soulad funkčnosti, estetiky, elegance 

a ergonomie. Úkolem designu produktu je vyvolat v zákazníkovi pozitivní pocit a 

přimět ho tak ke koupi. Design je právě to, co může na přesyceném trhu upozornit 

na výrobek. Vývoj nového designu je dlouhodobý proces a investice do něj se 

vyplatí. Ten správný design je jednoznačnou konkurenční výhodou. 

 

III) ZNAČKA 

Značka není produkt! 

Produkt se vyrábí, značka se vytváří!  

Značku si kupuje zákazník.  

Produkt se v čase mění, značka zůstává.  

Produkt je jasně popsán charakteristikami (výkon, hmotnost).  

Značka má charakteristiky, které vnímá spotřebitel – image značky, identita 

značky - které ji oddělují od konkurence.  

Značka existuje pouze prostřednictvím komunikace. [35] 

 

Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev (příp. kombinace předchozích) 

označující výrobek, službu, soubor činností, vztahující se k určité kvalitě, kterou 

vnímá zákazník, má k ní určitý vztah, vrací se k ní a vyhledává ji. Značka svým 

vztahem, který spoluvytváří, má hodnotu. Tato hodnota se promítá i do výrobku, 

činnosti, poskytované služby nebo image. 

Vztah mezi značkou a zákazníkem není nic nového. Člověka také nejprve poznáte 

podle jména a teprve poté se s ním seznamujete a poznáváte ho a vytváříte si na 

něj svůj názor a vztah k němu (kladný či odmítavý postoj). Podobné je to i ke 

značce. [35] 

Značka plní základní funkce: 

 vyslovitelná část značky – např. název 

 logo značky 
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 obchodní značka – ta část, která má právní ochranu a je vždy ve výhradním 

vlastnictví 

Dle české legislativy se jedná o tzv. ochrannou známku, která musí být 

řádně zapsána do rejstříku obchodních známek dle zákona č. 441/2003 Sb., 

o ochranných známkách.  

Zákon definuje: „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.“ [8] 

Obchodní značka plní 3 funkce: identifikační, ochrannou a propagační. 

 

IV) OBAL 

Obal chrání samotný produkt. Jeho cílem je upoutat zákazníkovu pozornost, 

emotivně na něj působit a především ho informovat. Slouží k velmi 

jednoduchému  rozpoznání produktu.  

Obal plní tyto základní funkce: 

PRIMÁRNÍ: ochrannou (transportní) a propagační (informativní) 

SEKUNDÁRNÍ: společenskou (ekologickou) 

Obaly chrání výrobek při přepravě, manipulaci, před poškozením. Obal by měl 

spotřebiteli umožňovat příjemnou manipulaci. Pro prodejce by měl být vhodný 

pro skladování, chránit výrobek proti krádeži.  

Z obalu se spotřebitel dozvídá veškeré potřebné informace o výrobku, jako jsou 

složení produktu, kvalita nebo použití výrobku. Informace musí být vždy uváděny 

v souladu s platnou legislativou. Standardní součástí obalu je i čárový kód, tzv. 

„EAN kód“, který v sobě zahrnuje údaje o zemi výrobce, samotném výrobci a o 

samotném výrobku. 

Obal je dnes jednoznačným nástrojem pro prodej a atraktivní obalu často sám 

výrobek prodává. Vývoji je proto v každé společnosti věnována maximální 

pozornost. Atraktivní obal často předurčuje i vyšší cenu výrobku. 
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Ekologická funkce obalu se dostává v dnešní době do popředí. Je nutné, aby byly 

minimalizovány negativní vlivy použitých obalů na životní prostředí. Znamená to 

například, že pro výrobek musí být použit přiměřený obal.  

 

3.1.3 Životní cyklus výrobku 

Přáním každého výrobce, který uvede výrobek na trh, je, aby jeho produkt byl na trhu 

co nejdéle a aby samozřejmě vydělával. I přesto jsou výrobky, které mají omezenou dobu 

trvání na trhu, tzv. životní cyklus. 

Životní cyklus začíná obdobím výzkumu a vývoje a je zakončen stáhnutím produktu z 

trhu. Toto období se dělí na několik různých fází. Během této periody probíhají významné 

změny v chování produktu na trhu, například se to odráží v prodejích produktu, v jeho 

ziskovosti atd. Management životního cyklu je velice důležitý, protože hlavním cílem pro 

tržně se chovající subjekty jsou rostoucí zisky. Pro dosažení tohoto primárního cíle používají 

některé společnosti strategické plánování a jiné respektují základní pravidla a zvláštnosti 

jednotlivých fází životního cyklu produktu. 

Analýza prodejnosti produktu, srovnávaní s konkurencí, správné načasování uvedení a 

stáhnutí produktu z trhu, to vše pomáhá společnosti k porozumění životního cyklu a ovlivňuje 

úspěch nebo selhání produktu. [37] 

 

Obr. 4   Životní cyklus výrobku 

 

Zdroj: http://www.halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky6/mprp6-

print.php?projection&l=08  [36] 
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Obr. 5   Životní cyklus výrobku/služeb 

 

Zdroj: http://vaulton.webpark.cz/vauteorie/_method/M13_cyklus.html [38] 

 

Koncept životního cyklu výrobku lze využít pro celou kategorii výrobků, pro 

jednotlivé druhy výrobku nebo pro jednotlivé značky. V praxi je nejčastěji využívaný právě 

pro jednotlivé druhy výrobku.  

Vzniku a zavedení výrobku na trh však předchází dlouhá cesta inovační fáze, kdy 

výrobek postupně dostává finální podobu.  

 

3.2 CENA – PRICE 

Ambrose Pierce řekl: „Cena: hodnota plus přiměřená částka za opotřebení svědomí, 

které si o ni řeklo.“ 

 

Jednoduchý, pružný a důležitý, přitom těžko ovladatelný nástroj marketingového 

mixu.  

Všechny výrobky a služby mají cenu a právě tak mají hodnotu. [6] 

V nejužším slova smyslu je cena peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu. 

V širším smyslu je cena souhrnem všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek 

z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby. [6] 

Cena musí pokrýt fixní i variabilní náklady a zároveň vytvořit zisk. 
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3.2.1 Metody tvorby cen 

Cena je velmi flexibilní prvek marketingového mixu. Na rozdíl od produktu a 

distribučních závazků lze cenu rychle změnit. Zároveň je tvorba cen a cenová konkurence pro 

mnoho firem předním problémem. Mnoho firem nedokáže svoji cenotvorbu dobře řešit. 

Jedním z častých problémů je, že firmy snižují ceny příliš rychle, aby získaly vyšší objem 

prodeje, místo aby přesvědčily zákazníky, že jejich služby stojí i za vyšší cenu. Mezi další 

chyby patří cenotvorba, která je příliš orientovaná na náklady místo na hodnotu zákazníka, 

ceny, které dostatečně rychle neodrážejí tržní změny, ceny, které neberou v úvahu ostatní 

prvky marketingového mixu a ceny, které nejsou dostatečně rozdílné pro různé produkty, 

segmenty trhu a nákupní příležitosti. [6] 

 

Při tvorbě cen existují dva základní přístupy: 

a) nákladový – kdy si firma připočítává marži ke kalkulovaným nákladům 

b) hodnotový – kdy firma odhaduje maximální výši produktu či služby, kterou 

bude kupující ochoten zaplatit a cenu pak zvolí o něco nižší než je ona 

odhadovaná maximální cena 

 

Z výše uvedených přístupů se odvíjí 4 metody cenotvorby. Každá z těchto metod 

v sobě zahrnuje jeden nebo i více faktorů – náklady, pohled zákazníka na produkt a ceny 

konkurence. 

 

Nákladově orientovaný přístup je nejjednodušší metodou tvorby ceny. Vychází 

z kalkulace vlastních nákladů, ke kterým se přičte požadovaná přirážka. Výhodou tohoto 

přístupu je jeho jednoduchost, neboť náklady na výrobek či služby lze poměrně snadno 

spočítat. Náklady zde představují dolní mez pro stanovení ceny, pod kterou nelze dlouhodobě 

jít. Výhodou je i to, že pokud zákazníci cenu přijmou, přináší zisk. Nevýhodou je, že téměř 

ignoruje konkurenci a její ceny. 
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Stanovení ceny podle konkurence zahrnuje dva typy stanovení cen a to cenu běžnou a 

obálkovou metodu. Firma musí vyhodnotit, jakému konkurenčnímu výrobku na trhu se právě 

jeho produkt nejvíce podobá, aby mohla vycházet z jeho ceny. Toto stanovení je velmi 

jednoduché. Představuje však velké riziko tzv. cenové války. 

Běžná cena se neřídí náklady firmy nebo poptávkou, ale orientuje se spíše na ceny 

konkurence. 

Obálková metoda znamená to, že firma stanoví své ceny podle toho, jak si myslí, že 

stanoví ceny i konkurence. Firmy, které se účastní veřejné soutěže, podávají pouze jednu 

nabídku a neznají výši těch ostatních. [6] 

 

Poptávkově orientovaná tvorba cen bere za základ zákazníkem vnímanou hodnotu 

výrobku. Pro použití této metody je nutný průzkum trhu, kdy kupující odhadne, kolik by byl 

ochoten za výrobek zaplatit. Názor kupujícího se zjišťuje přímým oslovením nebo např. 

prostřednictvím bodového hodnocení různých nabízených produktů. Metoda všeobecně 

vychází z cenové elasticity poptávky, tedy čím vyšší bude cena, tím menší bude objem 

nakupovaného zboží. 

 

Stanovení ceny podle přisuzované hodnoty je poslední a nejnovější metodou. Firmy 

se snaží nalézt kombinaci kvality a dobrých služeb za přiměřenou cenu. V praxi je nalezení 

ceny touto metodou velice komplikované.  

Důležitým typem stanovení cen podle přisuzované hodnoty jsou každodenní nízké 

ceny – EDLP – everyday low price. Tato strategie je založená na stálých nízkých cenách 

zboží, kdy má jen velmi málo typů zboží v rámci akčních nabídek dočasné slevy. [6] 

 

Pokud chce firma uspět, musí vždy pružně reagovat na cenové změny konkurentů. [9] 
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3.3 MÍSTO – PLACE 

 

Třetím prvkem marketingového mixu je místo, nebo-li distribuce. Hlavním úkolem 

distribuce je dopravit výrobky a služby na místo určení, tedy k zákazníkovi.  

 To, jak jsou výrobky a služby dopravovány k zákazníkům k finální spotřebě, může 

výrazně ovlivnit, jak zákazník vnímá kvalitu a hodnotu celé nabídky. Rychlost dodání, záruka 

kvality a dostupnost, pohodlí pro nakupující a další faktory mohou podpořit vztahy kupujících 

a prodávajících a zvýšit spokojenost zákazníka. Proto firmy věnují stále větší pozornost tomu, 

jak řeší svou distribuci a marketingové cesty, aby zboží a služby, které zákazníci chtějí, dodali 

v pravý čas, na správné místo a za správnou cenu. [6] 

 

3.3.1 Funkce distribuce 

Mezi základní funkce distribuce patří informovanost o produktech, propagace 

prováděná v souvislosti s nabídkou, prodejní jednání a objednávání, financování, 

podstupování rizika, skladování, platy, přechod vlastnictví k produktu. [10] 

Během samotné distribuce dělíme její funkce takto: 

 obchodní – v této fázi se teprve vytváří nabídka, nákup nebo prodej produkt, 

jedná se o ceně a jaké jsou podmínky prodeje, jak se bude zboží dodávat, 

v jaké kvalitě apod. 

 logistické – v této fázi se řeší doprava na místo určení, skladování na všech 

úrovních, jak bude s produkty manipulováno, jak se bude např. dodávat více 

produktů na jedné paletě, jak bude zboží paletováno, baleno apod. 

 doplňkové – v této fázi se sbírají informace z trhu, informace o 

marketingovém prostředí 

 

3.3.2 Distribuční cesty 

Distribuční cesta je pohyb zboží, popř. služby, která musí být přepravena 

k zákazníkovi, je to spojení mezi výrobcem a spotřebitelem. Je potřeba zajistit přesun zboží 
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z výrobní firmy na vícero míst určení.  Jednotlivé distribuční cesty tak vytváří komplexní 

distribuční síť. 

Každá distribuční cesta znamená určitý způsob pohybu prostředků a pokrytí potřeb 

cílového zákazníka. Cesty dělají výrobek dosažitelným v požadovaném čase, na správném 

místě, ve správné kvalitě i kvantitě, a to za přispění řady funkcí (např. skladování, dopravy, 

manipulace se zbožím). I když konečný spotřebitel nevidí pohyb konkrétního výrobku, 

hodnotí jeho dostupnost, kterou distribuční cesta představuje. Cesta vhodná pro jedny 

výrobky může být méně vhodná pro výrobky jiné, z čehož vyplývá rozdílnost používaných 

distribučních cest. Zvolená cesta by měla představovat jedinečnou kombinaci spojení výrobce 

se spotřebitelem a také způsobu prodeje (prodejního úsilí) pro konečného zákazníka.  

Volba marketingových distribučních cest patří mezi důležité a složité rozhodování 

managementu podniku. Každá z cest se vyznačuje jinou úrovní prodeje a s ním spojených 

nákladů. Vytváření distribuční cesty vyžaduje stanovení úrovně zásobovacích služeb (velikost 

zásilky, čekací doba, rozmanitost produktů, prostorová dostupnost apod.). Stanovení cílů a 

všech omezení, stanovení hlavních distribučních variant (např. druhy a počet 

zprostředkovatelů) a určení podmínek a odpovědností. Každá varianta distribuční cesty musí 

být upřesněna z hlediska ekonomického i věcného. [11] 

 

Distribuční cesty se dělí na: 

 PŘÍMÉ: zde dochází k přímé vazbě mezi výrobcem nebo dodavatelem a 

spotřebitelem – uživatelem; absence distributora; nejsnazší formou jsou vlastní 

prodejny, prodej z automatů, direct marketing, zásilkové katalogy, mobilní 

marketing formou SMS zpráv atd. 

o výhody – pohodlnost, rychlost, přímá komunikace se zákazníkem, aktivní 

zpětná vazba, kontrola nad cenou, nejvyšší stupeň kontroly nad výrobkem 

na cestě ke spotřebiteli, lépe se budují vztahy se zákazníky 

o nevýhody – nemusí se podařit distribuce do všech míst, velké množství 

vlastních kontaktů, nedostatek času pro prezentaci výrobku ve všech 

demografických oblastí 
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 NEPŘÍMÉ: mezi výrobce a zákazníka vstupuje mezičlánek - distributor (např. 

velkoobchod, maloobchod), cesta k zákazníkovi bývá obvykle delší, výrobce 

přenechá část úkonů nezbytných pro přemístění zboží mezičlánkům (většinou 

outsourcingové společnosti) 

o výhody – využití distribučního mezičlánku může přinést další nové 

kontakty, distribuční mezičlánek bývá profesionálnější, úspora nákladů 

o nevýhody – závislost na distributorech, ztráta kontroly nad vlastním 

produktem, problémy se zpětnou vazbou od zákazníků nebo absolutní 

ztráta vazby, rizika chyb při dodávání na místa určení 

 

3.3.3 Typy distribučních mezičlánků  

Obchodní zprostředkovatelé / obchodní zátupci: 

 zboží nevlastní 

 vyhledávají potenciální zákazníky 

 realizují další prodej 

Prostředníci: 

 maloobchody, velkoobchody 

 po určitém čase se stávají vlastníky zboží  

Podpůrné distribuční články: 

 usnadňují směnu produktu jako takovou 

 fyzicky zboží přepravují nebo skladují – logistické společnosti 

 pomáhají s financováním nákupu (banky, úvěrové společnosti) 

 pomáhají s podporou produktu (marketingové společnosti) 

 pomáhají se zpětnou vazbou (výzkumy trhu)  
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Obr.6   Členění distribučních kanálů 
 

 

Zdroj: http://halek.info/www/prezentace/marketing-prednasky5/mprp5-print.php?projection&l=10 

[40] 

 

 

3.3.4 Distribuční organizace 

 Specializované prodejny: pro tyto prodejny je typický široký sortiment, cenová 

relace je vyšší, jsou kladeny vysoké nároky na odbornost personálu. 

 Úzce specializované prodejny: mají úzký, ale hluboký výsek sortimentního spektra, 

vysoké ceny spojeny s poskytovanými službami, s nároky na vedení zásob, vysoké 

nároky na odbornost personálu, umístění v městských centrech, regionální nákupní 

střediska. 

 Smíšené prodejny: jsou umístěny na venkově, v okrajových částech měst, sortiment 

zahrnuje potraviny i zboží běžné potřeby, vysoké náklady a ceny. 

 Obchodní domy: prodej nepotravinářského zboží, nejčastěji sortiment odívání a 

spojené služby, minimální velikost 1500 m2, centra měst, regionální nákupní centra, 

kombinovaná forma prodeje jako je pultový prodej, volný výběr i samoobsluha. 



- 32 - 

 

 Superety: jsou malou samoobsluhou potravin, většinou jsou zde i základní druhy 

nepotravinářského zboží, na nádražích, letištích, podchodech, součást velkých 

čerpacích stanic, velikost cca 200-400 m
2
. 

 Supermarkety: velkoprodejna s plným sortimentem potravin a základními druhy 

nepotravinářského zboží, převážně forma samoobsluhy, velikost cca 400-2500 m
2
. 

 Hypermarkety: jsou lokalizovány na okrajích i mimo města, denní potravinářské i 

nepotravinářské zboží (převažuje), časté i občasné poptávky, převážně forma 

samoobsluhy, velikost 2500-5000 m
2 (někdy až 15 000 m

2
). 

 Specializované velkoprodejny: převážně spotřební zboží s velkou obrátkou, 

samoobslužná forma prodeje, nižší cenová hladina, nižší provozní náklady (např. 

Baumax, OBI) 

 Diskontní prodejny: nestálý sortiment, soustřeďuje se do center levného nákupu, 

samoobslužná forma prodeje, zboží nabízeno rovnou z palet, nižší spotřeba živé práce, 

prodejny jsou zřizovány na levných pozemcích, nemívají výkladní skříně, prodloužená 

prodejní doba, často soboty i neděle. [39] 

 

3.4 PROPAGACE – PROMOTION 

 

Úkolem propagace je natolik informovat, ovlivnit a přesvědčit zákazníka, aby si daný 

produkt zakoupil. Propagační akce většinou upozorňuje na vzhled, kvalitu, účel a využití 

produktu, poukazuje, kdo produkt vyrábí a jakým způsobem. 

Při propagaci dává výrobce spotřebiteli na vědomí, že jeho produkt existuje na trhu, 

jaké jsou jeho přednosti a proč by si ho měl zakoupit. A to nejen dnes, ale i v budoucnosti. 

Propagační akce je použití komplexu propagačních prostředků v určitém prostoru a 

v časové následnosti pomocí různých médií – koordinovaně, ve vzájemné podpoře. Účinnost 

propagační akce je v prvé řadě dána důkladnou přípravou, při níže se považuje za klíčové 

vymezení cíle, cílové skupiny a formulace poselství. [12] 
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Při každé propagační akci je důležité stanovení rozpočtu, formulace obsahu sdělení, 

stanovení cílové skupiny a celkový cíl akce. 

 

3.4.1 Nástroje propagace 

Základní nástroje propagace, zvané jako komunikační marketingový mix zahrnují dle 

Kotlera reklamu, podporu prodeje, public relations a publicitu, události a zážitky, direct 

marketing a osobní prodej, přičemž každý z nich má svá specifika a náklady. 

 

REKLAMA 

Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, 

společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. 

Reklama je také známá pod moderním pojmem marketingová kampaň – tento výraz se 

používá, když obchodník (nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo 

jejich kombinaci.  

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ (znovu křičeti), což odpovídalo 

obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet. 

Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že 

„reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo 

myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“. [40] 

 

Mezi hlavní cíle reklamy patří: 

 získat nové uživatele, 

 získat na svou stranu spotřebitele, kteří si kupovali výrobek u konkurence, 

 u současných uživatelů docílit toho, aby se zvýšila spotřeba, 

 získat znovu zpět „staré“ uživatele našich výrobků [13] 
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Výhody reklamy: 

 zasáhne velké množství spotřebitelů 

 umožňuje časté opakování 

 umožňuje výrobek nadnést nad skutečnost, např. barevným zpracováním 

 dlouhodobé budování image, ale i velmi rychlý okamžitý růst prodeje 

Nevýhody reklamy: 

 v dnešní době velké množství a spotřebitel na ni už nemusí reagovat 

 neosobní 

 vysoké náklady na realizaci 

 

PODPORA PRODEJE 

 Společnosti používají nástroje podpory prodeje – kupony, soutěže, prémie a podobně, 

aby získaly rychlejší odezvu od kupujících. Podporu prodeje lze využít ke krátkodobým 

účinkům, jako je zvýraznění výrobkových nabídek a zvýšení klesajícího obratu. [1]   

 Podpora prodeje bývá většinou kombinována s některým z dalších prvků 

komunikačního mixu, např. s  reklamou. Úkolem je působit na okamžité chování zákazníků. 

Často bývá spojována i s otevřením nové prodejny nebo při zavedení nového výrobku na trh.  

Mezi hlavní podpory prodeje patří: 

 vzorky výrobků  

 propagační předměty (cílené ke společnosti nebo výrobku) 

 cenově zvýhodněná balení (dva kusy za cenu jednoho apod.) 

 dárky k nákupu 

 soutěže pro zákazníky 

 slevové kupóny 

 prémie (při nákupu jednoho produktu, obdrží druhý jako prémii) 

 ochutnávky – předvedení nebo odzkoušení produktu 

 vrácení peněz při nespokojenosti s produktem 

 přidaná hodnota výrobku (větší balení - 10% zdarma) 
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PUBLIC RELATIONS A PUBLICITA 

Úkolem této složky komunikačního mixu je především soustavné budování dobrého 

jména podniku, vytváření pozitivních vztahů a komunikace s veřejností za účelem vědomého 

kladného působení a ovlivňování. [14] 

Public relations jsou velmi autentické. Různé novinové články, sponzorství a akce 

připadají čtenářům reálnější a věrohodnější než inzeráty. Dokáží dosáhnout mnoha 

potenciálních zákazníků, kteří se vyhýbají prodejcům a reklamám. 

Marketéři mají tendenci podceňovat význam „PR“, případně je používají jaksi 

dodatečně. Přesto může být promyšlená PR kampaň v kombinaci s ostatními prvky 

komunikačního mixu velmi účinná a ekonomická. [6] 

 

UDÁLOSTI A ZÁŽITKY 

 Události a zážitky – akce, které mají k zákazníkům promlouvat.  

 Dobře zvolená akce nebo zážitek může být vysoce relevantní, protože spotřebitel je 

osobně zapojen. [1] 

 Akce, tzv. eventy, jsou organizovány v daném místě a čase a právě vlastní angažování 

zákazníků je jejich velkou předností. Je nutné, aby byly velmi dobře zorganizovány, proto si 

většina velkých společností najímá na tyto akce agentury, zabývající se jejich pořádáním.  

 

DIRECT MARKETING 

 Direct marketing (v literatuře také jako přímý marketing či přímá reklama) je 

definován jako interaktivní marketingový systém využívající média k přímé cílené nabídce 

jednotlivým zákazníkům, který je založen na dlouhodobých vztazích se zákazníkem. Tato 

komunikace je založena na databázi zákazníků představující organizovaný soubor dat o 

stávajících nebo potenciálních zákaznících, který je aktuální, dostupný a využitelný pro 

marketingové aktivity. Databáze jsou využívány k vyhledávání a identifikaci potenciálních 

zákazníků, k tvorbě speciální nabídky pro zákazníky, k prohlubování loajality zákazníka, 

k zasílání informací o nových nabídkách firmy. [10] 
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Mezi hlavní formy direct marketingu patří: 

 zásilkový prodej 

 prodej přes katalog 

 obchodní jednání 

 teleshopping 

 telemarketing 

 

OSOBNÍ PRODEJ 

 Při osobním prodeji dochází k přímému kontaktu mezi prodávajícím a zákazníkem. 

Prodávající ústně prezentuje produkt, snaží se vynést jeho přednosti, produkt zákazníkovi 

předvést. Zároveň se doptává zákazníka na jeho potřeby.  

 Osobní prodej je jedním z nejúčinnějších nástrojů komunikačního mixu. Při osobním 

prodeji má prodávající největší zpětnou vazbu, může zákazníka více ovlivnit a k nákupu ho 

téměř přesvědčit, během prodeje může měnit svůj přístup. Prodávající však musí dobře 

ovládat techniky prodeje.  

 

 K cílům osobního prodeje se řadí vyhledávání zákazníků, komunikace se zákazníky, 

prodej produktů zákazníkům, poskytování služeb, shromažďování informací, rozmisťování 

zboží aj. 

 Osobní prodej může být uskutečňován přímým kontaktem prodejce se zákazníkem, 

pro nějž se někdy také používá výrazu „kontakt z očí do očí“, přes telefon nebo přes 

personalizovanou korespondenci. 

 Strategií osobního prodeje je být ve správnou dobu, se správným zbožím a správným 

způsobem u správného zákazníka. [15] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. POTRAVINÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Historicky patří potravinářský průmysl k nosným odvětvím zpracovatelského 

průmyslu v České republice. Jeho strategický význam spočívá v zajišťování výživové potřeby 

obyvatel a to zpracováním zemědělské produkce a uváděním vyrobených potravin na trh. 

K základním cílům vždy patřilo zajistit dostatek bezpečných a kvalitních potravin, posilovat 

konkurenceschopnost a efektivnost potravinářských firem. 

 

V současné době je míra rozvoje potravinářského průmyslu výrazně ovlivňována nejen 

vývojem světové ekonomiky a stupněm její globalizace, ale i vnitřními ekonomickými 

podmínkami na tuzemském trhu. V rámci dlouhodobého negativního působení těchto faktorů 

dochází ke snižování dynamiky jeho rozvoje, omezují se možnosti jeho růstu a klesá jeho 

výkonnost v rámci konkurenčního prostředí oproti zahraničním výrobcům. 

 

Česká republika podporuje zavádění registrovaných značek a označení původu u 

těchto výrobků v souladu s pravidly Evropské unie. Ministerstvo zemědělství poskytuje 

poradenskou činnost společnostem při zpracování podkladů pro vlastní schvalovací činnost. 

 

Hlavními společnými strategickými cíli Ministerstva zemědělství, Výzkumného 

ústavu zemědělského a Potravinářské komory České republiky jsou: 

- zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti potravinářského sektoru 

- udržení si ekonomicky významného postavení v rámci zpracovatelského průmyslu 

- výroba potravin především z domácích surovin 

- inovace potravinářské produkce s využitím rozvoje vědy a výzkumu 

- inovace potravinářské produkce k maximálnímu využití doporučení Světové 

zdravotnické organizace v oblasti zdravé výživy 

 

Z hlediska dalšího vývoje lze potravinářský průmysl zařadit k odvětvím, která dosud 

nevyčerpala svůj potenciál dalšího růstu. Jeho perspektiva je však v nemalé míře spojena se 

změnami životního stylu Evropanů. Roste spotřeba rychlého občerstvení (fast food), hotových 

jídel, zmrazených pokrmů a pokrmů pro mikrovlnný ohřev. 
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Za účinný nástroj uplatňovaný v sektoru výroby potravin v EU je potravinové právo, 

k jehož významné změně došlo v roce 2002 vydáním nového nařízení č. 178/2002 o 

evropském potravinovém právu a o zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. 

Nařízení vymezuje jak rámec předpisů v oblasti bezpečnosti potravin, tak zřizuje Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin a určuje pravidla pro fungování Systému rychlé výstrahy pro 

potraviny a krmiva (RASFF) v EU.  

  

 

5. CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI 

Název:     KIMBEX, s.r.o. 

Sídlo:     Šalounova 40, Ostrava – Vítkovice 

Právní forma:    společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku:   9.6.1992 

Logo společnosti:    

Předmět podnikání:   zpracování ryb a výroba rybích výrobků a polotovarů 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Číslo zdravotní nezávadnosti: CZ5753 

 

 

6. O společnosti 

Společnosti Kimbex, s.r.o. založil zemědělský inženýr Ivo Kubiš ve svých 28 letech. 

V roce 1992 nebylo obvyklé, že by společnost s ručením omezeným zakládal pouze jeden 

člen – jednatel, proto požádal svého otce a prakticky ho do podnikání přibral. Ten mu pak 

v začátcích velmi pomáhal s technickými záležitostmi, vývojem technologií a zázemím ve 

společnosti. 

Společnost Kimbex, s.r.o. zásobuje od roku 1991 jako přímý dovozce český a 

slovenský trh kvalitní mraženou rybí surovinou a rozmanitými druhy mražených mořských 
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živočichů a specialit. Od roku 1998 se začala ve společnosti postupně vyvíjet technologie na 

zpracování a výrobu pro maloobchodní výrobu. 

  Dlouhodobé vztahy s rybářskými flotilami a továrnami na prvotní zpracování rybí 

suroviny umožňují společnosti sledování kvality dovážených ryb. Obchodním partnerům tak 

společnost zaručuje stabilní dodávky vysoké kvality v průběhu celého roku. 

Kimbex se zaměřuje především na makrelu, sledě, lososovité a treskovité ryby, 

sleďové filety a filé z treskovitých ryb; ze specialit na krevety, mušle, mořský koktejl, sépie a 

výrobky z nepravého krabího masa – surimi a rovněž na steaky z ryb jako jsou tuňák, losos či 

žralok. 

Surovina z celého světa je přivážena do velkokapacitního mrazírenského skladu 

v Ostravě, kde se nachází i administrativní sídlo společnosti a výrobní prostory. Zde jsou 

výrobky baleny s maximální pozorností do vlastního maloobchodního spotřebitelského obalu 

a tento široký sortiment je nabízen obchodním partnerům. 

Od roku 2001 probíhala postupná rekonstrukce výrobního provozu a hygienického 

zázemí a také rozsáhlá modernizace výrobních linek, která přispěla ke schválení společnosti 

Kimbex pro vývoz zboží do zemí Evropské unie. V rámci této rekonstrukce byl zaveden 

legislativně povinný systém kritických bodů – systém HACCP. HACCP = Hazard Analysis 

and Critical Control Points, v překladu analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Je to 

systém preventivních opatření, který slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin 

v průběhu všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací a 

přepravou až po prodej konečnému spotřebiteli. Systém je ve společnosti Kimbex zaveden 

tak, aby byl plně funkční a splňoval veškeré požadavky na tento systém kladené.  

Hlavními partnery společnosti Kimbex jsou od počátku nadnárodní obchodní řetězce, 

dále mrazírenské velkoobchody, které zajišťují kvalitní distribuci do gastronomických 

provozů a maloobchodních prodejen, a významné lahůdkářské společnosti zabývající se 

uzením ryb a výrobou chlazených rybích salátů. 

V posledních letech vychází společnost aktivně vstříc požadavkům trhu a na základě 

poptávky zajišťuje širokou variabilitu maloobchodního i gastronomického balení. Na základě 

více jak dvacetileté pečlivé spolupráce se snaží všem svým obchodním partnerům zajistit 

vysoký prodejní servis a poradenství v oblasti ryb a rybích produktů, neboť i malý zákazník je 
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pro společnost Kimbex zákazník velký. Síť distributorů je neustále rozšiřována a každý nový 

zákazník je vítán.  

Společnost klade velký důraz na zajištění kvality a bezpečnosti výrobků, které by měly 

přispět ke zvyšování spokojenosti zákazníka. Od roku 2008 proto společnost zavádí postupně 

systémy dle standardů IFS (International Food Standard) a BRC (British Retail Concorcium). 

Cílem pro zavedení těchto systémů řízení jakosti a bezpečnosti je výroba bezpečného a 

kvalitního produktu.  

V roce 2010 získala společnost velmi cenný certifikát MSC (viz příloha č. 1).  

MSC = Marine Stewardship Council = rada pro správu moří. Tato nezávislá 

organizace byla založena roku 1992 za účelem snížení nadměrného rybolovu. Organizace 

stanovuje soubor pravidel, která musí společnost při žádosti o certifikaci dodržovat. Pokud 

vše společnost splňuje, smí na svých výrobcích užívat logo a pečeť MSC. Společnost Kimbex 

se tak zařadila mezi hrstku společností, které vlastní v České republice tuto certifikaci a 

zároveň tak potvrzuje, že pracuje s třemi principy MSC a to: zamezuje nadměrnému rybolovu 

a vyčerpání zásob, chrání moře a oceány před dopady rybolovu a pracuje s vnitřními 

podnikovými systémy v souladu s legislativními požadavky. 

Ve společnosti Kimbex je zaměstnáno kolem 50 ti zaměstnanců, jejichž převážná část 

pracuje ve výrobním úseku. Vedení a chod celé společnosti se majitel snaží udržet ve velmi 

úzkém „rodinném“ kruhu. Jeho přáním je, aby tito lidé spolu velice úzce spolupracovali, aby 

jejich práce byla propojena, vzájemně se ovlivňovali a vytvářeli tak společnou strategii 

společnosti.  

Motto společnosti je: Naším cílem je spokojený zákazník! 
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7. Současný stav a vývoj společnosti 

Společnost Kimbex má na potravinářském trhu vybudované dobré renomé a zařadila 

se mezi stabilní potravinářské společnosti, které nově vznikly po roce 1989. 

Organizační struktura společnosti prošla během let několika podstatnými změnami. 

V současné době je rozdělena na dvě fungující části. První částí společnosti je nákup (import), 

které si vede sám majitel společnosti. Ten se mimo nákupu věnuje také finanční a ekonomické 

stránce společnosti, spadá pod něj tedy účetní a ekonomický úsek, a dále úsek technický, 

který zahrnuje budovy, technologie, opravy apod. Druhé oddělení vede obchodní ředitelka, 

pod kterou spadá celkový odbyt - prodej, výroba, péče o zaměstnance, marketing, jakost apod. 

Obchodní ředitelka je přímo podřízena majiteli společnosti. 

Hlavní cíle a celkovou koncepci společnosti si formuluje sám majitel.  

Mezi hlavní cíle patří: 

 plánovaná výroba a prodej na daný rok ve stanovené výši 

 meziroční nárůst výroby a prodeje o 5% 

 zajištění kladného hospodářského výsledku společnosti 

 prohlubování spolupráce se zahraničními dodavateli 

 snižování nákladů 

 zajištění obrátkovosti zásob 

 snižování pohledávek po splatnosti. 

I přesto, že v současné době je investiční politika výrazně omezována, a to z důvodu 

celosvětové krize, plánuje majitel investice do nových výrobních technologií.  

 

Výrobky společnosti jsou dle způsobu zpracování rozděleny do třech skupin: První 

jsou výrobky, které se musí před samotným zabalením do malospotřebitelského balení 

vykuchat. Surovina – celé ryby jsou nakupovány zamražené v blocích, ryby jsou následně 

temperovány na -5 °C v jádře, vykuchány a zpětně šokově zamraženy. Tato skupina dnes 

představuje téměř 15 druhů ryb a společnost má jako jediná v České republice schválenou 

technologii pro toto zpracování. 
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Druhou skupinou jsou výrobky, které již přicházejí do společnosti nějakým způsobem 

opracovány, např. filé zamraženo v blocích, jednotlivé zamražené kusy žraloka vykuchaného 

bez hlavy a ocasu a další. Tyto ryby se dále porcují na průmyslových pilách na porce, kostky 

či steaky a následně baleny. 

Poslední, třetí skupina zahrnuje především mořské plody (krevety, ančovičky apod.), 

které jsou ve společnosti pouze přebalovány do menšího maloobchodního balení.  

Některé výrobky pro společnost vyrábí obchodní partneři v Číně nebo Vietnamu pod 

značkou společnosti Kimbex. Hlavním důvodem je, že náklady na výrobu v České republice 

jsou tak vysoké, že by výrobek nebyl schopen konkurovat na trhu. Jedná se především o 

velkoobjemové zakázky nebo privátní značky pro obchodní řetězce. 

Společnost je díky flexibilní výrobě schopna vyhovět i individuálním potřebám a 

požadavkům zákazníků.  

 

Vzhledem k změnám, které se v poslední době udály na trhu s potravinami, se stává 

největší prioritou jakost. Všichni zaměstnanci společnosti jsou s politikou jakosti seznámeni. 

Ta zahrnuje především: 

 udržení stabilní kvality výrobků 

 rozvíjení odborných znalostí všech zaměstnanců firmy 

 kvalita výrobků zaměřená na potřeby a očekávání zákazníků 

 zlepšování podmínek pro rozvoj jakosti ve společnosti. 

K výše uvedeným cílům je nutné úspěšně absolvovat audit BRC a IFS, popř. i audit 

kritických kontrolních bodů HACCP a neustále si udržovat certifikaci MSC. Prioritní je 

nákup výrobní technologie, která přispěje jak ke zvýšení kvality, tak i výkonnosti výroby. 
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8. Analýza současného stavu marketingového mixu společnosti 

Pro provedení analýzy jsem zvolila nejběžnější marketingový mix „4P“. Praktické 

závěry vychází ze znalostí popsaných v teoretické části.  

 

8.1 PRODUCT – VÝROBEK 

 Společnost Kimbex zásobuje trhy: 

 rybí surovinou: 

Surovina se dál nepřepracovává a odběratelům se dodává v takovém stavu, v jakém 

byla nakoupena. Odběrateli jsou především lahůdkářské závody, které se zabývající 

uzením a lahůdkářskou výrobou. 

 výrobky vlastní výroby: 

Surovina je dál zpracovávána a balena do malospotřebitelského balení. Odběrateli jsou 

nadnárodní obchodní řetězce, velkoobchody s mraženým sortimentem, gastroprovozy. 

 

Obr.7   Podíly prodeje z celkového obratu za rok 2012 

 

 

Zdroj: interní data společnosti Kimbex, s.r.o., úprava vlastní [29] 

výrobky 

45% 
surovina 

55% 

Poměr prodeje surovina / výrobky 
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Je viditelné, že výrobky tvoří téměř polovinu celkového prodeje. Je tedy nutné, aby 

jim byla věnována maximální pozornost. 

Výrobky se dále dělí podle způsobu zpracování: 

 ryby celé 

 ryby kuchané  

 steaky 

 filé a filety  

 mořské speciality 

 rybí polotovary a výrobky z ryb 

 

Obr. 8   Podíly prodeje jednotlivých výrobků z obratu za rok 2012 

 

 

Zdroj: interní data společnosti Kimbex, s.r.o., úprava vlastní [29] 

 

Ryby celé se dováží v blokové surovině, většinou zamražené na moři, tak aby jejich 

kvalita byla co nejvyšší. Ve výrobě dochází ke zpracování temperováním na -5 °C v jádře, 

následně jsou ryby ručně vykuchány a vytříděny. Strojově pak dochází k vážení a balení do 

67% 3% 

5% 

21% 

3% 1% 

Podíly jednotlivých druhů 

ryby celé ryby kuchané bez hlavy a ocasu

steaky filé a filety

mořské speciality rybí polotovary a výrobky z ryb
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vakua. Výrobky jsou pak zpětně šokově zamraženy na -18 °C. Největší objem prodeje z této 

skupiny výrobků představuje makrela a holandský pstruh. Každoročně společnost zařazuje do 

této skupiny nové celé ryby, v poslední době převážně ze Španělska. 

I ryby vykuchané bez hlavy a ocasu jsou dodávány v bloku, kdy každá jednotlivá 

vrstva ryb je proložena folií tak, aby bylo jednodušší ryby rozdružovat. Převážně se jedná o 

ryby z Jižní Ameriky, kde by jejich dovoz nekuchaných vcelku nebyl téměř možný.  

Steaky vyrábí společnost z lososa, tuňáka - svíčkové, žraloka a v minulém roce byly 

zařazeny steaky z merlina - svíčkové. Tato řada výrobků je oblíbená a na trhu velmi stabilní.  

Filé a filety jsou u spotřebitelů nejoblíbenější skupinou výrobků. Proto představuje 

tato skupina i největší konkurenční boj. Cenový boj snižuje cenu především na úkor kvality. 

Fenomén pangasius, který již několik let ovládá trh, začíná být postupně na ústupu. 

Společnost Kimbex se snaží zavádět v této skupině kvalitnější, dražší výrobky a odlišit se tak 

od ostatních dodavatelů.  

Mořské speciality jsou zaměřené na gurmány a jsou na trhu doplňkovou skupinou. 

Zahrnují krevety, mořské plody, mušle, ančovičky apod. Jejich prodej však meziročně stále 

stoupá a u spotřebitelů si nacházejí oblibu. 

Rybí polotovary zahrnují obalované produkty a hotové výrobky z ryb. Vzhledem 

k tomu, že prodej polotovarů dlouhodobě klesá, společnost v minulém roce prodala obalovací 

linku a bude se více zaměřovat na ostatní skupiny produktů. I tato skupina ale má svého 

úspěšného zástupce, kterým jsou v tomto případě výrobky z nepravého krabího masa, tzv. 

surimi, které si společnost nechává vyrábět u čínské prověřené společnosti.  

Obr. 9   Výrobky společnosti Kimbex, s.r.o. 

 

Zdroj: interní data společnosti Kimbex, s.r.o., úprava vlastní [29] 
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 Většina výrobků je balena do potištěného vakuového balení s průhlednou částí obalu. 

To proto, aby zákazník viděl, co si za své peníze kupuje. Grafické zpracování obalů se od 

roku 1996 téměř nezměnilo a společnost sází na podvědomí zákazníků.  

Vakuové balení je jedním z nejšetrnějších způsobů balení potravin. Odstraňuje kyslík 

obsažený ve vzduchu, který způsobuje kažení potravin, neboť účinkem kyslíku dochází 

k procesu oxidace a to i u mražených výrobků. Oxidace zapříčiňuje ztrátu nutričních hodnot, 

chuti a dalších vlastností potraviny.  

 

8.2 PRICE – CENA 

 Cena je jeden z nejdůležitějších a zásadních faktorů při nákupním rozhodování 

zákazníka.   

 Prodejní cenu jak suroviny, tak hotových výrobků, si společnost stanovuje 

individuálně. Cena se stanovuje téměř na míru každému jednotlivému zákazníkovi. 

Společnost nemá vypracovaný žádný centrální ceník. To proto, že cena u ryb se velmi často 

mění v závislosti na výlovních kvótách, přírodních podmínkách, sezónnosti ryb, dostupnosti 

jednotlivých druhů ryb a rybích surovin, měnovém kurzu apod. 

 Společnost stanovuje ceny v CZK a EUR. V EUR především pro slovenské zákazníky. 

Při stanovování ceny je přihlíženo k mnoha skutečnostem a to, zda se jedná o velkoobchodní 

či maloobchodní společnost, zpracovatele, mrazírnu, zda se jedná o jednorázový nákup, či 

stabilní obchodní vztah, zda je jedná o menší vícedruhové nákupy nebo např. paletový odběr 

jednodruhového zboží. Při stanovování ceny jsou důležitým faktorem platební podmínky a 

požadavky daného zákazníka na dopravu, tzn. zda si zboží sám vyzvedne nebo mu ho firma 

dopravuje na místo určení. 

 Cenu tvoří majitel společnosti společně s obchodní ředitelkou a cena je tvořena 

nákladovou metodou s přirážkou. Cílem stanovení ceny je maximalizace zisku společnosti. 

Metoda je založena na kalkulaci přímých a nepřímých nákladů na jednici výkonu (výrobek) 

spolu se stanovením míry zisku v procentech. 
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Hlavní složky cen společnosti Kimbex, stanovených na úrovni vlastních nákladů, jsou: 

 cena vstupní suroviny 

 kurzové rozdíly 

 výrobní náklady včetně ztrát při zpracování 

 správní režie 

 přímé mzdy a pojistné 

Nákladová kalkulace je specifická tím, že každá změna ve výrobku se projeví také 

v ceně.  

Při tvorbě ceny však společnost také vychází z aktuální situace na trhu a z konkrétních 

požadavků zákazníka. Zákazníkovi se vždy snaží nabídnout nejlepší možnou aktuální cenu. 

Z cen již nejsou poskytovány žádné další dodatečné slevy.  

Nadnárodním obchodním řetězcům se ceny stanovují naprosto individuálně na základě 

dlouhodobých rámcových smluv a aktuálně sjednaných ročních podmínek. Ceny se pak 

počítají netto netto k odběrateli a následně se na ně napočítávají dohodnuté zpětné bonusy, 

rabaty, marketingové poplatky a budgety. Průhlednost a kalkulace cen je prioritou. 

Společnost zastává filozofii „kvalitního výrobku za přijatelnou cenu“. Rozhodně není 

záměrem nejnižší cena na trhu za „každou cenu“. 

 

8.3 PLACE – DISTRIBUCE 

 Mezi největší tuzemské odběratele patří nadnárodní obchodní řetězce typu Kaufland, 

Globus, Billa, Ahold a další, pomocí kterých společnost velkou část své produkce dostává ke 

konečným spotřebitelům. Další část produkce je distribuována pomocí regionálních 

velkoobchodů a mrazírenských společností a menší část i pomocí jednotlivých 

specializovaných prodejen s drůbeží a rybami.  

 Společnost má vlastní velkokapacitní mrazírenský sklad v Ostravě – Vítkovicích. Dále 

využívá pronajaté sklady v Bremerhavenu a Hamburgu v Německu, v Dašicích v Čechách a 

na Slovensku v Madunicích. Tyto sklady jsou mezičlánkem mezi společností a zákazníkem a 

zaručují, že zákazníci dostanou své zboží včas. Na službě „just in time“ si společnost velmi 
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zakládá. Znamená to, že velkou část dodávek umí realizovat do 24 hodin. Běžná dodací lhůta 

zboží je do třech pracovních dnů. 

 Společnost neprovozuje žádné vlastní prodejny. Největší část produkce se ke 

spotřebiteli dostává pomocí maloobchodní sítě.  

 Společnost nedisponuje vlastní dopravou, neboť mrazírenská přeprava je poměrně 

náročná. Na tuto službu využívá dvě hlavní outsourcingové společnosti - MD logistika a.s. se 

sídlem v Dašicích v Čechách a společnost HOPI SK, s.r.o. se sídlem v Madunicích na 

Slovensku.   

 V poslední době se firma začíná zaměřovat na přímý prodej. Tento prodejní servis 

vyplynul z požadavků koncových zákazníků, kteří mají větší důvěru při nákupu přímo od 

zdroje. Přímé dodávky jsou realizovány pouze na přání zákazníka a to kurýrní službou. 

Mražené produkty jsou baleny v suchém ledu a polystyrenovém boxu, tak aby byl zachován 

teplotní řetězec. Těmto zákazníkům zaručuje společnost vysoký prodejní servis a poradenství. 

 

8.4 PROMOTION – PROPAGACE 

 Propagace společnosti je jednou z náplní práce obchodní ředitelky. Propagace 

navazuje vždy na obchodní strategii na další období. Strategie propagace a podpory prodeje 

výrobků je formulována marketingovým plánem, který schvaluje majitel společnosti společně 

s marketingovým budgetem pro další období. Zároveň je vždy dohodnuto, na jakou cílovou 

skupinu bude propagace zaměřena a kam se bude celková strategie společnosti ubírat. 

 Společnost prezentuje své výrobky na potravinářském veletrhu Salima, který se každý 

druhý rok koná v Brně. Zde pravidelně prezentuje své produkty a zavedené novinky, 

informuje zákazníky o zdravém životním stylu, poskytuje poradenství v oblasti mražených 

mořských ryb a specialit. Tento trh bere také jako příležitost k setkávání se se svými 

stabilními zákazníky a vyhledávání nových z řad návštěvníků veletrhu. Část veletrhu je 

věnována veřejnosti. V tyto dny společnost realizuje hlavně vlastní ochutnávky, kdy je snahou 

přiblížit spotřebitelům velmi jednoduchou přípravu ryb.  

 Nejmasovější propagace společnosti a především jejích výrobků probíhá 

prostřednictvím letákových akcí jednotlivých obchodních řetězců. Tyto letáky jsou 

distribuovány do mnoha domácností a osloví tak nejvíce spotřebitelů. V samotném tištěném 
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letáku je vždy umístěna fotka akčního výrobku, většinou také s logem společnosti. Výrobek je 

vždy pro zákazníka cenově zvýhodněn. V rámci letáků se většinou jedná o zákaznicky 

oblíbené výrobky, které mají za úkol velmi rychlé, i když krátkodobé zvýšení prodeje. (viz 

příloha ….) 

 Letákové akce si tvoří na základě poptávky samotné obchodní řetězce. Počet realizací 

je většinou součástí ročních podmínek a rámcových obchodních smluv.  

 Cílem podpory prodeje je oslovit obchodní partnery společnosti Kimbex, s.r.o. 

prostřednictvím dárkových a upomínkových předmětů, na kterých je vždy uvedeno logo 

společnosti, jako jsou flash disky, propisky, brožury, bloky, letáky s recepty, tašky, diáře 

apod. Smyslem je především „potěšit“ malým dárkem či pozorností stálé zákazníky a tím 

vytvářet lepší jméno společnosti v jejich podvědomí.  

 Společnost se zaměřuje při propagaci především na konečného spotřebitele. Formou 

tištěné inzerce, především v časopisech o vaření jako jsou Food, Gourmet či Apetit (viz 

příloha ….) se spotřebitelům snaží poskytnout cenné rady o rybách, jejich nákupu a přípravě. 

Součástí bývá většinou PR článek, který v rámci bonusů získá společnost zdarma. Těmito 

měsíčními tiskovina se snaží oslovit širokou veřejnost a přimět zákazníka k nákupu právě 

výrobků od společnosti Kimbex. Společnost se zároveň spolupodílí na tvorbě odborných 

článků v tisku, které se zaměřují na mražené potraviny, ryby a rybí produkty či zdravý životní 

styl. Formou dotazníkových článků odpovídá na dotazy v odborných časopisech pro 

velkoobchody apod. 

 Samozřejmou formou reklamy je dnes také internet. Firma má založeny a sama si vede 

vlastní webové stránky www.kimbex.cz. Webové stránky jsou koncipované tak, aby 

informovaly současné i potencionální zákazníky. Seznam výrobků se průběžně aktualizuje, 

stránky informují o aktuální legislativě potravinářského sektoru, informují o historii 

společnosti, obsahují kontakty na hlavní představitele společnosti. Konečný spotřebitel 

nalezne na stránkách velké množství receptů. 

 Společnost Kimbex sponzoruje již více jak 5 let nadějného 33-letého elitního jezdce 

Barum Czech Rally Pavla Valouška, který jezdil v roce 2012 s vozem Peugeot 207 S2000 

Evolution za Peugeot Delimax Total team se spolujezdcem Lukášem Kostkou. Logo 

společnosti Kimbex prezentují právě na svém závodním voze. Logo je také uvedeno v sekci 

partnerů na oficiálních stránkách Pavla Valouška www.pavel-valousek.com.  
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Obr. 10  Prezentace loga společnosti na závodním automobilu 

 

Zdroj: http://www.autokaleidoskop.cz/Sport/Pavel-Valousek-konci-s-Peugeotem/ [42] 
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9. SWOT analýzy jednotlivých nástrojů marketingového mixu 

Na základě poznatků uvedených v teoretické části diplomové práce, provedené 

analýzy současného stavu marketingového mixu společnosti a vlastní dlouholeté praxe jsou 

v následujících tabulkách podrobně rozpracovány jednotlivé nástroje marketingového mixu 

pomocí SWOT analýzy.  Jednotlivé SWOT analýzy poukazují na silné a slabé stránky 

výrobku, ceny, distribuce a propagace. Dále rozpracovávají faktory, které by mohly být pro 

společnost příležitostmi či hrozbami.  

9.1 SWOT - výrobek 

SWOT výrobku 

Silné stránky Slabé stránky 

 vysoká kvalita výrobků 

 široký sortiment  

 vlastní zpracovna rybích produktů 

 20ti letá tradice společnosti 

 „know how“ společnosti 

 zavedená značka – ochranná známka 

 česká výroba 

 rychlá reakce na nové trendy 

v potravinách 

 vývoj nových produktů 

 pozitivní přístup k inovacím 

 garance dodržování všech norem a 

předpisů pro potravinářské společnosti 

 ekologická výroba 

 výrobky s konkurenční výhodou 

 jedinečná výrobní technologie 

 zastaralé výrobní strojní zařízení 

 omezené výrobní kapacity 

 čárový kód pouze u části výrobků 

 zastaralý design obalu 

Příležitosti Hrozby 

 nové možnosti na domácích i 

zahraničních trzích 

 lepší uplatnění pro kvalitnější produkty 

 nízká konkurenceschopnost firem v 

odvětví 

 legislativní změny v ČR a EU 

 vstup nové konkurenční firmy 

 riziko ztráty vybudované pozice na trhu 

 kvóty a cla v EU 

 rizika levnějších dovozů ze zemí mimo 

EU 
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9.2 SWOT - cena 

SWOT ceny 

Silné stránky Slabé stránky 

 relativní přizpůsobení ceny požadavkům 

trhu 

 akceptace ceny zákazníky 

 podíl zisku na konečné ceně 

 finanční stabilita 

 zastaralé přístupy k tvorbě kalkulací 

 vysoký podíl režijních nákladů na finální 

ceně 

 vyšší ceny v návaznosti na vyšší výrobní 

náklady 

 malá možnost ovlivnění cen vstupů 

 absence ceníků 

Příležitosti Hrozby 

 neustálé zvyšování kupní síly 

spotřebitelů 

 využití moderních zdrojů energie pro 

snížení konečné ceny výrobků (např. 

elektrická energie pomocí solárních 

panelů, rekuperace) 

 legislativní změny v ČR a EU 

 neustálé změny cen vstupních surovin 

 inflace 

 posilování CZK 

 konkurence s nižšími cenami 

 měnící se výlovní kvóty 

 cenová strategie konkurence 

 

9.3 SWOT - distribuce 

SWOT distribuce 

Silné stránky Slabé stránky 

 dobrá dopravní dostupnost společnosti 

 kvalitní prodejní oddělení 

 individuální přístup k odběratelům 

 

 absence vlastní distribuční sítě 

 absence vlastních podnikových prodejen 

 velké množství výrobků na skladě 

 nedostatečná komunikace se zákazníky 

(zpětná vazba) 

Příležitosti Hrozby 

 možnost zavedení e-shopu 

 zřízení vlastních prodejen 

 nové možnosti a příležitosti na 

zahraničních trzích 

 ztráta pozice na trhu 

 vstup nové konkurenční firmy 

 promarněný efekt konkurenčních výhod 

 neustálé zvyšování PHM 
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9.4 SWOT - propagace 

SWOT propagace 

Silné stránky Slabé stránky 

 vlastní webové stránky 

 účast na vybraných veletrzích 

 kvalitně zpracované propagační 

materiály 

 logo společnosti je chápáno jako záruka 

kvality 

 nedostatečná propagace na veletrzích 

 pouze minimální účast na odborných 

školeních, kurzech, přednáškách 

v potravinářské oblasti 

 absence inzerce na internetu 

 slabá orientace na koncového zákazníka 

Příležitosti Hrozby 

 větší informovanost prostřednictvím 

webových stránek 

 zaměření na PR 

 rozvoj podpory prodeje 

 zákaznické reference 

 větší spolupráce v oblasti reklamy 

 riziko z nedostatečné prezentace 

společnosti 

 sílící konkurence 

 

 

10. Výsledky a závěry s uvedením konkrétních nových poznatků  

I přesto, že je společnost Kimbex dobře zavedenou, fungující a prosperující 

společností, vždy je co zlepšovat, inovovat a nad čím se zamýšlet. Snahou managementu 

společnosti je samozřejmě prosperita společnosti, maximalizace zisku a stále se zvyšující 

podíl jak na národním trhu, tak na trzích mezinárodních. Management klade velký důraz na 

dobré jméno společnosti. 

Přesto má společnost mnoho problémů a nedostatků, nad kterými je nutno se 

pozastavit a zamyslet. Na základě mého názoru a výsledků z provedených analýz jsou 

vytvořena následující doporučení a závěry, které by měly vést k zefektivnění jednotlivých 

nástrojů marketingového mixu a následně k posílení celkové tržní pozice společnosti. 

Závěry a doporučení jsem z důvodu přehlednosti rozčlenila do jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu. 
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Výrobek: 

 Hlavním a základním úspěchem fungování každé společnosti je kvalitní výrobek a 

zavedená značka. Společnost Kimbex má obojí.  

 Management společnosti by se však měl zamyslet na inovací obalů výrobků, ať již 

z pohledu grafického, tak i funkčního. Dnešní doba přináší spoustu možností nových 

technologií balení. Hlavním důvodem je však finanční náročnost. Cílem společnosti je 

obměna technologií ve výrobě, nicméně do současné doby byla obnova zařízení řešena 

nákupem v době, kdy stroj přestal fungovat. Je proto nutné vypracovat dlouhodobější plán 

firmy, jehož obsahem bude také časová kalkulace pořízení nových strojů včetně adekvátního 

finančního pokrytí. Je nutné se zamyslet i nad otázkou, co nová technologie přinese a jak se 

odrazí v ceně výrobků.  

 Co se týče grafické úpravy obalů, je nutné, aby společnost oslovila kreativní nezávislé 

odborníky a nechala si zpracovat nové návrhy obalů, popř. inovovat ten původní. Vzhledem 

k tomu, že v létě 2013 se kompletně mění legislativa označování výrobků a bude tudíž nutné 

obaly přepracovat, je možné tyto inovace provést v rámci jednoho finančního zatížení. 

 Společnost by měla neustále posilovat vývoj nových výrobků, resp. zavádění nových 

výrobků na trh. Zákazníci dnes hledají v obchodech stále něco nového, rádi zkouší nové 

produkty a díky cestování jsou jim rybí výrobky blíže. Vývoj nových výrobků by tak měl 

odrážet i požadavky z trhu. 

 

Cena: 

 Nespornou výhodou společnosti při stanovování ceny je její postavení na trhu. 

Konkurenční ceny sleduje pouze informativně, v konečném důsledku se management sám 

rozhodne a přizpůsobí tržní cenu výrobků. Další výhodou je skutečnost, že je všeobecně 

známo, že výrobky společnosti patří mezi nejkvalitnější na trhu. Společnost si tedy občas 

může dovolit stanovit vyšší cenu než ostatní konkurenční firmy. Obě tyto výhody vytváří 

společnosti příznivé podmínky a pozitivní pozici. 

 Společnost však postrádá absenci centrálního ceníku. Vzhledem k tomu, že ten není 

vytvořen, dochází ke změně cen v průběhu celého roku. K aktualizaci cen dochází při každé 

změně vstupní suroviny nebo drastických výkyvech kurzovního lístku, které dnes nejsou 
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ničím neobvyklým. Tyto změny pak zatěžují obchodní oddělení, neboť na tyto ceny musí 

reagovat. Doporučuji tedy vytvořit centrální ceník a ceny každé dva měsíce aktualizovat. 

 Společnost dále může uvažovat o snížení režijních nákladů a to především energií. 

Majitel již delší dobu plánuje výstavbu solárních panelů na boční stěně mrazírenského skladu, 

bohužel mu však ve výstavbě bylo prozatím bráněno ze strany energetického úřadu. Pokud 

nebude výstavbě nic bránit, je spočítáno, že návratnost investice by měla být do osmi let od 

zavedení a to především při stávajících podmínkách, tzn. náklady na pořízení solárních 

panelů, jejich uvedení do činnosti a garance státu. I přesto, že se jedná o dlouhodobější 

investici, měla by přinést výraznou úsporu elektrické energie. 

 

Distribuce: 

 Společnost nedisponuje vlastní přepravou a využívá k tomu jiných organizaci. 

Zavedení vlastní přepravy zde není na místě, neboť by vedlo pouze ke zvýšení nákladů. Je 

nutné tedy uvažovat i o jiných způsobech, jak dostat zboží k zákazníkům. 

 V poslední době se na společnost obrací spousta koncových zákazníků s požadavkem 

nakoupit si výrobky tzv. „přímo od zdroje“.  Vzhledem k tomu, že dostat zboží k zákazníkům 

je poměrně jednoduché, navrhuji uvažovat o zavedení vlastního e-shopu. Náklady, jak 

finanční, tak časové, na zřízení jsou minimální. Výrobky by společnost přepravovala pomocí 

kurýrní služby, která dodá zamražené zboží do druhého dne na místo určení. Ceny budou i 

přes vyšší přepravní náklady pro zákazníky příznivější než v kamenných obchodech. 

Prostřednictvím e-shopu by bylo možné vyprodat i méně obrátkové zboží, např. 

prostřednictvím výjimečných slev apod. a efektivně tak využít skladovou kapacitu.  

 Z hlediska distribuce jsou rezervy také na slovenském i maďarském trhu. Je nutné 

zahájit jednání se slovenským distributorem. Ta by měla přinést dohody pro distribuci zboží 

po celém Slovensku a Maďarsku. Přínosem by mělo být zvýšení obratu na těchto dvou 

zahraničních trzích. 
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Propagace: 

 Vzhledem k tomu, že je společnost na trhu již více než 20 let, domnívá se majitel, že je 

již velmi známá a není potřeba ji neustále propagovat. Účast na veletrzích tak v posledních 

letech klesala. To je pochopitelné z toho důvodu, že náklady na organizaci a účast patřily 

mezi největší nákladové položky.  

 Věřím však, že účast na veletrzích se vyplatí a doporučuji se zaměřit na mezinárodní 

veletrhy, které mají širokou škálu návštěvníku. Zejména by se vyplatilo uvažovat o 

mezinárodním potravinářském veletrhu v Kolíně nad Rýnem – Anuga. I přesto, že investice 

do veletrhu činí téměř 0,5 mil. Kč, rozšíření obchodní mezinárodní spolupráce by bylo pro 

společnost velkým přínosem. Na veletrhu by bylo možné také získat komplexnější přehled a 

představy o nových trendech a vývoji v potravinářském odvětví. 

 Dalším návrhem je stanovení marketingového budgetu na každý kalendářní rok. 

Absence tohoto budgetu vede k tomu, že propagace se dělá velmi nahodile a v podstatě se ani 

neví, kolik se do ní investuje. Marketingový budget by měl účelně rozprostřen do celého roku 

a to především v návaznosti na sezónnost některých produktů. Marketingové aktivity by měly 

být hodnoceny všemi THP zaměstnanci, jejich názor může být pro společnost velkým 

přínosem. Společnost by se také měla více zaměřit na aktuální zmapování trhu – zákazníky, 

konkurenci, výrobky, novinky, vývoj trhu a zdravého životního stylu apod.  

 V poslední řadě dochází k velkým změnám v potravinářské legislativě. Je proto nutné, 

aby měli zaměstnanci přístup k těmto informacím, nebo s nimi byli seznámeni. Navrhuji tedy 

účast hlavního managementu na aktuálních přednáškách k potravinovému právu. Tyto 

přednášky by měly být velkým přínosem a posunout tak práci všech kupředu.   

 

 Podstatná a důležitá je jedna věc. Všechna výše uvedená doporučení vyžadují souhlas 

majitele společnosti a jeho zainteresovanost. Většina doporučení vyžaduje menší či větší 

finanční zatížení.  Dále je nutná součinnost majitele a celého pracovního týmu. Aplikace 

všech doporučení vyžaduje přípravu a spolupráci všech zaměstnanců společnosti. Podpora a 

důsledné vedení jsou zde samozřejmostí.  
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ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo na základě teoretických poznatků, provedených 

analýz a vlastních zkušeností navrhnout doporučení vedoucí k zefektivnění jednotlivých 

nástrojů marketingového mixu s cílem upevnění pozice na trhu.  

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část byla zaměřena na 

základní charakteristiku problematiky marketingu, marketingového mixu a především jeho 

jednotlivých nástrojů. Praktická část na základě teoretických znalostí měla za úkol 

charakterizovat současnou pozici na trhu a to především pomocí podrobné SWOT analýzy 

jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Následně byla navržena doporučení s jejich 

realizací do praxe. 

 Praktická část a její výsledky byly konzultovány s majitelem společnosti, který 

potvrdil nutnost některých změn. Byly předloženy závěry a doporučení. Těmito doporučeními 

se bude následně celé administrativní oddělení společnosti zabývat. Všechny návrhy budou 

jednotlivé prozkoumány a bude uvažováno o jejich zavedení. S největším úspěchem se 

setkalo zavedení e-shopu, se kterým souhlasili téměř všichni a tato „novinka“ je velmi 

oslovila. 
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Seznam zkratek 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

BRC  British Retail Concorcium (česky: Spojení britských maloobchodníků) 

cca  circa (česky: přibližně) 

CZK  česká koruna 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

EAN  European Article Number (česky: čárový kód) 

EDLP  everyday low price (česky: každodenní nízká cena) 

EU  Evropská Unie 

EUR  euro 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (česky: Analýza nebezpečí a 
kritické kontrolní body) 

IFS  International Food Standard (česky: Mezinárodní potravinářské standardy) 

MSC  Marine Stewardship Council (česky: Rada pro správu moří) 

např.  například 

příp.  případně 

popř.  popřípadě 

PR  public relations (česky: vztahy s veřejností) 

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed (česky: Systém rychlého varování pro 
potraviny a krmiva) 

Sb.  Sbírka zákonů 

SWOT  Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats (česky: silné stránky – slabé 
stránky – příležitosti – hrozby) 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaně 
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