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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce bylo nastínit nákladový a tržní přístup k cenotvorbě. 

V první části se zabývám především vysvětlováním a charakterizováním cenotvorby a jejich 

základních pojmů. V druhé části popisuji nákladové a kalkulační přístupy k cenotvorbě. 

V cenotvorbě se nejčastěji zaměřuji na metody, které se u stanovených cen využívají. 

Nakonec zhodnotím, jak se lidé staví k ceně a především jaké metody jsou pro ně 

nejvýhodnější. 
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Cena, cenotvorba, nákladové a kalkulační přístupy, metody cenotvorby. 

Annotation 

The aim of this thesis was to outline cost and market approach to pricing. In the first 

part I deal with explaining and characterizing their pricing and basic concepts. The second 

part describes the cost and casting approaches to pricing. The pricing is mostly focused on the 

methods to be used at fixed prices. Finally, I evaluate how people built especially for the price 

and chat methods are best for them. 
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ÚVOD 

V dnešní době firmy čelí tvrdému a měnícímu se cenovému prostředí. Nedávný 

ekonomický pokles dohnal mnoho firem k cenovému tlaku. Zdá se, že téměř všechny firmy 

snižují ceny, což samozřejmě škodí jejich zisku. Je pravda, že snižování cen není vždy 

nejlepší. Zbytečné snižování cen může přispět ke ztrátě zisku a ke škodlivým cenovým 

neshodám. Zákazník může zaznamenat, že cena je důležitější než značka. Firmy by měly 

v prvé řadě prodávat hodnotu, ne cenu. Mělo by zákazníka přesvědčit, že pokud zaplatí vyšší 

cenu za danou značku, lze očekávat vyšší kvalitu, kterou zákazník především očekává. 

Většina zákazníků zaplatí za skutečnou hodnotu přiměřeně odpovídající cenu. Nejdůležitější 

je najít takovou cenu, která umožní firmě vytvořit přiměřený zisk pomocí vytvořené hodnoty 

zákazníka. Jestliže vývoj produktů, distribuce a propagace zasejí semínka obchodního 

úspěchu, představuje to účinnou cenotvorbu.  

Firmy úspěšně vytvářející hodnotu pro zákazníka musípomocí marketingového mixu 

zachytit část hodnoty v cenách. I přesto všechno neumí mnoho firem s cenami jednat. V této 

práci se zaměřím na otázku stanovení ceny a vývoj cenových strategií a programů. Nejdříve 

musím cenu definovat a zhodnotit vnější a vnitřní faktory, které musí marketéři při tvorbě cen 

brát v úvahu. Potom proberu obecné postupy tvorby cen. Nakonec budu zkoumat cenové 

úpravy – slevy, propagace, segmentace a psychologie cen. Popíši cenové změny a zaměřím se 

na jejich reakci jak už z pohledu zákazníka tak z pohledu konkurentů. 

V ekonomii jsou náklady považovány za ekonomické zdroje, které jsou obvykle 

spojeny se současným nebo budoucím výdajem peněz. Ve finančním účetnictví nákladem 

rozumíme jako snížení ekonomického prospěchu během účetního období ve formě poklesu 

aktiv nebo zvýšení závazků, což má za následek snížení vlastního kapitálu jinou formou než 

vyplacení vlastníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1 Cenotvorba 

Cena – Peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu; případně souhrn všech 

hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby [5].  

Každý výrobek a služba má cenu a právě tak mají i svou hodnotu. Mnoho ziskových a 

neziskových organizací musí stanovit ceny, ať už jde o cokoliv. Tvorba cen má mnoho názvů 

a je kontroverzní. V užším slova smyslu je cena považována za peněžní částku účtovanou za 

výrobek nebo službu. V širším slova smyslu je cena souhrn hodnot, které zákazníci vymění za 

užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku. V minulých letech představovala cena hlavní 

faktor, který ovlivňoval nákup. I na dále to platí v chudších zemích, mezi méně bohatými 

skupinami. V posledním desetiletí získávají při nákupu stále větší důležitost necenové 

faktory. V historii byly ceny stanovovány pomocí vyjednávání mezi kupujícím a 

prodávajícím. 

Cena výrobku hraje dvě hlavní role v marketingu. Cena nejprve vykazuje vliv výrobku 

na spotřebitele nebo na nákup kupujícího. Obecně řečeno, potenciální spotřebitelé hledají 

cenu, která odráží výhody, které si myslí, že budou k produktu ustupovat. [8] 

Smlouváním dospěly k přijatelné ceně. Jednotliví kupující platili rozdílné ceny za 

stejné zboží v závislosti na svých potřebách a vyjednávacích schopnostech. Oproti tomu je 

politika pevných cen – jedna cena pro všechny kupující -  poměrně moderní koncept, který se 

vyvinul až s rozvojem velkoobchodu na konci devatenáctého století.  F.W.Woolworth a další 

obchodníci propagovali ,,přísnou politiku jediné ceny“, protože prodávali mnoho výrobků a 

měli řadu zaměstnanců. [5] 

1. Cenoví zájemci, kteří z důvodu jejich velikosti a postavením trhu, nedostatku 

odlišných výrobků nebo pasivní organizační kultury, jsou buď schopni nebo ochotni příjmout 

proaktivní cenové postoje. 

2. Cenoví tvůrci, kteří do značné míry přenastaví jejich velikost a sílu v rámci trhu, jsou 

schopni určit úroveň a vzory cen, že pak následují ostatní [2]. 

Cena je jediný prvek marketingového mixu, který přináší výnos, jelikož všechny 

ostatní prvky představují náklady. Dále je také velmi flexibilní prvek marketingového mixu. 

Na rozdíl od distribučních závazků a produktu lze cenu velmi rychle měnit, ale zároveň je 

cenotvorba a cenová konkurence pro mnoho firem velkým problémem. Několik firem 

nedokáže svou tvorbu cen dobře řešit. Předním problémem firem je, že snižují ceny příliš 

rychle, aby získaly větší objem prodeje, místo toho, aby přesvědčili zákazníky, že jejich 

služby stojí za vyšší ceny.  
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Další častou chybou je cenotvorba, která je příliš orientovaná na náklady místo toho, 

aby byla orientovaná na hodnotu zákazníka, ceny, které dostatečně rychle neodrážejí tržní 

změny, ceny, které neberou v úvahu prvky marketingového mixu a ceny, které nejsou 

rozdílné pro různé produkty, segmenty trhu a nákupu. 

Cena by neměla být stanovena v izolaci od ostatních prvků marketingového mixu, 

např. může být použita při umisťování produktu na trhu. Lídr firmy JLG, World 

v samohybných vzdušných pracovních plošin, pomocí dat staveniště, je schopen určovat 

vysoké ceny, protože jejich výrobky jsou poháněny neznečišťujícími vodíkovými palivovými 

články. [9] 

1.1 Faktory pro tvorbu cen 

Firmy obsahují vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují jejich cenová rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Vnitřní faktory 

Vnitřní faktory, ovlivňující rozhodování o cenách zahrnují, strategie marketingového 

mixu, cenovou organizaci, marketingové cíle a náklady. 

Marketingové cíle 

Než se firma rozhodne pro cenu, kterou stanoví, musí nejprve rozhodnout o strategii 

pro daný produkt. Pokud se firma rozhodla pro cílový trh, bude její strategie marketingového 

mixu včetně ceny poměrně jasná. Jako příklad si uvedeme Toyotu, která se rozhodla vyrobit 

automobil Lexus, který konkuruje evropským luxusním automobilů ve vyšším příjmovém 

segmentu, musela požadovat vysokou cenu. Firma, která má jasně vytyčené cíle, dokáže 

snadněji stanovovat cenu. Mezi obvyklé cíle patří maximalizace současného zisku, 

maximalizace podílu na trhu, přežití a prvenství v kvalitě produktů. 

 Firmy si stanoví hlavní cíle konkrétně přežití ve chvíli, kdy mají příliš vysokou 

kapacitu, hrozí jim silná konkurence nebo dojde ke změně přání zákazníků. Pokud se chce 

firma udržet, stanoví nízké ceny v období s nižší poptávkou a bude doufat, že jakmile se 

poptávka zotaví, bude možné ceny zvýšit.  

Vnitřní faktory 
Marketingové cíle 

Náklady 

Cenové organizace 

Strategie marketingového mixu 

Vnější faktory 
Konkurence 

Typ trhu a poptávky 

Ekonomika, distributoři, vláda 
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Velmi mnoho firem používá za cíl stanovení cen maximalizací současného zisku. 

Odhadují, jaká bude poptávka a náklady při různých cenách a vyberou cenu, která vytváří 

maximální současný zisk. 

Strategie marketingového mixu 

Rozhodnutí o cenách je nutno koordinovat s produktovou distribucí, designem a 

propagací tak, aby vznikl konzistentní a účinný marketingový program. Rozhodnutí o 

ostatních prvcích marketingového mixu mohou jednoznačně ovlivnit rozhodnutí o cenách. 

Výrobci používají služby od mnoho distributorů, od kterých očekávají, že budou jejich 

produkty podporovat a propagovat, ale musí do svých cen zahrnout vyšší marže pro 

distributory. Pokud se prodejce rozhodne produkt umístit, jako vysoce kvalitní znamená to, že 

musí požadovat vyšší cenu, aby pokryl veškeré náklady. 

Cenové organizace 

Management by se měl rozhodnout, kdo bude ve firmě rozhodovat o cenách. 

V malých firmách ceny často stanovuje vrcholový management. Ve velkých firmách se 

obvykle zabývá tvorbou cen manažer divize nebo výrobkové řady. V průmyslových trzích 

mohou vyjednávat o cenách prodejci s kupujícími, v daném cenovém rozpětí. Cenové 

oddělení mají firmy např. ocelářství, letectví nebo ropném průmyslu, které stanoví ideální 

cenu nebo pomůže ostatním takovou cenu vytvořit. Takové oddělení by mělo být odpovědné 

marketingovému oddělení nebo vrcholovému managementu. Dále mají na cenotvorbu vliv 

výrobní manažeři, finanční manažeři, účetní a prodejní manažeři. 

1.1.2 Vnější faktory 

Cenotvorba je vnějšími faktory ovlivňována např. konkurencí, povahou trhu a 

poptávky a dalšími prvky prostředí.  

Trh a poptávka 

Trh a poptávka nastavují horní hranici cen, zatímco náklady stanovují spodní hranici 

cen. Jak průmyslový kupující, tak spotřebitel porovnává cenu produktu nebo služby s jejím 

užitkem, který jim přináší vlastnictví. Než firma stanoví cenu, musí pochopit vztah poptávkou 

a cenou produktu.  

Dokonalá konkurence 

Na dokonale konkurenčním trhu existuje mnoho kupujících a prodávajících, kteří 

obchodují s jednotnou komoditou, například cennými papíry, olovem, obilím. Prodávající 

nemůže požadovat vyšší cenu, protože kupující mohou požadované množství získat jinde za 

běžnou cenu.  
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Prodávající nemůžou požadovat nižší cenu, než je cena tržní, protože na tržní cenu 

prodají takové množství, jaké chtějí. Jestliže zisk a ceny vzrostou, mohou na trh vstoupit další 

prodávající.  

Na dokonale konkurenčním trhu hraje vývoj produktu, reklama, cenotvorba, 

marketingový výzkum jen malou roli. Proto prodávající nevěnují na tomto trhu 

marketingovým strategiím příliš pozornosti. 

Ekonomika, distributoři, vláda 

Ekonomické podmínky mohou mít velký význam na cenové strategie firmy. 

Ekonomické faktory jako např. inflace, úrokové míry, recese ovlivňují cenová rozhodnutí, 

protože mají vliv jak na výrobní náklady, tak i na zákazníkovo vnímání hodnoty a hlavně 

ceny produktu. Firma by také měla počítat, jaký vliv budou mít její ceny na ostatní složky 

prostředí.  

Distributorům by měla firma umožnit slušný zisk, aby tím získala jejich podporu a 

pomohla jim produkt výhodně prodat. Vláda představuje další vliv na cenové rozhodnutí. 

Sociální úvahy mohou ovlivnit rozhodování firmy o cenách a tím i její ziskové cíle, 

krátkodobé tržby a podíl na trhu. 

 

2 Postup tvorby cen 

Cena, kterou firma požaduje, bude vytvořena mezi úrovní, která je příliš vysoká, že po 

zboží nebude poptávka a cenou, která je příliš nízká na to, aby umožnila vytvořit zisk. Na obr. 

1můžeme vidět hlavní faktory při stanovení cen. Zákazníkem hodnota produktu vnímaná na 

horní hranici a na spodní hranici můžeme vidět náklady na daný produkt. Firma musí brát 

v úvahu ceny konkurence, další vnitřní a vnější faktory, aby nalezla cenu nejlepší mezi těmito 

dvěma extrémy.  

Firmy si volí obecné postupy cenotvorby, které zahrnují jeden nebo více z faktorů – 

pohled zákazníka na produkt, náklady a ceny konkurence. Budeme prozkoumávat následující 

postupy: stanovení cen podle kupujícího, stanovení cen podle konkurence a nákladově 

orientovaný přístup. 

Nízká cena 

    

Vysoká cena 

Firma 

nedosahuje 

zisku 

Výrobní 

náklady 

Ceny 

konkurence a 

další vnější a 

vnitřní faktory 

Zákazníkovo 

vnímání 

Neexistuje 

poptávka 

 

Obr. 1 Hlavní faktory, které ovlivňují cenotvorbu[5] 
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2.1 Nákladová tvorba cen 

Nejjednodušší tvorbou cen je metoda stanovení cen s přirážkou –k nákladům na 

výrobu se přidá standardní marže tzv. přirážka. Například stavební firmy předkládají nabídky, 

ve kterých odhadují náklady projektů a přidávají k nim ziskovou přirážku. Někteří prodejci 

zákazníkům říkají, že požadují konkrétní marži a náklady: tímto způsobem například sestaví 

firmy v leteckém průmyslu ceny pro vládu.  

Pro představu cen s přirážkou si představíme v tab. 1 výrobce varných konvic, který má 

následující náklady a předpokládané tržby: 

Tab. 1 Cena s přirážkou[5] 

Variabilní náklady 20 euro 

Fixní náklady 400 000 euro 

Očekávatelný prodej (v ks) 60 000 

 

Náklady na jeden produkt: 

 

                   
         í  á          í  á     

               
=
          

      
=27 euro 

 

 

Potom předpokládejme, že výrobce chce získat 15 % marži. Potom bude cena s přirážkou 

takto: 

 

        ř  áž    
         é  á     

       ž      á  á           ž   
=

  

          
 = 32 euro 

 

Výrobce stanoví cenu dealerům 32 euro za kus a získá marži 5 euro za jeden kus. 

Prodejci si poté stanoví přirážku k této ceně. Pokud chtějí dostat 50 % přirážku, bude stát 

produkt 64 euro. Tohle zde odpovídá 100 % přirážce k nákladům (32 euro/32 euro). Tato 

metoda stanovení cen pomocí přirážky není logická. Jakákoliv metoda tvorby cen, která 

poptávku ignoruje a ceny konkurence, nevede k nejlepší ceně. Řekněme si, že by výrobce 

varných konvic požadoval 32 euro za jeden kus a prodal by jich jen 40 000 kusů místo 

60 000. Náklady na jednotku budou potom vyšší, jelikož náklady fixní se rozloží mezi méně 

kusů a procentuální realizovaná marže z prodeje bude nižší. Stanovení cen přirážkou fungují 

tehdy, když skutečně zajistí danou úroveň prodeje. Stanovení cen s přirážkou je z mnoha 

důvodů stále populární. Prodejci mají lepší přehled o výši nákladů než o výši poptávky. 
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Kalkulační členění nákladů 

Základem tohoto členění je přiřazení nákladů k výkonu či jeho části. Probíhá zpravidla 

v několika úrovních, nejčastěji se začíná členěním na náklady výrobní a nevýrobní, v rámci 

nich se náklady dále člení podle jednotlivých druhů činností, procesů nebo až operací. 

Stanovení těchto nákladů v praxi vycházíme z technickohospodářských norem. [11]  

Dle způsobu přičítání nákladů na kalkulační jednici určitého výkonu lze rozlišit 

náklady[1]:  

 přímé, což jsou takové náklady, u nichž lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační 

jednici příslušných výkonů, 

 nepřímé, což jsou takové náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici, 

popř. by takového zjišťování bylo nehospodárné, tyto náklady se proto rozpočtují 

(rozvrhují) na jednotlivé výkony podle určitých zvolených rozvrhových základen.  

Vymezení přímých a nepřímých nákladů je do jisté míry relativní. V hromadné výrobě 

při zhotovování jen jednoho druhu výrobku je možné přiřadit tomuto výrobku všechny 

náklady přímo. Naproti tomu v chemických procesech, kdy je výsledkem výroby několik 

výrobků zároveň, je třeba všechny nákladové položky na jednotlivé výrobky rozpočtovat 

nepřímo.[1] 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. typového 

kalkulačního vzorce, který má tuto základní podobu (není však pro podniky závazný)[1]: 

1. Přímý materiál – do této položky patří veškeré suroviny, základní materiál, 

polotovary, pomocný i ostatní materiál, jejichž spotřebu lze stanovit přímo na 

kalkulační jednici. 

2. Přímé mzdy – tato položka zahrnuje mzdy, které lze stanovit přímo na kalkulační 

jednici. Jsou to zpravidla mzdy výrobních dělníků (úkolové i časové) včetně příplatků 

a doplatků ke mzdám a prémií a odměn zahrnovaných do nákladů. 

3. Ostatní přímé náklady – v této položce se vykazují další významné technologické, 

popř. i jiné náklady, které souvisí s výrobním procesem a které lze hospodárně 

přiřazovat přímo jednotlivým kalkulačním jednicím.  

 

Patří k nim např. spotřeba technologického paliva a energie, odpisy speciálních 

nástrojů a přípravků v používání, případně odpisy dalších složek investičního majetku, 
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pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, hrazené zaměstnavatelem, 

připadající ke mzdám v položce přímé mzdy apod. 

4. Výrobní režie – do této položky se zahrnují náklady, související s řízením a obsluhou 

výrobních procesu, které nelze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici, např. 

jsou to spotřeba režijního materiálu, paliva, odpisy, investičního majetku, režijní 

mzdy, pojistné vztažené k těmto mzdám, hrazené zaměstnavatelem, různé další 

nakupované služby. 

5. Správní režie – do této položky patří všechny náklady, související s řízením a správou 

podniku. 

6. Odbytové náklady – do této položky patří náklady spojené s odbytovou činností, 

zejména s prodejem a expedicí výrobků. Do této kalkulační položky patří v hutích také 

dopravné k expedovaným výrobkům.  

V oborových kalkulačních vzorcích jsou některé kalkulační položky členěny 

podrobněji, a to v závislosti na jejich významu v daném oboru. Konkrétní členění těchto 

kalkulačních vzorců i jejich náplň jsou vymezeny příslušnými podnikovými předpisy.[1] 

Kalkulační členění nákladů umožňuje sestavování kalkulací vnitropodnikových a 

podnikových výkonů. Pod pojmem kalkulace se tedy rozumí stanovení nebo zjišťování 

plánování, normování, zachycování vlastních nákladů na kalkulační jednici. 

Kalkulační jednice je v hutnictví železa 1 tuna základních hutních výrobků – 

aglomerátu, metalurgického koksu, surového železa slévárenského, surového železa 

ocelárenského, surové oceli v ingotech podle jednotlivých pecí a výrobních způsobů, pevného 

surového železa, v dalších fázích, především u válcovaných trubek a materiálu, je kalkulační 

jednicí 1 tuna skupiny podobných výrobků. 

Podle toho, zda náklady plánujeme nebo zjišťujeme na kalkulační jednici (tj. z hlediska času), 

rozlišujeme kalkulace[1]: 

 Předběžné – sestavované před provedením výkonu (může se jednat o kalkulace 

operativní, plánované, popř. propočtové), 

 Výsledné – sestavované pro provedení výkonu.  
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Z metodického hlediska kalkulace v hutní výrobě zpracovávat jako[1]: 

 Postupné – kdy se spotřebovávané polotovary vlastní výroby z předchozí fáze oceňují 

v kalkulaci fáze následné vlastními náklady výkonu a jsou uvedeny jednou položkou 

v kalkulaci, 

 Průběžné – v nichž se spotřebované polotovary nebo jiné výkony z předchozích fází 

výroby vykazují v kalkulačním členění příslušného kalkulačního vzorce, tj. 

v jednotlivých původních položkách nákladů. 

Kalkulace hutních výrobků jsou především sestavovány jako kalkulace postupné, 

takže poskytují informace pouze o struktuře zpracovacích nákladů určitého výrobního stupně 

nebo fáze. Polotovary spotřebované z předchozích stupňů nebo fází výroby jsou v nich 

uváděny v samostatné kalkulační položce. Pro analytické účely se zpracovávají kalkulace 

průběžné.  

Členění nákladů na objemu produkce 

Členění nákladů na objemu produkce prováděných výkonů je bráno jako jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů řízení nákladů. Tohle členění bývá často také považováno za 

specifický nástroj manažerského účetnictví, protože na rozdíl od výše uvedených klasifikací, 

které byly zaměřeny na minulé, již spotřebované náklady, je cílem členění ve vztahu 

k výkonům zaměřeno na zkoumání chování nákladů různých variant objemu budoucích 

výkonů. Poznání, jak budou náklady reagovat na změnu objemu výkonů, se stává jedním ze 

základních nástrojů pro tvorbu manažerských rozhodnutí. Objem výkonů může být v praxi 

měřen řadou ukazatelů, jako je například počet vyrobených nebo prodaných kusů, ujetých 

kilometrů, odpracovaných hodin, obsloužených pacientů nebo jakýchkoli jiných měřítek 

výkonu aktivity organizace. 

Jak náklady reagují na náklad produkce, mohou manažeři zjistit z odpovědí na 

následující otázky[10]: 

1. Jaký by měl být plánovaný objem výkonů pro následující rok? 

2. Měli bychom snížit cenu s cílem zvýšit objem výroby? 

3. Který model odměňování zaměstnanců pro nás bude výhodnější? Úkolová nebo 

časová mzda či kombinace obou způsobů? 

4. Jak se změní náklady a výnosy nemocnice, pokud nastoupí jeden pacient navíc na 

sedm dní? 
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5. Jak se změní náklady a výnosy hotelu, pokud poskytneme pokoj a stravu dvěma 

hostům na týdenní pobyt? 

Pro odpovědi je nezbytné umět odhadnout náklady a příjmy při různých úrovních objemu 

výkonů. V rámci členění rozlišujeme tyto základní kategorie nákladů[10]: 

 variabilní náklady,  

 fixní náklady, 

 smíšené náklady.  

Variabilní náklady–mění se ve své absolutní výši v závislosti na objemu výroby. 

Tato závislost může být proporcionální, neboli proměnné náklady ve své absolutní výši rostou 

pomaleji. 

Fixní náklady – nemění se ve své absolutní výši v určitém rozmezí objemu výroby, 

v přepočtu na jednici výroby tedy budou mít tyto náklady s růstem objemu degresivní 

charakter. Příkladem fixních nákladů jsou odpisy investičního majetku, použijeme-li odpisové 

lineární metody. Nejsou však absolutně stálé. Při výrazné změně objemu výroby se absolutní 

výše mění skokem na jinou úroveň. Jsou tedy převážně závislé na čase.  

Variabilní a fixní náklady lze zkoumat za různě velké celky, nejrozsáhlejším stupněm 

agregace může být podnik nejmenší prozkoumanou jednotkou výrobní zařízení. Nejpřesnější 

informace získáme, jestliže zvolíme za zkoumanou výrobní jednotku celek co nejmenší, tento 

postup bude velmi pracný a vynaloženému úsilí nemusí odpovídat zvýšení kvality řízení 

daného procesu. Naopak, jestliže zvolíme za zkoumanou výrobní jednotku rozsáhlý celek, 

ušetříme hodně práce, avšak výsledky analýzy budou velice hrubé. Mezi extrémy je třeba 

hledat optimální velikost výrobní jednotky, za kterou provádíme analýzu nákladů, obvykle lze 

za ní považovat hospodářské, popř. nákladové středisko. 

Pokud podnik objemu výroby na daném agregátu nedosáhne, je tato výroba ztrátová, 

jestliže naopak podnik tento minimální objem výroby přeskočí, docílí zisku. Tento kritický 

bod výroby je většinou nazýván bodem zvratu (někdy také mrtvým bodem, bodem zisku nebo 

kritickým bodem rentability). 

Zavedení výpočtu bodu zvratu do plánovacích a kalkulačních prací umožňuje 

respektovat vztah mezi náklady variabilními, fixními, tržbami, ziskem a cenami.  
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Grafické znázornění těchto veličin ukazuje, že zisk vzniká v podniku teprve po 

překročení hranice objemu výroby – bod zvratu znamená, že podnik musí svými tržbami 

pokrýt jak variabilním, tak i fixní náklady. Bodu zvratu odpovídá objem výroby, při kterém 

jsou celkové náklady rovny tržbám, podnik nedosahuje ani ztráty, ani zisku. 

Členění nákladů podle hospodářských středisek 

Ve větším podniku je zapotřebí sledovat pro vnitropodnikové řízení náklady podle 

místa vzniku a okruhů odpovědnosti, tj. podle hospodářských, případně podle nákladových 

středisek. 

Hospodářská střediska jsou v podniku vytvářena podle následujících zásad[1]: 

 hospodářské středisko musí tvořit uzavřený odpovědnostní okruh hospodářské činnosti 

s jednoznačně vymezenou působností, 

 v čele hospodářského střediska musí být jediný odpovědný vedoucí, 

 činnost hospodářského střediska musí být plánována a kontrolována,  

 za hospodářské středisko lze účelně a hospodárně: 

 sledovat spotřebu živé a zvěcnělé práce, 

 měřit výkony při jejich předávání jiným hospodářským střediskům, 

 stanovovat vnitropodnikové ceny nebo zúčtovací sazby, 

 sestavovat rozpočty související s jeho činností a využívat jich ke kontrole hospodaření, 

 v účetnictví zjišťovat skutečné střediskové náklady, střediskové výnosy a 

vnitropodnikový výsledek hospodaření, 

 zjišťovat ostatní složky celkového výsledku hospodaření.  

Hospodářská střediska jsou základními organizačními útvary podniku, jdou dále členit 

na tzv. nákladové střediska, u kterých lze měřit pouze náklady nikoli jejich výnosy.  

Podniky obvykle zřizují následující hospodářská střediska, pokud pro ně mají náplň[1]: 

 hospodářská střediska hlavní činnosti, 

 hospodářské středisko ostatních činností, 

 hospodářské středisko správy, 

 hospodářské středisko zásobování, 

 hospodářské středisko odbytu.  
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Při vytváření hospodářských středisek podniku je přihlíženo k jednotlivým oborům 

činností odvětvových, které zajišťuje podnik. Malý závod hutního podniku může být jedním 

hospodářským střediskem, velké závody se člení na několik hospodářských středisek, 

zpravidla na úrovni provozů, popřípadě dílen. 

2.2 Hodnotová tvorba cen 

Stále mnoho firem stanovují ceny na základě vnímané hodnoty výrobku. Hodnotová 

tvorba cen používá jako základ hodnotu vnímanou zákazníkem a ne náklady prodávajícího. 

Znamená, že firma nemůže nejdříve výrobek navrhnout a vytvořit marketingový program a 

poté teprve stanovit cenu. Cena je společně s ostatními prvky marketingového mixu 

zvažována předtím, než je vytvořen marketingový program. Na obr. 2 můžeme vidět 

srovnávání hodnotově a nákladově orientovanou tvorbu cen. Řízení výrobkem – nákladově 

orientovaná tvorba cen. Firma výrobek navrhne, který je podle ní vhodný, sečte náklady na 

jeho výrobu a sestaví cenu, která pokryje náklady a zisk. Marketing poté kupující musí 

přesvědčit, že hodnota výrobku odůvodňuje danou cenu. Jestliže se ukáže, že cena je příliš 

vysoká, musí se spokojit firma s nižší marží nebo s nižšími tržbami, což znamená, že zisk 

nebude tak uspokojivý. Hodnotová tvorba cen tento proces obrací. Firma cílovou cenu stanoví 

podle toho, jak hodnotu daného produktu vnímá zákazník. Cena a cílová hodnota poté vede 

k rozhodnutí o návrhu produktu a nutných nákladech. Konečným výsledkem je, že tvorba 

ceny začíná u analýzy potřeb zákazníka, a cena je stanovena tak, aby vyhovovala hodnotě 

z pohledu zákazníka. 

Nákladová tvorba cen 

 

Produkt → Náklady → Cena  → Hodnota → Zákazníci 

 

Hodnotová tvorba cen 

 

Zákazníci → Hodnota → Cena  → Náklady → Produkt 

 

Obr. 2Porovnání hodnotové a nákladové tvorby cen[5] 

 

Firmy, které používají hodnotové stanovení cen, musí nejprve zjistit, jakou hodnotu 

kupující přisuzují konkurenčním nabídkám. Avšak zjišťování této hodnoty může být obtížné. 

Někdy jsou zákazníci dotazováni, kolik by byli ochotni zaplatit za výrobek a kolik za další 

přidaný užitek. Firma také může provádět experimenty, aby otestovala přisuzovanou hodnotu 

různým nabídkám. Jestliže prodávající požaduje vysokou cenu, utrpí tím převážně tržby 

firmy.  
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Příliš mnoho firem přecení své výrobky a ty se poté velmi špatně prodávají. Jiné firmy 

naopak své výrobky podcení. To vede k tomu, že výrobky se prodávají sice velmi dobře, ale 

přinášejí menší příjem, než by mohly, pokud by se cena dostala na úroveň hodnoty 

přisouzené. Ve stanovení cen podle přisuzované hodnoty řešíme nalezení vhodné kombinace 

kvality a dobrých služeb za přiměřenou cenu. 

2.3 Stanovení podle konkurence 

Mnoho zákazníků posuzují hodnotu produktu podle cen, které za podobné produkty požadují 

konkurence. V téhle části budeme probírat dvě odvětví stanovení cen podle konkurence: 

1.) Běžnou cenou 

2.) Obálkovou metodou 

Běžná cena 

Pokud firma sleduje strategii běžné ceny, stanoví ceny podle cen konkurence nikoli 

podle nákladů firmy nebo poptávky. Může požadovat stejné ceny, nižší nebo vyšší než 

konkurence. V odvětví s oligopolem, ve kterém obchodujeme s komoditami, jako je například 

ocel, hnojiva, papír, firmy obvykle stanovují stejnou cenu. Malé firmy následují tržního lídra: 

podle něj mění ceny a neřídí se vlastními náklady a poptávkou. Některé firmy mohou mít 

ceny o něco vyšší či nižší, ale tento rozdíl udržují konstantní. Menší prodejce benzínu tak 

bude mít o něco nižší ceny než velká firma, ale rozdíl se nebude zmenšovat či zvětšovat. 

Ačkoliv tak firmy nemají velkou kontrolu nad svými příjmy, stanovení cen běžnou 

cenou může být celkem populární. Jestliže je těžké měřit elasticitu poptávky, mají firmy pocit, 

že běžná cena představuje rozhodnutí kolektivní odvětví o ceně, která přinese odpovídající 

výnos. Mají také pocit, že cena běžná zabrání vzniku cenových válek. 

Obálková metoda 

Obálková metoda se často používá ve výběrových řízeních na získání zakázky, 

pronájmu nebo koupi nebytových prostor a nemovitostí. [3]. 

Pokud se firma rozhodne pro obálkovou metodu, znamená to, že své ceny stanoví 

podle toho, jak si myslí, že ceny stanoví konkurence. Firmy, které se účastní veřejné soutěže, 

podávají jednu nabídku a neznají ostatní. Veřejné soutěže, kde účastníci předpokládají 

zapečetěné nabídky, jsou v B2B marketingu i na spotřebních trzích, jako například na 

skotském trhu. Tuhle metodu často používají vlády. 

Do rozvoje internetu mezi cenami dominovalo smlouvání (osobní vyjednávání mezi 

dvěma osobami) a ceny sjednané. Existovaly aukce na specializovaných trzích např. trhy 

s komoditami, v některých finančních oblastech, ve starožitnostech a umění.  
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Běžné aukce vyžadují, aby se účastníci sešli nebo alespoň byli v jednu dobu 

v telefonickém spojení, internet díky globálnímu dosahu a souběžnosti aukce přesunul do 

centra dění. 

Pokud budou splněny předpovědi, stanou se aukce běžnou součástí každodenního 

života. V dnešní době představuje dominantní formu marketing B2B, ale zákaznické aukce 

jako typu B2B, ale i C2C) mají nyní objem zhruba 20 miliard euro ročně.  

Díky popularitě s rostoucí aukcí spojené s růstem internetu by si měly firmy uvědomit 

existenci řady cenotvorných postupů pro aukce. Mluvíme zde o obálkové metodě jako o 

jednom typu a dotýkáme se nedávného vývoje typu stanovení cen u aukcí. 

Na konci 19. stol. Francouzský ekonom Léon Walras spojil mechanismus tvorby cen 

s fungováním tzv. Walrasova licitátora, který vyhlásí ceny a dozví se, kolik je kupujících a 

kolik prodávajících. Tento proces se opakuje, dokud se nabídka na trzích nevyrovná poptávce. 

Jestliže jde o pěvně stanovené ceny, které na trzích C2C převládají, dochází k úpravám v čase 

tak, aby se vyrovnala poptávce a nabídce. Při aukcích, stejně jako při smlouvání, jsou 

stanoveny ceny pro každou transakci. Ekonomové aukce vnímají jako účinný způsob 

vyrovnání nabídky a poptávky, ikdyž přinášejí do transakcí prvek nejistoty.  

Prodávající neví, jakou nakonec cenu získá, kupující záruku nemá, že nakoupí. Jako 

příklad můžeme uvést metodu uzavřené obálky. Metoda uzavřené obálky představuje 

potenciální kupující podávající nabídky v obálkách uzavřených a obchod je uzavřen 

s kupujícím, který nabídce nejlepší cenu. 

Anglická aukce – zvyšující se nabídky 

Jeden prodávající a mnoho kupujících. Používají se k prodeji starožitností, dobytka, 

realit, použitéhovybavení a ojetých automobilů [3]. 

Jde o nejběžnější typ aukce, který je používán převážně u vzácnéhozboží, třeba u 

obrazů Van Gogha prodávaných v aukčních předních síních jako je Sotheby´s nebo Christie´s. 

Firmy spolupracují s eBay jako provozovatelé on-line aukcí, spolu s dealery, nebo komunikují 

na zákaznických sítích jako je např. sotheby.amazon.com, jde-li o drobné sběratelské 

předměty. Mezi největší evropské operátory patří qxl.com, který provozuje jak obchody B2B 

tak C2C a na stránkách holidayauctions.net mohou zákazníci dražit levné dovolené Last 

minute. 

Holandská aukce – snižující se nabídky 

Cena začíná vysoko a snižuje se, dokud ji někdo nekoupí. Tyhle aukce vznikly 

původně na holandském květinovém trhu. On-line obchodníci B2B např. constrauction.com a 

budbusiness.co.uk, používají holandské a anglické aukce při prodeji průmyslového zboží. 
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3 Cenové úpravy 

Firmy přizpůsobují základní ceny podle jednotlivých zákazníků a podle situace.  

3.1 Slevy 

Firmy své základní ceny upravují tak, aby mohly odměnit zákazníky za chování, 

například nákupy ve velkém, nákupy mimo sezónu nebo za včasné splácení. Tyhle úpravy cen 

nazýváme slevy a náhrady, které mohou mít řadu forem.  

Sleva za včasnou platbu 

Slevy za včasnou platbu – snížená cena pro kupující, kteří zaplatí včas [5].  

Typických příkladem je používané schéma ve Spojených státech a označované jako 2/10, net 

30. Ačkoliv je částka splatná do 30 dnů, jestliže kupující zaplatí do 10 dnů, může si odečíst 2 

%. Slevu poskytují všem kupujícím, kteří splní požadované podmínky. Tyto slevy jsou běžné 

v řadě odvětví a zlepšují hotovostní situaci kupujícího a snížit špatné dluhy a náklady na 

výběr splátek. 

Množstevní sleva 

Množstevní sleva – Snížení ceny pro kupující, kteří nakoupí velký objem [5]. 

Jako příklad si můžeme uvést pera Pilot Hi-Tecpoint firmy Staples Office Supplies za 5 euro 

za balíček o třech kusech, 9 euro za šest kusů a 17 euro za dvanáct kusů. Vinaři nabízejí 13 

lahví za cenu 1l a pro podnikatele obchod Makro poskytuje slevu na jakýkoliv produkt, který 

je zakoupený ve velkém množství. Slevy představují pobídku pro zákazníky, aby od 

prodávajících kupovali více a nehledali jiné zdroje. Cena nemusí vždy klesat s nakoupeným 

množstvím. Velmi často než si lidé uvědomují, platí množstevní příplatek za nákup většího 

množství požadovaného produktu.  

Funkční sleva 

Obchodní slevy – zboží poskytnuté na určitou dobu zdarma (cílem je, aby si zákazník 

výrobek vyzkoušel a ponechal), předvedení výrobku a speciální nabídky, drobné dárkové a 

upomínkové předměty [7]. 

Někdy nazývaná obchodní sleva. Snížení ceny nabízené prodávajícím článkům 

distribučního řetězce, které určitou funkci vykonávají (např. skladování, vedení záznamů a 

prodej). Výrobci můžou nabídnout různé slevy obchodním různým řetězcům podle služeb, 

které poskytují, musí nabízet stejnou slevu jednoho typu kanálu.  
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Sezónní sleva 

Sezónní sleva – snížení ceny pro kupující, kteří nakupují zboží a služby mimo sezónu 

[5]. 

Snížení ceny pro kupující, kteří nakupují služby a zboží mimo sezónu. Výrobce zahradního 

nářadí a výrobce sekaček na trávu nabídne sezónní slevu maloobchodníkům na podzim než 

v zimě, aby podpořil objednávky, které očekávají růst prodeje v letním a jarním období. 

Motely, letecký společnosti a motely nabízejí sezónní slevy v obdobích s nižším prodejem. 

Sezónní slevy umožňují stabilizovat prodávajícímu využití kapacity v průběhu celého roku. 

3.2 Segmentace ceny 

Firmy často upravují své ceny tak, aby braly v úvahu rozdíly mezi zákazníky, 

produkty a místy. Při tvorbě segmentovaných cen firma prodává výrobky nebo služby za dvě 

nebo i více cen, ačkoliv cenový rozdíl není založen na odlišných nákladech. Ceny podle 

segmentů mohou mít několik forem[5]: 

1.) Cena pro zákaznický segment – různí zákazníci platí různé ceny za stejné zboží. 

Muzea mají nižší vstupné pro mladé lidi, studenty a seniory. V mnoha částech světa 

platí turisté za vstup do muzeí, galerií a památníků více než místní lidé. 

2.) Cena podle typu produktu– různé verze stejného produktu mohou mít odlišné ceny, 

které se neřídí rozdílnými náklady. 

3.) Cena podle místa – různé místa mají různé ceny, ačkoli náklady na prodej mohou být 

stejné. V divadlech jsou ceny lístků odstupňovány, protože diváci dávají přednost 

některým sedadlům.  

4.) Ceny podle období – ceny se liší podle sezóny, měsíce, dne a někdy i hodiny. 

Podniky veřejných služeb své ceny pro komerční zákazníky upravují podle hodin a 

toho, jde-li o pracovní den nebo víkend. Telefonní společnosti nabízejí nižší poplatky 

v době i mimo špičku, elektrika stojí v noci méně a letoviska poskytují sezónní slevy. 

3.3 Psychologie ceny 

Jsou referenční ceny, které si kupující pamatují a jsou s nimi srovnávány ostatní 

produkty. Může vzniknout ze současných cen, minulých cen nebo na základě zhodnocení 

nákupní situace. Prodávající mohou referenční ceny využít pro stanovení svých cen nebo ceny 

ovlivnit. Firma může vystavit svůj produkt vedle produktu dražšího a zdůraznit, že se 

nacházejí ve stejné třídě.  
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Obchody často prodávají dámské oděvy v mnoho odděleních podle cen: v dražších 

odděleních se předpokládá vyšší kvalita oděvů.  

Firmy mohou ovlivnit ceny referenční pomocí vysokých doporučených cen, které 

naznačují, že měl produkt vyšší cenu, nebo ceny srovnávat s vyšší cenou konkurence. 

3.4 Propagace ceny 

Jestliže firma používá propagační ceny, znamená to, že v krátké době nastaví ceny 

produktů běžnou cenou a někdy dokonce i pod úroveň nákladů s cílem zvýšit krátkodobé 

tržby. Propagace cen může mít mnoho forem. Obchodní domy a supermarkety stanoví cenu 

několika produktů i pod hranici nákladů přilákat zákazníky v naději, že nakoupí i další 

produkt s normální přirážkou. Prodávající používají slevy pro speciální příležitosti, které by 

měli přilákat další zákazníky. Lednové slevy mají přesvědčit zákazníky,kteří jsou unaveni 

z vánočních nákupů. Výrobci nabízejí slevy zákazníkům, kteří se chystají produkt koupit 

v určité době. Mezi výrobci trvanlivých produktů, automobilů a malých spotřebičů jsou 

poměrně oblíbené rabaty. Výrobci nabízejí splátky s nižšími úroky, servisem zdarma nebo 

delší zárukou, což snižuje cenu, kterou platí zákazník. Tenhle přístup se rozšířil poslední 

dobou mezi prodejci automobilů.  

Prodávající můžou nabídnout slevu z běžné ceny proto, aby snížil zásoby a zvýšil 

objem prodeje. Někteří dokonce nabízejí nulové akontace, aby docílili přilákat, co nejvíc 

zákazníků. Propagační ceny mohou působit i negativně. Při nadopování a častém použití 

konkurencí navíc mohou vést k tomu, že mnoho zákazníků bude čekat, až se značkové zboží 

objeví ve slevách. Ceny, které se snižují ornamentně, zase naopak mohou poškodit hodnotu 

značky v očích zákazníka. Mnoho firem používá slevy jako rychlou pomoc místo toho, aby se 

dřely s tvorbou budování značky. Jeden pozorovatel poznamenal, že slevy na prodej mohou 

vytvořit závislost zákazníka i firmy.   

Pokud často používáme slevy, může to také vést k cenovým válkám v odvětví. Tyto 

cenové války obvykle nahrávají několika firmám – těm, které mají výkonnější provoz. Do 

jisté doby se cenovým válkám vyhýbal počítačový průmysl. Počítačové firmy včetně IBM, 

Hewlett Packard a Compaq vykazovaly dobrý zisk, protože zákazníci toužili po nových 

technologiích. Jak trh vychladl, začalo se mnoho konkurenčních firem zbavovat osobních 

počítačů za nízké ceny. Reakci na to zahájila firma Dell, do té doby vůdce trhu levných 

počítačů, cenovou válku, kterou sama vyhrát nemohla. 
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4 Zahájení cenových změn a reakcí 

Jestliže si firma vytvoří cenové strategie a strukturu cen, dostane se do situace, kdy je 

nutná reagovat na cenovou změnu ze strany konkurence nebo změnu iniciovat. 

Veblenův efektse vyskytuje u luxusního zboží a znamená, že vyšší úroveň ceny 

přináší vyšší pozitivní efekt (křivka poptávky vykazuje anomální reakci) [6]. 

Guttenbergův efektpůsobí u výprodejů zboží a projevuje se tak, že malá snížení ceny 

většinou nevyvolávají u zákazníků žádné reakce, naopak velké cenové změny znamenají až 

hektické reakce tzv. nákupní horečky. Na Guttenbergrův efekt je třeba se ale podívat 

z dlouhodobého marketingového efektu. Příliš časté výprodeje vyvolávají nedůvěru 

v produktu či značku a mění jejich tržní pozici (např. sezónní výprodeje oblečení nebo 

sportovního zboží). [6] 

4.1 Snižování cen 

Využívá se ve snaze ovládnout trh nižšími náklady, než jaké má konkurence.  

Tato strategie využívá několika pastí[3]: 

 Past nízké kvality – zákazníci budou předpokládat nízkou kvalitu. 

 Past křehkého tržního podílu – získá podíl, nikoliv věrnost trhu. 

 Past mělkých kapes – konkurenti také mohou snížit ceny a díky svým vyšším 

finančním rezervám ustát situaci. 

V některých situacích firma uvažuje o tom, že cenu sníží. Jedním faktorem může být 

nadměrná kapacita. Jestliže firma potřebuje prodat více a nemůže toho dosáhnout zlepšením 

kvality produktu, lepší efektivitou prodeje nebo jiným opatřením, může upustit od strategie 

následování ceny tržního lídra a snížit ceny s cílem zvýšit objem prodeje. 

 V posledních letech stavební firmy, letecké společnosti a další, snížení cen může vést 

k cenovým válkám. Situace, která může vyvolat snížení cen, je klesající podíl na trhu, který 

čelí silné cenové konkurenci. Některá odvětví – elektronika, fotoaparáty, automobilový 

průmysl, ocelářství a hodinky – ztratily na trhu podíl ve prospěch japonských firem, které 

nabídly vysoce kvalitní produkty za nižší cenu než firmy západní. Tyhle firmy se rozhodly 

zavést agresivnější cenové strategie, aby si udržely podíl na trhu. Firma může snížit ceny, aby 

ovládla trh pomocí nízkých nákladů. Od počátku může mít nízké náklady, nebo snížit cenu 

v naději, že získá podíl na trhu, který díky svému objemu náklady ještě sníží.  
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4.2 Zvýšení ceny 

Několik firem muselo v posledních letech zvyšovat ceny. Zvyšují ceny, i když vědí, že 

dealerům, zákazníkům a možná i vlastním prodejcům se tento krok nemusí líbit. Pokud 

zvýšení cen bude úspěšné, výrazně to zvýší zisk. Mohou ceny zvyšovat mnoha způsoby, aby 

udržely krok s rostoucími náklady. Můžou zrušit slevy a přidat do výrobkové řady dražší 

prvky, což téměř představuje neviditelný způsob zvyšování cen. Můžou také ceny tlačit 

vzhůru. Pokud zvyšujeme cenu, musíme být podpořeni komunikací firmy, která sdělí 

zákazníkům, proč je nutné ceny zvýšit. Prodejci by měli být schopni zákazníkům pomoct najít 

výhodné řešení.  

 

Odložené stanovení cen – Společnost nestanoví konečnou cenu, dokud není produkt 

dokončen nebo dodán. Tato tvorba cen převažuje v odvětvích s dlouhou dodací dobou, jako je 

stavba továren a jejich vybavení.  

 

Klauzule o dodatečném navýšení ceny – Společnost po zákazníkovi vyžaduje, aby 

zaplatil současnou cenu a veškeré nebo částečné zvýšení inflace, k němuž dojde před 

dodáním. Tato klauzule posuzuje zvýšení ceny podle určitého předem specifikovaného 

cenového indexu. Je možno je nalézt ve smlouvách na větší průmyslové projekty, jako je 

výroba letadel nebo stavba mostu. 

 

Unbundling – Společnost ponechává cenu, ale odstraní nebo účtuje samostatně jeden 

nebo více prvků, které byly dříve součástí dodávky, například dodání nebo instalace zdarma. 

Automobilové společnosti někdy přidávají ABS a airbagy spolujezdce a účtují je zvlášť. 

 

Omezování slev – Společnost nařídí svým pracovníkům prodeje, aby neposkytovali 

obvyklé hotovostní nebo množstevní slevy [4]. 

5 Reakce na cenové změny 

Každá změna ceny ovlivní konkurenty, zákazníky, dodavatele i distributory. Je možné, 

že vyvolá i reakci státních úřadů.  
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5.1 Reakce zákazníků 

Zákazníky často zajímá, jaké motivy stojí za změnou ceny. Může být interpretována 

různými způsoby: produkt je nahrazen novým modelem, výrobek je vadný a špatně se 

prodává, firma má finanční potíže, cena bude dále klesat, a proto se vyplatí počkat, snížila se 

jakost. [4] Zvyšování ceny, které za daných okolností vede k poklesnutí poptávky, může u 

zákazníků vyvolat příznivé reakce (např. jde o žhavou novinku, po které bude sháňka, a proto 

bude super koupit si ji včas, protože se jedná o mimořádné dobré zboží). 

Zákazníci jsou mnohem citlivější na cenové změny produktů, které jsou drahé nebo se 

nakupují často. Málokdy si povšimnou zvýšení cen levných produktů, které kupují jen zřídka. 

Některé zákazníky příliš nezajímá cena samotného produktu, ale celkové náklady na pořízení, 

provozování a ošetřování produktu po celou dobu jeho životnosti. Prodejce si potom může 

účtovat vyšší ceny než konkurence a stále bude dobře prodávat, pokud budou zákazníci 

přesvědčeni, že celkové náklady na provoz po dobu živostnosti produktu jsou nižší. [4] 

5.2 Reakce konkurentů 

Plánuje-li firma změnu cen, měla by se zajímat o možné reakce konkurence. Její 

reakce bude tím pravděpodobnější, čím menší počet firem působí v daném oboru, čím je 

produkt homogennější a čím informovanější jsou zákazníci. Jak je možné předvídat 

pravděpodobné reakce konkurence? Předpokládejme, že firma má jednoho velkého 

konkurenta. [4] 

Odhad reakce můžeme založit na dvou předpokladech: 

1. Konkurence reaguje na všechny cenové změny stejně 

2. Konkurent bude každou změnu považovat za novou výzvu a 

bude na ni reagovat s momentálními zájmy. 

Firmy musí proto zkoumat finanční situaci konkurence, výrobní kapacity a její tržby. 

Jestliže je tímto cílem získat vyšší podíl na trhu, pak je větší pravděpodobnost, že konkurence 

upraví svou cenu obdobným způsobem. Jestli je jejím cílem zvýšení zisku, může si vykládat 

snížení cen různě. Může se domnívat, že firma se pokouší získat větší podíl na trhu, pokouší 

se zvýšit své tržby, že se jí nedaří, že se pokouší o to, aby všechny firmy snížily ceny v daném 

oboru a tím stimulovat poptávku.  

5.3 Reakce firmy na změny cen konkurence 

Na trzích s vysokou homogenitou produktů nemá hodně možností, jak reagovat na 

snížení ceny u konkurenční firmy, a je nucena se této změně přizpůsobit. Pokud konkurence 

zvýší své ceny na trhu s homogenními výrobky, další firmy se k tomu můžou připojit pouze 

tehdy, jestliže to bude přínosem pro celé odvětví.  
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Pokud se nepřidají ostatní firmy ke zvýšení ceny, může firma svou cenu odvolat. U 

trhů s nehomogenními výrobky má firma mnohem větší možnosti, jak reagovat na změny cen 

konkurenčních produktů. Zákazníci si vybírají prodejce na základě služeb, spolehlivosti a 

jakosti. Tyhle faktory snižují citlivost zákazníků na cenové menší rozdíly. U nehomogenních 

produktů má firma více možností.  

Dříve než zareaguje, měla by zvážit tyto otázky[4]: 

1. Proč konkurent změnil cenu? 

2. Plánuje konkurent trvalé nebo dočasné cenové změny? 

3. Co se stane s podílem firmy na trhu a s jejími zisky, nebude-li na změnu reagovat? 

4. Jaké budou pravděpodobné reakce konkurentů a ostatních firem?  

Velmi často se vedoucí firmy setkávají s dravým snižováním cen u malých firem, 

které se snaží na trhu získat větší podíl (např. firma Bic utočí tímto způsobem na firmu 

Gillette, Fuji na Kodak a Compaq na IBM. Vedoucí značky na trhu jsou terčem útoku pro 

levnější značky obchodních domů. 

Vedoucí firma má potom několik možností, jak odpovědět[4]: 

 Zachovat cenu 

 Zachovat cenu a zvýšit spotřebitelskou hodnotu 

 Snížit cenu 

 Zvýšit cenu a zlepšit jakost 

 Zavést řadu levných produktů  

6 Kritické zhodnocení 

Ceny čehokoliv hýbou světem, zvláště teď, kdy je doba ekonomické krize. 

Marketingový institut se zaměřil právě na problematiku cenotvorby. Mluvilo se o tom, jak 

výše ceny ovlivňuje zisk a pocity zákazníků, tržby a dokonce také přišla i řeč na to, co je třeba 

vzít v úvahu při konstrukci správné ceny. Nejdražší prodejním nástrojem je sleva. Jestliže 

chce někdo více prodávat první, co ho napadne je snížit cenu.  

Cena je nejsilnější ziskovou pákou – je však také myslet na to, jaké může změna ceny 

vyvolat účinky a je prvořadé myslet na zákazníka na to, jak vnímá úpravy cen, co si myslí o 

zboží, které kupuje, co je pro něj důležité. Kupující velmi ostře vnímá tzv. vloženou hodnotu. 

Pokud má zákazník pocit, že něco není v pořádku, tím pádem odcházejí. Řešením není 

v žádném případě dát slevu. V praxi můžeme tohle chování pozorovat u slevové spirály, kdy 

jeden obchodník cenu sníží a ostatní ho hned následují v obavě, že jejich zákazníci okamžitě 

přejdou k němu. Tím dochází k devastaci cenové úrovně, která na konci nepomůže nikomu. 
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Nejhorší na tom všem je, že manažeři vědí, že dělají chybu, ale je jim to zcela jedno. 

Jejich úkolem je sledovat krátkodobé cíle, za které jsou hodnoceni jako je například zvýšení 

podílu na trhu a maximalizují svůj užitek na úkor produktu i firmy. Cena pro nás není jen 

číslo, ale i řada pocit, které nám vrtají hlavou. Na jejich základě produkt koupíme nebo 

nekoupíme. Proto musí být vložena hodnota dobře stimulovaná, aby zákazník věděl přesně, co 

kupuje. Jestliže nezná všechny vlastnosti a parametry nabízeného produktu, může mu cena 

připadat příliš vysoká, ačkoliv to tak ve skutečnosti není. 

Obrovský význam ve stanovení cen má výzkum a psychologie, které vycházejí 

z psychologických metod. Lidé většinou o sobě neříkají to, co je pravda, což při tvorbě ceny 

působí problémy. Čech prožívá ohromné uspokojení, že nakoupil zlevněný produkt, ale ne 

vždy to přizná – na rozdíl od Rusa, který se naopak pochlubí rád, že nakoupil draho. Někteří 

zákazníci jsou citliví především na cenu, další na hodnotu i na cenu – takové si většinou 

všechno srovnávají a rozhodnou se, jestliže chtějí požadované zboží za stanovenou cenu 

koupit. Další zákazník je vnímavý především kvůli hodnotě – tenhle člověk je loajální a 

ochotně platí za značku, na kterou je navyklý. Do další skupiny zařazujeme ty, kteří jsou 

citliví na servis – chtějí vše pohodlně a rychle a nezáleží jim příliš na ceně. Z toho je jasné, že 

cenová úprava nemusí vždy vyvolat daný efekt. Jsou, ale i situace, kdy nelitujeme klientova 

odchodu.  

Existují skupiny zákazníků, které absolutně nepřinášejí zisk. Těchto skupin je potom 

lepší se zbavit, ale je jen málo těch, kteří to dovedou a řeknou: tohohle klienta nechci! 

Stanovení správné skupiny je jedním z důležitých faktorů při cenotvorbě. Cena je 

správná, když má správný obsah a správnou výši pro daného správného klienta. Někdy 

můžeme zákazníka slevou i naštvat. Pečlivě plánují své nákupy Korejci, Japonci, Rusové, 

Turci nebo Číňané jsou ochotně za kvalitu zaplatit a vůbec se za to nestydí. 

Češi nejsou na cenu zdaleka tak citliví, projevují se u nich někdy i impulsivní sklony 

v nákupních rozhodnutích. Mnoho lidí může u závěrů vidět rozpor. Na druhou stranu máme 

v České republice řadu dražšího zboží než v Evropě. Na ceny mobilních operátorů si mnozí 

začali stěžovat, ale loajalita ke značce je v této oblasti ve srovnání s Německem až 

nepochopitelně vysoká.  

 



24 
 

Je možné i cenu beztrestně zvýšit? Zvýšení ceny uprostřed roku, navíc bez vysvětlení 

důvodu, by ještě mělo sebevražedné účinky. Jestliže je ale zvýšení dobře komunikováno, 

například ve spojení s deklarovaným meziročním růstem nákladů, je načasováno na začátek 

nového roku, může být přijato zákazníky docela kladně. A v každém případě je možno 

přihodit něco navíc – novou službu, techniku či inovaci. Po té mohou být spokojené strany 

obě. 

Při obchodování na internetu je vystaveno obrovské konkurenci. Mnoho zákazníků se 

nebojí nakupovat i v tzv. neznámých obchodech, jejich důvěra stoupá a silně se orientuje na 

cenu. Zákazník si během chvilky dokáže zjistit ceny na konkurenčních eshopech. Nabízené 

služby na eshopech se postupně vyrovnávají a rozdíly se redukují. Jedinou možností jak 

přilákat ještě více zákazníků je tedy nabízet produkty za lákavé ceny. Lákavou cenou pro 

zákazníka je cena nižší než u konkurence. Upravování a sledování cen v závislosti na 

konkurenci je ale finančně a časově velmi náročné. Možností jak problém vyřešit je přejít na 

automatizované monitorování a získání cen konkurence. S aplikací Price checking máme 

přístup k aktuálním cenám jakýchkoliv produktů v celém internetu. 

Je mnoho způsobů jak stanovit konečnou cenu výrobku, za kterou ji bude prodejce 

nabízet zákazníkovi je několik. Výběr správného způsobu pak často rozhoduje o neúspěšném 

obchodování. Každý podnikatel provádí danou cenovou politiku, neboli rozhoduje o ceně 

svých produktů a služeb. Při vytváření cenové politiky musí brát v úvahu celou řadu faktorů, 

které jej ovlivňují, jako například jaký segment hodlá oslovit, na jakém trhu firma působí atd. 

Jestliže je cenová politika nesprávně zvolena tak dříve či později nemůže skončit jinak než 

nezájmem zákazníků o nabízené produkty. Otázkou je jakou cenotvorbu tedy zvolit? 

U obchodování na internetu je situace celkem jednoduchá. Konkurence je zde velmi 

vysoká, na jednom místě se proti sobě utkají stovky nebo tisíce větších ba naopak menších 

eshopů, nabízející zákazníkům stejné zboží. Možností jak se od ostatních odlišit je stále méně. 

Lidé se už na internetu naučili obchodovat, důvěřují i internetovým obchodům, ve kterých do 

té doby nenakupovali. Zákazník si během několika vteřin může zjistit cenu v několika 

internetových obchodech a poté si vybrat. Otázkou je, ale který eshop zvolí? 

Pochopitelně tam, kde produkt sežene levněji. Cenu si již prostě výrobci můžou 

určovat sami, a jestliže chtějí uspět, musejí chtě nechtě orientovat na ceny odpovídající 

konkurenci. 
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Zní to poněkud jednoduše, ale co to tedy vlastně znamená? Tenhle postup cenotvorby 

nespočívá ve stanovení vlastní cenové politiky a strategie, ale v podřízení se cenám 

konkurence. Problémem při konkurenční cenotvorbě je správné a včasné reagování na změny 

cen u konkurentů. Sledování těchto pohybů je velmi časově náročné. U nabízeného 

sortimentu u stovek výrobků je už manuální monitorování konkurenčních cen spíše noční 

můrou. Můžeme si sice najmout brigádníky, kteří za nás budou cenu u konkurentů zjišťovat, 

takové řešení je však dlouhodobě neefektivní a velmi nákladné. S nástrojem Price checking 

tak získáme profesionální konkurenční cenotvorbu s minimálními náklady a s neustále 

aktuálními cenami konkurence.  

Proč je cenotvorba důležitým faktorem konkurenceschopnosti? Abychom mohli být 

v dnešním konkurenčním prostředí úspěšní, měla by být naše společnost orientovaná na 

zákazníka, kterému bude nabídnut produkt, který on skutečně potřebuje a splňuje jeho 

očekávání.  

Na trhu s dokonalou konkurencí je mnoho podniků, které nabízejí stejný nebo 

podobný produkt. Jedním z faktorů, kterým se může odlišit je cena. Ne vždycky však platí, že 

to, co je nejlevnější, je nejvíce poptáváno. U některých produktů, jako je luxusní zboží a zboží 

s dlouhodobou spotřebou by tenhle jev mohl působit nedůvěryhodně.  
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ZÁVĚR 

Ekonomické metody a nástroje, které se běžně v praxi v podniku uplatňují, jsou 

v mnoha případech zaměřené na krátkodobé rozhodování. Manažeři se nejčastěji ve své 

činnosti zaměřují na zvyšování organizace jejím zkvalitněním a zrychleném určitých aktivit, 

procesů a dosažením maximálního hospodářského výsledku. Tato myšlenka je základem 

úspěchu každého podniku a podepisuje se na jeho konkurenční schopnosti, ale stále častěji 

vychází najevo, že jen efektivnost nestačí. Velmi často se ukazuje, že úspěch je potřeba 

dobývat v kontextu delšího časového období.  

V první kapitole jsem se zaměřila na stanovení ceny, vývoj cenových strategií a 

programů. Nejdříve jsem definovala cenu a zhodnotila vnější a vnitřní faktory. Poté jsem se 

zaměřila na postupy tvorby cen – nákladová, hodnotová a konkurenční tvorba cen.  Ve třetí 

kapitole jsem prozkoumala cenové úpravy – slevy, propagace, segmentace a psychologie cen. 

Ve čtvrté kapitole popsala cenové změny a jejich reakci, jak už z pohledu zákazníka tak 

z pohledu konkurentů, která byla obsažena v kapitole číslo pět. Nakonec jsem zhodnotila, jak 

se lidé staví k ceně a především jaké metody jsou pro ně nejvýhodnější. 

Cena by měla nejprve pokrýt veškeré vynaložené náklady na daný výrobek či službu, 

které výrobce vynaložil, ale na druhé straně cena musí být atraktivní, aby zákazníka 

motivovala ke koupi. Tradiční tvorba cen se tvoří nákladově. Problémem je, že cena 

vytvořena tímto způsobem nerespektuje úroveň cen konkurence.  

V praxi může nastat situace, kdy cenu stanovíme nákladovým přístupem, přičteme 

zisk, ale výsledná cena není na trhu konkurence schopná, protože konkurence nabízí výrobky 

či služby za srovnatelně nižší ceny.  Základním problémem je skutečnost, že nákladově 

orientovaná tvorba cen nenutí útvary, které se podílejí na výkonu k hospodárnému nakládání. 

Tyto útvary jsou motivovány spíše k obhájení přidělených zdrojů než k nákladovým úsporám. 

V takové situaci je řešením tvořit cenu jinak, než jsme tomu byli zvyklí. Při tvoření ceny 

podle konkurence postupujeme opačně než u tvorby nákladové. 

Jedná se o teoretickou bakalářskou práci, a proto jsem čerpala především z odborné 

literatury, zabývající se především nákladovým a tržním přístupem k cenotvorbě.  
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