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1 Úvod 

 

V dnešní době většina lidí preferuje kult krásy a je dán velký poţadavek na to, jak 

člověk vypadá. Stále se snaţíme se sebou různými prostředky něco udělat. Je pryč doba, kdy 

se lidem líbila ţena jako věstonická venuše a muţ, který byl dobrý lovec a postaral se o 

rodinu, dnešním moderním trendem je vypracovaná postava a ploché břicho. Takové výsledky 

jsou dosaţeny velmi těţko, člověk musí zdravě jíst, udrţovat pravidelný pohyb či jinou 

sportovní činnost, nekonzumovat alkohol a přestat kouřit. Všechny tyto aspekty k dosaţení 

ideální postavy jsou běh na dlouhou trať. Proto se na trhu objevily výţivové a fitness doplňky, 

které nám pomáhají tuto dobu zkrátit a přispívají nám svými účinky k vylepšení postavy. 

 Trh s výţivovými doplňky se neustále zvětšuje a tím také roste konkurenční prostředí. 

Klíčovým prvkem firmy je dostatečné odlišení od konkurentů. Firma je pod neustálým 

tlakem, a proto, aby byla úspěšná a prosperující, tak musí dodrţovat určité pravidla, jako jsou 

dobré reference zákazníků a jejich udrţení, sledování konkurence, nové nápady a inovace a 

rentabilita podniku. Problematika konkurenceschopnosti je rozebírána dnes a denně a je velmi 

důleţitá. Kaţdá společnost, která chce v tomto prostředí přeţít a slavit triumf, musí neustále 

pracovat na svém zdokonalování. To vše je podmíněno správným výběrem strategie. 

V rámci mé práce jsem se rozhodl, ţe budu analyzovat konkurenční prostředí firmy, 

přímé konkurenty a zhodnocení jejího postavení na trhu. Cílem mé diplomové práce je 

analýza vnitřního a vnějšího prostředí, analýza cen konkurence, webových stránek, 

kamenné prodejny a spokojenosti zákazníků na základě výzkumného šetření formou 

dotazníku. Pomocí tohoto dotazníku zjistím, jak jsou zákazníci firmy Fitpower s.r.o. 

spokojeni s prodejem výţivových doplňků a to v kamenné prodejně a na webových stránkách. 

Následně na základě těchto analýz a dotazníkového šetření navrhnu, co by měla firma zlepšit 

a čeho by se měla vyvarovat. 

 Toto téma jsem si vybral z vlastního zájmu, protoţe se zajímám a kulturistiku a fitness 

a sám tyto doplňky stravy uţívám a chtěl jsem si v této problematice trochu více rozšířit 

obzory. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 

 

V první části mé diplomové práce se budu věnovat teoretickým poznatkům. Vysvětlím, co je 

to podnik a podnikání, a jak se dá podle různých kritérií dělit. Dále se budu zabývat 

analýzami a pojmy, které budou slouţit jako východisko v mé praktické části. Poté se 

zaměřím co je to strategie, jaké máme druhy strategie a jaké nástroje pomáhají při výběru 

marketingové strategie. 

2.1 Podnikání a podnik 

 

Podnikáním se podle obchodního zákoníku rozumí soustavná činnost prováděná 

podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení 

zisku. Prostřednictvím zisku podnik prokazuje svou úspěšnost nejen ve vztahu ke svým 

vlastníkům či zaměstnancům, ale i k partnerům a konkurenci. Zisk je předpokladem tvorby 

dalších zdrojů, investic a technického rozvoje. (Vochozka, 2012) 

 

Co je to podnik 

Existuje řada výkladů, podle níţ je tento pojem interpretován: 

 Nejobecněji je podnik chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na 

výstupy. 

 Obsáhleji je podnik vymezen jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, která 

existuje za účelem podnikání. S ekonomickou samostatností, která je projevem svobody 

v podnikání, souvisí odpovědnost vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. Právní 

samostatností rozumíme moţnost podniku vstupovat do právních vztahů s jinými trţními 

subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro něj vyplývají jak práva, tak povinnosti. 

 Právně je podnik definován jako soubor hmotných, jakoţ i nehmotných a osobních 

sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu 

slouţit. (Srpková, Řehoř a kolektiv, 2010) 
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Vize podniku 

Slovo vize pochází z latinského visio, coţ znamená zření, ve vazbě k budoucnosti - proroctví. 

Jedná se o formulaci perspektivní orientace a hlavních cílů podniku. Vize poskytují určitý 

směr rozvoje společnosti na dobu deseti aţ dvaceti let. Nejvšeobecnější a koncepční představa 

o budoucím vývoji a postavení podniku. Na základě vize můţeme dále stanovit poslání. 

Podle Charváta „vize znamená „vytváření budoucnosti“. Říkáme si, jak bychom chtěli svoji 

firmu vidět. V těchto souvislostech je vhodné si uvědomit, že vytváření vizí nespočívá v tvorbě 

plánů a rozpočtů. Nesmíme zaměňovat poslání firmy a vizi firmy. Vize představuje budoucí 

chování organizace. Poslání musí odrážet stávající realitu, vycházet z konkrétních podmínek, 

ve kterých se firma nachází.“
1
 

 

Poslání (mise) podniku 

Vychází z vize podniku. Soustřeďuje se na současnost, ale je propojena s budoucnosti. 

Vyjadřuje přání vedení podniku, jak by měl být podnik vnímán veřejností. 

Hlavním posláním podniků je podle Synka „vyrábět a distribuovat výrobky a poskytovat 

služby zákazníkům a sloužit všem ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjati“.
2
 

Podle Vlčka je „poslání každého podniku, aby svými výrobky či službami uspokojoval potřeby 

zákazníků a z výnosů své podnikatelské činnosti naplňoval potřeby všech, kteří jsou s jeho 

podnikatelskou činností bytostně spjati“.
3
 

Poslání by mělo obsahovat odpovědi na následující otázky: 

 Kdo jsou naši zákazníci? 

 Jaké jsou potřeby a přání zákazníka, jak je firma uspokojuje a co je jejím cílem? 

 Kde působí? 

 Jaká je firemní filozofie? 

 Jaké jsou její přednosti a konkurenční výhoda? 

Poslání by mělo být více zaměřeno na trhy neţ na produkty, mělo by být dosaţitelné, 

motivující a současně zdůrazňovat, čím je firma zvláštní a jedinečná. Jeho formulace by 

neměla být ani příliš široká, ani příliš úzká. Poslání vyjadřuje pravý důvod existence firmy. 

(Zamazalová, 2010) 

                                                             
1 Charvát Jaroslav. Firemní strategie pro praxi: praktický návod pro manažery a podnikatele: od firemní kultury 
po schopnost vydělávat peníze: příklady a studie z praxe v ČR, 2006, st. 29. 
2 Synek Miloslav. Podniková ekonomika, 2006, st. 55. 
3Vlček Radim, Hodnota pro zákazníka, 2002, st. 16. 
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Je širší a uţší vymezení poslání. Širší:doprava, uţší:letecká, Š: finanční trh, U:pojišťovnictví 

Znaky dobrého poslání:¨ 

 Poslání je schopno zdůraznit hlavní hodnoty podniku. 

 Vymezuje pole působnosti podniku. 

 Je jednoduché, jednoznačné, stručné. 

 Na formulaci se podílí všichni zaměstnanci. 

 Je podporováno vrcholovým vedením podniku. 

Znaky špatného poslání: 

 Nikdo se jim neřídí, napsáno jen formálně. 

 Příliš dlouhé poslání 

 Příliš úzké – omezuje periferní vidění (Šmída, 2007) 

 

Podniková filozofie 

Je vlastní interpretace základních idejí firmy. Podnik vytvoří vlastní představu základních 

principů, které jsou v podniku dodrţovány. Principy ukazují na vize, poslání a hlavní 

strategické cíle podniku, tzn., ţe se týkají principů, ke kterým směřujeme, kterých chceme 

dosáhnout. Filozofie líčí základní myšlenky, principy vytváří vedení podniku, ideálně ve 

spolupráci se zaměstnanci. Nejdůleţitější je, ţe principy musí být zaměstnanci přijaty a 

uskutečňovány, jinak ztrácí svůj význam. (Duchoň, Šafránková, 2008) 

 

Podnikové filozofické krédo 

Formulují jej jen některé podniky. Jedná se o specifikaci vlastního názoru na podnikání. 

Chceme se tak odlišit od konkurence. Bývá základem pro prezentaci podnikové kultury. 

(Duchoň, Šafránková, 2008) 

 

Cíl podniku 

Je to výsledek, kterého má být v daném čase, místě a za daných, předem stanovených 

podmínek, dosaţeno. Cíl můţeme členit z mnoha hledisek: 

 Cíle dle času: krátkodobé (méně neţ rok), střednědobé (rok aţ pět), dlouhodobé (pět aţ 

deset let = strategické cíle). 

 Cíle dle rozsahu: strategické cíle (abstraktní a otevřené cíle, které nepopisují časový 

horizont), taktické (definovány většinou na ročním základě, mají konkrétní povahu a 

obsahují jak otevřené tak uzavřené cíle), operativní (konkrétní uzavřené cíle, úkolem 
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je informovat, jaká jsou kritéria výkonu, času, normy chování při zajištění 

stanovených cílů). 

 Podle toho, kdo cíle stanovuje: individuální, kolektivní. Stanovit si individuální cíl je 

velmi jednodušší. 

 Podle významu cílů = strom cílů:primární a dílčí cíle 

 Podle velikosti členění cíle: neomezené, omezené 

 Podle vztahu mezi cíli: komplementární (dosahování jednoho cíle vede k dosahování 

druhého), konkurenční (vyšší plnění jednoho cíle vede k niţšímu plnění druhého), 

protikladné cíle (dosaţení jednoho cíle vylučuje dosaţení druhého), indiferentní cíle 

(plnění jednoho nemá vliv na druhý cíl). 

Cíl musí splňovat určité podmínky = SMART 

Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Reálný, Terminovaný, sledovatelný (Cejthamr, 2005) 

 

2.2 Marketingová strategie 

Je taktický proces, jehoţ cílem je efektivní alokace omezených finančních prostředků podniku 

ke zvýšení prodeje a udrţení si konkurenční výhody. Aby mohl být podnik úspěšný na trhu a 

mít větší trţní podíl, měla by se jeho marketingová strategie soustředit na zákazníka. Tedy na 

uspokojování jeho potřeb, poţadavků a očekávání. 

Ve svých marketingových cílích uvádí podnik taktické kroky pro vývoj produktu, 

propagačních aktivit, distribučních kanálů, oceňování, řízení vztahů se zákazníky a jiných 

faktorů, nejčastěji datovány k nějakému termínu. Prostřednictvím marketingového výzkumu 

trhu se v marketingové strategie definují cílové segmenty trhu, jejich zacílení skrze 

marketingový mix (reklama, Public Relations, podpora prodeje, osobní prodej, přímý 

marketing) a alokují se podnikové zdroje. 

Marketingová strategie je důleţitou součástí celopodnikové strategie. Klíčovou roli zde hraje 

zákazník, který představuje trţby podniku i jeho výdaje. Jedině spokojený, loajální zákazník 

vytváří dlouhodobě podniku zisk. 

Určitá strategie podniku, i marketingová můţe být podkladem pro tvorbu marketingového 

plánu. (Zpracováno podle: http://cs.wikipedia.org, [24]) 
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Členění marketingových strategií 

 

Tab. 2.1 Různá členění strategií 

Členění strategií Typ strategií 

Dle marketingového mixu 

 Výrobkové strategie 

 Cenové strategie 

 Distribuční strategie 

 Komunikační strategie 

Růstové strategie 
 Strategie podle Ansoffa 

 Strategie pro výběr segmentu 

 Strategie integrace 

Zaměřené na konkurenci  Strategie podle Portera 

 Bowmanovy strategické hodiny 

Dle velikosti trţního podílu a míry inovace  Strategie podle Kotlera 

 Inovační strategie 

Dle cyklu ţivotnosti trhu 

 Zavádění – strategie pro vstup na 

nové trhy 

 Růst – strategie pro rostoucí trhy 

 Zralost – strategie pro zralé a 
nenasycené trhy 

 Pokles – strategie pro klesající trhy 

Dle trendu trhu 
 Růstové strategie 

 Udrţovací strategie 

 Ústupové strategie 

Dle chování na trhu 

 Ofenzivní (proaktivní) strategie 

 Defenzivní (reaktivní) strategie 

 Obranné strategie 

 Expanzivní strategie 

 Úhybné strategie 

 Bojovné strategie 

Dle chování vzhledem k prostředí, 

konkurenci 

 Kooperační strategie 

 Konfrontační strategie 

Další typy strategií 

 Konkurenční strategie zaměřené na 
odběratele 

 Strategie pro celosvětové trhy 

 Strategie zaměřené na zájmové 
skupiny 

 Internetové strategie 

(Zdroj: zpracováno podle Horáková, 2003, str. 75-84) 
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2.3 Strategie podle marketingového mixu 

V rámci strategií podle marketingového mixu dělíme strategie na následující prvky: 

 Výrobkové strategie 

 Cenové strategie 

 Distribuční strategie 

 Komunikační strategie 

 

2.3.1 Výrobkové strategie 

Jednotlivé výrobkové strategie se odvíjí od ţivotního cyklu výrobku. Kaţdá etapa má své 

příleţitosti a problémy a rozdíl také bude v tom, zda se jedná o výrobek, který se teprve vyvíjí 

a je ho třeba zavést na trh, nebo o výrobek, který uţ je zavedený a je třeba identifikovat, 

v jaké fázi se nachází. (Veber, Srpková a kolektiv, 2012) 

 

Životní cyklus výrobku 

Ţivotní cyklus výrobku má následující fáze, které jsou zobrazeny na obrázku a které si 

následně popíšeme. 

Obr. 2.1 ţivotní cyklus výrobku 

 

(Zdroj: https://managementmania.com, [25]) 

 Vývojová fáze – produkt je vyvíjen, dosud není na trhu, existují pouze náklady (tj. 

Zisk je záporný) 

 Zaváděcí fáze – produkt je uveden na trh, prodeje pomalu rostou, zisk je stále záporný, 

jsou vysoké propagační náklady 

 Růstová fáze – zisk se dostává do kladných hodnot, výrobek získává pozici na trhu 
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 Fáze zralosti – prodeje nadále rostou, ale zisk začíná klesat (klesá cena), trh se v této 

fázi nasycuje, zvyšuje se rozpočet na zdokonalení výrobku, zůstávají pouze nejsilnější 

konkurenti, snaha o udrţení zákazníků 

 Fáze úpadku – prodeje i zisk postupně klesají, postupné staţení výrobku z trhu a jeho 

náhrada novým výrobkem, firma se snaţí pomocí strategií co nejlépe vynaloţit 

s výrobky. (Veber, Srpková a kolektiv, 2012) 

 

2.3.2 Cenové strategie 

- patří k velice podceňovaným částí marketingového mixu. Manaţeři se totiţ dopouštějí 

chyby, kdyţ rozhodují o ceně na základě nákladů na výrobu výrobku a k tomu ještě přidají 

marţi (např. náklady jsou 5000 Kč, cenu stanovíme podle toho na 10 000). Dále se můţou 

rozhodovat podle konkurenční ceny (náklady jsou 5000 Kč, konkurence stanovila cenu na 

12000 Kč, a proto zvolíme cenu 10000 v domnění, ţe získáme zákazníky konkurence). To by 

tak fungovalo u dokonalé konkurence v dokonalém světě, takto nelze postupovat. Zákazník 

můţe mít totiţ pocit, ţe vyšší cena = vyšší kvalita a naopak. (Blaţková, 2007) 

 

Faktory, které mohou mít vliv při cenových rozhodováních, jsou znázorněny v následující 

tabulce: 

Tab. 2.2 Příklady faktorů mající vliv na rozhodování o ceně 

Prostředí 

 Vládní vlivy a překáţky, nařízení 

 Kolísání měny 

 Míra inflace 

 Vyuţití leasingu 

Podnik 

 Pokrytí investic, fixních nákladů 

 Podnikové a marketingové cíle 

 Logistická infrastruktura 

 Potřeba peněz, příjmů 

 Postavení a image firmy 

Výrobek 

 Stadium ţivotního cyklu výrobku 

 Substituty 

 Význam a role vývoje výrobku 

 Postavení výrobku 

 Rozsah výrobku, portfolio 

Trh 

 Struktura trhu 

 Elasticita poptávky 

 Růst trhu 

 Distribuční cesty 

 Vnímání zákazníků a jejich očekávání 
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Zákazníci 
 Slevy a výhodné nabídky 

 Přijatelná cena 

 Zákaznické vnímání výrobku 

Konkurence 
 Pozice a podíl na trhu 

 Ceny konkurence 

 Struktura a síla konkurence 

(Zdroj: Doole, Lowe, 2005, str. 240) 

 

Firma si může vybrat z různých cenových strategií 

 

Prémiová cenová strategie – prodej za vyšší ceny, ale vysoká kvalita. 

Penetrační cenová strategie – prodej za nízké ceny za účelem získání trţního podílu a pak 

zvýšení ceny. 

Ekonomická cenová strategie – prodej za nízké ceny při nabídce levných značek. 

Strategie přidané hodnoty – firma se rozhodne nabízet sluţby navíc (dovoz aţ do domu, 

servis, pohodlný nákup, rychlý dovoz, čímţ se snaţí kompenzovat vyšší cenu výrobku) 

Strategie psychologické ceny – vyuţívá se zde emocionální sloţky na ovlivnění zákazníka, 

zákaznické preference a vnímání výrobku působí na cenové hodnocení. 

Strategie cenových variant – spočívá v nabídce různých výrobků a sluţeb za různé ceny 

podle individuálních potřeb zákazníků. Firma tak můţe mít ve své nabídce mnoho různých 

cenových variant. (Blaţková, 2007) 

 

 

2.3.3 Distribuční strategie 

Vedle popsaných distribučních strategií někdy nazýváme technologické způsoby distribuce 

jako: 

 strategie odkladu konečných operací 

 strategie úplného sortimentu v omezeném počtu skladů 

 strategie spojování zásilek 

Strategie odkladu konečných operací 

Výrobní systémy nečekají vţdy na konkrétní objednávku, ale vycházejí také z předpovědí 

spotřeby. S tím ale souvisí riziko, ţe skutečné objednávky se budou lišit od předpokládaných. 

Pokud lze některé výrobní či distribuční operace odloţit aţ do okamţiku, kdy vznikne 

konkrétní objednávka, je moţné toto riziko podstatně sníţit. V tomto případě je tedy vyvíjena 



10 

 

snaha o udrţení výrobků co nejdéle ve výrobním procesu v nedokončeném stavu a konečnou 

úpravu provádět aţ na potvrzenou zakázku od odběratele. 

Strategie úplného sortimentu v omezeném počtu skladů 

Opakem předchozího systému je způsob, kdy v několika málo skladech je udrţován plný 

sortiment výrobků podle odhadu moţné poptávky. Jakmile pak přijde konkrétní objednávka, 

hledá systém nejlepší cestu dodávky k zákazníkovi. Systém vyţaduje rychlou komunikaci při 

přenosu objednávek a rychlé formy dopravy. 

Strategie spojování zásilek 

Ve snaze sniţovat přepravní náklady je vyuţívána strategie spojování objednávek do větších 

zásilek, s cílem sniţovat jednotkové přepravní náklady a často také dosáhnout větší frekvence 

zásobování. (Zpracováno podle: http://www.miras.cz, [26]) 

 

V praxi se využívají 3 způsoby strategie: 

1) spojování dodávek dodavatelů do skupin podle segmentu trhu 

- objednávky od zákazníků u daného dodavatele se spojují pro určitou geografickou oblast 

trhu do jediné zásilky, můţe na nich participovat i více dodavatelů 

- snahou je zajistit dostatečné mnoţství dílčích zásilek pro danou oblast, aby tato mohla být, 

pokud moţno denně efektivně zásobena, pro dopravu se mnohou najímat i třetí organizace 

2) termínové zásobování 

- jednotlivé segmenty trhu jsou zásobovány jen v určitých pevně stanovených dnech, které 

jsou zákazníkům předem známy a zpravidla se opakují vţdy ve stejné dny v týdnu 

3) spojování objednávek zákazníků 

- jde o výpravu hromadných zásilek, které mohou provádět dopravní, spediční, obchodní a 

zásilkové organizace, které provádějí sdruţování individuálních zásilek svých zákazníků ve 

vlastním zájmu pro sníţení svých dopravních nákladů 

- v blízkosti větších měst mohou být za tím účelem vyuţívána městská a oblastí centra, která 

jsou stále častěji zřizována. (Zpracováno podle: http://www.miras.cz, [26]) 

 

2.3.4 Komunikační strategie 

- slouţí k dobré informovanosti zákazníka a k úspěšnému prodeji zboţí. Slouţí k tomu, aby se 

informace o našem výrobku dostala do povědomí zákazníka či jiným firmám. Komunikační 

strategie by měly být zaloţeny na individuálních potřebách konkrétní společnosti. Abychom 
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oslovili relevantní cílové skupiny, pouţíváme cesty, které jsou šité na míru kaţdé z nich – 

zákazníkům, distributorům, společníkům nebo široké veřejnosti. 

 

,,Pull,, a ,,push,, strategie 

,,Push,, strategie spočívá v oslovování maloobchodních firem výrobci prostřednictvím 

různých forem, jejich komunikačních nástrojů (osobní prodej, podpora prodeje, reklama) 

s úmyslem stimulovat maloobchodní firmy k nákupu výrobku. 

Při vyuţití ,,pull,, strategie výrobce oslovuje za pouţití různých forem komunikace přímo 

spotřebitele, ten se poptává po produktu u obchodní firmy a obchodník následně u výrobce. 

(Zamazalová, 2009) 

 

Obr. 2.2 Push a pull strategie 

 

(Zdroj: Zpracováno dle http://halek.info, [27]) 

 

Komunikační strategie na internetu 

Jednotlivé sloţky komunikačního mixu lze úspěšně realizovat i na internetu, ovšem 

s výjimkou osobního prodeje, který ještě v současné době není moţný (moţná někdy 

v budoucnu aţ budou videokonferenční hovory). V současnosti můţeme přes internet nabízet 

různé propagační materiály a komunikovat mezi zákazníkem a prodejcem. 

V případě internetu můţeme uvaţovat jako o další sloţce komunikace o tzv. virálním 

marketingu. Virální marketing je podle Blaţkové „marketingová technika, která se snaží 

zajistit, aby lidé, zejména uživatelé internetu, předávali informaci o firmě, značce či výrobku 
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dalším lidem. Nejlépe tak, aby to bylo pro inzerenta co nejlevnější (pokud si uživatelé sami 

přepošlou e-mail, má to inzerent zadarmo) a aby šíření zprávy a její efekt exponenciálně 

rostly.“
4
 

 

2.4 Růstové strategie 

 

2.4.1 Strategie podle Ansoffa 

Ansoffovy růstové strategie jsou zaloţeny na trţním prostoru pro výrobek, jedná se o vztah 

výrobek – trh. Jeden z postupů, jak rozhodovat o strategii růstu je Ansoffova matice. Je 

pouţívána manaţery, jejímţ cílem je růst firmy. Tato matice identifikuje čtyři alternativy na 

základě orientace firmy na její trh a výrobek, jak je uvedeno na obr. 2.4.1. 

 

Obr. 2.3 Ansoffova matice 

 Existující produkty Nové produkty 

Existující trh Tržní penetrace Rozvoj produktu 

Nový trh Rozvoj trhu Diverzifikace 

(Zdroj: https://managementmania.com, [28]) 

 

Penetrace trhu – hledá, jak zvýšit prodej existujícího výrobku na existujících trzích. To 

znamená expanzi na stejném trhu se stejným produktem pro stejné zákazníky. Je to strategie 

pro manaţery, kteří chtějí rozšířit aktivity firmy bez značného rizika na současný podíl firmy 

na trhu. Firma chce zvýšit trţby, například zvýší výdaje na podporu prodeje, znovu umístěním 

značky apod. Avšak produkt je nezměněn a firma nehledá ţádné nové zákazníky. Je to velice 

zranitelná strategie, pokud jejich trh zasáhne recese. (Mallya, 2007) 

 

Rozvoj trhu – tato strategie je trochu riziková, snaţí se zavést existující výrobek na nový trh, 

to znamená, ţe výrobek zůstává stejný, ale je prodáván na novém trhu. Tento nový trh 

můţeme rozvíjet vývozem současného výrobku do zahraničí nebo jeho prodej do nového 

regionu. Souvisí s těmi organizacemi, které chtějí zvýšit svůj objem trţeb vstupem na úplně 

nové trhy. Například firmy, které vyrábí průmyslový výrobek, rozšíří svou výrobu tak, aby 

                                                             
4 Blažková Martina, Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti, 2005, st.94. 
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mohly nabídnout své výrobky nebo sluţby určitému segmentu spotřebitelskému trhu. (Mallya, 

2007) 

Důvody, proč firmy sledují tuto strategii: 

 Pro firmu je sloţité přejít na nové produkty 

 Často je tato strategie implementována současně se strategií rozvoje produktu 

 Vyčerpanost existujících trhů  

 Právní omezení na daném trhu 

 

Rozvoj produktu/služby – tato strategie je více riziková, protoţe celkové výdaje vstupů jsou 

často vysoké. Zahrnuje zavedení nového výrobku nebo sluţby na současný trh, aby nahradily 

současné výrobky. Příkladem mohou být nové modely aut. Staré modely jsou nahrazovány 

nebo inovovány. Rozhodnutí zavést nový výrobek na trh je určen pro ty výrobce, kteří mají 

rádi náskok před konkurenty nebo mají nějaké výhody, které umoţňují, ţe je jejich výrobek 

výjimečný a odlišný v očích zákazníků. Je to strategie, která poţaduje vysoké výdaje na vývoj 

a výzkum. (Mallya, 2007) 

 

Strategie diverzifikace – pouţívá se pro kombinaci dodávání zcela nových výrobků a sluţeb 

pro zcela nové trhy. Pro firmu to znamená vstup do zcela nové strategické oblasti. Firmy, 

které se rozhodují o zvolení diverzifikace jako jejich strategie, jsou opravdoví inovátoři. Tato 

strategie je do určité míry riziková z hlediska výdajů a vysoké míry neúspěchu nového 

výrobku, ale na druhou stranu vysoká návratnost této strategie motivuje manaţery firem, aby 

ji zvolilo. (Mallya, 2007) 

 

2.4.2 Strategie integrace 

Vertikální integrace – je jednou z forem růstu podniku. Její význam spočívá především 

v tom, ţe umoţňuje podniku posílit podnikatelskou aktivitu, a tak vytvářet větší hodnotu. 

Vertikální integrací se rozumí, ţe si podnik buď vyrábí svoje vstupy (zpětná integrace), nebo 

disponuje vlastními výstupy (dopředná integrace). Vertikální strategie můţe být úplná nebo 

částečná. Například výrobce traktorů si můţe motory vyrábět sám – úplná zpětná integrace, 

nebo určité části motorů můţe nakupovat od externího výrobce – částečná zpětná integrace. 

Zpětná vertikální integrace je výhodná v případě silných dodavatelů, kteří mohou 

poţadovat vysoké ceny za dodávané vstupy.  
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Při dopředné vertikální integraci naopak silní odběratelé mohou sniţovat ceny výstupů, a 

tak podniku sníţit zisk. Pomocí této integrace můţe podnik obejít silného kupujícího a 

dosáhnout v konečném prodeji vyššího obratu. (Dedouchová, 2001) 

Prostřednictvím vertikální integrace podnik zvyšuje tvorbu hodnoty tím, ţe můţe: 

 Sníţit výrobní náklady 

 Sníţit náklady na oběh 

 Zlepšit řízení kvality 

 Ochránit patentovanou technologii 

Nevýhody vertikální integrace: 

 Nákladové nevýhody 

 Nevýhody v případě, kdy se rychle mění technologie 

 Nevýhody související s nejistou poptávkou 

Dedouchová tvrdí, ţe: „všechny tyto nevýhody zvyšují administrativní náklady a způsobují, že 

vertikální integrace nemusí být vždy tak výhodná, jak se může zdát na počátku. Při 

rozhodování zda integrovat, musí manažeři zvážit, jaké výnosy vertikální integrace přinese a 

jak velké administrativní náklady bude třeba vynaložit na tuto integraci. V mnoha případech 

administrativní náklady převyšují výnosy z vertikální integrace.“
5
 

 

Horizontální integrace – je integrací s konkurenty. Prodejci nebo výrobci se spojí se svými 

konkurenty, aby měli větší sílu. U velkých komerčních organizací můţe takové jednání 

odporovat zákonům na ochranu hospodářské soutěţe (antimonopolním zákonům). Tyto 

výrobci se bojí moţné konkurenci a odlivu zákazníků, a proto se raději spojí, neţ aby čelily 

této hrozbě. (Johnová, 2008) 

Mimo jiné tuto strategii vyuţívají firmy, které chtějí prodávat svůj výrobek nebo sluţbu na 

více trzích a pro tento účel vytvoří několik vlastních poboček, z nichţ se kaţdá zaměřuje na 

jiný segment nebo jinou geografickou oblast. (Blaţková, 2007) 

Horizontální diverzifikace se vyznačuje tím, ţe firma vyvine nový výrobek, který přiláká 

současné zákazníky, ačkoli tyto nové výrobky nemusejí být technologicky spojeny se 

současnými výrobkovými řadami. (Blaţková, 2007) 

 

 

                                                             
5 Dedouchová Marcela. Strategie podniku, 2001, st. 79. 
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2.5 Strategie zaměřené na konkurenci 

 

2.5.1 Strategie podle Portera 

Porterovy konkurenční strategie vycházejí z názoru, ţe postavení firmy neurčuje mnoţství 

silných a slabých stránek, ale jejich vyuţití ve vztahu ke konkurenci. Konkurenční výhoda je 

jádrem kaţdé strategie (Porter, 1980) 

Obr. 2.4 Konkurenční strategie podle Portera 

 

Strategie 

vedoucího postavení 

nízkých nákladů 

Diferenciační 

 strategie 

Cílená strategie 

pro vybraný segment 

s nízkými náklady 

Cílená strategie 

pro vybraný segment 

s diferenciací 

 

Zdroj: Zpracováno podle Srbkové, Svobodové, Skopala, Orlíka, 2011 

 

Podle M. Portera existují dvě konkurenční výhody – nízké náklady nebo diferenciace. Porter 

definoval tři základní konkurenční strategie: 

 Strategie vedoucího postavení v nízkých nákladech 

 Diferenciační strategie 

 Cílená strategie 

 

Strategie vedoucího postavení v nízkých nákladech – v rámci této strategie musí firma 

vytvořit takové podmínky, aby vyráběla levněji neţ konkurence. Měla by se zaměřit na 

průměrného zákazníka, výrobky nediferencovat a zároveň vytvořit přednosti v materiálovém a 

výrobním procesu. Tato strategie chrání firmu před hrozbami konkurentů, odběratelů, 

dodavatelů, substituty, můţe být ale snadno napodobitelná. Firma zde působí ve velkém 

mnoţství segmentů a příbuzných oborech. (Srbková, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 

Například obchodní řetězce jako je Tesco či Lidl se snaţí konkurovat pomocí této strategie. 

KONKURENČNÍ VÝHODA 
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Diferenciační strategie – při této strategii se snaţí firmy odlišit od konkurence dokonalejším 

produktem (novou technologií, odlišnou sluţbou, kvalitnějším servisem, atd.). Tato strategie 

je drahá, vyţaduje investice do vědeckotechnického rozvoje a výzkumu. Obvykle chrání proti 

konkurentům (je postavena na věrnosti zákazníka). Úspěšnost této strategie je zaloţená na 

schopnosti přesvědčit zákazníka o výjimečnosti produktu. Pokud si firma dokáţe dlouhodobě 

udrţet tuto strategii, tak dosahuje vyšších zisků neţ je průměr v oboru. (Srbková, Svobodová, 

Skopal, Orlík, 2011) 

Např.: :restaurace – kvalita sluţby a jídla, automobily – kvalita, bezpečí, sportovní provedení 

 

Cílená strategie – tato strategie má dvě varianty. Jednak je zaměřená na nízké náklady, 

jednak je zaměřená ne diferenciaci výrobku. Hledá výhodu nízkých nákladů nebo diferenciace 

pro jeden segment trhu (geograficky, demograficky nebo segmentem výrobkové řady). 

Náklady se sniţují zejména zkušenostním efektem. Diferenciace je zaloţena na dokonalé 

znalosti zákazníků. Úspěšnost cílových strategií je ovlivněna vysokou mírou odlišnosti potřeb 

a kupního chování lidí, např. úklidové sluţby ve veřejných institucích (nízké náklady), 

cestovní kancelář zaměřená pouze na určitou oblast (diferenciace). 

Nejdraţší je diferenciační strategie, protoţe vyţaduje investice do vědeckotechnického 

rozvoje. Strategie vedoucího postavení v nízkých nákladech je méně náročná, většinou 

vyţaduje jednorázové investice. Cílená strategie je nejlevnější, vyţaduje méně zdrojů na 

obsluhu jednoho segmentu. (Srbková, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 

 

2.6 Strategie podle velikosti tržního podílu a míry inovace 

 

2.6.1 Strategie podle Kotlera 

Strategie, která se zaměřuje na velikost trţního podílu, objasňuje Phillip Kotler. Vyčlenil čtyři 

základní strategie, které si dále popíšeme: 

 Strategie trţního lídra 

 Strategie vyzyvatele 

 Strategie následovatele 

 Strategie vyhledávající mezery 
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Strategie tržního lídra 

V rámci většiny průmyslů se vyskytuje firma, která je uznávána jako trţní lídr. Tato firma má 

na daném trhu největší podíl. Vyznačuje se tím, ţe působí na ostatní firmy tak, aby prováděli 

změny v propagaci, distribuci, cenové změny, atd. Vůdce je vţdy orientačním bodem pro 

konkurenty a ostatní firmy se ji snaţí napodobit nebo se ji vyhnout. 

 

Obr. 2.5 Strategie trţního lídra podle Philipa Kotlera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007 

 

Nová poptávka 

Pokud vzroste celkový trh, vedoucí firma obvykle získá největší podíl. Pokud lidé začnou 

např. přes zimu více topit, tak RWE jakoţto vůdce na trhu získá nejvíce. Obvykle by měl trţní 

lídr vyhledávat nové uţivatele, nová vyuţití a širší pouţívání pro své produkty. 

 Noví uţivatelé – kaţdá produktová třída dokáţe přilákat kupující, kteří o produktu 

ještě nevědí, nebo si jej odpírají kvůli ceně, nebo kvůli vlastnostem produktu. 

Prodávající obvykle dokáţe najít nové uţivatele na různých místech. 

 Nové vyuţití – firma můţe vţdy rozšířit trh, pokud nalezne a podpoří nové vyuţití 

produktu. 

Konkurenční strategie 

Nová poptávka Získání podílu na trhu 

Noví 
 uživatelé 

Nové 
využití 

Častější 
 použití 

Získání zákazníků 
konkurence 

Získání 
konkurence 

Získání 
loajality 

Zlepšení produktivity Obrana pozic 

Lepší 
náklady 

Lepší 
produktový 

mix 

Lepší 
přidaná 
hodnota 

proaktivní statická reaktivní 
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 Častější pouţití – firma přesvědčuje spotřebitele, aby produkt pouţívali častěji, nebo 

aby u jedné příleţitosti produkt pouţili více. Např. firmy vyrábějící šampony radí 

uţivatelům, aby při umývání hlavy pouţili dvě dávky šamponu. (Kotler, Wong, 

Saunders, Armstrong, 2007) 

 

Získání podílu na trhu 

Trţní lídři mohou také dosáhnout růstu, pokud zvětší svůj podíl na trhu. Na mnoha trzích 

představuje i malé zvýšení podílu na trhu výrazný růst trţeb. Zvýšení podílu o 1% na trhu 

s kávou, povede ke zvýšení ziskovosti aţ o 50 milionů eur. To značí, ţe zisky rostou s růstem 

trţního podílu. Firmy si mohou upevnit svou pozici na trhu třemi způsoby: 

 Získání zákazníků konkurence – získat zákazníky konkurence není jednoduché. 

Podpora prodeje a sniţování cen mohou vést ke zvýšení podílu na trhu, ale pouze za 

cenu ztráty ziskovosti. Efekt se ztrácí, jakmile reklamní akce skončí. Výjimkou jsou 

pouze trţní lídři, kteří mají větší zdroje neţ jejich konkurence. 

 Získání konkurence – pomocí aliancí a fúzí mohou firmy zvýšit své zisky, protoţe 

změní své konkurenční prostředí. Vlády si to uvědomují, a proto blokují dohody, které 

by firmám poskytly přílišnou moc na trhu. 

 Získání loajality – v posledních letech se výrazně zvětšily věrnostní programy. Jde zde 

hlavně o snahu vybudovat vztahy se zákazníky, zaloţené na dlouhodobé spokojenosti 

zákazníků. Často jde o věrnostní programy na podporu prodeje, kde věrnost zákazníka 

patří určitému programu a ne firmě, která jej provozuje. Nejde jen o sbírání bodů, za 

které dostanete dárek, ale jde o vybudování dlouhodobých vztahů. (Kotler, Wong, 

Saunders, Armstrong, 2007) 

 

Strategie vyzyvatele 

Kotler říká ţe: „vyzyvatel musí nejdříve definovat své strategické cíle. Většina vyzyvatelů se 

snaží zvýšit vlastní zisky tím, že zvýší svůj podíl na trhu. Zvolený strategický cíl závisí také na 

tom, kdo je konkurence. Ve většině případů si firma může zvolit, které konkurenty napadne. 

Vyzyvatel může napadnout tržního lídra – to s sebou nese vysoké riziko, ale také možnost 

vysokého zisku. Tato strategie dobře funguje, pokud současný lídr není pro daný trh 

vhodný.“
6
 

 
                                                             
6 Kotler Philip, Wong Veronica, Saunders John, Armstrong Gary. Moderní marketing, 2007, st. 590. 
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Obr. 2.6 útočné strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007 

 

 Frontální útok – vyzyvatel zde nabízí stejný produkt, reklamní kampaň, ceny a 

distribuční cesty jako konkurence. Útočí na silné stránky konkurenční firmy, nikoli na 

její slabiny. 

 Útok po křídlech – konkurenční firma často své zdroje soustředí na obranu 

nejsilnějších pozic, ale mívá slabší křídla. Vyzyvatel se proto soustředí na slabší 

stránky konkurence. Takový útok má smysl, pokud má firma méně zdrojů a menší sílu 

neţ konkurence. 

 Obkličovací útok – je to pokus o uchvácení širokého úseku nepřátelského území 

pomocí rozsáhlého bleskového útoku. Útočník je schopen nabídnout trhu vše co jeho 

protivník, ba dokonce více, takţe jeho nabídku lze těţko odmítnout. Tento útok má 

smysl, pokud vyzyvatel má velké zdroje. 

 Obchvatný útok – představuje co nejvíce nepřímou strategii útoku, která se vyhýbá 

jakékoli přímé agresi proti stávajícímu nepřátelskému území. Znamená to teda obejít 

nepřítele a napadnout přístupnější trhy s cílem rozšířit trţní základnu. 

 Partyzánský útok – je pro trţního útočníka další moţností, vhodnou především pro 

menší a málo kapitálově zabezpečené firmy. Tato strategie spočívá v malých, 

nepravidelně se opakujících útocích na různá nepřátelská teritoria c cílem znepokojit 

nepřítele případně trvale obsadit nějaký segment. (Kotler, Wong, Saunders, 

Armstrong, 2007) 

útočník obránce 

Partyzánský 
útok 

Křídelní útok 

Frontální útok 

Obkličovací útok 

Obchvatný útok 
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Strategie tržního následovatele 

Tato strategie spočívá v tom, ţe firma s malým trţním podílem se snaţí následovat trţního 

lídra a pokusit se dostat na vedoucí postavení na trhu. Musíme si uvědomit, ţe trţní vůdci 

vynakládají obrovské finanční prostředky spojené s vývojem a inovacemi produktů. Menší 

firmy nevynakládají tyto prostředky a své zdroje investují do kopírování a zdokonalování 

výrobku. I kdyţ se tyto malé firmy nedostanou na vedoucí postavení na trhu, tak můţou 

dosáhnout vysokých zisků. Následovatel musí znát jak udrţet stávající zákazníky a také jak 

získat určitý podíl nových zákazníků. Následovatel se snaţí dosáhnout určité odlišné výhody 

– umístěním, sluţbami, financováním. 

Je moţné pouţít 3 zásadní následovatelské strategie: PARAZIT, NAPODOBITEL, 

UPRAVOVATEL. (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007) 

 

Strategie tržního troškaře 

V kaţdém průmyslovém odvětví se vyskytují firmy, které se specializují na ovládnutí trţních 

koutů místo toho, aby se věnovaly celému trhu. Tyto firmy vyhledávají své segmenty v rámci 

větších segmentů, nebo velmi malá místa na trhu (kouty). Většinou jsou to malé firmy, 

protoţe jejich zdroje jsou omezené. Aby firma byla úspěšná v této strategii, tak se musí řídit 

několika pravidly: Trţní kout má mít dostatečnou velikost a kupní sílu, aby byl ziskový. 

Rostoucí trţní potenciál. Nesmí být zajímavý pro hlavní konkurenty. Musíme mít dovednosti 

a zdroje pro obsluhování trţního koutu. (Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2007) 

 

2.7 Nástroje marketingové strategie 

2.7.1 Portfolio analýza 

BCG matice 

Portfolio matice je zaloţena na myšlence 

V matici se na vertikální ose vyjadřuje skutečný růst trhu za určité období a na horizontální 

ose relativní trţní podíl, coţ je poměr trţeb firmy k trţbám největšího konkurenta v odvětví. 

Relativní trţní podíl vypovídá zejména o schopnosti konkurovat na trzích. 

Tempo růstu trhu (vertikální osa) – je vyjádřeno v procentech. Je ztotoţňováno 

s přírůstkem trţeb u jednotlivých výrobků. Vyšší trţby jsou předpokladem růstu trhu a růst 

trhu znamená vyšší trţby. Vertikální osa je rozdělena na dva díly od 0% do 20% růstu. Za 

mezník mezi pomalým a vysokým tempem růstu je povaţována hodnota 10%. 
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Relativní trţní podíl (horizontální osa) – je zleva ohraničen hodnotou 10, která 

znamená, ţe sledovaná podnikatelská jednotka má desetkrát vyšší trţby neţ její největší 

konkurent. Z pravé strany je označen hodnotou 0,1, představující desetiprocentní relativní 

trţní podíl. Středová hodnota 1 vyjadřuje, ţe relativní trţní podíl firmy a jejího největšího 

konkurenta v odvětví jsou vyrovnané.  

Tato metoda předpokládá, ţe kaţdá jednotka najde své místo v jednom ze čtyř kvadrantů. Pro 

kaţdý kvadrant existuje specifické jméno a je moţné na něj doporučit vhodnou strategii. 

(Jakubíková, 2012) 

 

Obr. 2.7 Bostonská matice (BCG matice) 

 

Zdroj: http://www.cevelova.cz, [29] 

 

 Otazníky – výrobky s nízkým trţním podílem, ale operující na trhu s vysokým tempem 

růstu. Otazníky mají potenciál, podnik se snaţí zlepšit pozici těchto výrobků, které se 

mohou stát hvězdami. Je třeba zváţit, zda investovat do otazníků, protoţe představují 

nejistou budoucnost. Mohou být ztrátové i ziskové. 

 Hvězdy – jsou produkty s vysokým tempem růstu a velkým podílem na trhu. Kdyţ je 

otazník úspěšný, stane se hvězdou, která má relativně silné postavení vůči 

konkurentům. Hvězdy jsou ziskové. Je třeba vynaloţit velké peněţní prostředky na 

udrţení pozice. Jestliţe se zpomaluje tempo růstu trţeb, stávají se hvězdy dojnými 

kravami. 

 Peněţní krávy – mají vysoký relativní trţní podíl, ale nízké tempo růstu. Jsou to zralé 

úspěšné produkty, které nepotřebují velké mnoţství investic. Jejich finanční přebytky 



22 

 

jsou nezbytné i pro další skupiny portfolia, zejména pak pro hvězdy. Musíme zde brát 

na vědomí, ţe tento zdroj má omezenou ţivotnost a musíme sledovat ţivotní cyklus 

tohoto produktu. 

 Hladoví psi – produkty s nízkým relativním trţním podílem na málo atraktivním trhu 

s nízkým tempem růstu. Nejsou perspektivní a pro firmu neznamenají ţádný příslib do 

budoucnosti. Musíme se rozhodnout, jestli dané aktivity utlumíme nebo zcela 

eliminujeme. (Jakubíková, 2012) 

 

2.7.2 Analýza konkurence 

Porterův model konkurenčních sil 

Michael Porter identifikoval pět sil, které rozhodují o atraktivitě trhu nebo trţního segmentu. 

Model těchto sil je na obr. 2.7.2, který nám ukazuje konkurenční hrozby na trhu. 

 

Obr. 2.8 – Porterův model konkurenčních sil 

 

Zdroj: http://www.vlastnicesta.cz, [30] 

 

 Hrozba konkurenční rivality (rivalita v segmentu) – trţní segment je neatraktivní, 

jestliţe v němţ jiţ působí silní nebo agresivní konkurenti. Toto prostředí je ještě více 

neatraktivní, pokud upadá, pokud jsou velké bariéry výstupu, vysoké fixní náklady 

nebo pokud mají konkurenti velkou motivaci v daném segmentu zůstat. Tyto 

podmínky povedou k častým cenovým válkám a reklamním bitvám. (Keller, 2007) 

 Hrozba potencionální konkurence – atraktivita trhu se liší podle výšky bariér vstupu a 

výstupu. Nejatraktivnější trh je ten, který má vysoké bariéry vstupu a nízké bariéry 

výstupu. Jen málo nových firem do něho dokáţe vstoupit. Kdyţ jsou obě bariéry 
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vysoké, tak zde je vysoká i ziskovost. Je zde ale riziko, ţe špatně si vedoucí firmy 

nemůţou z odvětví odejít a musí nadále bojovat. Kdyţ jsou obě bariéry nízké, tak 

firmy do odvětví snadno vstupují i odcházejí, přičemţ zisky jsou stabilní a nízké. 

Nejhorší je varianta, kdyţ jsou bariéry vstupu nízké a výstupu vysoké. Výsledkem je 

chronická nadměrná kapacita a sníţené zisky pro všechny. 

 Hrozba substitutů – trh je neatraktivní, kdyţ existují skutečné nebo potencionální 

náhraţky produktu. Náhraţka limituje ceny i zisky. Společnosti musí sledovat cenové 

trendy a technologický pokrok konkurence. (Keller, 2007) 

 Hrozba síly odběratelů (zákazníků) – trh je neatraktivní, mají-li zákazníci velkou nebo 

vrůstající vyjednávací sílu. Vyjednávací síla zákazníka vzrůstá, jsou-li 

organizovanější, kdyţ výrobek představuje značnou část celkových nákladů 

zákazníka, kdyţ je výrobek nediferencovaný, kdyţ jsou zákazníci citliví na cenu 

v důsledku nízkých zisků nebo kdyţ se mohou zákazníci spojit ke společnému 

vyjednávání. (Keller, 2007) 

 Hrozba síly dodavatelů – trh je neatraktivní, jsou-li dodavatelé schopni zvyšovat ceny 

nebo sniţovat dodavatelské mnoţství. Dodavatelé bývají silní, pokud jsou 

organizováni a koncentrováni. Nejlepší obrana spočívá ve vytvoření takových vztahů 

s dodavateli, kdy obě strany jsou vítězové nebo vyuţíváme více zdrojů dodávek. 

(Keller, 2007) 

 

2.7.3 SWOT analýza 

Tuto metodu lze uţívat nejenom pro oblast podnikového rozhodování. Lze jí aplikovat při 

různých jevech z hlediska jejich silných a slabých stránek, moţností a hrozeb, které pro ně 

představuje vnější prostředí. 

Metoda SWOT (obr. 2.7.3) umoţňuje skloubit analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a 

vyhodnotit z nich výsledky, tyto výsledky seskládat do komplexu, který má čtyři klíčové body 

vyjádřené začátečními písmeny anglických termínů: 

S – strengths – silné stránky 

W – weaknesses – slabé stránky 

O – opportunities – příleţitosti 

T – threats – hrozby (Hadraba, 2004) 
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Obr. 2.9 ilustrace SWOT analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://cs.wikipedia.org, [31]) 
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3 Charakteristika obchodu Fitness4U 

 

V praktické části mé diplomové práce se zaměřím na představení společnosti Fitpower s.r.o. a 

zaměřím se hlavně na internetový prodej obchodu Fitness4U.cz, který se zabývá prodejem 

výţivových a fitness doplňků. Poté budu analyzovat vnější a vnitřní prostředí podniku, 

provedu analýzu marketingové strategie a na základě toho vypracuju SWOT analýzu. Na 

základě těchto informací se pokusím společnosti doporučit strategii, která ji nasměruje k lepší 

konkurenceschopnosti na daném trhu. 

 

3.1 Představení společnosti Fitpower s.r.o. 

 

Název společnosti:   Fitpower s.r.o. 

Sídlo:     Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 - Černý Most 

Identifikační číslo:   242 93 504 

DIČ:     CZ 242 93 504 

Právní forma podnikání:  společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

 

Sídlo společnosti Fitpower s.r.o se nachází na Marešově ulici, Praha 9 (je to pouze fakturační 

adresa). Provozovna společnosti se nachází v Uherském Hradišti v pasáţi Slunce, zde můţete 

najít kamenný obchod firmy. 

Společnost Fitpower s.r.o. se specializuje v oblasti sportovní výţivy a fitness doplňků s 

garantovanou kvalitou. V oblasti sportovní výţivy a fitness se společnost pohybuje jiţ řadu 

let. Na základě dlouholetých zkušeností, se společnost rozhodla vytvořit specializovaný e-

shop zaměřený především na prvotřídní produkty světových značek, ale také na kvalitní české 

výrobky. 

Kamenná prodejna společnosti Fitpower s.r.o. se nachází v centru Uherského Hradiště 

v pasáţi Slunce pod názvem Finess4U.cz. 

Zde si zákazník můţe zakoupit kompletní sortiment z nabídky firmy. Stálým zákazníkům se 

nabízí výrazné slevy a při pravidelných odběrech Vám specializovaný personál můţe sestavit 

individuální ceník. Speciální ceny firma nabízí také pro sportovní kluby, fitness centra, 

posilovny. Společnost je schopna za velkoobchodní ceny dodávat produkty do jiných 

prodejen, či lékáren.  
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Firma odebírá zboţí pouze od kvalitních a ověřených dodavatelů. Všechny dodávané výrobky 

jsou řádně označeny a mají český návod. Firma si zakládá na ORIGINÁLNÍM a kvalitním 

zboţím. 

Kamenná prodejna a internetový obchod FITNESS4U.cz nabízí zákazníkům produkty 

světových výrobců, jako je Reflex Nutrition, PhD, Multipower, Energy Body, Myotec, 

Viridian, Weider, Sci-MX, MVP Nutrition, Dymatize, Grenade, Muscle Pharm, Scitec 

Nutrition, PHP Edge, Universal, USP Labs, USA Labs, Sanas, BSN, MuscleTech. 

Samozřejmostí je také četné zastoupení předních českých výrobců, především však firmy 

Nutrend, Extrifit, XXtreme, Mega Pro, ATP, Metabolic, Ariana, Power System a další. 

Cílem firmy není pouze prodej suplementů, ale také profesionální peče o zákazníky, 

samozřejmostí je také poradenství a sestavování cyklů. 

Internetový obchod Fitness4U.cz zahájil svou činnost v říjnu roku 2010 a v současnosti je 

jedním z největších prodejců sportovní výţivy a fitness zařízení v České republice. Kaţdý den 

navštíví webové rozhraní našeho obchodu přes 500 zákazníků, kteří si mohou vybírat z 

nabídky více neţ 2000 druhů zboţí od cca 100 různých výrobců.  

 

Organizační struktura společnosti 

Obr. 3.1 organizační struktura firmy 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů společnosti 

 

Jednatel společnosti: jedná jménem společnosti a snaţí se o řádné hospodaření v zájmu 

společnosti a dalších zásad podle firemního práva. 

Jednatel 
společnosti 

Vedoucí  
oddělení 

Obchodní 
 oddělení 

Provozní 
oddělení 

Ekonomické 
oddělení 

Externí 
účetní 
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Vedoucí oddělení: má na starost chod celého oddělení, má rozhodující vliv při přijímání 

nových zaměstnanců, komunikuje s klienty, podílí se na sestavování nabídek a zpracování 

smluv. 

Obchodní oddělení: komunikuje se zákazníky a obchodními partnery, prodej zboţí, 

připravuje nabídky pro firmy a zákazníky, individuální přístup ke kaţdému zákazníkovi, 

zabezpečuje zboţí na skladě, dodávkový cyklus a distribuci. 

Provozní oddělení: zabezpečuje správu kamenné prodejny, stará se o běţnou údrţbu, 

úklidový reţim, dodávku energie a plynu, servis související s provozem atd. 

Ekonomické oddělení: kontroluje správnost fakturací, sleduje ziskovost jednotlivých 

projektů, provádí finanční kontrolu, sestavuje mzdy zaměstnanců, rozdělování zisku a celkové 

ekonomické hospodaření společnosti. 

Externí účetní: vede účetnictví společnosti, eviduje přijaté faktury od jiných firem nebo od 

zákazníků, vystavuje faktury 

 

3.2 Vize, mise, cíle podniku 

 

Vize 

Společnost Fitpower s.r.o. je vedoucí společností na trhu v prodeji výţivových a fitness 

doplňků stravy a v poskytování komplexních sluţeb v oblasti výţivy a sportu. 

Za našimi produkty jdou vidět výsledky. 

 

Mise 

Jsme firma, která pomáhá naplňovat zákazníkům jejich potřeby a sny za pomocí fitness a 

sportovní výţivy. Zaměřujeme se na prodej doplňků sportovní výţivy pro všechny druhy 

sportů. 

Nabízíme kvalitní produkty, které našim zákazníkům pomohou k ještě lepším výkonům a 

výsledkům. Naše produkty podléhají nejpřísnějším měřítkům a nesou se v duchu nejnovějších 

trendů v tomto trţním odvětví. 

 

Podnikové krédo 

S námi se i nemoţné stane skutečností 
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Podnikové cíle 

 nabízet široké portfolio výrobků nejvyšší kvality za nejlepší cenu a špičkový servis  

 neustále sledovat nové studie, analýzy a trendy a přinášet v tomto duchu inovované 

výrobky  

 i nadále pomáhat v dosaţení lepších sportovních výsledků s menší námahou  

 být zodpovědnou firmou ve vztahu k zákazníkům, společnosti a ţivotnímu prostředí   

 posilovat hodnoty fair-play nejen na sportovních kolbištích, ale také v obchodních a 

společenských vztazích 

 spolupracovat s organizátory při pořádání vybraných sportovních akcí a přispívat tak k 

rozvoji sportu a sportovního ducha 

 pomáhat sportovcům k ještě kvalitnějším výkonům pomocí naší prověřené kvalitní 

sportovní výţivy 

 pracovat na tom stát se nejvýznamnější firmou v oblasti sportovní výţivy na trzích 

střední a východní Evropy 

 

 

3.3 Produkty firmy 

Společnost Fitpower s.r.o. se převáţně orientuje na obchodní činnost. V současnosti její 

prodejní sortiment tvoří výţivové a fitness doplňky, sportovní potřeby a vybavení pro fitness 

a cvičení. 

Společnost nabízí dvě hlavní kategorie produktů, sportovní výţivu a sportovní potřeby, které 

se dále dělí na několik produktových řad. Mimo jiné se také zaměřuje na poradenskou činnost 

v oblasti výţivy, sestavování jídelníčků a cvičebních programů. 

 

Sportovní výživa 

Sportovní výţiva, doplňky sportovní výţivy, nebo prostě suplementy - to vše jsou přípravky 

určené k tomu, aby pomáhaly (nejen) sportovcům k lepší výkonnosti a k dosaţení (především 

sportovních) cílů. Sportovní výţiva sama o sobě nedokáţe zázraky, neudělá přes noc svalovce 

ani neodbourá za pár hodin bez práce tukové zásoby - bude-li však člověk sportovat a mít 

rozumný jídelníček a přidá-li pak v tu chvíli správné doplňky sportovní výţivy, pokroky se 

mohou znásobit. 
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Firma nabízí tyto produktové řady: 

 aminokyseliny 

 anabolizéry 

 kloubní výţiva 

 kreatin 

 nápoje 

 proteiny 

 přírodní výtaţky 

 sacharidy 

 spalovače tuků 

 stimulanty a energizéry 

 tyčinky 

 vitamíny a minerály 

 

Sportovní potřeby 

Firma Fitpower s.r.o. dále nabízí sportovní potřeby určené zejména pro fitness, kulturistiku a 

cvičení. Dále pak nabízí širokou škálu sportovního vybavení v různých produktových řadách 

od rukavic po fitness stroje. 

Produktové řady: 

 činky 

 bandáţe 

 bradla 

 fitness stroje 

 hrazdy 

 lavice 

 míče 

 opasky 

 rukavice 

 šejkry a láhve 

 švihadla a táhla 
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4 Analýza výsledků šetření 

 

4.1 Analýza prostředí 

 

4.1.1 PESTE analýza 

Politické faktory 

 Legislativa regulující podnikání - Ţivnostenské podnikání, předpisy regulující 

podnikání, ţivnostenský zákon, ţivnostenské úřady, obsahové náplně ţivností, 

investiční pobídky, Hospodářská a Agrární komora ČR, podpora v podnikání, 

uznávání odborné kvalifikace, podnikání v cestovním ruchu, zastavárny, volný pohyb 

sluţeb, velká novela ţivnostenského zákona účinná od 30. 6. 2012 

 V roce 2013 se zvyšují sazby stravného, sniţuje náhrada za pouţívání vozidel a 

zvyšuje průměrná cena pohonných hmot 

 Minimální mzda od 1. 1. 2013 – jednotná sazba 8 000,- Kč pro všechny 

 Od roku 2013 tak mají být sazby daně nastaveny na úrovni 15 % sníţená sazba daně a 

21 % základní sazba daně. 

 Od roku 2013 je povinen podnikatel zveřejnit účty 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví poţadavky na 

doplňky stravy a obohacování potravin 

 Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výţivových a 

zdravotních tvrzeních při označování potravin 

 

Ekonomické faktory 

Daňová politika 

Sazba daně z příjmu právnických osob se od roku 1999 neustále sniţuje. Sazba v roce 2012 

činí 19 % (s výjimkou investičního fondu, podílového fondu, zahraničního fondu kolektivního 

investování a penzijního fondu, pro které platí 5 %). U příjmů zahrnutých do samostatného 

základu daně podle § 20b činí sazba daně 15 %. 
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Graf 4.1 vývoj sazby daně právnických osob 

35
31 31 31 31

28
26 24 24

21 20 19 19 19

0

5

10

15

20

25

30

35

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 sazba daně v %

Zpracováno podle: http://www.az-data.cz, [32] 

Ekonomický růst 

Domácí ekonomiku nejvíce táhne export, největší dopad na sníţení HDP měl opět stavební 

průmysl a zemědělství. Sníţila se zahraniční poptávka po českém produktu. Nejvíce českou 

ekonomiku táhne automobilový průmysl a odvětví s ním spojené. Právě na německé 

ekonomice a jejím importu po těchto dodávkách zvyšují růst HDP. Dalším faktorem, který 

utlumí růst ekonomiky, jsou vládní výdaje, státní reformy a církevní restituce majetku. 

Graf 4.2 vývoj HDP 
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Zpracováno podle: http://www.czso.cz, [33] 

 

Nezaměstnanost 

Pro firmy je důleţitá stabilita české ekonomiky. Vývoj míry nezaměstnanosti představuje 

jeden ze základních ukazatelů popisujících situaci na trhu práce s dopadem do mnoha dalších 

oblastí jako je hospodářský růst. Po ekonomické krizi nastartovaná prosperita tuzemských 

podniků sebou přináší pozvolné sniţování počtu nezaměstnaných, vytváření nových 

http://www.czso.cz/


32 

 

pracovních míst. Společnosti si ţádají kvalifikované zaměstnance, zvyšující se poţadavky na 

ně pak firmy řeší jejich školeními. 

Graf 4.3 vývoj nezaměstnanosti 
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Zpracováno podle: http://www.czso.cz, [34] 

 

Monetární politika (úrokové sazby) 

Od základních úrokových sazeb stanovovaných Českou národní bankou se odvíjí i úročení 

komerčních úvěrů. Zvláště citlivé jsou na kaţdý pohyb těchto sazeb hypotéky, investiční 

plánování firem, úvěry atd. 

Graf 4.4 vývoj úrokové sazby ČNB 
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Zpracováno podle: http://www.finance.cz, [35] 

 

Sociálně - kulturní faktory 

Do těchto faktorů řadíme ţivotní styl, rozdělení příjmů domácností, demografické faktory, 

vzdělání a současný trend společnosti.  

Podle vědeckých poznatků v posledních letech je většina dnešních návštěv u lékaře způsobena 

nesprávným ţivotním stylem. Dnes patříme mezi země s největším počtem lidí s nadváhou a 

toto číslo stále roste. Za posledních pár let se toho v České republice udělalo hodně pro změnu 

ţivotního stylu populace. Vybudování nových sportovních center, sportovišť, dětských hřišť, 

http://www.czso.cz/
http://www.finance.cz/
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cyklostezek nebo vinařských cest. Jenom v Uherském Hradišti najdeme spoustu sportovních 

center a jiných sportovních vyţití. Například tamní vinařská stezka patří do 1200 km dlouhé 

sítě moravských vinařských stezek. 

Trh se sportovní výţivou se na našem území začal rozvíjet v 90 letech 20 století. Od té doby 

české domácnosti investují stále více peněz do tohoto sektoru. Koupě výţivových doplňků je 

jakási nadstandardní činnost, a proto je přímo úměrná s příjmem domácností. Naopak typ 

domácnosti (jeden rodič, úplná rodina atd.) nemá na koupi výţivových doplňků ţádný vliv. 

To samé se dá říct o vzdělání obyvatelstva. Všechny informace o suplementech se v současné 

době dají získat na internetových stránkách nebo si můţete nechat poradit od profesionálů ve 

sportovních centrech. 

Hlavním důvodem proč tyto produkty kupujeme, je trend dnešní doby. Kaţdý chce mít 

vypracovanou postavu a ploché břicho. Právě proto se na trhu objevily výţivové doplňky, aby 

nám k tomuto ideálu krásy pomohly. 

 

Technologické faktory 

Nové objevy, patenty a vývoj nových technologií se neustále zvyšují. Dnešní společnost je 

velmi náročná na technologické aspekty, firmy se musí snaţit sledovat nejnovější trendy, 

dokázat na ně reagovat a pravidelně inovovat své produkty a technologické stránky firmy. 

Doba jde stále dopředu, a proto i firma Fitpower s.r.o. se snaţí drţet krok s konkurencí 

v technických vymoţenostech. Společnost funguje jako dodavatel a distributor výţivových 

doplňků, takţe zde není ţádná průmyslová výrova. To znamená, ţe zde není zapotřebí ţádné 

velké technologické vybavení. Asi nejvýznamnějším technologickým prvkem, který ovlivňuje 

chod firmy, je internet. Pomocí něho firma provádí internetový prodej, reklamní činnost a 

komunikaci se zákazníky. Dále jsou to různé softwarové programy, telekomunikační a 

informační sluţby, které usnadňují chod organizace. 

4.2 Analýza trhu 

Trh, na kterém působí firma Fitpower s.r.o. můţeme definovat jako trh s výţivovými a fitness 

doplňky. Na tomto trhu obchodujeme především se sportovní výţivou, sportovními doplňky 

s tím spojené.  

 Vymezení trhu - Trh, tvoří všechny firmy, které se sportovní výţivou a sportovním 

sortimentem obchodují.  
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 Velikost trhu – trh se sportovní výţivou se nachází na celém území České republiky. 

Na současném trhu je spoustu malých firem se sportovní výţivou, které se snaţí 

konkurovat známější konkurenci. Mezi největší firmy patří Dafit s.r.o., Homegym 

s.r.o., Fitness Trade s.r.o. a další.  

 Ziskovost trhu – za posledních 10 let se značně zvýšil prodej výţivových doplňků. Od 

roku 2003 se zvýšila ziskovost o 5%. 

 Vývoj a predikce poptávky – Vývoj v nakupování výţivových doplňků se od počátku 

90. let výrazně změnil. Dříve lidé poptávali zboţí v kamenných obchodech, později se 

produkty dostali i do sportovních center, kde si zákazník mohl produkt dát hned po 

cvičení. Dnes se vývoj posunul opět dál a zákazníci si tyto produkty můţou kupovat 

přes internet. Podle průzkumu Českého statistického úřadu spotřebitelé nejvíce 

nakupují na internetu vstupenky, kosmetiku, zdravotnické potřeby a sportovní potřeby, 

do nichţ spadá i sportovní a fitness výţiva. V roce 2011 uvedlo 2,5 mil. lidí, coţ je 

28% z 43% celkového počtu obyvatel České Republiky, kteří uţívají internet, ţe 

nakoupilo v uplynulých 12 měsících přes internet. Celých 26% spotřebitelů z celkové 

nabídky uvedlo, ţe kupovalo přes internet sportovní potřeby včetně výţivových 

doplňků.
7
 

4.3 Analýza odvětví 

Pro firmu je velmi důleţité, aby dobře zjistil konkurenční prostředí podniku. Konkurenční 

tlaky se můţou vyskytnout v podobě stávající konkurence, nově vzniklé konkurence 

substitučních výrobků, dodavatelů a zákazníků. Úkolem manaţerů je rozpoznat příleţitosti i 

hrozby a formulovat odpovídající strategie. 

4.3.1 Analýza pěti konkurenčních sil (Porterův model) 

a) rivalita mezi konkurenčními podniky 

V odvětví prodeje sportovní a fitness výţivy je mnoho konkurentů v odvětví. Po celé České 

republice je desítek firem, kterých se zabývají prodejem těchto produktů. Mezi nejznámější a 

největší prodejce těchto produktů patří Dafit s.r.o., Homegym s.r.o., Fitness Trade s.r.o. a 

další. Ne všechny firmy s prodejem toho zboţí mají internetové stránky a s tím spojený 

internetový e-shop. 

                                                             
7 Aktualne.centrum.cz [online] 2010-04-19. c2011 [cit. 2013-03-30]. Průzkum:  
Kdo má připojení, nakupuje přes internet. Dostupné z:  
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=666216 
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Společnost Fitpower s.r.o. má svoje sídlo v Uherském Hradišti, proto jsem se rozhodl 

poukázat na nejbliţší konkurenční firmy, které mají kamenné obchody a jsou geograficky 

nejblíţe naší firmě. Nejbliţšího konkurenta má společnost Fitpower s.r.o. přímo v Uherském 

Hradišti – je to firma Exiko International s.r.o. Dále následuje firma Fitness24 s.r.o., která se 

nachází v Blatnici pod sv. Antonínkem, coţ je zhruba 19 km od Uherského Hradiště. Nejdále 

se nachází zlínská firma Muskulvit s.r.o, která je zhruba 27 km od Hradiště. 

 

Exiko International s.r.o. 

Firma nabízí sportovní výţivu, doplňky stravy, iontové nápoje, proteinové tyčinky, 

aminokyseliny, tejpovací pásky, kyslík v plechu a další fitness produkty. 

 Sportovní výţiva a doplňky stravy. 

Společnost prodává sportovní výţivu, která zákazníkům pomůţe k rychlejším výsledkům, jak 

při trénování, tak i při posilování postavy. V nabídce si vhodnou sportovní výţivu, doplňky 

stravy a fitness produkty vybere jak vrcholový, tak i amatérský sportovec. 

 Regenerační a posilující sportovní výţiva 

Nabízená sportovní výţiva zahrnuje jak výrobky vhodné pro regeneraci organismu tak i 

sportovní výţivu a doplňky stravy určené pro budování svalové hmoty, kloubní výţivu a 

doplňky stravy pro zvýšení energie. Vybrat si také zákazník můţe vitamíny, iontové nápoje a 

další druhy sportovní výţivy. 

 Fitness produkty 

Sortiment netvoří pouze sportovní výţiva, firma můţe nabídnout také sportovní oblečení, 

sportovní vybavení, cvičební podloţky, cvičební nástroje pro posilování, hydratační a solární 

kosmetiku. Mezi nejprodávanější zboţí patří kyslík v plechu, masáţní emulze, gelové 

obklady, chladící spreje, masáţní oleje nebo detoxikační náplasti. 

Zpracováno podle: http://www.sportsmarket.cz/, [36] 

 

Fitness24 s.r.o. 

Tato firma vybírá pouze ověřené a vysoce kvalitní produkty světových nebo tuzemských 

výrobců. Její filozofií je, aby zákazníci za své peníze obdrţeli jen to nejlepší. 

Firma nakupuje produkty přímo od jejich výrobců nebo oficiálních dodavatelů pro náš trh, je 

schopna garantovat, ţe produkty které u ní zákazníci zakoupí, jsou produkty originální, té 

nejvyšší kvality, opatřené českým návodem a s dostatečnou dobou trvanlivosti. 
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Dále nabízí promyšlené logistické plánování, propracovaný systém, rozsáhlé skladovací 

prostory a stabilní zázemí. Společnost zajišťuje zákazníkům dostupnost většiny nabízených 

produktů ještě před tím, neţ provedou objednávku. Společnost za dobu existence 

vyexpedovala desetitisíce zásilek a neustále pečuje o širokou řadu zákazníků, kterých si váţí a 

snaţí se o jejich pohodlí. Hlavní priorita je tedy spokojený zákazník, ať uţ jde o koncového 

zákazníka nebo o velkoobchodní odběratelské partnery.  

Zpracováno podle: http://www.fitness-24.cz/, [37] 

 

Muskulvit s.r.o. 

Firma vyrábí sportovní a zdravou výţivu značky MUSKULVIT. Tato značka se poprvé 

objevila na trhu v únoru roku 1990. Od té doby aţ po současnost ji vyzkoušelo tisíce 

sportovců z nejrůznějších sportovních odvětví. Svou kvalitou přesvědčili nejenom 

profesionální a rekreační sportovce, ale těší se stále větší oblibě u osob preferující aktivní a 

zdravý ţivotní styl. 

Výrobky MUSKULVIT přinášejí lidem zdraví, kondici a úspěch. Pokud jste zdraví a v 

kondici, máte větší šanci na lepší ţivot a tím i úspěch ve Vaší veškeré činnosti. 

Technologie výroby doplňků sportovní výţivy značky MUSKULVIT patří k nejmodernějším, 

co současná doba nabízí. Trend vývoje nových výrobků sleduje přední světové výrobce v 

oblasti sportovní a zdravé výţivy a v oblasti pouţívaných surovin pro dosaţení nejvyšší 

kvality. 

Společnost se snaţíme minimalizovat provozní náklady a zajišťovat vysokou kvalitu 

vstupních surovin, aby mohla zákazníkům nabídnout nejvýhodnější cenu a nejvyšší kvalitu 

jejich oblíbených produktů. Firma klade velký důraz na podněty a nápady zákazníků, snaţí se 

je pečlivě zváţit, a pokud je to v moţnostech firmy, tak se snaţí o jejich prosazení a realizaci. 

To vše má vést k lepším zákaznickým vztahům. 

Zpracováno podle: http://www.muskulvit.cz/, [38] 

 

b) noví (potencionální) konkurenti 

Na trhu s výţivovými doplňky je v ČR velmi mnoho firem. Firmám jako Dafit s.r.o., 

Homegym s.r.o., Fitness Trade s.r.o. patří největší podíl na trhu. Jsou zde malé bariéry vstupu, 

tzn., ţe do odvětví proudí stále nové firmy. Náklady pro vstup na trh s výţivovými doplňky 

nejsou příliš velké. V České republice je rozšířená velká síť distribučních článků, na trhu je 

mnoho dodavatelů od amixu po XXtreme nutrition. Od potencionální konkurence se chce 

http://www.fitness-24.cz/
http://www.muskulvit.cz/
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firma Fitpower s.r.o. odlišit ryze českými výrobky od ověřených českých dodavatelů nebo 

vyškoleným personálem pro poradenskou činnost a sestavování cyklů. Firma má od 

potencionální konkurence velkou výhodu v tom, ţe navázala a vybudovala vztahy se stálou 

klientelou a udrţuje dobré vztahy s dodavateli a obchodními partnery. 

 

c) hrozba substitutů 

Na trhu s výţivovými a fitness doplňky neexistuje velká variabilita produktů, jako třeba 

v automobilovém průmyslu. V tomto odvětví panuje velká konkurence a ostatní společnosti 

nabízí stejné produkty. Odlišit se společnosti můţou nadstandardními sluţbami nebo niţšími 

cenami. Zákazník má zde taky moţnost tyto výţivové doplňky nahradit pestrou stravou, která 

obsahuje stejné výţivové prvky jako určitý suplement. Nevýhodou je menší efektivita při 

konzumaci. 

 

d) smluvní síla zákazníků 

Společnost Fitpower s.r.o. za dobu své existence získala nepřeberné mnoţství zákazníků. Tyto 

zákazníci figurují na trhu jako koneční spotřebitelé. Firma nabízí sportovní výţivu a sportovní 

a fitness doplňky (stroje, rukavice, opasky, činky, atd.). Na ziskovosti společnosti mají 

největší podíl zákazníci, kteří nakupují výţivové doplňky.  

Vyjednávací síla zákazníků je vysoká, společnost se snaţí vyjít vstříc všem poţadavků a přání 

zákazníků. Klade se důraz na nízké ceny, které se porovnávají s konkurencí. Firma bere na 

vědomí, ţe zákazník nejvíce klade důraz na kvalitu zboţí a původ zboţí, kde byl produkt 

vyroben. Proto se firma specializuje především na prvotřídní produkty světových značek a 

kvalitní české produkty. Aby společnost byla více konkurenceschopná, tak musí nabízet 

doplňkové a nadstandardní sluţby (profesionální péče o zákazníky, poradenská činnost, 

sestavování jídelníčků a výţivových a fitness programů).  

V dnešní době zákazník poţaduje moţnost placení kreditní kartou nebo moţnost doručení 

výrobku pomocí kurýrní sluţby zákazníkovi. Dále se poţaduje moţnost rezervování zboţí na 

prodejně. Důleţitým faktorem jsou kompetence a profesionalita personálu. Prodávající by měl 

znát jednotlivé produkty, orientovat se v sortimentu a optimálně poradit s výběrem 

výţivového doplňku. Zákazník zde oceňuje odborné rady, kladný přístup a zdvořilost. 

Sportovní doplňky a potřeby zasahují stále více do světa sportu a normálního ţivota, proto se 

můţeme domnívat, ţe prodej těchto výrobků bude stále stoupat. 
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e) smluvní síla dodavatelů 

Dodavatelé patří do důleţitých článků podnikání firmy. Firma Fitpower s.r.o. poţaduje od 

dodavatelů určité nároky, jako jsou kvalita produktu, cena, platební podmínky, rychlost 

dodávky, seriozní jednání a hlavně oboustranný zájem o spolupráci. Díky velké síti 

dodavatelů je jejich vyjednávací síla malá. V tomto odvětví existuje spoustu dodávajících 

firem, tudíţ firma Fitpower. s.r.o. při nespokojenosti můţe změnit dodavatelskou firmu. Tím 

pádem je zde vyvíjen tlak na firmy a ty jsou poté nuceni přistupovat na niţší ceny a různých 

slevových bonusů. Firma si také udrţuje přehled o dodavatelích, u kterých si zboţí 

neobjednává, aby mohla v případě lepších podmínek změnit dodavatele. Délky 

dodavatelských lhůt jsou různé podle dodavatelských firem. Tyto lhůty se pohybují u 

dodavatelů v rozmezí od 3-10 dní dle skladových zásob dodavatelů. Firma Fitpower s.r.o. 

udrţuje s dodavateli dlouhodobý vztah, proto má výhody ve splatnosti faktur.  

 

4.4 Analýza konkurenčních cen 

Analýza konkurentů je důleţitou částí plánovacího procesu. Rozhodujícím faktorem je zde 

cena, kvalita, šíře sortimentu a další ukazatele. Abych objektivně porovnal ceny a dostupnost 

jednotlivých produktů, tak jsem zjistil nejprodávanější produkty ve vybraných kategoriích a 

porovnal jsem ceny mezi dvěma největšími konkurenty společnosti Fitpower s.r.o. (Fitness24 

s.r.o., Exiko International s.r.o.) a největší firmu v prodeji výţivových doplňků na českém 

trhu (Dafit s.r.o.). 

Společnost s nejlevnější cenou jsem označil modře. 

 

Tab. 4.1 nejprodávanější proteiny 

Proteiny Fitness4U s.r.o. Fitness24 s.r.o. Exiko 

International s.r.o. 

Dafit s.r.o. 

Extrifit Professional 

WPC 80 2000g 

965 Kč není není 979 Kč 

Nutrend Whey Core 

100 1000g 

736 Kč není 880 Kč 656 Kč 

Syntrax Matrix 5.0 

2270g 

1069 Kč 999 Kč není 1099 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.2 nejprodávanější aminokyseliny 

aminokyseliny Fitness4U s.r.o. Fitness24 s.r.o. Exiko 

International s.r.o. 

Dafit s.r.o. 

Extrifit BCAA 

Instant 300g 

559 Kč není není 444 Kč 

BCAA Hardcore 

150 MuscleTech 

není 599 Kč 589 Kč 655 Kč 

Argine 120 kapslí 

Nutrend 

351 Kč není 380 Kč 371 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.3 nejprodávanější sacharidy 

sacharidy Fitness4U 

s.r.o. 

Fitness24 s.r.o. Exiko 

International s.r.o. 

Dafit s.r.o. 

Extrifit Go Pro 30 

3000g 

998 Kč není není 749 Kč 

Actions Whey 

Gainer1000Aminostar 

205 Kč není 299 Kč 272 Kč 

PVL Nutrients Mutant 

Mass 6800g 

1325 Kč 1325 Kč není 1350 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.4 nejprodávanější kreatiny 

kreatin Fitness4U s.r.o. Fitness24 s.r.o. Exiko 

International s.r.o. 

Dafit s.r.o. 

Extrifit Crea Pure 

400g 

277 Kč není není 279 Kč 

Nutrend Creatine 

Monohydrate 500g 

513 Kč není 570 Kč 513 Kč 

Creatin 100% pure 

500gScitec Nutrition 

252 Kč není 252 Kč není 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.5 nejprodávanější vitamíny a minerály 

Vitamíny a minerály Fitness4U s.r.o. Fitness24 s.r.o. Exiko 

International s.r.o. 

Dafit s.r.o. 

Aminostar Vitamin 

C 1000 100 kapslí 

225 Kč není není 253 Kč 

Nutrend Anticramp 

120 kapslí 

243 Kč není 270 Kč 261 Kč 

Extrifit V52 Vita 

Complex Forte 60 

tablet 

415 Kč není není 415 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 4.6 nejprodávanější kloubní výživa 

Kloubní výţiva Fitness4U s.r.o. Fitness24 s.r.o. Exiko 

International s.r.o. 

Dafit s.r.o. 

Extrifit Gela 900 

250 kapslí 

288 Kč není není 269 Kč 

Nutrend Flexit 

Drink 400g 

320 Kč není 320 Kč 337 Kč 

Aminostar Kloubní 

výţiva Liquid 500ml 

362 Kč není 429 Kč 404 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.5 počet produktů s nejniţší cenou u jednotlivých společností 
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Z grafu vyplývá, ţe společnost Fitpower s.r.o. má nejniţší ceny v oblasti přímých konkurentů. 

Z 21 produktů má Fitpower 12 krát nejniţší cenu. Tyto ceny mohou konkurovat i jedné 

z největší firem výţivových doplňků v ČR – Dafit s.r.o. Ta nabízí 6 nejlevnějších produktů 

z celkového počtu. Daleko za nimi následují firmy Fitness24 s.r.o a Exiko International s.r.o., 

které nabízí zákazníkům 2 respektive 6 nejlevnějších produktů. Z tabulek také vyplývá, ţe 

společnost Fitpower s.r.o. má srovnatelný sortiment s firmou Dafit s.r.o. a oproti přímým 

konkurentům disponuje větší škálou produktů. 

 

4.5 Analýza dodavatelů 

Společnost Fitpower s.r.o. spolupracuje s 15 dodavateli. Jsou to především Dafit, Fitness24, 

Indiana, Foractiv, Goldfitness, Fit-Pro, Aminostar, Scitec Nutrition, Ariana Sports, Sport 

Wave, Vitar Sport, PelzSport, Ladislav Lněnička, Robert Komiš, Marek Čollák. Kaţdý 

z těchto dodavatelů má jiné VO ceny i podmínky. Veškeré VO ceny dodavatelů se pohybují v 

rozmezí cca 35-50% z MO ceny. Dodání zboţí se ve většině případů pohybuje do druhého 

dne od objednání. Jsou samozřejmě i pomalejší dodavatelé, kde se doba dodání protáhne aţ na 

jeden týden.  

Uzavření zakázek mezi firmou Fitpower s.r.o. a VO dodavatelem se neřídí ţádnými 

speciálními pravidly. Objednávka proběhne tak, ţe se objedná zboţí, zboţí přijde s fakturou 

na splatnost (převáţně 14 dnů, někdy 7 dnů). U některých dodavatelů si firma nechává zasílat 

zboţí na dobírku. Co se týká uzavření smlouvy firmou Fitpower s.r.o. a koncovým 

zákazníkem, tak uzavření smlouvy se řídí VO podmínkami zveřejněnými na webových 

stránkách a obchod probíhá klasicky - zákazník přijde na web, vloţí zboţí do košíku, vyplní 

adresu, vybere dopravce, potvrdí souhlas s VO podmínkami a odešle objednávku. Ta je v co 

nejkratším termínu zpracovaná a zboţí zákazníkovi odesláno. 

Většina zboţí je distribuována prostřednictvím kurýrních sluţeb a to převáţně Česká pošta, 

DPD, PPL, Geis, InTime - s ostatními se nesetkáváme. Případně pokud se jedná o větší 

objednávku, zboţí přiveze přímo dodavatel. Zde je termín doručení dle domluvy. Dodavatelé 

spolupracují víceméně se všemi konkurenty. Ne všichni nabízí stejné zboţí, ne všichni nabízí 

všechno. Firma spolupracuje s těmi největšími dovozci, jako je Dafit, Foractiv a Fit-pro. 

4.7 Analýza webových stránek 

Při prvním pohledu na webovou stránku (obr. 4.7) je úvodní stránka dobře rozvrţená a 

přehledná. Na webových stránkách je dobře zvolené písmo a jeho velikost, díky tomu je 
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písmo dobře čitelné. Přímo na úvodní straně se nachází akční nabídka, která zákazníky 

informuje o zlevněném zboţí. Na levé straně se nacházejí jednotlivé kategorie suplementů, 

kde po kliknutí se zobrazí všechny produkty v dané kategorii. Navíc má zákazník moţnost na 

vrchní straně označit všechny značky sportovní výţivy a výrobky se mu automaticky 

vygenerují. V pravém horním rohu se nachází vyhledávač, který usnadňuje zákazníkům 

hledání různých suplementů, sportovních doplňků a jiných produktů. Na pravé straně se 

nachází nákupní košík, kde se zobrazují jiţ nakoupené produkty a celková cena produktů. 

Dále se zde nachází kontaktní údaje o společnosti a reklamní panely. 

Obr 4.1 náhled webové stránky Fitness4U.cz 

 

Nyní se budeme zabývat SEO analýzou
8
 webových stránek. Pomocí SEO analyzátoru jsme 

vyhodnotili především následující faktory: 

 validitu zdrojového kódu  

 pozice ve vyhledávačích 

 S-Rank, Pagerank a hodnotu ukazatele Alexrank  

 stáří domény, včetně doplňkových informací 

                                                             
8 Prostřednictvím tohoto SEO nástroje se může snadno a komplexně zjistit, jak si firma stojí se svými 
současnými webovými stránkami. 
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V programovacích jazycích HTML a v CSS stránky nejsou validní. V HTML jazyku našel 

analyzátor malý počet chyb (20), v CSS jazyku 9. Celková velikost HTML kodu je 57,14 KB, 

coţ je optimální velikost. 

Nadpisy na stránce jsou správně strukturované. Stránky neobsahují vnořené tabulky a na 

stránkách je správně pouţito sémantické zvýrazňování textu. Text je správně strukturován do 

odstavců. Jediné co se těmto stránkám dá vytknout, jsou netextové elementy, které nemají 

alternativní obsah. 

 

Při určování pozice v jednotlivých vyhledávačích jsme si určili následující výrazy: „výţivové 

doplňky, sportovní výţiva, prodej sportovních suplementů“ SEO analýza nám vygenerovala 

pozici, jak si webové stránky stojí na nejoblíbenějších webových vyhledávačích v České 

republice. (pozice je zjišťovaná do dvou stran výsledků). 

Tab. 4.1 pozice ve vyhledávačích 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnota popularity (nazývaná také S-rank) obsahuje průměrnou hodnotu (50/100), obdobná 

hodnota pro Google PageRank je pouze 2 z 10 bodů. SEO analýza zjistila také 

Optimalizovatelnost zadaných klíčových slov, indexaci, texty a odkazy na jiné webové 

stránky atd. Nicméně stáří domény se nepodařilo zjistit. Díky těmto kritériím SEO analyzátor 

vyhodnotil webové stránky společnosti na 49,5 %. 

Objednávkový postup – Zákazník vyplní všechny potřebné údaje a pak odešle objednávku. 

Tu vyřizuje kompetentní osoba, která zároveň dělá operátora na telefonu, administrativní 

pracovnice, která přepisuje došlé objednávky z internetu do informačního systému, účetní 

pracovník a skladník, který kompletuje objednávky do zásilek a chystá je k expedici. Celkem 

se o internetový obchod starají 4 zaměstnanci. 
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4.9 Nástroj marketingové strategie 

4.9.1 GE matice 

Pro zjištění portfolio analýzy jsem provedl analýzu pomocí GE matice. Pomocí této matice 

jsem chtěl zjistit přitaţlivost trhu a konkurenční postavení firmy Fitpower s.r.o. Do tabulek 

jsem určil faktory, které nejvíce ovlivňují konkurenční postavení firmy a atraktivnost odvětví, 

ve kterém společnost působí.  

Po konzultaci s manaţerem Filipem Novotným byly jednotlivým faktorům přiřazeny váhy
9
 

důleţitosti kaţdého faktoru a bodová škála hodnocení, která je od 0-5, kdy 0 je velmi nízká 

atraktivnost trhu a konkurenčního postavení a 5 je velmi vysoká atraktivnost nebo 

konkurenční postavení. Aby se dosáhlo výsledného hodnocení, tak se musí jednotlivé váhy 

vynásobit bodovým ohodnocením u konkrétního faktoru. 

 

Atraktivnost trhu 

Tab. 4.2 Tabulka hodnocení atraktivnosti trhu, vyplněno na základě interních materiálů firmy. 

Faktor Váha Známka (1-5) Skóre 

Velikost trhu 0,2 2 0,4 

Tempo růstu trhu 0,2 3 0,6 

Míra zisku 0,2 3 0,6 

Struktura konkurence 0,1 3 0,3 

Intenzita konkurence 0,1 4 0,4 

Struktura distribučních 

cest 
0,1 4 0,4 

Technická úroveň a 

technologická náročnost 
0,05 2 0,1 

Bariéry vstupu 0,05 2 0,1 

Celková hodnota 1,0  2,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

                                                             
9 Váhy představují významnost jednotlivých faktorů pro podnik, součet se musí rovnat jedné. 
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5,00                             3,67                           2,33                            1,00 
                 Silné                       průměrné                      slabé 
                                     Konkurenční postavení 

5,00 

3,67 

2,33 

1,00 

Konkurenční postavení 

Tab. 4.3 Tabulka hodnocení konkurenčního postavení 

Faktor Váha Známka (1-5) Skóre 

Relativní trţní podíl
10

 0,2 2 0,4 

Loajalita zákazníků 0,1 4 0,4 

Výrobek a jeho kvalita 0,2 5 1 

Efektivnost propagace 0,1 2 0,2 

Distribuční cesty 0,1 3 0,3 

Úroveň managementu 0,1 4 0,4 

Nákladová pozice 0,1 3 0,3 

Postavení značky 0,05 4 0,2 

Doplňkové sluţby 0,05 3 0,15 

Celková hodnota 1,0  3,35 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních poznatků firmy 

 

Na základě výsledků hodnocení u atraktivnosti odvětví i konkurenčního postavení jsem 

znázornil portfolio výţivových doplňků společnosti Fitpower s.r.o. do matice GE. Výsledné 

hodny obou dimenzí (2,9 a 3,35) představují základ pro umístění výrobku do matice. Okolo 

bodu jsem opsal kruh vyjadřující velikost daného trhu.  

Obr. 4.2 matice GE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                             
10 Relativní tržní podíl představuje poměr našich tržeb vůči tržbám největšího konkurenta v odvětví. 
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Podíl trhu daného portfolia výrobků se sportovní výţivou jsem vyjádřil výsečí. Nyní se můţe 

zhodnotit podnikové portfolio a vybrat vhodná strategie v rámci GE modelu, kterou uvádím 

v příloze mé diplomové práce. 

Výsledná strategie v rámci GE modelu: Střední atraktivita a průměrná konkurenční 

pozice – selektivně investovat za účelem zisku. 

Strategie:  

 Segmentovat trh za účelem nalezení zajímavější pozice 

 Vytvořit plány na ochranu oslabené pozice 

Shrnutí výsledků matice: Z matice GE vyplývá, ţe strategické postavení portfolia firmy je 

středně výhodné. V tomto případě musí firma zváţit, do jakých aktivit má investovat. Měla by 

se snaţit oslovit větší skupiny zákazníků a segmentovat je do cílových skupin. Měla by se 

snaţit doplnit produktové řady i o jiné známé značky, aby co nejvíce vyplnila mezeru 

v chybějícím sortimentu. Tím pádem převezme část klientely od konkurence. 
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4.9.2 SWOT analýza 

 

Zde uvádím SWOT analýzu, kterou jsem vypracoval na základě poskytnutých informací od 

manaţera Filipa Novotného. Tabulka 3.12.2 nám poukazuje na silné a slabé stránky firmy 

Fitpower s.r.o., její příleţitosti a hrozby. Silné a slabé stránky se týkají mikroprostředí 

podniku, příleţitosti a hrozby naopak makroprostředí. 

 

Tab. 4.3 SWOT analýza firmy Fitpower s.r.o. 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dlouhodobá a stabilní pozice na trhu  Absence nabídky speciálních balíčků 

 Kvalitní e-shop  Velká závislost na dodavatelích 

 Výborný management  Slabý marketing podniku 

 Komunikace se zákazníky  Pouze jedna kamenná prodejna 

 Velký výběr sortimentu  Ţádná spolupráce s jinou firmou 

 Logistika a dodavatelský systém   

 Dobré reference   

Příleţitosti Hrozby 

 Otevření nových prodejen  Nová konkurence 

 Expanze do jiných zemí  Levnější produkty z jiných zemí 

 Zdokonalení internetových stránek a 

internetového prodeje 

 Výkyvy poptávky 

 Spolupráce s fitness centry a 

výţivovými poradci 

 Niţší kupní síla obyvatelstva 

 Zviditelnění a lepší propagace na trhu  Moţnost substitutů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Silné a slabé stránky byly ohodnoceny dle jejich důleţitosti a závaţnosti na stupnici od 1 do 

10, přičemţ číslo jedna značí nízkou míru důleţitosti a číslo 10 naopak vysokou míru 

důleţitosti/závaţnosti. Hodnoty byly přiřazeny dle subjektivního hodnocení. 
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Tab. 4.4 silné stránky 

Silné stránky Důleţitost (0-10) 

Dlouhodobá a stabilní pozice na trhu 9 

Kvalitní e-shop 8 

Výborný management 6 

Komunikace se zákazníky 5 

Velký výběr sortimentu 7 

Logistika a dodavatelský systém 5 

Dobré reference 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.6 Zhodnocení silných stránek 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z analýzy silných stránek společnosti Fitpower s.r.o. vyplývá, ţe jeho nejsilnější stránkou je 

dlouhodobá a stabilní pozice na trhu. Tu si firma zajistila kvalitními výrobky a stálou 

klientelou.  Do silných stránek patří také kvalitní e-shop, který je přehledný a dobře 

rozvrţený. Od otevření internetového prodeje v roce 2008 společnosti výrazně vzrostly trţby. 

Díky tomu vzrostla klientela a objevili se i noví zákazníci z jiných krajů republiky. Důleţitý 

je také management společnosti, který se snaţí o neustálé zdokonalování firmy. Společnost 

klade důraz na dobrou komunikaci se zákazníky, snaţí se zákazníkům vyjít vstříc při 

telefonních,e- mailových či jiných dotazů. Prioritou je co nejrychlejší vyřízení objednávek a 

reklamací. Dalším důleţitým bodem je velký výběr sortimentu, který firma odebírá od 

největších a nejznámějších českých a světových výrobců. Velmi kladně hodnotím logistiku a 



49 

 

dodavatelský systém. Do toho zahrnujeme pravidelné doplňování zboţí dodavatelských firem, 

rychlé vyřízení objednávek a moţnost vrácení neprodaného zboţí. Dobré reference patří 

v dnešní době k základním úspěchům dobrého podniku, proto se i firma Fitpower s.r.o. snaţí, 

aby tyto reference byly na co nejvyšší úrovni. 

 

Tab. 4.5 slabé stránky 

Slabé stránky Závaţnost 

Absence nabídky speciálních balíčků 4 

Velká závislost na dodavatelích 9 

Slabý marketing podniku 8 

Pouze jedna kamenná prodejna 5 

Ţádná spolupráce s jinou firmou 4 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.7 zhodnocení slabým stránek 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Do slabých stránek patří absence speciálních balíčků. V současnosti lidé slyší na různé 

reklamní akce, slevy a výhodné nákupy jako jsou akce: „2+1 zdarma“ atd. Nejslabší stránkou 

je hlavně výrazná závislost na dodavatelích, při ztrátě důleţitých dodavatelů by se 

spolčenost mohla dostat do potíţí. Výrazným nedostatkem firmy je slabá marketingová 

činnost, která má negativní dopad na veškeré dění ve společnosti. Do slabých stránek také 

řadím pouze jednu kamennou prodejnu. Díky tomuto faktoru není firma rozšířená po celé 

republice a má pouze oblastní charakter, coţ se opět odráţí na mnoţství zákazníků a velikosti 
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trţeb. Další slabinou je, ţe společnost nespolupracuje s ţádnými firmami, fitcentry nebo 

sportovními celky. 

 

Tab. 4.6 příleţitosti 

Příleţitosti Pravděpodobnost 

úspěchu (0-10) 

Přitaţlivost 

(0-10) 

Součet 

a) Otevření nových prodejen 8 8 16 

b) Expanze do jiných zemí 4 5 9 

c) Zdokonalení internetových stránek a 

internetového prodeje 
9 7 16 

d) Spolupráce s fitness centry a výţivovými 

poradci 
7 7 14 

e) Zviditelnění a lepší propagace na trhu 7 6 13 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.8 zhodnocení příleţitostí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z této analýzy vyplývá, ţe nejvhodnějšími příleţitostmi jsou otevření nových prodejen a 

zdokonalování internetového prodeje a webových stránek. Tyto příleţitosti by oslovily 

větší mnoţství potencionálních zákazníků, zvýšilo by se povědomí o firmě a následně 

rentabilita trţeb. Aby firma tento předpoklad naplnila, tak by měla zapracovat na zviditelnění 

a lepší propagaci na trhu. Další příleţitost by mohla být vzájemná spolupráce s fitness 

centry a výţivovými poradci. Jelikoţ by se nejednalo o spolupráci konkurenčních firem, 

mohly by z této spolupráce benefitovat oba subjekty. Zákazníci by tak na jedné straně mohli 
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získat slevy na výţivové doplňky a na straně druhé poukazy nebo slevové vouchery. 

Nejmenší příleţitost vidím v expanzi do jiných zemí, tato moţnost je velmi nákladná na čas i 

peníze a nikdo firmě nezaručí, ţe obsadí optimální pozici na zahraničním trhu. 

Tab. 4.7 hrozby 

Hrozby Pravděpodobnost 

vzniku (0-10) 

Závaţnost 

(0-10) 

Součet 

Nová konkurence 9 10 19 

Levnější produkty z jiných zemí 4 5 9 

Výkyvy poptávky 8 7 15 

Niţší kupní síla obyvatelstva 8 9 17 

Moţnost substitutů 5 9 14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4.9 zhodnocení hrozeb 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Největší hrozbou společnosti Fitpower s.r.o. představuje nová konkurence. Na trh 

s výţivovými doplňky proudí stále více dodavatelů a firem, a proto je potřeba stále více 

sledovat nejnovější trendy, novinky z odvětví a snaţit se co nejvíce na tyto změny reagovat. 

V současné době je vysoká nezaměstnanost, ekonomické faktory se chovají cyklicky. To 

můţe mít za následek nižší kupní sílu obyvatel. Další hrozbu představují výkyvy poptávky. 

Příčinou můţe být změna preferencí zákazníků, změna sezonních aktivit a cvičení nebo 

krátkodobé vysazení výţivových doplňků. Do těchto případů bych zařadil i náhradu 

výživových doplňků substituty. Nejmenší hrozbu představuje dovoz levnějších produktů 

z jiných zemí, jelikoţ zákazníci si potrpí na kvalitu a prvotřídní produkty. 
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4.10 Dotazníkové šetření 

Vytvořený dotazník pokládá zákazníkům jednotlivé výzkumné otázky, které byly 

konstruovány s cílem komplexně zhodnotit kamennou prodejnu a webové stránky společnosti 

Fitpower s.r.o. 

Charakteristika výzkumného souboru 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 158 respondentů. Z toho výzkumného vzorku 

bylo dotázáno 30 ţen (19%) a 128 muţů (81%). Dotazovaní respondenti jsou zákazníci, kteří 

navštěvují kamenný obchod nebo nakupují výţivové doplňky přes internet. 

Graf 4.10 struktura respondentů 

 

Graf 4.10.2 zachycuje věkovou strukturu respondentů. Z této struktury vyplývá, ţe 45% 

respondentů se pohybuje ve věku 19 let a méně, 48% respondentů má věk v rozmezí 20-29 

let, 6% respondentů je mezi 30-39 lety a nejméně respondentů 1% se pohybuje okolo 40-49 

lety. 

Graf 4.11 věková struktura 
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5. Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 

Na základě dotazníkového průzkumu bylo respondentům poloţeno 20 výzkumných otázek, 

které se snaţí v maximální moţné míře prozkoumat danou problematiku. Výzkumné otázky 

byly rozděleny do dvou tematických okruhů. 

První okruh otázek zjišťuje celkové hodnocení kamenné prodejny společnosti Fitpower s.r.o. 

Druhý okruh otázek se zabývá hodnocením webových stránek (e-shopem) společnosti. 

 

Hodnocení kamenné prodejny 

Otázka č. 1. Jste spokojeni s dostupností a lokalitou prodejny? 

Z výsledků vyplývá (graf 5.1), ţe 34% respondentů jsou spíše spokojeni s dostupností a 

lokalitou prodejny. Hned za nimi následuje 30% respondentů, kteří jsou jednoznačně 

spokojeni s dostupností prodejny. 9% respondentů je nespokojeno s dostupností a lokalitou 

prodejny. A zbylých 5% dotázaných neví na tuto otázku odpověď. Součet kladného 

hodnocení, které je více neţ 60%, souvisí s tím, ţe prodejna se nachází v obchodní pasáţi 

Slunce, kde se nachází dostatek parkovací plochy pro zákazníky a bezbariérový přístup. 

Graf 5.1 

 

 

Otázka č. 2. Jak byste vylepšili vizuální vzhled exteriéru prodejny? 

Podle grafu 5.2 by necelá polovina respondentů (47%) zlepšila vzhled exteriéru atraktivnější 

výlohou. 24% respondentů by zaujala nějaká viditelná slevová akce na výţivové doplňky. 

Vnější reklamní panel by upřednostnilo 17% respondentů. Nejméně respondentů, a to 12%, 

by vylepšilo exteriér prodejny reklamními poutači. Výsledek je zcela pochopitelný, protoţe 

oko člověka nejdříve zaujme ten největší a nejnápadnější objekt, coţ výloha prodejny určitě 

představuje. Zbylé tři návrhy nejsou pro respondenty aţ tak důleţité. 
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Graf 5.2 

 

 

Otázka č. 3. Jak byste vylepšili interiér prodejny? 

Z údajů grafu (5.3) vyplývá, ţe 41% respondentů by vylepšilo prodejnu o reklamní POP 

materiály (různé reklamní stojany, poutače, wobblery, stoppery atd., které zvýší zájem 

zákazníka a následně i trţby společnosti). 29% dotazovaných by uvítalo označení zlevněných 

produktů a slevových akcí. Pětina (20%) respondentů postrádá v prodejně oddělení různých 

kategorií produktů. Zbylých 10% je přesvědčeno, ţe lepší rozmístění produktů zpřehlední 

prodejnu. 

 

Graf 5.3 
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Otázka č. 4. Jak byste hodnotili interiér prodejny po stránce nehmotných kritérií (příjemná 

atmosféra při nakupování, hudební kulisa, optimální teplota, atd.)? 

Z grafu 5.4 vyplývá, ţe 40% dotazovaných zákazníků je spokojeno dobře. 28% respondentů 

ohodnotilo nehmotná kritéria jako průměrná. Necelá čtvrtina (24%) zákazníků označili 

stránku nehmotných kritérií jako velmi dobrou. 8% lidí není spokojeno se stránkou 

nehmotných kritérií, označili ji za špatnou. Hodnocení velmi špatně neuvedl ţádný 

respondent. 

Graf 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5. Jak hodnotíte celkovou zdvořilost personálu v prodejně? (pozdravení, příjemné 

jednání a vystupování a ochota zaměstnance) 

V tomto případě se potvrdilo (graf5.5), ţe zaměstnanci prodejny se chovají velice zdvořile a 

v rámci slušného chování komunikují se zákazníky. Proto mě ani nepřekvapuje, ţe 32% 

respondentů uvádí, ţe se zaměstnanci chovají velmi zdvořile a 45% dotázaných bylo 

s chováním spokojeno. 15% respondentů je průměrně spokojeno. Necelých 8% respondentů 

uvádí, ţe chování zaměstnanců bylo špatné (7%) a velmi špatné (1%), coţ mě docela udivilo. 

Graf 5.5 
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Otázka č. 6. Jste spokojeni s kompetencemi personálu? (profesionálně znát jednotlivé 

produkty, orientovat se v sortimentu, poradit nebo doporučit určité zboží) 

Z grafu 5.6 jde vidět, ţe 43% respondentů spíše nejsou spokojeni s kompetencemi personálu. 

K nim se přidává 15% dotázaných, kteří nejsou vůbec spokojeni s profesionálním přístupem a 

znalostmi prodávajícího. Na druhé straně 21% zákazníků je částečně spokojeno 

s kompetencemi personálu a 11% respondentů je zcela spokojeno. 10% dotázaných se 

k danému problému nedokázalo vyjádřit. 

Graf 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 7. Zdá se Vám cena výživových doplňků přijatelná? 

Z grafu (5.7) vyplývá, ţe přesně polovina respondentů se k ceně výţivových doplňků 

vyjadřuje kladně, konkrétněji 19% respondentů usuzuje, ţe cena je přijatelná a 31% 

respondentů souhlasí s cenou s menšími výhradami. Menší nespokojenost u zákazníků 

převládá zhruba u 29%. Zcela nespokojeno s cenou suplementů je 17% dotázaných. Zbylá 

čtyři procenta si není jista svou odpovědí. To vše nasvědčuje tomu, ţe cenová politika firmy 

Fitpower s.r.o. je na správné cestě. 

Graf 5.7 
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Otázka č. 8. Jste spokojeni se škálou a výběrem výživových doplňků? 

Přesně 40% zákazníků je spíše spokojeno se škálou a výběrem daného sortimentu. 32% 

respondentů se jednoznačně shodlo, ţe na prodejně je dostatečný výběr zboţí. U 12% 

zákazníků se objevily mírné nedostatky s výběrem poţadovaných suplementů. 9% dotázaných 

se neumělo rozhodnout a zbylých 7% respondentů nebylo se škálou a výběrem výţivových 

doplňků spokojeno. 

Graf 5.8 

 

 

Otázka č. 9. Chtěli byste vyzkoušet výživový doplněk před jeho koupí? 

V dnešní době je zcela normální si před koupí jakéhokoliv zboţí si daný produkt vyzkoušet. 

Logicky z toho vyplývá, ţe i větší polovina respondentů (56%) chce zboţí před jeho koupí 

zkusit. 25% dotazovaných se přiklání k vyzkoušení výţivových doplňků. 11% respondentů o 

vyzkoušení suplementů moc neuvaţuje. 7% zákazníků o ochutnávce výţivových doplňků 

vůbec neuvaţuje. Ostatních 9% se vyjádřilo neutrálně. 

Graf 5.9 
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Hodnocení webových stránek (e-shop) společnosti 

Otázka č. 10. Jste spokojeni s velikostí písma a celkovým vzhledem webové stránky? 

(přehlednost, nápaditost nebo rozdělení kategorií a výrobků) 

Webová stránka Fitness4U.cz je velmi přehledně udělaná, nechybí zde nápaditost a dobře 

zvolené písmo, pouţité obrázky oţivují a doplňují produktům informativní charakter. Toho 

všeho si všimla i necelá polovina respondentů (47%), kteří jsou se vzhledem stránek nadmíru 

spokojeni. 34% dotázaných je spokojeno s webovými stránkami s menšími výhradami. 

Patnáct procent zákazníků má v této problematice negativní postoj, přesněji 12% je spíše 

nespokojeno a 3% je určitě přesvědčeno o špatném vzhledu stránek. 4% respondentů 

nedokáţe danou situaci adekvátně posoudit. 

 

Graf 5.10 

 

 

Otázka č. 11. Líbí se vám na webové stránce rozložení obrázků, jejich umístění a informační 

hodnota obrázků? 

Necelá polovina dotázaných (46%) jednoznačně tvrdí, ţe jsou s grafickou částí webové 

stránky spokojeni. Obrázky na stránce jsou dobře rozvrţeny, jsou tematické a stránku oţivují. 

27% respondentů bylo spíše spokojeno s grafickou úpravou stránek. 18% respondentů má 

velké pochybnosti o kvalitě webových stránek. 6% respondentů uvádí, ţe rozloţení obrázků, 

jejich umístění a informační hodnota se jim nelíbí. Tří procentní skupina respondentů 

nedokázalo podanou otázku posoudit. 
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Graf 5.11 

 

 

Otázka č. 12. Jste spokojeni s kontaktními informacemi o prodejně? (adresa prodejny, 

provozovatele a další kontakty a telefonní čísla, dále pak e-mail, ICQ, Skype, Facebook) 

Na základě grafu (5.12) jsme zjistili, ţe 76% je naprosto spokojeno s kontaktními 

informacemi o prodejně. Prodejna podle zákazníků splňuje všechny potřebné údaje. 17% 

dotázaných je spokojeno, ale s malými výhradami. 5% dotázaných je spíše nespokojeno. 2% 

dotázaných neumělo nebo nechtělo na tuto otázku odpovědět a zvolili odpověď nevím. Ţádný 

zákazník (0%) nebyl nespokojen úplně. 

Graf 5.12 

 

 

Otázka č. 13. Jste spokojeni s informovaností o sortimentu? (cena, dodavatel, popřípadě 

výrobce, složení, dávkování a určení výrobku z hlediska použitelnosti v rámci sportu) 

Tato otázka zjišťuje, jak je zákazník spokojen s informovaností o produktech na webových 

stránkách firmy (graf 5.13). V našem případě 38% dotázaných s informační hodnotou 

suplementů, stránky jsou úplné a podávají zákazníkovi dostatečné mnoţství informací. 29% 
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respondentů je spíše spokojeno s informovaností. To jenom potvrzuje předešlé tvrzení. 18% 

zákazníků připouští, ţe s informovaností o sortimentu jsou mírně nespokojeni. 6% je 

přesvědčeno, ţe je určitě nespokojeno. Šest procent nedokáţe tuto situaci posoudit, neví. 

 

Graf 5.13 

 

 

Otázka č. 14. Jste spokojeni s velikostí nabídky výživových doplňků na webových stránkách? 

V této otázce se předpokládá, ţe respondenti mají určitou představu o velikosti nabídky na 

internetových stránkách a adekvátně posoudí tuto situaci s konkurencí. Z grafu (5.14) 

vyplývá, ţe 24% respondentů je spokojeno s velikostí nabídky výţivových doplňků. Více neţ 

čtvrtina dotázaných je přesvědčena, ţe velikost nabídky je zcela jistě lepší. 18% respondentů 

je spíše nespokojeno s aktuální nabídkou. 9% zákazníků by poţadovalo větší výběr 

suplementů, neţ je stávající nabídka. Posledních 6% odpovědělo na otázku – nevím. 

 

Graf 5.14 
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Otázka č. 15. Zobrazují se Vám bezproblémově webové stránky v nejznámějších prohlížečích, 

jako je Google Chrom, Mozilla Firefox, internet Explorer atd.? (špatné zobrazení, dlouhé 

načítání…) 

Z výsledků vyplývá (graf 5.15), ţe drtivá většina respondentů (79%) nemá ţádný problém se 

zobrazováním webových stránek. Tento výsledek můţu jenom potvrdit. Stránky se mi 

otevřely v kaţdém prohlíţeči, načítání stránky bylo rychlé, bezproblémově se mi zobrazily 

obrázky, reklamy a psaný text. 7% bylo z nějakého důvodu nespokojeno a 14% dotázaných 

nedokázalo na otázku odpovědět. 

 

Graf 5.15 

 

 

Otázka č. 16. Čím byste zlepšili úroveň webové stránky Fitness4U.cz 

V této otázce jsem poskytl respondentům určité nápady, jak zlepšit úroveň webové stránky.  

Firma se tak na základě grafu 5.16 můţe rozhodnout pro optimální vylepšení webových 

stránek tak, aby uspokojila poţadavky co nejvíce zákazníků. Nejvíce dotázaných (43%) by 

zaujala týdenní nebo jiná slevová akce. 27% zákazníků postrádá na webových stránkách 

hodnocení produktů. 24% respondentů by ocenilo, kdyby se na stránkách objevil ţebříček 

nejprodávanějších výrobků, který by zákazníkům pomohl při výběru suplementů. Přesně 

pětina dotázaných je toho názoru, ţe na webových stránkách chybí informace o novinkách a 

nových produktech. 19% by vylepšilo stránku o komentáře zákazníků k produktu. 18% 

zákazníků by se chtělo na stránce inspirovat různými cvičebními programy. 16% respondentů 

by rozšířilo e-shop o prodej DVD, CD, knih a časopisů s fitness tématikou. Zbylých 11% by 

na stránce rádo vidělo rady pro začátečníky. 
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Graf 5.16 

 

Otázka č. 17. Jaké slevové akce jako zákazník preferujete? 

Z grafu (5.17) vyplývá, ţe nejvíc respondentů (32%) by preferovalo poštovné zdarma při 

odběru zboţí v určité hodnotě. Tato slevová akce se pouţívá čím dál častěji v internetovém 

prodeji. 31% zákazníků by dalo raději přednost akci 2+1 zboţí zdarma. 18% dotazovaných 

preferuje různé slevové balíčky. 11% zákazníků by si raději zaloţilo internetový účet u firmy 

a zaregistrovalo by se, z důvodu větší nákupní slevy. Osm procent preferuje slevu při koupi 

zboţí nad určitou hodnotu. 

 

Graf 5.17 
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Otázka č. 18. Jste spokojeni s dodací lhůtou výživových doplňků? (od doby objednání po 

doručení) 

Tato poslední otázka měla za cíl zjistit, jak jsou respondenti spokojeni 

s internetovým objednáním výţivových doplňků. Jejich kladné i negativní odpovědi mapuje 

graf 5.18. Spíše nespokojeno je s dodací lhůtou 35% dotázaných. Necelá čtvrtina zákazníků 

je jednoznačně přesvědčena, ţe dodací lhůta je příliš dlouhá, jsou nespokojeni. 19% 

respondentů je spíše spokojeno. 18% dotázaných si myslí, ţe dodací lhůta je optimální a jsou 

zcela spokojeni. Zbylé čtyři procenta neví, jak na danou otázku odpovědět. 

 

Graf 5.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Doporučení z výsledků šetření: 

 

Návrhy a doporučení pro internetový obchod 

 Hvězdičkové ohodnocení zákazníků ke kaţdému produktu, kde hodnotí chuť, kvalitu a 

cenu výrobku 

 Na webovou stránku bych přidal online chat s prodejcem. Zde můţe zákazník 

komunikovat a psát různé dotazy prodejci. 

 Na provoz a objednávkový reţim internetového obchodu je potřeba velkého mnoţství 

zaměstnanců, to je velmi neefektivní a způsobuje společnosti větší nákladovost. Proto 

bych doporučil propojení internetového obchodu s informačním systémem. Toto 

vylepšení přinese centralizovanou správu všech dat na jednom místě a to v IS Pohoda. 

E-shop si s Pohodou automaticky vyměňuje data a kaţdý nový zákazník i objednávka 

do IS Pohody automaticky „spadnou“. Tím pádem se ušetří náklady a vyloučí se řada 

chyb, které dříve vznikaly při procesování objednávek. 

 Internetové stránky z hodnocení SEO analýzy nedopadlo zrovna nejlépe. Konečný 

výsledek 49% mluví za vše. Zde bych doporučil přepracování obsahové stránky a 

modernizaci. 

 Za další internetovým stránkám chybí lepší vyuţití reklamního prostoru 

 Mínusové body bych dal za chybějící vícejazyčné zpracování stránek, pokud chce 

společnost oslovit větší pole zákazníků a rozšířit se na jiné trhy, je tato úprava 

nezbytná. 

 Podle dotazníkového šetření je většina zákazníků nespokojena s dodací lhůtou. Ta se 

podle společnosti pohybuje od 3 do 7 dnů, v některých případech je to i více neţ týden 

(záleţí na dodavateli). Zde bych doporučil, aby firma měla nejprodávanější 

suplementy na skladě a tím zmenšila dodací lhůtu o dodací lhůtu dodavatelů. Zásilka 

pak můţe být doručena hned druhý den od objednávky. 

 Webovým stránkám nejvíce chybí marketingová část stránek. Při hledání jednotlivých 

výrazů (výţivové doplňky, sportovní výţiva, prodej sportovních suplementů) se 

internetové stránky Fitness4U.cz zobrazily aţ na druhé stránce vyhledávače 

seznam.cz. Umístily se na 11. místě. Na ostatních vyhledávačích jako je google.cz, 

yahoo.com, atd. se stránky vůbec neumístily. V současné době existují sluţby na 

zaplacení tzv. prokliknutí (serverseznam.cz má S-klik). Do vyhledávačů se napíší 

klíčová slova, které si firma sama určí. Podmínkou je, ţe za kaţdý proklik nebo 
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vyhledání klíčového slova spotřebitelem si firma musí zaplatit. Stránky se tak umísťují 

na lepší pozici a stávají se viditelnější pro potencionální zákazníky. 

 

Návrhy a doporučení pro kamennou prodejnu 

 Společnost v současné době odebírá produkty od 15 dodavatelů. Kaţdý z těchto 

dodavatelů má svoji distribuční síť. Pokud firma Fitpower s.r.o. objednává současně 

více objednávek, tak vykazuje větší nákladovost a větší distribuční náklady. Doporučil 

bych zmapovat logistiku dodavatelů a sloučit více objednávek do jedné. To vše závisí 

na větší spolupráci a ochotě s dodavateli. 

 Společnost nespolupracuje s ţádnou fitness firmou, fitcentrem nebo sportovním 

klubem. Tato varianta by firmě přinesla větší zisky, prestiţ a větší reference u 

zákazníků. 

 Podle dotazníkového šetření by většina zákazníků zlepšila vzhled a atraktivnost 

výlohy. Doporučil bych figuríny, které výlohu obohatí, vystavil bych výrobky a 

zpřehlednil bych firemní logo. Dále bych na výloze zviditelnil slevové akce nebo 

mnoţstevní slevy, jako je např. sleva 10% na určité zboţí, sleva 5% z ceny, akce 2+1 

výrobek zdarma. 

 Před prodejnu bych umístil reklamní panel, který zaujme kolemjdoucí a přiláká 

potencionální zákazníky. 

 Firma se nachází v obchodní pasáţi Slunce, přímo v centru Uherského hradiště. Zde 

bych doporučil pro zviditelnění společnosti nějakou promo akci. Např. různé ukázky 

fitness cvičení nebo kulturistiky s cílem zaujmout potencionální zákazníky a ukázat 

jim, jaké má pouţívání výţivových doplňků výsledky. 

 Doporučil bych lépe rozmístit produkty a rozdělit je podle jednotlivých kategorií. 

Zákazník pak bude mít lepší orientaci ve zboţí a bude mít pocit přehlednějšího 

uspořádání výrobků. 

 V interiéru prodejny bych doporučil různé POP materiály, označení výrobků, jejich 

cen, slevové kartičky, reklamní poutače. 

 Pro příjemnější pocit zákazníků při nakupování bych doporučil nějakou hudební 

kulisu, která by vylepšila nákupní atmosféru. 

 Byla by potřeba lépe zapracovat na kompetencích personálu. Odborně bych proškolil 

personál nebo bych zařídil různé vzdělávací kurzy na danou problematiku. Poţadoval 
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bych, aby personál profesionálně znal jednotlivé produkty, orientoval se v sortimentu 

a dokázal optimálně poradit nebo doporučit určité zboţí. 

 Dále bych doporučil moţnost vyzkoušet a ochutnat určité výţivové zboţí přímo 

v prodejně. Zákazník tak ocení větší loajalitu a zvýší se tak firemní reference. 

 V prodejně není personál ţádným způsobem odlišen od zákazníků, doporučil bych 

firemní oděv s logem firmy nebo alespoň vizitky s viditelnou jmenovkou na tričku. 

Zákazník tak bude vědět, s kým jedná. 

 U vstupu do prodejny se nachází dva schody. Zde bych doporučil bezbariérový přístup 

nebo alespoň zvonek, který upozorní na imobilní klienty. 
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6 Závěr 

Ve své práci jsem analyzoval společnost Fitpower s.r.o., která se nachází v Uherském 

Hradišti. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a nastínění dané problematiky. V 

praktické části je uvedena analýza současného stavu firmy, analýza mikro a makro prostředí, 

konkurenčního prostředí, SWOT a portfolio analýza firmy se sportovní výţivou. Dále je zde 

uvedeno dotazníkové šetření o spokojenosti zákazníků společnosti Fitpower s.r.o. 

Pomocí analýz a dotazníkového šetření jsem dosáhl, předem určeného cíle, který jsem 

si vytyčil v úvodu mé diplomové práce. Rozborem vnitřního a vnějšího prostředí, cen 

konkurence, webových stránek, kamenné prodejny a spokojenosti zákazníků jsem zjistil 

nedostatky, kterých se tato firma dopouští. 

 V kapitole, která zkoumá výsledky, jsem porovnal jednotlivá kritéria za pomoci 

metody benchmarking a provedl jsem komparaci jednotlivých konkurenčních cen. Poté jsem 

vypracoval doporučení a zlepšovací návrhy pro tuto firmu. 

 Za podmínky, ţe se Fitpower s.r.o. bude drţet mých rad a nápadů, vylepší svou 

stávající pozici na trhu a zvýší svou konkurenceschopnost. Společnost by měla jít s dobou a 

měla by se drţet nejnovějších trendů v oblasti výţivy a sportu. Co platí dnes, nemusí platit 

v budoucnu. Výsledky, které jsem firmě poskytl, jsou aktuální nyní, ale to neznamená, ţe se 

jimi mají řídit i za deset let. Konkurence stále stoupá a firma musí pořád čelit novým výzvám.  
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Seznam zkratek 

 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

tzn. – to znamená 

obr. – obrázek 

tab. – tabulka 

např. -  například 

ČR – Česká Republika 

sb. - sbírka 

ČNB – Česká národní banka 

VO ceny – velkoobchodní ceny 

MO ceny – maloobchodní ceny 

PPL – je to zkratka z anglických slov professional parcel logistic, jedná se o kurýrní sluţbu 

HTML – je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, zkratka 

pochází z anglických slov HyperText Markup Language 

CSS - je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML 

nebo XML. Tato zkratka pochází z anglického výrazu Cascading Style Sheets 

KB – kilobajt, je jednotka mnoţství dat v informatice 
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Příloha č. 1 - strategie v rámci GE modelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


