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Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu firmy UPC 

Česká republika, a.s. První část je věnována teoretickým vymezení marketingového 

mixu sluţeb. Ve druhé části je obsaţena charakteristika společnosti. Poté jsou 

teoretické znalost přenesené do praktické části práce, analýza marketingového mixu 

sluţeb vybrané společnosti. V poslední části jsou návrhy a opatření, které by měli 

vést k rozvoji společnosti, zkvalitnění sluţeb a zvýšit počet zákazníků.  

 

Klíčová slova: sluţba, marketingový mix sluţeb, produkt, cena, distribuce, 

propagace, procesy, lidé  

 

Summary 

This bachelor work focuses on a marketing mix analysis of UPC Czech 

Republic, Inc. The first part is devoted to the theoretical definition of the marketing 

mix of services. In the second part shall describe the company. They are then 

transferred to a theoretical understanding of the practical work, analysis of the 

marketing mix of services selected. In the last part of the proposals and measures that 

should lead to the development of society, improve services and increase the number 

of customers. 

 

Keywords: service, marketing mix of services, product, price, place, promotion, 

processes, people, 
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1. Úvod  

Aby společnost na trhu byla v současné době úspěšná, musí se nutně zabývat 

marketingem. Marketing napomáhá firmě při prodeji svých výrobků a sluţeb. 

Označení slova marketing se začalo poprvé objevovat v USA v roce 1902. V 

počátcích se marketing v prvé řadě zabýval produkováním výrobků, které měly 

uspokojit potřeby spotřebitele. Jelikoţ v tehdejší době byla konkurence slabá, zboţí si 

bylo velice podobné a poptávka převaţovala nad nabídkou. Jednalo se o výrobně 

orientovaný marketing, kdy lidé kupovali pouze to, co museli, a tím byla propagace i 

distribuce velice jednoduchá. V prvním desetiletí minulého století však začaly 

vznikat přebytky zboţí následkem přesycenosti trhů a podniky tak musely začít na 

tuto situaci reagovat, coţ byla základní ekonomická příčina vzniku marketingu.  

V roce 1929, po velké hospodářské krizi, došlo ke změnám v ekonomickém 

myšlení i ke změně v marketingu, který se začal zaměřovat více na prodej, čímţ 

začala sílit konkurence, začalo se vynakládat více peněţních prostředků na reklamu a 

výrobci se více orientovali na zákazníka.  

Významným mezníkem byla 2. světová válka, kdy došlo k rozvoji v odvětví 

sluţeb, které se za posledních šedesát let staly dominantní sférou v naší ekonomice. 

Pro potřeby marketingového mixu se na sluţby začalo vzhlíţet jiným způsobem neţ 

na běţnou výrobkovou politiku a bylo zapotřebí rozšířit marketingový mix o další tři 

komponenty. 

Současným celosvětovým hospodářským trendem je narůst významu sluţeb. 

Zatímco dříve byl prodej zboţí doprovázen nabídkou sluţeb, dnes platí opačný 

postup. Nabídka sluţeb je doprovázena hmotným zboţím. Zvyšující se úloha sluţeb 

ve společnosti se promítá do zvyšování podílů zaměstnanosti ve sluţbách a v růstu 

podílů výkonů sluţeb na HDP. Obecně platí, ţe v nejvíce rozvinutých zemích činí 

podíl sluţeb na HDP okolo 70-75 %. [5] 

Cílem bakalářské práce je analyzovat marketingový mix společnosti UPC 

Česká republika a.s., která je největším poskytovatelem placených televizních sluţeb, 

vysokorychlostního internetu a pevné telefonní sítě, a navrhnout opatření která by 

vedla ke zlepšení postavení na trhu. Společnost UPC Česká republika a.s. je dceřinou 

společnost americké společnosti Liberty Global.  



 

 
 

Druhá kapitola je věnovaná teoretickému popisu marketingového mixu.  První 

kdo v marketingu hovořil o „mixu jednotlivých ingrediencí“, byl James Culliton na 

konci 40. let 20. století. Marketingový mix „4P“ jak ho známe dnes, formuloval Jerry 

McCarthy, jedná se o produkt, (Produkt), cenu (Price), distribuce (Place) a propagaci 

(Promotion). V oblasti sluţeb musíme však marketingový mix rozšířit o další klíčové 

komponenty, lidé a procesy.  

Ve třetí kapitole se zabývá charakteristikou společností UPC Česká republika, 

jejím vznikem a vývojem, a také její mateřskou společností Liberty Global a 

společností UPC Direct.  

Ve čtvrté kapitole je popisován marketingový mix společnosti UPC Česká 

republika a.s., o produktech společnosti, jejich cenách, distribučních cestách, 

propagaci, procesech, a lidech.  

V páté poslední kapitole jsou navrţené opatření, které by měli zajistit celkový 

pozitivní chod firmy, které by posílilo postavení firmy na trhu, zkvalitnění sluţeb a 

následný růst zákazníků a zisku.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Teorie marketingového mixu  

2.1 Sluţba 

Sluţbu můţeme definovat jako kteroukoliv činnost, která můţe jedna strana 

nabídnout druhé straně. Sluţba je nehmotná a nevytváří ţádné hmotné vlastnictví. 

Existují čtyři kategorie nabídky sluţeb: 

 pouze hmatatelné zboţí, nedoprovází ho ţádná sluţba jako např. 

mouka, cukr, kniha, 

 hmatatelné zboţí s doprovodnými sluţbami, mají za úkol zvýšit 

motivaci zákazníků o koupi. Příkladem je prodej praček, se kterým jsou 

spojeny sluţby, dovoz aţ do domu, instalace, servis atd. 

 důleţitá sluţba s doprovodnými menšími výrobky a sluţbami, jako 

je cesta autobusem, zákazník si kopil přepravu, s poskytováním 

občerstvení, nebo časopisy.  

 Pouze sluţba, to jsou např. masáţe, nebo doprovod seniorů k lékaři. 

[1,4,5] 

 

Sluţby jsou charakteristické, ţe mají určité vlastnosti, které je odlišují od 

výrobků. Tyto vlastnosti jsou: 

 nehmatatelnost, sluţby jsou do určité míry abstraktní a nehmatatelné, 

 proměnlivost, sluţby nejsou standardní a jsou vysoce proměnlivé, 

 nedělitelnost, výroba a spotřeba probíhá současně za účasti zákazníka, 

 pomíjivost, sluţby nelze uchovávat, skladovat ani vracet. [1,4] 

 

Klasifikace sluţeb 

Cílem klasifikace ve sluţbách je překonat stávající bariery a vyuţívat 

zkušenosti z jiných odvětví, které mají se sluţbami některé společné rysy. 

Nejjednodušším způsobem zůstává vylučovací metoda: sluţby jsou ta část 

ekonomiky, která zůstane po odečtení zemědělství, výroby a těţby.  

Další moţností je výčet sluţeb: 

 maloobchod a velkoobchod, 

 doprava, distribuce a skladování, 

 bankovnictví a pojišťovnictví, 



 

 
 

 nemovitosti, 

 komunikace a informační sluţby, 

 veřejné sluţby, vládní a vojenský sektor, 

 zdravotnictví, 

 obchodní, profesionální a osobní sluţby, 

 rekreační a ubytovací sluţby, 

 vzdělání, 

 ostatní neziskové organizace. 

 

Tento a podobný výčet není příliš uţitečný, protoţe nalézáme organizace, které 

své sluţby nabízejí pro jiné trhy zcela odlišným způsobem. Nalézáme mnoho dalších 

přístupů ke klasifikaci sluţeb např. typ sluţby, typ prodávajícího, typ kupujícího, 

nákupní motivy, poţadavky na dodávku, stupeň intenzity práce.  

 Tématem klasifikace sluţeb se zabývalo více neţ 16 oficiálních studií. Cílem 

odborníků tedy bylo najít takovou klasifikaci sluţeb, která by vyhovovala 

poţadavkům strategického řízení marketingu sluţeb. [1,4,5] 

 

2.2 Marketingový mix sluţeb  

Marketingový mix představuje soubor prvků, které firma vyuţívá k ovlivňování 

zákazníků a k uskutečňování dlouhodobých a krátkodobých záměrů. Základem 

marketingové mixu je stanovení vhodné marketingové strategie tak, aby došlo 

k uspokojování potřeb zákazníků a přinášel společnosti zisk. 

Marketingový mix původně obsahoval marketingový mix čtyři prvky „4P“, 

produkt (produkt), cenu (price), distribuci (place) a komunikaci (promotion). 

Organizacím poskytující sluţby nestačila aplikace stávajícího marketingového mixu 

pro účinné vytváření marketingových plánů. Proto bylo nutno k tradičnímu 

marketingovému mixu připojit další 3P, materiální prostředí (physical evidence) 

pomáhá k zhmotnění sluţby, lidé (people), procesy (process). [4,5]  

 

 

 



 

 
 

2.3 Produkt 

Sluţba se od výrobku odlišuje svými nehmotnými prvky, které obsahují 

sociální a psychologické uţitky. Nabídka sluţeb organizace lze rozdělit na základní 

produkt a doplňkový produkt. Základní produkt, který je hlavním důvodem koupě a 

doplňkový produkt, který je nabízen v rámci základní sluţby a přidává k ní další 

hodnotu. Například společnost poskytující servis na televizory, hlavní sluţba je 

oprava poškozeného televizoru, doplňkovou sluţbou je vyčištění obrazovky, nabídka 

vhodných prostředků na čištění, nebo doporučení koupě nového televizoru s odkazem 

na moţnosti výhodného nakoupení. Doplňková sluţba je ve smyslu: poskytování 

informací a poradenské sluţby, přebírání objednávek a účtování sluţeb, péče o 

zákazníka a jeho bezpečnost, speciální sluţby.  

Kaţdý podnik se potřebuje odlišit od konkurence, v tom případě se musí 

podnik zaměřit při sestavování plánu nabídky sluţeb na výhody, které daný produkt 

obnáší. Proto je důleţité definovat:  

 ve které oboru podnikáme,  

 jaké jsou potřeby a přání zákazníka, 

 jak sluţby produkovat, distribuovat, a jak budou konzumovány, 

Důleţitou součástí této koncepce je vytváření image sluţby a organizace vztahu 

mezi spotřebitelem a společností. [1,4] 

 

Ţivotní cyklus sluţby   

Poté co je produkt uveden na trh, firma usiluje o to, aby byl úspěšný. Firma 

neočekává, ţe by se prodával donekonečna, jejím cílem je realizovat dostatečný zisk, 

který pokryje úsilí a riziko vynaloţené při jeho uvedení na trh. 

Tento proces je vyjádřen S-křivkou, křivka se dělí na čtyři stádia: 

 vývojová fáze, 

 zaváděcí fáze, 

 růstová fáze, 

 fáze zralosti, 

 fáze úpadku. [2,3] 

 

 



 

 
 

2.4 Cena  

Je nejviditelnějším prvkem marketingového mixu a také je jediným prvkem 

marketingového mixu, který přináší firmě příjem. Všechny ostatní prvky mixu 

vyvolávají náklady. Je pruţným nástrojem, cenu lze lehce měnit na rozdíl od výrobku 

nebo distribuce. Stanovení ceny ovlivňuje poptávku. Tím i ovlivňuje počet zákazníků 

a prodejnost. Pokud je cena pro zákazníka příliš vysoká výrobek si nekoupí. Vyšší 

cena vyvolává u zákazníka dojem lepší kvality.  V minulosti se ceny stanovovali 

mezi prodávajícími a nakupujícími. Dnes se cena určuje pomocí nabídky a poptávky. 

[3] 

Základní cenové strategie  

Při stanovení cenové strategie musíme nejprve znát její cíle, které by měli 

odpovídat celkové marketingové strategii, dále definujeme náklady, konkurenci a 

hodnotu sluţeb pro zákazníka.  

Základ ceny představují náklady, kterým lze ocenit určitou sluţbu. Hodnota 

dané sluţby představuje pro zákazníka strop, který je zákazník ochoten zaplatit. 

Nákladová cena rovná úplným vlastním nákladům na jednici zvýšeným o mnoţství 

zisku na tuto jednici. Z tohoto důvodu je nutné rozeznávat náklady podle vztahu 

k objemu produkce, členění nákladu na fixní, variabilní a celkové a také musíme znát 

jejich velikost na jednotku produkce. Fixní náklady jsou náklady, které nabíhají, i 

kdyţ je objem produkce sluţby nulový. Jedná se o správní reţie, coţ je např. nájemné 

odpisy, pojištění, vodné, energie, mzdy administrativních zaměstnanců, cestovné, 

doprava, úroky, údrţba a opravy. Variabilní náklady jsou spojeny s objemem prodeje. 

Při rozhodování o zvýšení objemu prodeje vyuţívá společnost mezní analýzu, ta 

spočívá v porovnání přírůstku příjmů a přírůstku nákladů za kaţdou další 

realizovanou jednotku sluţby. Společnost maximalizuje zisk, kdyţ se mezní příjmy 

rovnají mezním nákladům. Dále náklady rozlišujeme při tvorbě ceny na náklady 

přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou ty, které můţeme přímo vyhodnotit na jednotku 

sluţby, například náklady mzda opraváře za hodinu opravy určitého televizoru, a 

matriál potřebný k náhradě chybných součástek.  Nepřímé náklady nelze přesně 

stanovit na jednotku sluţby, nejčastěji to jsou reţijní náklady, které musíme 

rozpočítat. Výše přímých a nepřímých nákladů a míry zisku nám vytvoří cenovou 

kalkulaci dané sluţby.  



 

 
 

Společnost musí pečlivě sledovat ceny sluţeb konkurence a to kvůli značnému 

počtu konkurentu na trhu a mnohdy těţko rozlišitelných konkurenčních produktů 

schopných okamţité substituce. Také by společnost měla znát i kvalitu 

konkurenčních produktů a porovnávat míru změn kvality a ceny. Tvůrce ceny má 

v tomto případě tři moţnosti: stanoví cenu vyšší neţ je průměr na trhu, průměrnou 

cenu nebo niţší cenu neţ je průměr.  

Poslední cenovou strategií je hodnota sluţby pro zákazníka, který se nazývá 

spotřebitelský přebytek. Ten je dán rozdílem mezi cenou, kterou je zákazník ve 

skutečnosti zaplatí, a hodnotou, kterou je ochoten zaplatit. [2,3] 

 

2.5 Distribuce  

Mezi klíčové oblasti rozhodování patří místo a prodejní cesty. Společnost 

sestavuje způsob a místo dodávky, resp. poskytování sluţby zákazníkovi. Prodejci 

sluţeb by si měli vybrat takové způsoby dodávky, které jim přinášejí konkurenční 

výhody. [1,4] 

Místo  

Vytýčit místo sluţby, znamená vybrat prostředí, v němţ budou sluţby fyzicky 

provozovány. Výběr místa vţdy závisí na typu a stupni interakce, kterou sluţba 

vyţaduje. Rozlišujeme tři typy interakcí mezi poskytovatelem sluţby a zákazníkem: 

 zákazník jde k poskytovateli, 

 poskytovatel jde k zákazníkovi, 

 transakce probíhá na dálku.  

 

Určení místa sluţby je nejdůleţitější tam, kde zákazník přichází 

k poskytovateli. V tomto případě můţe poskytovatel nabídnout své sluţby na více 

místech a tím zabezpečit růst příjmů. V případě, ţe poskytovatel sluţby jde 

k zákazníkovi, není místo tak závaţné za předpokladu, ţe umoţňuje poskytnout 

kvalitní sluţbu. V mnoha případech nemá provozovatel jinou moţnost neţ jít přímo 

k zákazníkovi, jelikoţ některé sluţby lze provozovat jen v místě zákazníka. Pokud je 

sluţba poskytovaná na dálku, místo se stává irelevantním, kdyţ je moţná spolehlivá 

komunikace se zákazníkem. Některé sluţby probíhající na dálku však občas vyţadují 

fyzický kontakt mezi poskytovatelem a zákazníkem. [1,4,5] 



 

 
 

 

Distribuční a prodejní cesty    

Další rozhodnutí se týká výběru účastníků dodávky sluţby – a to jak podniků, 

tak lidí. Rozlišujeme tři typy účastníků: 

 poskytovatel sluţby, 

 prostředníci, 

 zákaznici. 

Za nejvýhodnější formu distribuce sluţeb bývá povaţován přímý prodej. I kdyţ je 

tento způsob stále běţný, v některých případech mnoho společností dnes hledá nové 

prodejní cesty, za účelem dosaţení rychlejšího růstu a efektivnějšího vyuţití kapacity. 

Řada sluţeb vyuţívá prostředníky, ti mohou mít různou podobu. [1,4,5] 

 

2.6 Propagace 

Promotion lze definovat jako úmyslné a nenásilné působení na člověka pomocí 

speciálních komunikačních prostředků s cílem podpořit prodejnost svých výrobků.  

Promotion je soubor nástrojů sloţený z reklamy, osobního prodeje, podpory 

prodeje, public relations a přímý marketing, které firma vyuţívá pro přesvědčivou 

komunikaci se zákazníky a splnění marketingových cílů. [1,2,3,4,] 

 

Reklama 

Reklama je placená forma neosobní prezentace zboţí, myšlenek a sluţeb 

prostřednictvím různých médií. Medií jsou prostředky masové komunikace jako např. 

noviny, televize, rozhlas, časopisy, billboardy nebo pošta.  

Reklamní cíle jsou informovat, přesvědčovat a připomínat. Informativní 

reklama má za úkol informovat trh o nových produktech, informovat o moţnostech 

nového vyuţití produktu, informovat trh o změnách cen, vysvětlit jak výrobek 

funguje, rozptýlit obavy spotřebitele, budovat firemní image. 

Funkce přesvědčovací reklamy je zvýšit preference dané značky, podpořit 

rozhodnutí spotřebitelů o změně značky, změnit vnímání některých uţitných 

vlastností daného zboţí, přimět spotřebitele k okamţitému nákupu. 



 

 
 

Připomínací reklama má připomenout spotřebiteli, ţe by mohl výrobek v brzké 

době potřebovat, připomenout spotřebitelům, kde je moţné zboţí zakoupit, udrţovat 

povědomí o výrobku i mimo sezonu, udrţovat známost výrobku 

Při tvorbě reklamní kampaně je důleţité, aby si firma zvolila správné 

komunikační medium a způsob sdělení. Chybná volba znamená, ţe peněţní 

prostředky na reklamu byly vynaloţeny zbytečně. [2,3] 

 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je forma neosobní komunikace a zahrnuje všechny prostředky 

vedoucí ke krátkodobému stimulování prodeje a k podpoře efektivní práce 

obchodních mezičlánků.  

Obecné cíle podpory prodeje je strategie tlaku – firma prosadí svůj produkt do 

obchodu a obchodník sám zajistí jeho prodejnost, nebo strategie tahu – firma podpoří 

poptávku u zákazníků a oni si sami vyţadují produkt u obchodníka. 

K cílům podpory prodeje zaměřené na zákazníka patří: 

- získání nových skupin spotřebitelů, 

- seznámení s novou značkou, 

- odstranění počáteční nedůvěry, 

- prosazení důleţitých předností výrobku, 

- podpora spontánních nákupů, 

- oţivení zapomenutých propagačních apelů, 

- podpora prvních a opakovaných nákupů, 

- aktualizace účelu pouţití výrobku. 

 

Těchto cílů firma můţe dosáhnout prostřednictvím rozšiřováním vzorků 

výrobků, vazbového obchodu – přídavek, zvláštní nabídky, propagační předměty 

a dárky, vyhlašovaní soutěţí o ceny. [2,3] 

 

Public relations (publicita) 

Public relations souvisí nejen s produktem, ale i s prestiţí a image celého 

podniku. Její podstatou je plánovité a systematické vytváření dobrých vztahů mezi 

podnikem a všemi účastníky trhu jako jsou dodavatelé, zákazníci, konkurenti, 

distributoři a veřejnost.  



 

 
 

Publicita je neplacená osobní prezentace výrobku, firmy, myšlenky. Cílem 

publicity je seznámit obecnou veřejnost s charakteristickými rysy podniku, výhodami 

a uţitkem výrobku, mluvíme o ní jako o informační části PR. 

Pod pojmem human relations rozumíme jako práce s veřejností. Cílem je 

vybudování dobrého podnikového klimatu, zdravých vztahů mezi nadřízenými a 

podřízenými a mezi spolupracovníky navzájem. [2,3] 

 

Osobní prodej 

Osobní prodej definujeme jako proces ovlivňování zákazníka prostřednictvím 

osobního kontaktu. Prodejní aktivity se mohou odehrávat v kanceláři prodejce nebo u 

zákazníka, v prodejnách všech typů, doma tzv. prodej mezi dveřmi.  

Funkce osobního prodeje: 

Prospekce – hledání nových zákazníků. Cílem je získání informací o trhu a 

jejich analýza, vytipování potencionálních zákazníky. 

Komunikace – vybrané potencionální zákazníky je třeba oslovit nabídkou a 

zjistit jejich individuální kupní poţadavky. 

Prodej – cílem je přesvědčit a získat vytypované zákazníky k uskutečnění 

koupě. Produkt je nutno předvést a vysvětlit jeho výhody včetně všech 

marketingových výhod. 

Péče o zákazníky – i po uskutečnění koupě je třeba pokračovat v kontaktu se 

zákazníkem. Musí být řešeny veškeré problémy související s vyuţíváním produktu. 

[2,3] 

 

2.7 Procesy 

Veškeré pracovní činnosti představují určitý proces. Procesy zahrnují postupy, 

úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, pomocí nichţ je produkt 

poskytován zákazníkovy. Řízení procesů jako samostatná činnost vede k zvyšování 

kvality sluţeb. Pokud proces nefunguje, výsledkem bude vţdy nespokojený zákazník. 

Z toho vyplívá, ţe je nutná spolupráce mezi marketingem a řízením procesů.  

Procesy poskytování sluţeb můţeme rozdělit na čtyři typy podle vztahu 

k zákazníkovi. 



 

 
 

Jedná se o sluţbu při, které musí být zákazník fyzicky přítomen, jinak nemůţe 

být sluţba poskytnuta. Pro tento typ sluţby je důleţité hodnocení kvality v konečném 

vnímání sluţby.  

Zákazník je přímým příjemcem sluţby, ale nemusí se přímo setkat 

s poskytovatelem sluţby. Výsledek sluţby je nehmotný, coţ ztěţuje moţnost jejího 

hodnocení.  

Významná část procesu poskytování sluţby probíhá bez účasti zákazníka, ten 

proces poskytnutí sluţby pouze objednává a záleţí mu pouze na jejím uspokojivém 

výsledku. Pro samotný proces poskytnutí sluţby jsou důleţité technické předpoklady, 

a aby kontaktní personál uměl jednat se zákazníkem. Zákazníkovi záleţí na čase, ve 

kterém je sluţba poskytnuta, méně pak záleţí na umístění sluţby, jelikoţ sluţba jde 

za zákazníkem.  

Zákazník nemusí být fyzicky přítomen při poskytování sluţby, ale i zde 

zákazník posuzuje sluţbu na základě jejího výsledku. [1,4,5] 

 

2.8 Lidé  

Zařazení prvku lidé do marketingového mixu sluţeb, logicky vyplývá 

z neoddělitelnosti jejich produkce od zákazníka. Úspěšné provozování sluţeb závisí 

na výběru, školení, motivaci a řízení lidí. Význam lidí v marketingu sluţeb vedl 

k rostoucímu zájmu o interní marketing, který má za úlohu přilákat, motivovat, školit 

a udrţet kvalitní zaměstnance prostřednictvím uspokojování jejich individuálních 

potřeb. Cílem interního marketingu je zajistit efektivní chování zaměstnanců, které se 

projeví růstem klientely. 

Dále si musíme uvědomovat rozdílné role zaměstnanců, ve kterých ovlivňují 

jak marketingové činnosti, tak styk se zákazníkem. Rozlišujeme čtyři skupiny 

zaměstnanců: 

 kontaktní pracovníci jsou v pravidelném styku se zákazníky a 

významně se podílejí na marketingových činnostech, musí být dobře 

vyškoleni, motivováni a připraveni kaţdý den slouţit zákazníkům,  

 obsluhující pracovníci se nepodílejí přímo na marketingových 

aktivitách, jsou v častém kontaktu se zákazníkem, musí mít dobré 

komunikační schopnosti a dovednosti potřebné při styku se zákazníkem, 



 

 
 

 koncepční pracovníci ovlivňují prvky marketingového mixu, podílejí 

se na zavádění podnikové marketingové strategie, nepřicházejí však do 

kontaktu se zákazníkem,  

 podpůrní pracovníci zajišťují všechny podpůrné funkce, nemají 

pravidelný kontakt se zákazníkem a ani se nepodílejí na běţných 

marketingových činnostech, výrazně však ovlivňují veškeré činnosti 

organizace. [1,4,5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Charakteristika firmy UPC Česká republika, a.s. 

UPC Česká republika, a.s. je největším českým poskytovatelem placených 

televizních sluţeb a širokopásmového vysokorychlostního internetu. Její kabelové 

sítě jsou v dosahu 1 326 900 domácností v 370 lokalitách ČR. Sluţby UPC podle 

údajů k 31. 12. 2010 aktivně vyuţívá 1 205 300 zákazníků. Z toho si sluţby kabelové 

televize předplácí celkem 524 000 domácností, vysokorychlostní internet 408 000 

domácností a telefonní sluţby 187 000 domácností. UPC je dceřinou společností 

Liberty Global, Inc. [6] 

 

3.1 Vznik a vývoj firmy společnosti  

Společnost UPC Česká republika vznikla 4. ledna 1991 pod názvem Cable Plus 

(Cable+, Kabel Plus, Kabel+), svůj současný název dostala 1. září 2000. Začínala 

jako dodavatel analogových televizních programů prostřednictvím své koaxiální 

kabelové sítě především ve větších městech na sídlištích a dalších vybraných 

lokalitách, kudy vedly rozvody. Na podzimu roku 2000 začíná UPC ve své síti 

nabízet připojení k internetu s vyuţitím protokolu EuroDOCSIS 1.0. Postupem času 

dochází k přestavbě sítě, díky níţ lze po nových optických rozvodech šířit i další 

sluţby a navyšovat rychlost internetového připojení. Od roku 2007 uvádí UPC do 

provozu digitální kabelovou televizi, zaloţenou na technologii DVB-C, a telefonní 

sluţby. Pokračující modernizace sítě a aplikace technologie RFoG umoţňuje od roku 

2009 vyuţívat ve vybraných lokalitách internetové připojení postavené na protokolu 

EuroDOCSIS 3.0. Dochází k postupnému vytlačování a omezování analogové 

televizní nabídky na úkor moderního digitálního vysílání, které nabízí vyšší kvalitu 

příjmu, programy ve vysokém rozlišení a jejich větší výběr. V roce 2010 byla síť 

UPC dostupná zhruba půl druhému milionu klientů. 

UPC během své existence rozšiřuje své pokrytí nejen výstavbou nových tras, 

ale také pohlcováním menších firem, které vyuţívají podobných technologií, např. se 

dne 1. září 2007 sloučila se zanikající společností Karneval Media s.r.o. K 1. lednu 

2009 převzala společnost Kabelovou televizi Karviná, a.s a dne 1. října 2010 se 

sloučila se zanikající společností Forcable s.r.o. [6, interní informace] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/DOCSIS
http://cs.wikipedia.org/wiki/DVB-C
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=RFoG&action=edit&redlink=1


 

 
 

3.2 Ekonomický vývoj  

V roce 2006 se poprvé počet zákazníků překročil hranici 500 000. V tomto roce 

společnost rovněţ úspěšně zahájila poskytování hlasových sluţeb a během několika 

měsíců zaujala postavení hned za tradičně největším národním telekomunikačním 

operátorem. V roce 2006 se společnost soustředila na zkvalitnění a další rozvoj 

sluţeb zákazníkům, na rozvoj kabelových a satelitních televizních sluţeb 

v podmínkách nastupující digitalizace pozemního televizního vysílání. Vedle toho 

zahájila procesy vedoucí k podstatnému rozšíření společnosti formou akvizice jiných 

subjektů působících ve stejném segmentu trhu. Vše vedlo k podstatnému navýšení 

trţeb za prodej svých sluţeb a také k navýšení zisku.  

Vysoké ztráty UPC od roku 2007 zapříčinila podniková strategie, která spočívá 

v odkupování sítě konkurenčních kabelových společností, za příliš vysoké částky.   

Navíc se vyskytli další investice k modernizaci těchto sítí. Tyto ztráty nejsou hrazeny 

z bankovních úvěrů, zatím je hradí mateřská společnost Liberty Global. Například 

společnost Karneval Media s.r.o. byla odkoupena za 9 miliard korun a další náklady 

v řádech milionů byly vynaloţeny na modernizaci této sítě.  

V roce 2010 byla společnost stále ztrátová, méně však jak v roce 2009, přesné 

čísla však nemám k dispozici. Na rok 2011 společnost předpovídá návrat do kladných 

čísel v zisku, tomu má napomoci hlavně nová sluţba v televizním vysílaní jako je 

např. moţnost sledování 3D televize, ale hlavně nový projekt, který je zatím 

obchodním tajemstvím. Společnost si však od něj slibuje velké úspěchy. Tento 

produkt je zatím testován v Maďarsku a v Polsku, kde slaví úspěch. [interní 

informace] 

 



 

 
 

 

         Graf č. 1. Výše trţeb společnosti, v tis. Kč [interní informace + vlastní zpracování]   

 

 

Graf č. 2. Hospodářský výsledek společnosti, v tis. Kč [interní informace + vlastní zpracování] 

 

3.3 Společnost Liberty Global 

Liberty Global je vedoucí mezinárodní společností provozující pokročilé 

obrazové, hlasové a širokopásmové internetové sluţby prostřednictvím kabelových  

společnosti Liberty Global Europe, která sídlí v Nizozemsku. K 30. 6. 2010 

provozuje Liberty Global nejmodernější širokopásmové komunikační sítě ve 14 

zemích světa pod značkou UPC, v Evropě je to např. Unitymedia (Německo), 

Cablecom (Švýcarsko) a Telenet (Belgie), dále v Chile a Austrálii. Aktivity Liberty 
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Global také zahrnují významný obchod s programy, které provozuje její společnost 

Chellomedia v Evropě. [7] 

 

3.4 Společnost UPC Direct 

V září roku 2000 odstartovala první placená digitální satelitní televize v České 

republice – UPC Direct. UPC Direct je první česká satelitní digitální platforma 

(nepočítáme-li krátký neúspěšný pokus platformy Multichoice Kaleidoscope, která se 

v ČR objevila v devadesátých letech), která je jiţ od svého počátku placená. Tato 

platforma pouţívá kryptovací systém CryptoWorks a Nagravision. Tato společnost 

vysílala nejprve téměř deset let ze satelitů Astra, od 15. května 2010 ale přešla na 

satelity¨Thor 5 a Thor 6 z nové orbitální pozice 0,8°W. 

UPC DTH s.à.r.l. se specializuje na poskytování programů satelitní televize pro 

spotrebitele ve střední Evropě. Společnost, zaloţená roku 2010 slouţí účastníkům, 

dříve vlastněných různými subjekty UPC na čtyřech klíčových trzích: Maďarsku, 

České republice, Slovensku a Rumunsku. UPC DTH s.à.r.l. působí v Maďarsku, 

České a Slovenské republice pod značkou UPC Direct. V Rumunsku je UPC DTH 

s.à.r.l. známo pod značkou Focussat.  

Od 01.06.2010 se sluţby soustředí do Lucemburska (UPC DTH s.à.r.l.). 

Vlastníkem UPC Direct je společnost Liberty Global. [8,9] 

 

3.5 Konkurence  

Největší konkurence společnost UPC Česká republika je společnost Telefónica 

O2 Czech Republic. je firma patřící do nadnárodní skupiny telefonních operátorů 

Telefónica O2. Je poskytovatelem kompletního spektra ICT sluţeb. V současnosti 

provozuje více neţ sedm miliónů mobilních a pevných linek. 

V Česku společnost provozuje jako jediná pevnou i mobilní telefonní síť a to 

pod značkou O2. V roce 2009 byla Telefónica O2 Czech Republic sedmou největší 

českou firmou podle dle výše trţeb (59,889 mld.) a třetí největší českou firmou dle 

výše zisku (14,877 mld.). Na konci září roku 2009 společnost zaměstnávala 7 716 

zaměstnanců. V září 2010 měla firma 4 856 000 mobilních zákazníků a 1 686 000 

pevných linek. [10 + interní informace] 

Finanční výsledky za 1. aţ 3. čtvrtletí roku 2010 ukázaly následující: 

http://www.parabola.cz/cz-sk/upc-direct/zakladni-informace-cz/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Multichoice_Kaleidoscope&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/90._l%C3%A9ta_20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=CryptoWorks&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagravision&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Telef%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/ICT
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Desk%C3%BDch_firem_podle_tr%C5%BEeb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Desk%C3%BDch_firem_podle_tr%C5%BEeb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_%C4%8Desk%C3%BDch_firem_podle_tr%C5%BEeb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miliarda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miliarda


 

 
 

Celkový počet pevných linek poklesl do konce září 2010 meziročně o 5,8 % na 

1 686 tisíc. Ve třetím čtvrtletí 2010 dosáhl čistý pokles počtu pevných linek 23 tisíc, 

o 22,8 % méně oproti druhému čtvrtletí a o 31,8 % méně oproti prvnímu čtvrtletí 

2010. Důvodem byl nárůst počtu zákazníků vyuţívajících sluţeb vysokorychlostního 

internetu bez hlasového paušálu. 

Počet přípojek ADSL dosáhl na konci třetího čtvrtletí 2010 výše 777 tisíc, 

meziročně o 11,3 % více, kdyţ čistý přírůstek ve třetím čtvrtletí 2010 dosáhl 20 tisíc. 

Počet zákazníků sluţby O2TV dosáhl 131 tisíc. [interní informace] 

 

Srovnání společnosti UPC Česká republika a Telefónica O2 Česká republika.  

První srovnání se týká ADSL a kabelu. Nejnovější stav jejich duelu, měřeného 

opět formou čtvrtletních přírůstků, ukazuje následující obrázek. V případě Telefóniky 

jde pouze o její maloobchodní přípojky. [11] 

 

 

Graf č. 3.  Srovnání čtvrtletních přírůstků internetových přípojek od UPC a O2 [11] 

 

Jak je z grafu patrné, i zde došlo k obratu: zatímco první dva kvartály vítězilo 

UPC, ve třetím se situace obrátila a zvítězilo ADSL od Telefóniky.  A to jak díky 

nárůstu nových přípojek na vlastní straně (o 17 000), tak i díky poklesu na straně 

UPC, kterému přibylo jen 6800 nových přípojek. 



 

 
 

Jako kdyby se zde jednalo o nějaké vlny: nějakou dobu je kabel v získávání 

nových zákazníků úspěšnější neţ ADSL, aby se následně situace obrátila ve prospěch 

ADSL – a pak se celý cyklus zase opakoval. 

Celkově se tak UPC se svým kabelovým Internetem dostalo na konci třetího 

kvartálu těsně pod hranici 400 tisíc přípojek (konkrétně na 399 tisíc). Dosaţení 

„kulatých“ 400 tisíc pak mohlo ohlásit ve druhé polovině října. Coţ by odpovídalo 

„tempu“ cca jednoho tisíce přípojek za polovinu měsíce (či dokonce ještě méně), a 

tím cca 6 tisíc přípojek za (čtvrtý) kvartál. 

Zapomenout ale nesmíme ani na jinou oblast, kde si Telefónica a UPC 

vzájemně „lezou do zelí“ a soupeří. Konkrétně na jejich souboj s pevnými 

telefonními linkami na straně UPC, a IPTV sluţbou O2 TV. Situaci ukazuje 

následující graf, s celkovými počty přípojek (nikoli přírůstky). Z tohoto grafu je 

ihned patrné, ţe zde se ţádný vývoj v cyklech neodehrává. Zde po celou dobu tohoto 

vzájemného souboje vede UPC: [11] 

 

 

 Graf č. 4. Srovnání celkových telefonních přípojek od UPC a O2 [11]  

Jak je také vidět, sluţbě O2TV se aţ tak nedaří – kdyţ v poslední době dokonce 

přichází o klienty. A to nikoli kvůli konkurenci od T-Mobile, která se svými 

televizními sluţbami přichází aţ nyní, zatímco ve  třetím kvartále (kterého se graf 

týká) je ještě nenabízela. 

http://www.upc.cz/o-upc/pro-novinare/tiskove-zpravy/TZ-upc-internet-ma-pres-ctyri-sta-tisic--ceskych-domacnosti/2093/20932816.html


 

 
 

Pravdou ale je, ţe ani UPC se svými televizními sluţbami nezaţívá kdovíjaký 

rozkvět. Jak ukazuje následující graf, stále pokračuje „přesun“ zákazníků z analogové 

na digitální kabelovou televizi. Ale v celkovém součtu, i se započítáním zákazníků 

vyuţívajících satelitní televizi od UPC, dochází k postupnému poklesu. [11] 

 

                                

             Graf č. 5. Celkový počet a struktura abonentů TV sluţeb UPC [11] 

 

 

Nelze zhodnotit, jestli se jedná jen o „přelévání“ televizních diváků k jiným 

formám šíření televizního signálů či jiným poskytovatelům, nebo zda i tam dochází 

k úbytku a celkovému poklesu zájmu o klasickou televizi. Ono se ani není čemu divit 

v televizi je stále více nechtěných reklam, stále méně chtěného obsahu, a ceny 

televizních sluţeb jsou stále vyšší a vyšší.   

Na závěr lze shrnout, ţe společnost UPC vykazuje největší zájem zákazníků o 

sluţbu telefon. Televizní a internetová sluţba vykazuje úbytek zájmu ze strany 

zákazníků.  

   

 

 

 

 



 

 
 

4. Analýza marketingového mixu vybrané společnosti 

Předmětem podnikaní společnosti UPC Česká republika je zejména 

poskytování sluţby pevné telefonní sítě, šíření rozhlasového a televizního signálu, 

sluţby přenosu dat a sluţby přístupu k síti Internet, pronájem okruhů.  

V předcházející kapitole jsem popisovala jednotlivé části marketingového mixu 

obecně, nyní je budu aplikovat a analyzovat na konkrétní společnosti. 

 

4.1   Produkt   

Hlavním produktem společnosti UPC Česká republika je poskytování 

televizního vysílání, sluţby k přístupu k Internetu a poskytování pevné telefonní sítě. 

 

Televize  

Digitální televize od UPC nabízí svým klientům tři základní tarify. Nejmenší 

balík Starter je sestaven ze základních českých a i slovenských programů a obsahuje i 

kanály ve vysokém rozlišení Jejich příjem však vyţaduje přiobjednání HDPVR boxu 

značky Kaon, který kromě vysílání HDTV umoţňuje i záznam televizních pořadů na 

integrovaný pevný disk nebo funkci time-shift - přesun v čase u ţivého vysílání. Ke 

Starteru si můţe zákazník zvolit různé tématicky zaměřené balíčky, z nichţ většina je 

součástí vyššího tarifu Standard. Sada programů Standard obohacuje obsaţené 

balíčky Starteru o verze některých kanálů ve vysokém rozlišení. Doobjednat si lze 

další prémiové stanice včetně HBO, Cinemaxu nebo celé rodiny Discovery. 

Kompletní sestava všech více neţ 100 televizních programů včetně HD kanálů nese 

název Supreme. Ke všem třem zapůjčuje společnost UPC zdarma standardní set-top 

box značky Handan, součástí dodávky je i 30 rozhlasových stanic.  

Kromě odběru televizního programu dostane klient automaticky několik dalších 

sluţeb, mezi něţ patří elektronický programový průvodce (EPG) nebo moţnost 

přepínat si u vybraných kanálů zvukové stopy v různých jazycích včetně příjmu ve 

standardu Dolby Digital. 

UPC televize vyuţívá standardu DVB-C, coţ s sebou nese několik výhod ve 

srovnání s konkurenční technologií IPTV. Sledovaný televizní program neubírá 

přenosovou rychlost internetu, pokud tedy zákazník sleduje jakýkoliv program (i ve 

vysokém rozlišení), rychlost internetového připojení neklesá. DVB-C tunery se čím 

http://cs.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://cs.wikipedia.org/wiki/EPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/IPTV


 

 
 

dál víc prosazují v moderních televizních přijímačích, kde je najdeme spolu se 

standardním DVB-T tunerem pro příjem terestrického (pozemního) vysílání. Odpadá 

tedy nutnost připojovat DVB-C set-top box nebo si připlácet za HDPVR pro příjem 

kanálů ve vysokém rozlišení, stačí si dokoupit modul se smart kartou za jednorázový 

poplatek. 

V roce 2010 vyuţívalo digitální kabelovou televizi od UPC celkem 524 000 

domácností. 

Tarif 
Počet 

programů 
Volitelné tématické balíčky 

Starter více neţ 30 

Plus, Super film, Filbox, Hustler TV, Relax, 

Darwin, Sport, News 

Standart Více neţ 80 Plus, Super film, Filbox, Hustler TV 

Supreme více neţ 100  -  
Tabulka č. 1. Přehled tarifů u sluţby televize [6 + vlastní zpracování] 

 

Internet 

Internet od UPC si lze objednat v několika různých variantách, které se od sebe 

liší nejen rychlostí stahování a odesílání dat, ale také různým počtem i velikosti 

emailových schránek a FTP prostorů nebo přidělených dynamických IP adres, které 

automaticky přiděluje DHCP server. Tyto a další doplňkové sluţby včetně statických 

IP adres si lze za pravidelný měsíční paušál dále rozšiřovat. 

Internetové připojení od UPC pracuje s protokolem EuroDOCSIS ve verzích 

2.0 a 3.0 s vyuţitím technologií FTTx (FTTN a FTTB podle dosahu optického 

vlákna). Zatím co tři pomalejší tarify jsou dostupné v celé síti UPC, kde lze vyuţívat 

sluţby internetu, dva nejrychlejší pouze v lokalitách EuroDOCSIS 3.0. Zde je také 

dostupný internet pro firmy a ţivnostníky. Všechny nabízené tarify nemají limity na 

objem přenášených dat ani agregaci mezi uţivateli, takţe reálné rychlosti odpovídají 

uváděným specifikacím. 

Ke všem tarifům zapůjčí společnost UPC zdarma standardní modem, k němuţ 

lze UTP/FTP kabelem připojit jedno zařízení zákazníka ([počítač], router, switch 

apod.), na ED2.0 síti jde o modemy značky Motorola a Cisco, na ED3.0 pouze 

Motorola. V případě, ţe má klient zájem o vytvoření bezdrátové sítě doma nebo v 

kanceláři a připojení aţ čtyř zařízení po kabelu, můţe si za měsíční poplatek objednat 

http://cs.wikipedia.org/wiki/FTP
http://cs.wikipedia.org/wiki/IP
http://cs.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://cs.wikipedia.org/wiki/FTTx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modem
http://cs.wikipedia.org/wiki/UTP
http://cs.wikipedia.org/wiki/Router
http://cs.wikipedia.org/wiki/Switch


 

 
 

wifi modem, který v sobě integruje funkce routeru. Na obou typech sítí jde o zařízení 

značky Cisco. Wifi modemy podporují nejmodernější technologie zabezpečení 

bezdrátové sítě WPA2 Personal či Enterprise s šifrováním TKIP+AES. 

UPC SmartGuard je bezpečnostní software od společnosti F-Secure, který 

chrání počítač před hrozbami z internetu. Obsahuje mj. firewall, anti-spyware, anti-

spam pro emailové klienty nebo rodičovskou kontrolu s pokročilými moţnostmi 

nastavení. Jedná se o doporučenou doplňkovou sluţbu ke všem internetovým 

nabídkám pro domácnosti, u firemní nabídky je standardní součástí všech tarifů 

licence na jeden počítač. 

V roce 2010 vyuţívalo internet od UPC celkem 408 000 zákazníků. 

 

Tarif                    Download [Mb/s] Upload [Mb/s] 

Internet pro domácnosti  

Internet 1 Mb 1 0,25 

Fiber Power 10 10 1 

Fiber Power 25 25 1,5 

Fiber Power 50 50 5 

Fiber Power 100 100 10 

Internet pro malé firmy a ţivnostníky 

Fiber Business 15 15 3 

Fiber Business 40 40 4 

Fiber Business 

110 110 10 
            Tabulka č. 2. Přehled tarifů u sluţby internet [6 + vlastní zpracování] 

 

Telefon  

Telefonních tarifů nabízí UPC celkem pět, číslovka v názvu u čtyř z nich značí 

výši měsíčního paušálu s výjimkou telefonu Basic. Kredit 50 a 150 se liší v počtu 

volných minut na pevné telefonní linky v Česku, Kredit 350 do nich zahrnuje i 

mezinárodní zónu 0. 50 volných minut tarifu Kredit 200 se vztahuje ke všem českým 

mobilním sítím, proto jej vyuţívají klienti, kteří volají více mezi různými mobilními 

operátory. Tarif Basic za stálý měsíční paušál neobsahuje ţádné volné minuty. U 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wifi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spyware
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spam
http://cs.wikipedia.org/wiki/Licence


 

 
 

všech variant se po provolání volných minut účtuje hovorné stejným způsobem, u 

tarifu Basic ihned, hovory v síti UPC včetně Klientského centra nejsou nijak 

zpoplatněny a neodečítají se z volných minut. 

S UPC telefonem lze kromě klasických hovorů provozovat i konferenční 

hovory s více účastníky nebo vyuţívat hlasovou schránku pro záznam zmeškaných 

hovorů. Mezi další pokročilé funkce patří pozdrţení nebo přesměrování hovoru, 

zobrazení čísla volajícího, kontrola odchozích volání, odmítnutí příchozích hovorů ze 

skrytých čísel nebo identifikace volané stanice. 

Telefon od UPC vyuţívá pro svoji činnost protokol PacketCable. K připojení 

do sítě slouţí modem s integrovaným adaptérem pro telefonní sluţby, kterým jsou 

vybavena všechna zařízení na síti ED3.0 a většina ED2.0 modemů. K jednomu 

modemu můţe klient připojit aţ dvě linky prostřednictvím standardního konektoru 

RJ11. 

Kaţdému zákazníkovi UPC zapůjčí standardní šňůrový telefon nebo si můţe za 

příplatek nechat nainstalovat bezdrátový telefonní přístroj. Na síti UPC se setkáme s 

telefony Panasonic, Philips a Siemens. Všechny jsou vybaveny monochromatickým 

podsvíceným displejem a podporují výše zmíněné funkce, vyuţít však lze i vlastní 

telefon nebo fax. 

Noví klienti dostávají telefonní čísla z rozsahu společnosti UPC, nicméně 

stávající zákazníci sluţeb jiného poskytovatele mohou vyuţít zpoplatněné sluţby 

portace telefonního čísla. 

V roce 2010 vyuţívalo telefon od UPC celkem 187 000 zákazníků. 

 

Tarif Volné minuty Uplatnění volných minut 

Basic 0  - 

Kredit 50 100 všechny pevné linky v Česku 

Kredit 150 300 všechny pevné linky v Česku 

Kredit 200 50 všechny mobilní linky v Česku 

Kredit 350 1000 

všechny pevné linky v Česku a v mezinárodní zóně 

0 
Tabulka č. 3. Přehled tarifů u sluţby telefon [6 + vlastní zpracování] 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PacketCable&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=RJ11&action=edit&redlink=1


 

 
 

4.2   Cena 

Cena sluţby je ve formě měsíčního paušálu, jehoţ výše se stanoví od konkrétní 

sluţby nebo sluţeb. V paušálu je zahrnuto, připojení, instalace, pronájem zařízení, 

samotná sluţba a také koncesionářské poplatky. 

Kalkulace ceny se provádí rozdělením na přímé a nepřímé náklady. Do 

přímých nákladů se započítávají náklady na techniku, které činí např. u internetu 16 

Kč/ 1Mega kapacity, tuto techniku poskytuje montáţní společnost UPC Holands 

prostřednictví páteře Aorta. Na tuto páteř se napojuje kabelová síť, vedená po celé 

Evropě, která se dále napojuje do cílových prostor ke svým klientům. Další přímou 

poloţkou je náklad na cestu. Tento náklad na 1m se vypočítá podle počtu 

potenciálních klientů v cílovém sektoru a počtem odpisovaných měsíců, coţ u 

kabelových sítí činí 180 měsíců. Další přímé náklady jsou provize za prodej a platy 

techniků. Mezi nepřímé náklady patří náklady na zaměstnance, jako je management, 

sekretářky, operátorky, zaměstnanci v personálním a ekonomickém oddělení atd., 

dále zde patří náklady na auta, benzín, osvětlení a elektřina pracovních prostor atd. 

Celkový součet těchto nákladů se musí vydělit 12, jelikoţ jsou tyto náklady vedeny 

jako roční. Následně se přičte marţe, která se kaţdým rokem mění, obvykle se 

pohybuje kolem 20% z nákladové ceny.  

 

 

Graf č. 6. Ceny tarifů u sluţeb televize [ 6 + vlastní zpracování] 
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Graf č. 7. Ceny doplňkových balíčků [ 6 + vlastní zpracování] 

 

 

Graf č. 8. Ceny tarifů u sluţby internet pro domácnosti [ 6 + vlastní zpracování] 

 

Výjimka je u ceny za Tarif Internet 1Mb a to pokud si zákazník platí pouze 

internet je to za danou cenu 199 Kč. Pokud, ale si zákazník platí sluţbu televizi a 

telefon dostává tento tarif u sluţby internet zdarma.  
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Graf č. 9. Ceny tarifů u sluţby internet pro firmy [ 6 + vlastní zpracování] 

 

Cena pro velké národní a mezinárodní firmy se stanovuje individuálně. Podle 

počtu přípojek a kabeláţe. Propočet ceny má na starosti obchodní zástupce pro B2B 

(Business to Business) zákazníky, který je speciálně školen pro tyto účely.    

 

                                                                                                          

Tabulka č. 10. Ceny tarifů u sluţby telefon [6 + vlastní zpracování] 
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kterých si zákazník lehce najde kontaktní formulář. Skrze něj si můţe objednat 

sluţbu, nebo nahlásit poruchu či výpadek. Po doručení formuláře operátorka volá 

zákoníkoví ohledně termínu uskutečnění objednané sluţby nebo servisu. Uzavření 

smlouvy se zákazníkem se uskuteční aţ při instalaci sluţby prostřednictvím technika. 

I pro zákazníka je tato metoda výhodná, jelikoţ ho nic nestojí a je pro něj pohodlná. 

Nevýhodou je, ţe zákazník můţe někdy čekat i týden na zpětnou vazbu od 

operátorky, závisí to na počtu takto poslaných formulářů. Přes tento distribuční kanál 

se uzavře 45 % ze všech smluv. 

 

 

                      Obrázek č. 1. Webové stránky společnosti UPC Česká republika, a.s. [6] 

 

Další moţnou distribuční cestou je zákaznická linka. Ta také není pro 

společnost příliš nákladná, a pro zákazníky, kteří vyuţívají sluţbu telefon od 

společnosti UPC také velmi oblíbená, protoţe za ní neplatí. Ostatní zákazníci, kteří 

volají na zákaznickou linku přes pevný nebo mobilní telefon si tento hovor platí. 

Vyuţívají ji hlavně zákazníci, kteří nemají internet, nebo neradi dlouho čekají na 

telefon od operátorky. Uzavření smlouvy probíhá stejným způsobem jako u 

distribuce přes internet. Přes tento distribuční kanál se uzavře 30 % smluv 

Promotion box je distribuční kanál, který slouţí více jako reklama, neţ prodejní 

místo. Tyto boxy jsou umístěny ve velkých nákupních centrech. V Ostravě je 

najdeme ve Futuru, v Shopping parku, v Intersparu a také v NC Galerii. Tyto boxy 

můţeme najít i ve městech jako je např. Praha, Brno, Plzeň, Pardubice, Ústí nad 



 

 
 

Labem, Opava a Zlín. Zákazník si zde můţe objednat sluţbu a na místě podepsat 

smlouvu, nebo také můţe uzavřít smlouvu aţ při instalaci sluţby. Zákazník si zde 

nemůţe objednat servis na závadu u poskytované sluţby, ani ukončit sluţbu. Obojí 

musí provést buď přes internet, nebo na zákaznické lince. Počet takto uzavřených 

smluv činí asi 1 promili z celkových objednávek. Měsíčně se touto formou distribuce 

uzavře přibliţně 30 smluv.  

 

  

                            Obrázek č. 2. Promotion box umístění ve Futuru v Ostravě [vlastní zpracovaní] 

 

Poslední distribuční kanál je osobní prodej. Při této distribuční cestě společnost 

vyuţívá obchodní zástupce pracující na ţivnostenský list, a to z důvodu sníţení 

nákladů. Osobní prodejci se rozdělují na tři skupiny. První skupina podomní prodejci 

chodí po domácnostech Door to Door (DTD) a nabízejí sluţby. Tato skupina 

prodejců se skládá ze studentů a důchodců. Druhou skupinu tvoří prodejci, kteří 

nabízejí sluţby malým firmám Small Office Home Office (SOHO). Nejvýznamnější 

a také nejmenší skupinu tvoří prodejci nabízející sluţby velkým národním a 

nadnárodním firmám Business to Business (BTB, B2B), nabízí sluţby národním a 

mezinárodním firmám.  

 

 

 



 

 
 

4.4   Propagace  

Reklama  

Společnost UPC Česká republika si sama nevytváří reklamu, ale najímá si 

reklamní agenturu, která vytvoří reklamu podle zadaných parametrů od společnosti 

UPC. Výše ceny za reklamní kampaň se odvíjí od jejího rozsahu.  

Společnost vyuţívá veškerá dostupná média jako je tisk, reklama se nachází jak 

v novinách např. Mladá fronta, Hospodářské noviny, ale i v novinách jako Blesk a 

Aha apod. Další tištěná reklama se nachází v časopisech pro ţeny, Ţena a ţivot, 

Maminka, pro muţe, Svět Motorkářů, a v neposlední řadě i v časopisech pro mládeţ, 

Bravo, BravoGirl. Pro kaţdý časopis se navrhuje reklama „šitá na míru“, aby zaujala 

čtenáře.  

Dalším vyuţívaným médiem je televize. Dříve běţela reklama na 

veřejnoprávních televizích jako je Nova, nebo Prima. Tyto reklamní spoty byly pro 

společnost příliš nákladné a v dnešní době je nevyuţívá. Naopak si pro svou 

propagaci vytvořili, v poskytované sluţbě televize, vlastní propagační kanál UPC 

Expres, který je vysílán jak v analogové tak digitální formě.  

Společnost UPC také vyuţívá také rozhlas prostřednictvím veřejných radií, pro 

šíření svých nabídek. 

Největší forma propagace je však na internetu a to pomocí vlastních webových 

stránek, ale především je to forma internetových reklam nazývající se S-klik. Tyto 

reklamy se vyskytují na nejčastěji navštěvovaných stránkách jako např. Seznam a 

v dnešní době nejčastěji navštěvované stránky Facebooku. Náklady na tuto formu 

nejsou nijak vysoké, jelikoţ společnost platí pouze za „kliknutí“ jednotlivým 

uţivatelem.  

 Další moţností propagace jsou billboardy u cest a jiţ zmíněné promotion boxy. 

Tyto boxy jsou umístěny ve velkých nákupních centrech, kde hlavní činností není 

prodej nýbrţ propagace. Úkolem těchto boxu je zviditelnit společnost UPC a 

nabízené sluţby. Poslední moţností je adresná a neadresná korespondence formou 

letáku.        

 

 

 

 



 

 
 

Podpora prodeje 

Další vyuţívaným propagačním kanálem je podpora prodeje prostřednictvím 

nabízených slev a moţností spojení nabízených sluţeb do tzv. balíčků. 

Slevy i balíčky jsou poskytovány jen novým zákazníkům, tak i zákazníkům, 

kteří jiţ někdy vyuţívali sluţeb společnosti.  

 

 

Tarif 

Cena za měsíc 

[Kč] Sleva  

Televize starter 302   98 Kč/měs. na 12 měsíců 

Internet Fiber Power 

10 494 299 Kč/měs. na 12 měsíců  

Intertet Fiber Power 

25 599 399 Kč/měs. na 12 měsíců 

Internet Fiber Power 

25 
599 

399 Kč/měs. na prvních 12 měsíců 

a 499 Kč/měs. na dalších 12 

měsíců 
  Tabulka č. 4. Přehled nabízených slev u sluţeb [6 + vlastní zpracování] 

 

                                 

  

UPC Fiber Power 

25 + DTV Standart 

UPC Fiber Power 

25 + DTV Starter 

UPC Fiber 

Power 10 + 

DTV Starter + 

Basic 

Televize  

Standart                               

(více neţ 80 

programů) 

Starter                                         

(více neţ 30 

progrmů) 

Starter                                         

(více neţ 30 

progrmů) 

Internet  aţ 25/1,5 Mb/s aţ 25/1,5 Mb/s aţ 10/1 Mb/s 

Telefon 

moţno přikoupit                            

např. Kredit 50 

moţno přikoupit                            

např. Kredit 50 
Basic 

Cena měsíčně 

[Kč] 
899 699 594 

Tabulka č. 5. Přehled nabízených balíčků [6 + vlastní zpracování] 

    

 Další moţnost propagace je veřejná publicita, kterou společnost vyuţívá 

prostřednictvím svého mluvčího. A také samozřejmě spokojenost zákazníků. 

 

 



 

 
 

4.5   Procesy 

Pracovní proces začíná jiţ při objednávce zákazníka, buď přes internet, 

zákaznickou linku, nebo obchodního zástupce. Objednávky se rozdělují mezi 

operátorky a ty zpátky telefonují zákazníkovi, kvůli domluvě zprovoznění sluţby na 

určitý den, a hodinu. Operátorka nyní vypíše zakázkový list s domluvenými údaji. 

Všechny zakázkové listy, objednané na určitý den, se kaţdé ráno posílají pře internet 

dodavatelům, servisním společnostem, aby pracovníci věděli, co mají dělat. Technici 

servisních společností chodí k zákazníkům domů, kvůli instalaci objednaných sluţeb, 

které jsou zaznamenány na zakázkovém listě.  

 

Obrázek č. 3. Schéma objednávky [vlastní zpracování] 

 

4.6   Lidé  

Zaměstnanci  

Společnost UPC Česká republika je velká národní firma, která nyní zaměstnána 

465 zaměstnanců. V čele společnosti stojí Generální ředitel, odpovědný za chod 

společnosti. Ta je rozdělena na určité úseky, které jsou vedeny hlavním manaţerem. 

Obchodní oddělení je vedeno obchodním ředitelem, který zodpovídá za osobní 

prodejce a operátorky. Projektové oddělení je rozděleno mezi projektového manaţera 

a projektového specialistu. Projektový manaţer má za úkol vést oddělení datové sítě. 

Projektová specialista vede oddělení IT a nízké infrastruktury a oddělení 

programátorů. Specifické oddělení tvoří Generální rada, ta je vedena ředitelem, a pro 

toto oddělení pracují právníci, právní poradci a koordinátoři vnějších záleţitostí. 

Finanční oddělení vedené finanční ředitelem se stará o účetnictví, dohledem nad 

pokladnou, dohledem nad splatností, dohledem nad hmotným majetkem a také se 

stará o nestandardní agendu. Personální oddělení přijímá nové zaměstnance a také 

provozuje školení vlastních zaměstnanců, ale také dodavatelů. Poslední oddělení je 

marketinkové. Toto oddělení má za úkol vést marketing společnosti.  



 

 
 

Počet zaměstnanců se kaţdým rokem mění, největší počet zaměstnanců měla 

společnost v roce 1996, tehdy zaměstnávala celkem 800 zaměstnanců. Prudký pokles 

počtu zaměstnanců nastal v roce 1998 kdy z původních 700 zaměstnanců, zůstalo u 

firmy zaměstnáno pouze 486 zaměstnanců. Společnost tehdy zaměstnance 

nepropustila, pouze je přesunula mezi dodavatele pracující na ţivnostenský list. Toto 

opaření společnost provedla z důvodu sníţení nákladů. 

 

 

 

Graf č. 11. Počet zaměstnanců [interní informace] 

 

Zákaznici  

Zákazníci společnosti UPC Česká republika jsou rozdělení do tří skupin: 

1. Door to Door (DtD), sluţby jsou nabízeny domácnostem. 

2. Small Office Home Office (SOHO), sluţby jsou nabízeny malým firmám, 

ţivnostníkům 

3. Business to Business (BTB, B2B), sluţby se zde nabízejí národním a 

mezinárodním firmám.  

 

 4.7    Marketingový výzkum 

Cílem marketingového výzkumu je zjištění spokojenosti zákazníků 

s poskytovanými sluţbami. Které tarify u sluţeb jsou nejvíce pouţívané a proč? Jestli 

fakturovaná částka odpovídá kvalitě, a jaká forma reklamy zákazníky nejvíce 

oslovila.   

Marketingový výzkum byl proveden, prostřednictvím internetu, vyvěšením na 

diskusních fórech a také zasíláním dotazníků do emailových schránek uţivatelům 



 

 
 

společnosti UPC. Celkem bylo osloveno 150 respondentů, vyplněných dotazníků se 

vrátilo 100.  

 

Nejvíce poptávaným tarifem u sluţby televize je tarif Standart, vyuţívá ho     

42 % otázaných zákazníků.  Z důvodu výhodné nabídky za přijatelnou cenu pro 

zákazníky. Druhým vyuţívaným tarifem je Starter, pouţívá ho 36 % zákazníků. 

Nejméně vyuţívaný tarif je Supreme, pouţívá ho 13 % otázaných zákazníků, a to 

z důvodu vysoké ceny. Ze sta otázaných zákazníků televizní sluţbu nepouţívá 9 % 

respondentů.  

 

 

Graf č. 12. Struktura zákazníků vyuţívají sluţbu televize [vlastní zpracování] 

 

Nejvíce vyuţívaným tarifem u sluţby internet je tarif Fiber Power 25 vyuţívá 

ho 52 % otázaných zákazníků. Pro zákazníky je nejvíce přijatelný a to kvůli 

přijatelné ceně a kvalitě.  Zákazníci si tento druh tarifu platí z pracovních důvodů, ale 

také jen kvůli zábavě. Dalším nejvíce pouţívaným tarifem je tarif Fiber Power 10. 

Tento tarif pouţívají zákazníci především k zábavě a školní přípravě, vyuţívá ho     

25 % otázaných zákazníků. Tarif Fiber Power 50 pouţívá 16 % zákazníků, tento tarif 

zákazníci vyuţívají hlavně kvůli práci, ale najdou se i takoví, kteří tento tarif 

pouţívají jen k zábavě. Tarif Fiber Power 100 si platí 7 % z otázaných zákazníků, 

vyuţívají ho k práci. Poslední tarif 1Mb je poskytnut zákazníkům zdarma, pokud si 

platí sluţbu televizi a telefon. Tento tarif společnost poskytuje i zákazníkům, kteří 
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nemají počítač a tuto sluţbu nestojí. Společnost si tím zvyšuje rating, pokrytí ve 

sluţbě Internet.  Všichni otázaní zákazníci pouţívají sluţbu internet.  

 

 

Graf č. 13. Struktura zákazníků vyuţívající sluţbu internet [vlastní zprcování] 

 

Nejvíce poptávaný tarif u sluţby telefon je tarif Kredit 50, pouţívá ho 43 % 

otázaných zákazníků. Tento tarif si platí hlavně zákazníci, kteří si předplácí tzv. 

balíček sluţeb, kde je tento tarif zahrnut. Druhým, ale podstatně méně vyuţívaným 

tarifem je tarif Kredit 250, platí si ho 5 % otázaných zákazníků, a to kvůli výhodě 

volných minut na mobilní linky v České republice. Další vyuţívaným tarifem je 

Basic, platí si ho 4 % zákazníků, kteří mají tento tarif zahrnut v balíčku sluţeb. Tarif 

350 si platí pouze 1 % z otázaných respondentů a to kvůli výhodě volných minut na 

pevné linky jak v 4eské republice tak i v mezinárodní zóně. Tarif 150 nepouţívá 

nikdo z dotázaných respondentů. Telefonní sluţbu nepouţívá 47 % z otázaných 

zákazníků.    
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                  Graf č. 14. Struktura zákazníku pouţívající sluţbu telefon [vlastní zpracování]  

 

Na otázku jestli fakturovaná částka odpovídá kvalitě, odpovědělo 22 % 

zákazníků, ţe ano. Odpověď spíše ano zaškrtlo 36 % otázaných zákazníků a spíše ne 

zaškrtlo 25 % zákazníků. Nespokojení s fakturovanou částkou je 17 % otázaných 

zákazníků. A to z důvodů nesrovnalosti ve fakturách, a v nepřehlednosti faktur. 

 

 

        Graf č. 15. Názor zákazníků jestli fakturovaná částka odpovídá kvalitě [vlastní zpracování]  

 

Nejvíce otázaných zákazníků společnost získala díky doporučení od přátel nebo 

rodiny, celkem 37 % z otázaných. Z tohoto důvodu by společnost měla dělat na 

zákazníky dobrý dojem. To se jí však v dnešní době příliš nedaří. Nedávno byla 

odvysílaná reportáţ, která se týkala, vymáhaní peněz od svých zákazníků za ztracené 

zařízení. Toto zařízení však zákazníci vrátili buď přes servisní společnost, nebo 
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poštou. Takováto reklama určitě společnosti UPC nepřinese příliv zákazníků, právě 

naopak potenciální zákazníky odradí.  

 

 

  Graf č. 16. Jak se zákazníci dověděli o společnosti [vlastní zpracování] 

 

Na závěr lze shrnout, ţe zákazníci jsou se sluţbami i s cenou spokojeni. 

Rozhodující pro zákazníka je poměr kvalita a cena. Pomocí toho se rozhoduje, zda si 

sluţbu bude předplácet a který tarif bude vyuţívat. Zákaznici si však stěţují na formu 

smlouvy, není v ní obsaţena měsíční cena tarifu za danou sluţbu a ani celková cena 

za vyuţívané sluţby. Stává se i případy kdy zákazníci při podpisu smlouvy odmítají i 

jiţ nainstalované sluţby technikem a to z důvodu, ţe měsíční cena není součástí 

smlouvy. 
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5. Návrhy a opatření  

V této kapitole jsou vyjmenované návrhy a opatření, které by měli přispět 

k celkovému pozitivnímu chodu firmy, které by ještě více posílili postavení firmy na 

trhu, zkvalitnění sluţeb, které by přineslo růst počtu zákazníků a následně i zisku. 

 

Smlouva o poskytování sluţeb mezi společností UPC a zákazníkem není příliš 

dobře vyhotovena. Zákaznicí si velmi stěţují, ţe ve smlouvě není uvedena měsíční 

cena za sluţby a ani celková cena pokud zákazník odebírá více sluţeb. Mnoho 

zákazníků odstupuje od svého záměru vyuţívat sluţby od společnosti, právě 

z důvodu, ţe ve smlouvě není uvedena cena sluţeb. Tato cena je pouze uvedena 

v ceníku.   

U sluţby Internet bych společnosti doporučila zvýšit upload, toto rozhodnutí by 

přispělo ke zvýšení zákazníků u této sluţby a následně také ke zvýšení zisku.  

Kontrolovat práci od svých dodavatelů. A to jak osobních prodejců tak i u 

techniků servisních firem. Při zjištění jakéhokoliv porušení zavést sankce. Např. kdyţ 

prodejce chce prodat sluţbu za kaţdou cenu i za pouţití lţivých informací, taková 

situace například nastala, kdyţ se vypínal analog, prodejci strašili lidi vypínáním 

analogu u sluţby televize, tato sluţba se stále provozuje pouze v uţší nabídce.  U 

servisních společností to bývá především případ, kdy si nechávají zaplatit od 

zákazníka připojení sluţeb, které je buď zdarma, nebo se platí aţ při měsíčním 

vyúčtování sluţeb. Obě tyto situace „hází na společnost špatné světlo“ a odrazuje 

potenciální zákazníky. Kontrola by mohla probíhat telefonicky. Po nainstalování 

sluţeb servisní společností, by operátorka opětovně telefonovala zákazníkům a ptala 

se, jestli byli s technikem a obchodním zástupcem spokojeni a zda nedošlo 

k nějakému nedorozumění.  

Provozování zákaznického centra ve větších městech, ne jenom v Praze. 

Zákaznicí by byli více spokojeni a určitě by toto rozhodnutí přineslo i příliv nových 

zákazníků. Zákaznicí by chtěli mít místo, kde by mohli přijít pro radu.  

Zlepšit telefonní podporu, přijmout více operátorek, aby zákazníci nemuseli 

čekat desítky minut, v některých případech i hodiny neţ jsou spojeni s operátorkou. 

Aby zlepšení bylo efektivní, musela by společnost přijmout nejméně čtyři nové 

operátorky. Tohle telefonní spojení se můţe zákazníkovi i hodně prodraţit kdyţ 

nevolá z linky UPC. Zákazníci i potenciální zákaznicí, kteří se rozhodují o koupi 



 

 
 

sluţby, by jistě uvítali, kdyby spojení se zákaznickou linkou bylo zdarma pro 

všechny.    

Poslední návrh se týká vyúčtování sluţeb, které je nepřehledné. Měsíční 

vyúčtování bych zjednodušila a pouze v případě kdy klient bude mít zájem o 

podrobné vyúčtování, mohla by, táto forma vyúčtování být vhodná. Tuto 

nadstandardní sluţba by byla zpoplatněna. Návrh nového vyúčtování je obsaţen 

v příloze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6. Závěr  

Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti UPC Česká 

republika a. s. Cílem práce bylo popsat tuto firmu, její vznik a vývoj v čase, předmět 

podnikání a základní ekonomické ukazatele.  Dále je zde analyzován marketingový 

mix sluţeb společnosti na základě získaných informací z odborné literatury, který se 

skládá z produktu, ceny, distribuce, propagace, procesů, a lidí.  

Společnost UPC Česká republika a.s, je největší český provozovatel placených 

televizních, internetových a telefonních sluţeb. Podle údajů k 31. 12. 2010 aktivně 

vyuţívalo sluţby společnosti celkem 1 205 300 zákazníků. Během své existence 

neustále rozšiřuje své pokrytí nejen výstavbou nových sítí, ale také pohlcováním 

menších firem, které vyuţívají podobných technologií.  Společnost UPC je dceřinou 

společností Liberty Global, která své sluţby provozuje ve 14 zemích světa pod 

značkou UPC. Další popisovaná společnost je UPC Direct, která provozuje satelitní 

vysilání a jejím vlastníkem je taktéţ polečnost Liberty Global. 

Při analýze základní ekonomických údajů od roku 2004 do roku 2009 je 

zřejmé, ţe společnost je jiţ tři roky ve značné ztrátě. Tato ztráta byla hlavně 

způsobena podnikovou strategií, odkupování konkurenčních kabelových společností 

za příliš vysoké částky. V roce 2011 by společnost měla opět vykazovat zisky a to 

díky zavedením nových produktů jako je moţnost sledování 3D televize a také 

zajímavý produkt, který je zatím obchodním tajemstvím. Tento produkt je tetován 

v Maďarsku a Polsku a slaví zde velké úspěchy.  

Na základě provedené analýzy marketingového mixu na konkrétních 

produktech, jsou navrţená opatření, která by měla zlepšit ekonomickou situaci 

společnosti. Hledání nových zákazníků mezi velkými národními firmami, vybudovat 

klientské ve větších městech nejen v Praze, zlepšit telefonní podporu, u sluţby 

internet zvýšit upload, kontrolovat práci svých dodavatelů a u zjištění nedostatků 

provést sankce. Navrhnout novou smlouvu a uvést zde výši měsíčního paušálu za 

poskytovanou sluţbu. Také vytvořit nové zjednodušené vyúčtování a podrobné 

vyúčtování zpoplatnit.  Skrze tyto navrhnuté opatření by se mohl zvýšit zájem 

potenciálních zákazníků o nabízené sluţby, coţ by vedlo ke zlepšení postavení na 

trhu.   
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