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1 Úvod 

V době tržního hospodářského systému by cílem každé firmy mělo být dostatečné 

uspokojení potřeb zákazníka, prostřednictvím kterého firmy generují zisk, jenž by měl být 

také na požadované dostatečné úrovni. Na trhu nealkoholických nápojů tomu není jinak. 

 Společnosti působící na trhu nealkoholických nápojů produkují výrobky, které slouží 

primárně k uspokojení základních tělesných potřeb člověka, kam spadá i potřeba pití. 

Zákazníci si kupují nealkoholické nápoje, aby dokázali uspokojit tuto potřebu projevující se 

pocitem žízně. Některé druhy nealkoholických nápojů ale uspokojují i „složitější“ potřeby 

zákazníků než je jen uspokojování žízně. Spotřebitelé mohou nakupovat nealkoholické nápoje 

s cílem zlepšit jejich zdravotní stav, tím uspokojují potřebu jistoty a bezpečí. Zároveň mohou 

zákazníci kupovat nealkoholické nápoje značek, které konzumují jejich vzory, nebo přátelé, a 

tak se snaží zapadnout do určitých sociálních skupin. V tomto ohledu dochází k naplňování 

sociálních potřeb sounáležitosti. Některé značky nápojů mohou evokovat pocit bohatství a 

luxusu. Takové značky bývají velmi drahé a lidé si je kupují, aby dali najevo své vysoké 

postavení ve společnosti, což souvisí s potřebou uznání. Je tak patrné, že na první pohled 

obyčejná věc, jako může být například minerální voda, dokáže uspokojit celou řadu lidských 

potřeb. Záleží na každém spotřebiteli a důvodu, proč daný výrobek nakupuje. 

Všichni výrobci, kteří produkují nealkoholické nápoje, vedou mezi sebou konkurenční 

boj. Každá firma se snaží být lepší než její konkurenti. Snaží se prodat více kusů zboží, 

produkovat kvalitnější výrobky, či generovat vyšší zisk než ostatní společnosti v oboru. 

Konkurenční boj se v poslední době stále více přiostřuje, což je patrné i na počtech 

reklamních letáků, které jsou doručovány takřka každodenně do poštovních schránek 

spotřebitelů. Výrobci a prodejci se spotřebitele snaží nalákat na výhodné nabídky tak, aby 

spotřebitelé zakoupili právě jimi nabízené zboží v jejích prodejnách. Na této propagaci 

zpravidla spolupracují výrobci společně s obchodními řetězci, jelikož jim z této vzájemné 

spolupráce oběma plynou výhody. Mají také podobné cíle, hlavně být lepší než konkurence a 

mít větší zisky.  

Stále větší počet distribuovaných reklamních letáků začíná některé spotřebitele 

znechucovat, a tak pro ně ztrácejí smysl. Dochází k ignoraci veškeré tiskové inzerce, která je 

doručována do poštovních schránek. Někteří spotřebitelé si mezi letáky vybírají pouze ty, 

které je mají šanci oslovit. Tato diplomová práce zkoumá cenovou podporu prodeje, která 

byla inzerována maloobchodními řetězci prostřednictvím reklamních letáků. Jedná se tak o 

skupinu letáků, jež sleduje největší podíl adresátů, protože řetězce s potravinářským zbožím 
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navštěvuje za účelem nákupu většina obyvatel. A v době úspor se téměř každý snaží ušetřit, 

což se nevyhnulo ani sféře potravin, respektive nealkoholických nápojů. Proto lidé reagují na 

tyto akční nabídky. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat cenovou podporu prodeje, která je 

poskytována na kategorii zboží nealkoholických nápojů a je inzerována prostřednictvím 

reklamních letáků, u sledovaných obchodních řetězců.  
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2 Charakteristika trhu nealkoholických nápojů 

2.1 Analýza makroprostředí 

Každá firma působící na trhu je ovlivněna vnějším okolím. Makroprostředí je shodné 

pro všechny účastníky působící na daném trhu. Společnosti musejí brát v potaz změny 

jednotlivých ukazatelů a jejich trendy. Tomu by mělo odpovídat rozhodování a řízení jejich 

činností.  

2.1.1 Ekonomické faktory 

Růst ekonomiky 

Vyjadřuje se pomocí hrubého domácího produktu. Lepší vypovídací schopnost než 

absolutní hodnota ukazatele, má vývoj této veličiny v časovém horizontu. Od roku 2000 do 

roku 2008 docházelo každým rokem k nárůstu HDP oproti předchozímu období. Zlom nastal 

v roce 2009, kdy se projevil nástup finanční krize. Nastal meziroční propad HDP o 4,7 %. 

V následujícím roce 2010 se již ekonomika vyvíjela pozitivně a došlo k meziročnímu růstu 

HDP 2,7 %. Vyhlídky pro následující období nejsou příliš pozitivní. Pokud vůbec dojde 

k růstu české ekonomiky, bude to v řádech desetin procenta. Pesimističtější prognózy hovoří 

dokonce o poklesu HDP. 
[17]

 

Mzdy 

Výše minimální mzdy, která je stanovena státem, činí 8000 Kč měsíčně v hrubém 

vyjádření. Zaměstnavatel nesmí jít pod tuto hranici, pokud přijme zaměstnance na plný 

pracovní úvazek. 

Důležitější je vývoj hrubé průměrné mzdy, který vypovídá spolu s dalšími ukazateli o 

koupěschopnosti poptávky českých spotřebitelů. Tento ukazatel však má své chyby. Hlavním 

nedostatkem je, že je ovlivněn tzv. odlehlými hodnotami, které „táhnou“ průměrnou hodnotu 

nahoru. Podle ministerstva práce a sociálních věcí dosáhla v roce 2010 průměrná měsíční 

hrubá mzda 23 951 Kč. Výsledný mírný růst průměrných mezd byl zapříčiněn růstem 

v podnikatelském sektoru, ostatní oblasti ekonomiky stagnovaly, nebo dokonce klesaly 

v důsledku úsporných opatření. 
[18]

 

Inflace 

Průměrná meziroční míra inflace dosáhla za rok 2010 hodnoty 1,5 %. Nejaktuálnější 

údaje hovoří o tom, že v listopadu 2011 byla míra inflace 2,5 % v komparaci se stejným 

měsícem předchozího roku. Jsou tak odstraněny sezónní výkyvy. V následujícím období bude 
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pravděpodobně míra inflace stoupat v závislosti na zdražování energií a zvyšování daňového 

zatížení obyvatelstva. 
[19]

 

Nezaměstnanost 

V roce 2009 byla obecná míra nezaměstnanosti 6,7 %. V roce 2010 došlo ke zvýšení 

této hodnoty o 0,6 %. Výslednou hodnotou tedy bylo 7,3 %. Zvyšující se míra 

nezaměstnanosti není pro výrobce nealkoholických nápojů ani obchodníky příznivým jevem. 

Se zvyšující se mírou nezaměstnanosti se většinou snižuje koupěschopnost poptávky. 

Daňová problematika 

Od ledna roku 2010 platí snížená sazba DPH 10 %. Základní sazba DPH je 20 %. Od 

počátku roku 2012 došlo k navýšení dolní sazby DPH na 14 %. Zvyšující se daňové zatížení 

se odráží v cenách produktů, tedy i nealkoholických nápojích. Pokud bude stoupat daňové 

zatížení, porostou i ceny nápojů. 
[20]

 

2.1.2 Demografické faktory 

Populace 

Dle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 žije v České 

republice 10 562 214 obyvatel. Od posledního cenzu se počet zvýšil o přibližně 330 tisíc 

obyvatel. Hlavní příčinou je nárůst počtu cizinců žijících u nás. Díky růstu populace může 

docházet k rostoucí poptávce i po nápojích všeho druhu.
 [21]

 

Hustota zalidnění 

Průměrná hustota osídlení je 133,4 obyvatel/km
2
. V porovnání s celosvětovým 

průměrem je hodnota ČR přibližně desetinásobná. V komparaci s okolními evropskými státy 

je ukazatel podobný. Největší koncentrace obyvatelstva je ve velkých sídelních útvarech – ve 

velkých městech. Koncentrace obyvatel ve velkých městech a v jejich blízkosti je ve velké 

míře využívána i při obchodních aktivitách. Typický je příklad rozmachu nákupních center na 

periferiích velkých měst, kde je vysoká koncentrace zákazníků. Právě tam, kde je koncentrace 

potenciálních zákazníků nejvyšší, by měli producenti nealkoholických nápojů uskutečňovat 

nejintenzivnější podporu prodeje. 
[22]

 

Věková struktura 

V České republice se projevuje stejný trend jako ve většině ostatních evropských 

zemí. Dochází ke stárnutí obyvatelstva, což souvisí s problémem snižování porodnosti. 

Dalším důvodem je odkládání založení rodiny na pozdější věk, než tomu bývalo v minulosti. 
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Rodiny nejsou již tak početné jako dřív. Stárnutí populace je vyvažováno příchodem cizinců 

na naše území, jelikož ti přicházejí většinou mladí, v produktivním věku. Tento trend by měli 

časem zachytit i výrobci nealkoholických nápojů, bude ubývat dětí a mladých lidí na úkor 

starších obyvatel. 

2.1.3 Technologické a inovační faktory 

Nové technologie 

Nahrazení starých zařízení novými a modernějšími dokáže snížit výrobní náklady. 

Jsou tedy efektivnější, dokážou vyrábět kvalitnější produkt. Díky tomu může docházet ke 

zvýšení konkurenceschopnosti. Uspořené peněžní prostředky pak mohou být využity 

například k vývoji nového produktu, nebo úpravě stávajícího. 

Nahrazování surovin 

Někteří světoví výrobci testují využití nové suroviny, která dokáže zčásti, nebo 

dokonce docela nahradit cukr. Ten je ve velké míře obsažen hlavně v limonádách. Již dnes 

jsou sice využívána umělá sladidla, ta mají ale negativa. Hlavním nedostatkem je přítomnost 

pachuti. Dále se častěji diskutuje o jejich škodlivosti pro lidský organismus. Náhradou za cukr 

by se časem mohla stát stevia, což je rostlina pocházející z Jižní Ameriky. Její hlavní výhody 

tkví v tom, že neobsahuje kalorie a je čistě přírodního původu, neměla by tedy zatěžovat 

lidský organismus tak jako umělá sladidla nebo cukr. Společnost Coca Cola stevii využívá od 

roku 2008 v USA. V Evropě došlo k testování ve Francii, kdy byla stevia obsažena v nápoji 

Fanta Still, v níž byl snížen obsah cukru o 30 %. Možnosti využití této rostliny zkoumá i 

společnost Kofola. Se stevií je třeba zacházet opatrně, protože její sladivost je vysoká. Kdyby 

si výrobci nepohlídali výši podílu stevie, mohlo by dojít ke změně chuti nápoje, což by mohlo 

odradit věrné zákazníky. Ve vysokých koncentracích totiž její chuť připomíná lékořici. 

Výrobce Karlovarské minerální vody má z nového způsobu slazení respekt, jelikož 

v minulosti neslavili úspěch s jiným sladidlem. Budou tedy vyčkávat na reakci zákazníků 

velkých světových výrobců, jako je Coca Cola.
 [9]

 

2.1.4 Legislativní faktory 

Ochrana hospodářské soutěže 

Tato záležitost je hlídána Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zákon zakazuje 

společnostem uzavírat dohody, které vedou k narušení hospodářské soutěže mezi jednotlivými 

soutěžiteli – společnostmi. Společnosti nesmí zneužívat svého dominantního postavení na 
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trhu, jako je například stanovení velmi nízkých cen, sjednávání různých podmínek pro různé 

účastníky soutěže. V roce 2008 dostala Kofola pokutu 13,5 mil. korun za omezení 

konkurence. Určovala svým distributorům, za jaké ceny mají její výrobky prodávat.
 [23]

 

Zákon o obalech 

Zákon č. 477/2001 Sb. stanovuje podmínky, za jakých může výrobce uvést daný obal 

na trh. Dále popisuje povinnosti při nakládání s obaly a se souvisejícím odpadem. Stanovuje 

dále systém vícenásobného využití obalů, tzv. vratných obalů. 
[24]

 

Zákon o ochraně spotřebitele 

Zákon č. 634/1992 Sb. upravuje poctivost prodeje výrobků a služeb konečnému 

zákazníkovi. Obsahuje také výčet klamavých obchodních praktik, které jsou tímto zákonem 

zakázány. Výrobce musí zákazníkovi poskytnout dostatečné informace týkající se 

produktu.
[25]

 

2.1.5 Sociální kulturní faktory 

Tradice 

Česká republika je proslulá velkým počtem lázeňských zařízení. Tato tradice sahá již 

do 14. století, když začaly vznikat významné lázně. Lázeňství se začalo rozvíjet především 

díky hojnému výskytu léčivých a minerálních pramenů v oblasti českého masivu. Tradice 

lázeňství se projevila i v oblibě minerálních vod a pramenů, které trvá dodnes. Díky jejich 

druhové rozmanitosti existuje dnes na českém trhu mnoho druhů minerálek. Některé jsou 

produkovány ve velkém množství, příkladem může být Mattoni nebo Aquila z oblasti 

Karlových Varů. Jiné jsou stáčeny v menším měřítku, ovšem na trhu jsou také k nalezení, 

příkladem je Vincentka, která se stáčí v Luhačovicích.  

Vzdělání 

Vzdělání je nedílnou položkou, která ovlivňuje spotřebitelské chování zákazníků. 

Většinou platí zásada, že čím vzdělanější osoba je, tím kvalitnější výrobky nakupuje. 

Důvodem je to, že vzdělanější lidé mají obecně vyšší příjmy. Mohou si tedy dovolit připlatit 

za vyšší kvalitu. Proto je vzdělání jedním z hlavních kritérií při segmentaci zákazníků. 

Společnosti vyrábějící nealkoholické nápoje si musejí jasně stanovit, jaká je jejich cílová 

skupina, s níž souvisí i volba správné marketingové komunikace na podporu produktů. 
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Životní styl 

Poslední dobou se šíří vlna zdravého životního stylu. Většina lidí si uvědomuje, že 

zdraví je nejdůležitější v hierarchii jejich hodnot. Tomu se snaží uzpůsobit i styl jejich života, 

což se projevuje ve stravovacích návycích, se kterými souvisí i konzumace nápojů. Pokud 

člověk vyznává zdravý životní styl, snaží se žít aktivně. S aktivním životním stylem se 

ztotožňuje řada nealkoholických nápojů, které jsou v dnešní době moderní. Patří k nim různé 

iontové nápoje, nápoje s obsahem zvýšeného množství vitamínů a minerálů, které dokážou 

blahodárně působit na lidský organismus při nebo po fyzické aktivitě. Další charakteristikou 

tohoto stylu života je důraz na vzhled člověka a tím související kalorický přísun. Na trhu je již 

dnes mnoho nealkoholických nápojů, které jsou upraveny tak, aby obsahovaly co nejméně 

kalorií. Jedná se o tzv. nízkoenergetické nápoje, ve kterých se vyskytují umělá sladidla a jim 

podobné látky. Minerální vody mají v tomto trendu výhodu. Jejich neochucené varianty jsou 

často vyhledávány vyznavači zdravého životního stylu. 

2.1.6 Přírodní a ekologické faktory 

Podnebí 

Česká republika se nachází v mírném podnebném pásmu, z čehož plyne střídání čtyř 

ročních období. Nejvyšší průměrné teploty jsou dosahovány v létě, tedy rozmezí června až 

září. Naopak nejchladněji bývá v období od prosince do března. Výše teploty zvyšuje u 

člověka potřebu žízně, dá se tedy konstatovat, že se v letních měsících zvyšuje i poptávka po 

nealkoholických nápojích. Zvýšená konzumace nealkoholických nápojů je v létě 

doporučována i lékaři, kteří tak ke zvýšení poptávky přispívají. Naopak v zimním období je 

potřeba žízně nižší, lidé navíc dávají častěji přednost teplým nápojům před balenými. 

Ochrana životního prostředí 

Poslední dobou se klade důraz na ekologii. Hovoří se o čím dál větším vlivu člověka 

na přírodní prostředí, které se kvůli jeho aktivitám „ničí“ a přetváří. PET lahve, do kterých se 

dnes stáčí většina nealkoholických nápojů na trhu, jsou vyráběny z ropných produktů. Ropa se 

řadí mezi neobnovitelné zdroje, ozývají se hlasy, že do roku 2050 budou vyčerpány všechny 

zásoby ropy na Zemi. Proto je důležité provádět recyklaci PET lahví. Z materiálu, který 

vznikne recyklací, se dají dále vyrábět různé produkty, jako například oděvy, obuv, hračky. 

Některé nápoje jsou baleny do skleněných lahví, u kterých se praktikuje vícenásobné použití, 

čehož je dosaženo díky systému vratných lahví. Dnes se již ale skleněné obaly vyskytují méně 

často než v minulosti. 
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2.2 Struktura trhu nealkoholických nápojů 

V posledních letech dochází v segmentu nealkoholických nápojů k mírnému poklesu 

spotřeby. Zatímco v roce 2006 byla celková spotřeba nealkoholických nápojů v České 

republice 2,79 mld. litrů, v následujícím roce došlo ke snížení na 2,75 mld. litrů. V roce 2007 

byla průměrná spotřeba na jednoho obyvatele 271 litrů nealkoholických nápojů, oproti 

předchozímu roku tak došlo ke snížení o tři litry na jednoho obyvatele. Snížení o tři litry není 

na první pohled nijak markantní, ale při poklesu spotřeby o 3 litry na osobu je dosti značný, 

protože v celkovém objemu to znamená o více než 30 milionů litrů méně mezi srovnávanými 

obdobími. Češi za nealkoholické nápoje ročně vynaloží okolo 50 mld. Kč.
 [10]

 

Během následujících let docházelo téměř ve všech kategoriích nealkoholických nápojů 

k poklesům spotřeby, respektive prodeje a obratu. V roce 2010 došlo k meziročnímu snížení 

celkového obratu skupiny nealkoholických nápojů o 5 %. Největší část na celkovém obratu 

skupiny nealkoholických nápojů zajišťují balené vody, které se na něm podílejí zhruba 40 %. 

Jejich meziroční propad byl 8 %. Obrat kategorie ochucených limonád také klesal, a to 

konkrétně o 4 %. Obrat segmentu džusů se meziročně snížil o 7 %. 
[11]

  

Mezi nejvýznamnější důvody těchto poklesů patří zvyšování cenové úrovně 

potravinářských výrobků, kam nealkoholické nápoje patří. Proto se domácnosti uchylují 

k úsporám na nákup potravin i nápojů. Jako nejlevnější varianta uspokojení potřeby žízně je 

voda z vodovodu, která ve srovnání s balenými vodami nestojí skoro nic. Spotřebitelé se tak 

ve snaze ušetřit mohou odkloňovat například od balených a minerálních vod a častěji je 

nahrazovat levnější variantou, vodou z kohoutku. Přední výrobci nealkoholických nápojů 

v České republice tento trend sice vnímají, ale spíše jej charakterizují jako nafouklou bublinu. 

Výrobci se proti tomuto trendu ohrazují tvrzením, že voda z kohoutku nedokáže nahradit čistě 

přírodní a pro organismus prospěšnou minerální vodu. Tato změna preferencí spotřebitelů by 

podle společnosti Coca Cola musela být doprovázena poklesem prodeje v kategorii 

nesycených vod bez příchutě, což se zatím neděje. Dokazují to i údaje o prodeji rozpustných 

nápojů, u kterých není žádný znatelný nárůst.
 [11]
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2.2.1 Rozdělení trhu nealkoholických nápojů  

Poslední dostupné 

údaje pocházejí ze zprávy 

společnosti Kofola ke 

třetímu čtvrtletí roku 

2011. O čelní pozici na 

trhu nealkoholických 

nápojů se dělí společnost 

Karlovarské minerální 

vody s tržním podílem 

17,6 %  a společnost Coca 

Cola, která zaostává jen o 

jednu desetinu procenta. 

Společností, produkující 

nealkoholické nápoje, s 

třetím nejvyšším tržním 

podílem je Kofola, jejíž 

tržní podíl je 11,9 %. 

Čtvrtým nejvýznamnějším 

producentem je 

Poděbradka, pátým Pepsi. 

Poslední dobou roste 

význam privátních 

značek, což se nevyhnulo 

ani segmentu nealkoholických nápojů, kde privátní značky zabírají tržní podíl 15,4 % . Tyto 

značky jsou ale vyráběny různými výrobci, jejichž tržní podíly jsou významně menší než 

celkový podíl privátních značek. Tyto tržní podíly ke třetímu čtvrtletí roku 2011 znázorňuje 

obrázek 2.1.
 [12]

 

Obrázek 2.2 zobrazuje porovnání tržních podílů k třetímu kvartálu roku 2011 a ke 

konci roku 2010. Černé sloupce představují nejnovější data. U společnosti Karlovarské 

minerální vody došlo pouze k minimální změně, její tržní podíl se oproti konci roku 2010 

zmenšil o 0,2 %. Společnost Coca Cola si oproti konci roku 2010 v roce 2011 polepšila, 

konkrétně její tržní podíl narostl o 0,6 %. Význam privátních značek dále narůstal, mohlo to 

Obr. 2.2 - Tržní podíl firem k 3. čtvrtletí 2011[12] 

Obr. 2.1 - Změna tržních podílů [12,13] 
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být způsobeno úspornými opatřeními spotřebitelů, jelikož většina privátních značek je 

nabízena za nižší ceny než zboží výrobců. Producent Kofola v roce 2011 mírně ztratil, jeho 

tržní podíl se snížil o 0,6 %. 
[12,13]

 

2.2.2 Trh balených vod  

Jak již bylo dříve zmíněno, minerální respektive balené vody se na celkovém obratu 

kategorie nealkoholických nápojů podílí zhruba 40 procenty. Trh minerálních vod je tedy 

v rámci nealkoholických nápojů největší. Tento trh se dělí na dvě základní části. První z nich 

jsou balené vody bez příchutě, tzv. přírodní. Druhou část zaujímají vody ochucené. Tyto dvě 

části jsou velikostně podobné. Při rozdělení trhu na vody nesycené, což znamená neperlivé, a 

sycené, které jsou jemně perlivé nebo perlivé, je velikostní rozdíl těchto dvou částí větší. 

Spotřeba perlivých vod představuje okolo 70 % spotřeby celého segmentu balených vod. 

Neperlivé balené vody tvoří zbylých 30 % trhu.
 [11]

   

I když klesl obrat balených vod jako celku o 8 %, některé segmenty měly rostoucí 

tendenci. Jedním z mála segmentů v rámci nealkoholických nápojů, jejichž spotřeba rostla, 

byly v roce 2010 ochucené balené vody. Výraznější byl tento růst u ochucených neperlivých 

vod, kdy došlo ke zdvojnásobení objemu prodeje z 10 % na 20 % v rámci celkového objemu 

ochucených vod. Preference spotřebitelů se měnily také u míry perlivosti nápojů, dochází 

k pomalému přesunu od vod perlivých na nižší druhy perlivostí, nebo dokonce na zcela 

neperlivé varianty. Trh balených vod je v České republice odlišný od ostatních evropských 

zemí. Šířka nabídky ochucených balených vod je u nás výrazně větší, než v ostatních státech, 

což ale odpovídá místní poptávce. Český spotřebitel rád zkouší nové varianty. To, že jsou u 

nás ochucené minerální vody tak oblíbené je podpořeno i vysokou inovativní aktivitou 

tuzemských výrobců, kteří každoročně přicházejí na trh s několika novinkami. Podle 

výzkumu agentury Median jsou v rámci perlivých ochucených vod nejvíce konzumovány 

příchutě pomeranče a citrónu, které mají před dalšími variantami dostatečný odstup. 
[11]

   

Podle výzkumu, který v roce 2009 realizovala agentura STEM, je nejznámější 

minerální vodou na českém trhu Mattoni. Kladnou spontánní známost značky Mattoni 

prokázalo 78 % respondentů, kteří značku Mattoni uvedli na prvním místě. Podpořená 

známost značky byla kladná u 95 % respondentů. Následovaly značky Poděbradka a Dobrá 

voda, které označilo jako známé značky 90 % odpovídajících. 
[26] 
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2.2.3 Trh energetických nápojů 

Tento tržní segment je oproti ostatním relativně mladý. První energetickým nápojem, 

který se na našem trhu objevil, byl Semtex, jenž byl poprvé uveden na trh v roce 1995. 

Z důvodu, že je trh 

energetických nápojů 

mladší, nebylo ještě 

dosaženo jeho potenciálu. 

Dokazuje to i každoroční 

nárůst spotřeby, jak 

v hodnotovém vyjádření, 

tak i ve vyjádření 

objemovém. V období mezi 

dubnem 2010 až březnem 

2011 došlo k meziročnímu 

objemovému zvýšení o 27 

%. Meziroční nárůst v hodnotovém vyjádření byl 17 %. V roce 2010 činila průměrná spotřeba 

energetických nápojů na jednu osobu 1,98 litrů. Jak je vidět na obrázku 2.3, při porovnání 

tohoto ukazatele se státy sousedícími s naší zemí, je zřejmý jasný rozdíl. Spotřeba 

energetických nápojů je v České republice oproti všem sousedícím státům, vyjma Slovenska, 

nižší. Průměrná spotřeba v Rakousku je 10,27 litrů na osobu za rok. V Polsku a Německu se 

tento údaj nachází nad hranicí 3 litrů na osobu. I tyto rozdíly dokazují potenciál trhu 

energetických nápojů, který na našem trhu ještě nebyl plně využit. Tento segment má dle 

odhadů růstový potenciál i pro budoucí období, hlavními důvody jsou každoroční růst 

významu toho segmentu na našem trhu nealkoholických nápojů a rozdíly ve spotřebě 

v porovnání s okolními státy, na jejichž úroveň spotřeby se budou čeští spotřebitelé 

dotahovat.
[14]

 

Energetické nápoje Red Bull, Semtex a Big Shock jsou podle průzkumu agentury 

Median třemi nejvíce konzumovanými nápoji svého druhu na tuzemském trhu. Jedničkou je 

Red Bull, jež konzumovalo v posledním roce okolo 55 % respondentů. Výsledná hodnota byla 

u značky Semtex okolo 35 % a u značky Big Shock přibližně 25 %.  

Podobně jako u balených vod, vyskytuje se poslední dobou i mezi energetickými 

nápoji řada novinek. Výrobci rozšiřují počty variant v rámci výrobkových řad tak, aby si 

spotřebitelé mohli více vybírat a byli vybízeni ke zkušebním nákupům, čímž mohou získat 
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nové zákazníky. Při výrobě některých značek energy drinků se do nich začaly přidávat ovocné 

šťávy, výsledný produkt je pak kombinací klasického energetického nápoje a džusu. Dalším 

trendem na tomto trhu je změna preferencí týkající se velikosti balení. Spotřebitelé začali 

preferovat větší balení, a tak se dnes většina těchto nápojů plní do půl litrových obalů, 

převážně plechovek. 
[14]

 

2.2.4 Trh džusů a ovocných šťáv 

Tato část trhu nealkoholických nápojů se podílí na celkovém prodeji skupiny 17 %. 

V období mezi červnem 2010 až květnem 2011 došlo k meziročnímu poklesu o 4%. 

Nejvýznamnější tržní podíl v rámci této skupiny nápojů mají džusy se 40 %. Druhý 

nejvýznamnější část zabírají nektary, které mají tržní podíl 28 %. Zmíněný pokles prodeje na 

tomto trhu nebyl primárně způsoben těmito dvěma podkategoriemi. Na čtyřprocentním 

poklesu prodeje se podílely nejvýznamněji ovocné šťávy, které jsou charakterizovány nižším 

obsahem ovocného podílu než džusy a nektary. Ovocné šťávy jsou nápoje s obsahem ovocné 

složky pod 25 %. Prodeje v segmentu ovocných šťáv klesly o 3 %, zbylé 1 % tak „zbývá“ na 

džusy a nektary. Zákazníci přecházejí na levnější varianty, například roste význam sirupů, 

pomocí kterých jsou zákazníci schopni si sami připravit ovocné šťávy. Jako u většiny 

ostatních produktů, i u segmentu džusů, nektarů a ovocných šťáv je hlavním kritériem pro 

nákup spotřebitele cena. S důrazem na zdravý životní styl však stoupá i počet spotřebitelů, 

kteří vnímají kvalitu jako hlavní kritérium výběru. 
[15]

 

Nejžádanější jsou stále tradiční příchutě jako pomeranč, jablko nebo multivitamin. 

Podle šetření společnosti Median patří mezi nejvíce kupované značky džusů, nektarů a šťáv 

značky Relax, Hello a Toma. Poměrně často konzumované jsou i nápoje privátních značek 

maloobchodních řetězců, které se umístily na sedmém místě. 
[15]

 

2.3 Charakteristika klíčových společností trhu nealkoholických nápojů 

2.3.1 Coca Cola HBC Česká republika, s.r.o. 

Americký výrobce limonád začal na českém trhu působit v roce 1968, kdy začal 

spolupracovat s národním podnikem Fruta Brno, kde byl vyroben první nápoj Coca Cola 

v tehdejším Československu. S počátkem 90. let přišla jednání mezi společností The Coca-

Cola Company a Pražskou sodovkárnou, která nakonec skončila odkoupením celého 

výrobního závodu v Praze Kyjích, kde se nápoje společnosti Coca Cola produkují dodnes. 
[27]
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Na vrcholu pomyslného žebříčku struktury společnosti stojí americká The Coca-Cola 

Company, která vlastní značky a merchandisingová práva. Je rovněž výrobcem základních 

surovin pro výrobu nealkoholických nápojů. Její celosvětová působnost je zajišťována 

spoluprácí s jejími partnery. Partnerem pro Českou republiku je společnost Coca-Cola 

Hellenic Bottling Company, která zajišťuje výrobu i distribuci značek nealkoholických nápojů 

na českém trhu. Dnes „mateřská“ společnost sídlící v USA centrálně řídí marketingovou 

oblast. V minulosti měly tyto kompetence i partnerské společnosti, ale z důvodu častých 

vstupů na nové trhy by docházelo k přílišnému zmatku. V rámci České republiky má 

společnost deset distribučních a obchodních středisek, která zajišťují rovnoměrnou distribuci 

produktů. 
[27]

 

Společnost v České republice 

zaměstnává okolo 1100 pracovníků. 

Coca-Cola HBC Česká republika je 

největším výrobcem nealkoholických 

nápojů v České republice, zajišťuje na 

našem trhu nabídku celkem více než 60 

značek nápojů. Vývoj, respektive odhad 

vývoje obratu společnosti můžete vidět 

na obrázku 2.4. 
[16]

 

Produkty společnosti Coca Cola 

Coca Cola 

Název tohoto nápoje je známý takřka po celém světě. Jednalo se o první nápoj, který 

začala společnost vyrábět již v roce 1886. Do České republiky se dostal až v roce 1968, kdy 

docházelo k oslabení komunistického režimu. Dnes se Coca Cola prodává v několika 

variantách. Se zesilujícím důrazem na zdravý životní styl se objevily varianty tohoto nápoje 

s menším obsahem kalorií. Prvním byla Coca Cola Light, která je dnes třetím 

nejprodávanějším výrobkem společnosti. Další variantou s nižším počtem kalorií je Coca 

Cola Zero. V současnosti se prodává i varianta Coca Cola Chery, která disponuje třešňovou 

příchutí. 

Fanta 

Byl to druhý nealkoholický nápoj, který společnost začala produkovat. Za svou historii 

se objevil v mnoha ovocných variantách. Nejznámější příchutí je Fanta pomeranč. V České 
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republice je nyní k dostání i varianta lesní plody a citrus mix. Tento nápoj je oblíben a znám 

hlavně mezi mladými lidmi, kteří si jej spojují s vynikající chutí a zábavou. 

Sprite 

Nápoj s limetkovo citrónovou příchutí. Ve svém segmentu má vedoucí světové 

postavení. Na trh byl uveden v roce 1961 v USA, na český trh se dostal roku 1991. Je znám 

především díky reklamnímu sloganu „Image je na nic“. 

Kinley 

Jedná se o nápoj s tonikovou příchutí, který existuje v několika variacích. Tento nápoj 

je primárně určen pro výrobu tzv. míchaných nápojů.  

Lift 

Lift se již stal tradičním nápojem. Existuje v několika variantách. K tradičním patří 

hruška, jablko, pomeranč nebo broskev. Dnes se Lift vyskytuje na dvaceti světových trzích. 

Bonaqua 

Tato značka doplňuje výrobní sortiment společnosti Coca Cola o segment minerálních 

vod. Bonaqua je přírodní pramenitá voda, která má vyvážený obsah minerálů. Její zdroj se 

nachází nedaleko Piešťan, kde voda pramení. Na trhu se vyskytuje v přírodních i ochucených 

variantách. Stejně tak je možné zvolit mezi perlivou, jemně perlivou nebo zcela neperlivou 

variantou. 

Cappy 

Nápoje značky Cappy neobsahují konzervační látky ani barviva. Důraz je kladen na 

pečlivý výběr ovoce, z něhož se nápoje vyrábí. Pod touto značkou jsou v nabídce džusy, 

nektary a ovocné nápoje a dětské nápoje. Značka Cappy je cílena především na segment 

horeca, což se týká především menších skleněných balení. 

Nestea 

Jedná se o řadu nealkoholických nesycených nápojů s čajovým extraktem. Je určena 

pro lidi, kteří dávají přednost modernímu životnímu stylu. Nápoje jsou připravovány bez 

umělých ingrediencí a konzervantů. Na trhu je několik variant od zelených, přes černé až 

k bílému čaji. Nejčastější příchutí je citrón nebo broskev. 
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Burn 

Burn je energetický nápoj, který se prodává na čerpacích stanicích, v barech a 

diskotékách. Jako většina produktového portfolia společnosti je zacílen na mladší 

konzumenty. Má ovocnou chuť, která je doplněna látkami pro energetický efekt, což je taurin, 

ženšen a guarana. 

Powerade 

Tato značka představuje řadu izotonických nápojů, které jsou vhodné ke konzumaci 

při nebo po nadměrné fyzické zátěži. Obsahuje vyváženou kombinaci sacharidů, minerálů a 

elektrolytů. Vhodný je zejména pro sportovce, kterým tento nápoj pomáhá při regeneraci 

organismu po zátěži. 

Illy  

Pod značkou Illy společnost Coca Cola nabízí ledovou kávu, která je balena 

v plechovkách. Důraz je kladen na vysokou kvalitu tak, aby dokázala tato káva nahradit při 

cestování kávu klasickou, čerstvě uvařenou. 
[28]

 

2.3.2 Kofola a.s. 

Společnost Kofola a.s. je součástí holdingu Kofola, který působí na čtyřech 

evropských trzích. Kromě České republiky, společnost působí v Polsku, Rusku a na 

Slovensku. Společnost disponuje celkem sedmi výrobními závody. Kofola a.s. je 

zaměstnavatelem přibližně 700 pracovníků. 
[29]

 

U zrodu společnosti stála rodina Samarasů, která v roce 1993 koupila Sodovkárnu 

Olomouc nacházející se v Krnově. 

Rokem, kdy oficiálně vznikla 

společnost Kofola tak, jak ji známe 

dnes, je rok 1996. Ale název Kofola 

a.s. nese až od roku 2002. S jejím 

názvem je neodmyslitelně spojena 

značka kolového nápoje Kofola, na 

který společnost dostala licenci v roce 

2000, kdy došlo k  návratu tohoto 

nápoje na český trh. Společnost 

v dalším období investovala, zakoupila registrovanou obchodní známku a originální recepturu 
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Obr. 2.5 - Obrat Kofola [16] 
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k nápoji Kofola. Byla zahájena výstavba dalších výrobních závodů společnosti tak, aby byla 

uspokojena poptávka i na nových trzích. Společnost Kofola a.s. uzavřela velké množství 

strategických smluv a dohod, jejímž výsledkem je dnešní podoba společnosti s rozsáhlým 

produktovým portfoliem. Vložený obrázek 2.5 zobrazuje vývoj obratu společnosti Kofola 

a.s.
[29]

 

Produkty společnosti Kofola 

Kofola 

Tento tradiční nápoj se v Československu objevil před více než čtyřiceti lety. Je to 

kolový nápoj, jehož základem je sirup KOFO. Ve srovnání s konkurenčními kolovými 

limonádami obsahuje Kofola méně cukru i kofeinu. V současnosti existuje pět variant tohoto 

nápoje. Nejznámějším a zároveň nejstarším je Kofola Original. Její nízkokalorická variace 

nese název Kofola Bez cukru. Varianta s přídavkem citrónové chuti je Kofola Citrus. Zatím 

nejnovější variantou limonády je Kofola Extra Bylinková, která kromě bylinek základní 

receptury obsahuje navíc výtažky z máty, pampelišky a hořce. 

Rajec 

Zařazením této značky do portfolia společnosti se Kofola zařadila mezi výrobce 

minerálních vod. Rajec je nízce mineralizovaná voda, jež pramení na území Slovenské 

republiky v oblasti pohoří Malá Fatra. Kromě přírodních variant existuje řada Rajec Bylinka, 

Rajec Kyslík a Rajec Tajemství stromů.  

Jupík 

Na segment dětských nápojů je zaměřen právě Jupík. Jedná se o dětský nápoj s 20 % 

podílem ovocné složky. Velký důraz je kladen na design obalu, který koresponduje se 

zacílením na děti. Vyskytují se na něm kreslené postavičky. Značka Jupík se dále dělí na čistě 

Jupík, Jupík Aqua a Jupík Smoothie. 

Jupí sirup 

Sirupy značky Jupí jsou dvojího druhu. Klasické Jupí sirupy a Jupí Superhusté sirupy. 

Oba typy se vyskytují v mnoha ovocných příchutích. Jupí Superhustý sirup vyniká v tom, že 

k jeho plnohodnotné konzumaci stačí zředit s vodou v poměru jedna ku desíti. 
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Jupí Ovocný nápoj 

Je to nápoj s ovocnou složkou, který je neperlivý. Neobsahuje umělá barviva ani 

aromata. Na trhu se vyskytuje v několika ovocných variantách.  

Chito Tonic 

Jedná se o nápoj s dlouholetou tradicí nesoucí příchuť toniku. V dnešní době je zacílen 

především na segment horeca. 

RC Cola 

Tato značka kolového nápoje je trojkou na celosvětovém trhu. Je odlišný svou jemnou 

perlivostí a charakteristickou chutí. Existuje varianta full flavor, ale i light. 

Snipp 

Značka Snipp čítá ovocné džusy, nektary a nápoje. Jedná se o prémiovou značku, což 

prokazuje i plnění do výhradně skleněných obalů, které zabezpečují neznehodnocení nápoje 

po nejdelší dobu. Dochází tak k zachování jejich ryze ovocné chuti. 

Top Topic 

Jedná se o značku jemně perlivého nápoje, který nese příchuť hroznů. Tento nápoj 

obsahuje 7,5 % hroznové šťávy. Poprvé se Top Topic objevil na trhu v roce 1987. 

Vinea 

Podobně jako Top Topic je i Vinea nealkoholický hroznový nápoj. Jeho tradice je 

delší, Vinea se začala vyrábět již v 70. letech 20. století. Znám byl především na slovenském 

trhu. Na českém trhu se značka objevila v roce 2010. Oproti nápoji Top Topic obsahuje Vinea 

10 % podíl hroznové šťávy. Jejich chuť je podobná, ale Vinea je považována za produkt 

s vyšší kvalitou. 

Citrocola 

Další ze značek, které vznikly už během minulého politického režimu, nesoucí 

dlouholetou tradici. Je to limonáda s kolovou příchutí s příměsí citrónu.  

Orangina 

Prémiový ovocný nápoj, který vznikl ve Francii. Jeho vysoká kvalita je zaručena 

pečlivým výběrem ovoce, ze kterého se vyrábí. Neobsahuje barviva ani umělá sladidla a 

konzervanty. 
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Pickwick Just Tea 

Na českém trhu se objevil v roce 2010 po spolupráci společností Kofola a Sara Lee. 

Jedná se o nesycený nápoj na bázi čaje. V současnosti jsou na trhu dvě varianty. První 

obsahuje extrakty bílého čaje a jasmínu. Druhá varianta obsahuje zelený čaj a liči. 

Citronela 

Značka syceného ovocného nápoje. Vyrábí se ve dvou variantách. Samozřejmostí je 

citrónová příchuť a druhou variantou je pomeranč. 

Semtex a Erektus 

Semtex je značka energetického nápoje, který se objevil jako první svého druhu 

v České republice v roce 1995. Obsahuje maximální množství stimulačních látek, jako je 

kofein a taurin, které je povoleno. Vyrábí se v jemně perlivé i neperlivé variantě. 

Erektus obsahuje oproti Semtexu navíc výtažky z exotických bylin. Je doplněn 

výtažky z guarany, ženšenu, damiany a schizandru. V tomto nápoji je obsažen i L-karnitin, 

který podporuje odbourávání tuků z organismu.
 [29]

 

2.3.3 Karlovarské minerální vody, a.s. 

Historické kořeny společnosti sahají až ke konci 19. století. V minulosti si společnost 

prošla mimo jiné i zestátněním. Po politickém převratu byla společnost privatizována, vznikl 

tak dnešní název Karlovarské minerální vody a.s. 
[30]

 

V současnosti firma 

exportuje své produkty do dvaceti 

zemí světa. V rámci České 

republiky se jedná o největšího 

výrobce minerálních a 

pramenitých vod. Pro společnost 

pracuje 350 zaměstnanců. Dnes 

společnost patří do skupiny 

Ronaldsay. Vývoj obratu 

zachycuje obrázek 2.6. 
[16]
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Produkty společnosti Karlovarské minerální vody 

Mattoni 

Značka této kyselky je známa více než sto let, proto je nositelem dlouholeté tradice. 

Pramení v okolí města Karlovy Vary. Na trhu se vyskytují její perlivé, jemně perlivé i 

neperlivé varianty. Spotřebitelé mají na výběr mezi řadou ochucených i přírodních variant. 

V rámci značky Mattoni se nachází i nápoj pro aktivní životní styl Mattoni Active, jehož 

obsah podporuje činnost svalů a aktivitu mozku. 

Aquila 

Toto obchodní označení nese řada pramenitých vod, pro které je typický nízký obsah 

sodíku. Díky tomu je vhodná pro každodenní konzumaci a dokonce se doporučuje k přípravě 

kojenecké stravy. Její konzumace je přínosná i pro pokožku, kterou hydratuje. V rámci 

značky se rozlišuje Aquila Aqualinea a Aquila Aquabeauty. Aqualinea se vyrábí pouze 

v přírodní variantě, zatímco Aquabeauty čítá několik variant ovocných příchutí. Pro 

Aquabeauty je typický nízký obsah kalorií. 

Magnesia 

Jedná se o značku minerální vody, která je známa vysokým obsahem hořčíku. Její 

prameny se nacházejí v okolí Mnichova v západních Čechách, který je nedaleko Karlových 

Varů. Zvýšený obsah hořčíku je poznat i na její netradiční chuti. Vyrábí se ve třech 

perlivostech stejně jako předchozí minerální vody. Na trhu jsou jak ochucené, tak i varianty 

bez příchutě.  

Granini  

Rozšířením výrobkového portfolia o značku Granini se společnost dostala do 

segmentu prémiových džusů a nektarů, který tato značka zaujímá. Důraz je kladen na 

suroviny, z nichž se džusy vyrábí. Produkty značky Granini jsou ryze přírodní, neobsahují 

umělé konzervanty, sladidla ani barviva. Plněny jsou do skleněných lahví i PET lahví, které 

ovšem vizuálně vypadají jako sklo. Jedná se o třívrstvý transparentní PET, který má lepší 

vlastnosti než klasické PET lahve. 

Yo 

Značka jo je představitelem prémiových ovocných sirupů s výraznou ovocnou chutí, 

která je způsobena vysokým ovocným podílem. Podobně jako džusy Granini, jsou i sirupy Yo 

plněny do vylepšených verzí PET lahví.  
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Bimboo Frutta 

Jedná se o dětský nápoj, jehož základem je pramenitá voda Aquila. Jeho složení 

podporuje zdravý vývoj dětí. Obsahuje jód, vitamin D a vápník. Neobsahuje žádné umělé 

konzervanty ani barviva a sladidla. 
[31]
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3 Teoretická východiska podpory prodeje 

Sada marketingových nástrojů, která slouží k naplňování marketingových i 

celopodnikových cílů, je nazývána marketingový mix. Dle konceptu „4P“ je základní 

marketingový mix tvořen  cenou, distribucí, produktem a marketingovou komunikací. 

Marketingová komunikace bývá rovněž někdy označována jako propagace. Ve vyjádření 

anglickým jazykem zní zmíněná „4P“ takto: price, place, product a promotion. Marketingový 

mix je upravován a doplňován dle odvětví, ve kterém dané firmy působí. Rozšířený 

marketingový mix je využíván například ve sféře služeb, zatímco základní mix je podkladem 

spíše pro výrobní podniky.  

3.1 Podpora prodeje jako součást marketingové komunikace 

Marketingová komunikace je nástrojem, který je pravděpodobně vnímán veřejností 

nejintenzivněji. Firmy se snaží, aby na své okolí cíleně působily a přenášely na ni různá 

sdělení. Dochází k přenosu informací od odesílatele k příjemci, během něhož dochází 

k procesům zakódování, využití přenosového média a dekódování. Na celou komunikaci 

nepříznivě působí tzv. šumy, které snižují její účinnost. Ta se projevuje prostřednictvím 

zpětné vazby, kdy zákazník například zakoupí produkt, sleduje televizní pořad. Zpětnou 

vazbou je však i příjemcova úplná nečinnost, jež znamená jeho naprostý nezájem o sdělení. 

Proces marketingové komunikace probíhá mezi firmou a všemi subjekty, které ovlivňují chod 

podniku, nebo naopak podnik ovlivňuje dané subjekty. Schéma komunikačního procesu je 

zobrazeno na obrázku 3.1. 
[1] 

 

Podobně jako celý marketingový mix, tak i ten komunikační obsahuje určité nástroje, 

které se od sebe odlišují. Hlavní odlišnosti tkví v cílech jednotlivých komunikačních nástrojů. 

Jediným ryze osobním nástrojem marketingového komunikačního mixu je osobní prodej, pro 

nějž je typická prezentace produktu, při které dochází k oboustranné komunikaci mezi 

prodávajícím a kupujícím. Cílem osobního prodeje je prodej produktu a vylepšování image 

firmy a produktu. Na pomezí osobní a neosobní komunikace jsou veletrhy a výstavy, které 

Obr. 3.1 - Schéma komunikačního procesu [2] 
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jsou většinou řazeny do aktivit nástroje public relations, jehož hlavním cílem je podpora 

publicity a image firmy. Dále zmíněné prvky komunikačního mixu jsou neosobními formami 

komunikace. Nejviditelnějším marketingovým komunikačním nástrojem je reklama, jejíž 

hlavním cílem je stimulovat zákazníka ke koupi, nebo propagovat filozofii organizace a tím 

působit na její image. Přímý marketing slouží k přímému oslovení cílových skupin. Ve své 

podstatě je přímý marketing kombinací ostatních komunikačních nástrojů. Posledním 

nástrojem je podpora prodeje, která je podrobně popsána v následujícím textu.  

3.2 Charakteristika podpory prodeje  

Pojem podpora prodeje spadá právě do sféry marketingové komunikace, která je 

jedním ze čtyř základních prvků marketingového mixu, přičemž podpora prodeje je nástrojem 

marketingového komunikačního mixu. 

Definice podpory prodeje dle Gerarda J. Tellise 

„Podpora prodeje je jakýkoliv časově omezený program prodejce, snažící se učinit 

svou nabídku atraktivnější pro zákazníky, přičemž vyžaduje jejich spoluúčast formou okamžité 

koupě nebo nějaké jiné činnosti.“
1 

Kritérium časové omezenosti tohoto nástroje je klíčové. Každý nástroj podpory 

prodeje má časově omezenou účinnost. Každá „výhodná“ nabídka má stanovené datum 

počátku platnosti a datum konce. Znamená to tedy, že například trvalé snížení ceny není 

nástrojem podpory prodeje. Toto opatření by se podporou prodeje stalo ve chvíli, kdy by 

nabídka byla konkrétně časově omezena. Aktivní účast zákazníků zahrnuje jejich reakci na 

danou podpůrnou prodejní aktivitu. Kromě okamžité koupě se může jednat například o 

zapojení se do soutěže, využití kupónu, použití vzorku atd.  

3.3 Význam podpory prodeje 

Četnost využití podpory prodeje jako marketingového nástroje v posledních dekádách 

stoupá. Údaje z roku 2004 týkající se amerického trhu hovoří o tom, že výdaje na podporu 

prodeje se na celkových marketingových výdajích podílely 54 %. V porovnání se stejným 

ukazatelem z 80. let 20. století je zřejmý nárůst tohoto podílu zhruba o 15 %. Na 

spotřebitelskou propagaci, kterou lze také zahrnout mezi formy podpory prodeje, společnosti 

vynaložily částku, která se na celkových výdajích podílela 28 %. V součtu bylo tedy na 

podporu prodeje vynaloženo více než 80 % celkových výdajů na marketingovou komunikaci. 

                                                 
1
 TELLIS, G. J. Reklama a podpora prodeje. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 620 s. ISBN 80-

7169-997-7. Str. 285 
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Výdaje na reklamní aktivity se na celkových marketingových výdajích v roce 2004 podílely 

18 %. Je tedy vidět, že finanční prostředky, které firmy vynakládaly na reklamu, 

nedosahovaly více než čtvrtiny nákladů na podporu prodeje. V Evropě byl vývoj prostředků 

vynakládaných na podporu prodeje podobný. 
[3, 4]

 

3.3.1 Důvody rostoucího významu podpory prodeje 

 Pokles kupní síly obyvatelstva se projevil na zvýšení cenové citlivosti spotřebitelů, 

čímž začali zákazníci více reagovat na podporu prodeje. 

 S rostoucí koncentrací a silou distribučních řetězců se zvýšily i jejich požadavky na 

výrobce. Žádají po nich, aby se více zapojovali do podpory prodeje, a tím 

obchodníkům pomáhali nalákat zákazníky do jejich obchodních jednotek. Pokud tak 

neučiní, jejich výrobky mohou z regálů nadobro zmizet. 

 Boj o tržní podíl se za poslední dobu ještě zintenzivnil, což napomohlo k častějšímu 

užívání nástrojů podpory prodeje. 

 Z důvodu stoupajících cen za reklamní prostor v masmédiích došlo i k poklesu 

účinnosti reklamy. 

 Společnosti jsou více orientovány na krátkodobé výsledky, které jsou ovlivněny 

hlavně promočními aktivitami. Vedoucí pracovníci marketingových útvarů chtějí vidět 

dosažené výsledky co nejdříve.
 [5]

 

 

Mezi další faktory, které způsobují nárůst využití podpůrně prodejních aktivit, patří 

také zahlcení reklamou, které v dnešní době pociťuje vysoký počet spotřebitelů. Takřka 

každým dnem jsou na trhy uváděny nové výrobky, snižuje se jejich vzájemná diferenciace a 

spotřebitelé mají problém se v tak široké nabídce orientovat. Proto se výrobci i prodejci snaží 

na novinky poukazovat nejen pomocí reklamy, ale také pomocí podpory prodeje, která dokáže 

snadněji poukázat na rozdíly mezi jednotlivými značkami produktů. Ukázkou může být 

ochutnávka výrobku. V segmentu rychloobrátkového zboží je poměrně nízká loajalita ke 

značkám, což znamená, že se zákazníci orientují spíše dle cenové nabídky a poměru cena – 

kvalita. Většina spotřebitelů provádí rozhodnutí o koupi daného výrobku až na místě 

prodeje. Proto je podpora prodeje vhodným nástrojem, jelikož může probíhat souběžně s 

nákupním rozhodnutím, a tak může přesvědčit zákazníka o koupi. V neposlední řadě rozkvětu 

využívání podpory prodeje pomáhá i její relativně snadná a rychlá měřitelnost. Její účinnost 

může být zachycena a vyhodnocena téměř ihned.
 [4] 
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3.4 Cílové skupiny podpory prodeje  

Existuje více základních typů podpory prodeje, podle toho, na koho jsou primárně 

zaměřeny. Podpora prodeje může být určena pro konečné spotřebitele, distributory nebo 

prodejce. Tyto typy podpory prodeje jsou také určeny cestou, kterou prochází. Je důležité, 

kdo je jejím iniciátorem a jejím příjemcem. Prvním 

typem je podpora prodejců, která pochází od výrobce 

a je zacílena na prodejce, kteří zprostředkovávají cestu 

produktů mezi výrobci a maloobchodními články 

prodejního řetězce. Dalším typem je obchodní 

podpora, kterou rovněž iniciuje výrobce. Rozdílem 

oproti předchozímu typu je zacílení přímo na 

distributory, ve většině případů na maloobchodní 

řetězce. Podporují je, aby ve svém prodejním sortimentu 

nabízely jejich produkty. Tento typ podpory bývá 

poslední dobou využíván více, především v důsledku 

zvyšujícího se konkurenčního boje a snaze dostat 

produkt do regálů obchodníků. Výrobce může provádět i 

zákaznickou podporu, jejímž příjemcem je konečný zákazník – spotřebitel. Posledním 

typem podpor dle zacílení je podpora obchodníků, kdy tato promoční aktivita pochází od 

distributorů, čili obchodníků. A je zacílena na konečné zákazníky.
 [4] 

 

Podpora, která je zaměřena na distribuční články v prodejním řetězci, to znamená 

obchodní podpora a podpora prodejců, je vlastně uskutečňování strategie tlaku, protože 

výrobci se snaží „protlačit“ své produkty do distribučního systému tak, aby se dostaly i ke 

konečnému zákazníkovi. Podpora prodeje pocházející od výrobce, která je zacílena na 

konečného zákazníka, je uskutečňováním strategie tahu. Týká se to zákaznické podpory. 

Výrobce se snaží u spotřebitelů vyvolat primární poptávku po produktu, spotřebitelé pak tuto 

poptávku dávají znát distributorům, kteří v rámci uspokojení zákazníkových potřeb daný 

produkt zařazují do obchodního sortimentu.
 [6]

 

Obr. 3.2 - Typy podpory prodeje [4] 
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3.5 Cíle podpory prodeje 

Následující cíle podpory prodeje se týkají především obchodní podpory výrobců, 

jejichž podpora je poslední dobou stále významnější. Všechny tyto cíle mohou být 

naplňovány současně, jelikož mají společný základ v boji s konkurencí. V praxi však každý 

výrobce dává důraz na jiné cíle.
 
Jinými slovy, každý výrobce má jinak nastaveny priority i 

v rámci podpory prodeje. 

Zisk prvotních distribučních cest 

Tento cíl se týká především výrobců, kteří začali na daném trhu nově působit. Může se 

jednat o domácí nově založené společnosti, nebo o vstup zahraničních společností na další 

trhy. Dosáhnout tohoto cíle chtějí i firmy, které na trh zavádějí nový produkt, který se 

razantně odlišuje od produktů, pro které má již distribuční cesty vyřešeny. Proto by nebylo 

možné využít stávající distribuční cesty beze změny. Hlavním cílem je získat prodejce, kteří 

budou ochotni tento výrobek nabízet. Výrobce k tomu využívá již dříve zmíněné strategie 

tahu a tlaku. K naplnění tohoto cíle mohou být využity programy podpory prodejců, poziční 

poplatky, prezentace v místě prodeje nebo dárkové předměty. 
[3]

 

Podpora zavedených produktů 

Výrobci musejí podporovat i již zavedené a úspěšné značky. Vývoj jde totiž neustále 

dopředu, a tak se objevují na trhu noví konkurenti. Kdyby výrobci přestali podporovat 

zavedené značky, mohli by přijít o své pozice v maloobchodních prodejnách. Mohlo by dojít 

k jejich vytlačení konkurencí. Kromě tohoto obranného důvodu existuje i druhý agresivnější. 

Výrobci mohou tyto produkty podporovat i za účelem navýšení prodejních ploch pro tyto 

značky.
 [3]

 

Vyjednání lepších regálových pozic 

Pozice, kde se v rámci regálových sestav či v rámci polohy na prodejní ploše produkty 

nacházejí, jsou velmi důležité pro jeho viditelnost pro zákazníka. Když má některá značka 

oproti konkurenční značce výhodnou regálovou pozici, je zákazníkům více na očích a tím 

pádem je pravděpodobná i její vyšší prodejnost. Proto by mělo být v zájmu každého výrobce 

usilovat o co nejlepší pozici. V rámci možností by výrobce měl usilovat o co největší počet 

facingů a o umístění ve výšce očí. K naplnění tohoto cíle bývají využívány prodejní slevy, 

prodejní pobídky, vzdělávací programy nebo soutěže.
 [3]
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Boj proti konkurenčním aktivitám 

Společnosti působící na trhu bojují proti sobě různými prostředky. Jednou z možných 

obranných, ale i útočných zbraní může být účinná podpora prodeje. Výrobce musí držet krok 

s konkurencí a sledovat její kroky. Pomocí podpory prodeje může výrobce například zmírnit 

účinky agresivní reklamní kampaně konkurence.
 [3]

 

Budování zásob u prodejců 

Pokud výrobce dosáhne toho, že sklady obchodníka jsou přeplněny výrobky jeho 

značek, bude obchodník nucen podporovat prodej právě těchto produktů. Výrobce tím předem 

omezí možnosti konkurenčních výrobců, protože prodejce musí kvůli vysokým zásobám 

upřednostňovat jeho značky nad značkami konkurenčními. Pomoci dosáhnout tohoto cíle 

mohou prodejní slevy.
 [3]

 

Snížení nadměrných zásob 

Výrobci se snaží tohoto cíle dosáhnout nejčastěji koncem účetního období, když 

nemají naplněny stanovené prodejní kvóty a na skladě mají vysoký počet hotových výrobků. 

Výrobci toho dosahují pomocí uzavírání smluv podpory prodeje za podmínek, které jsou pro 

obchodníka vysoce atraktivní. K podobným praktikám dochází i u sezónního zboží, kdy 

výrobce chce mít volný prostor pro výrobky na další sezónu.
 [3]

 

Posílení integrované marketingové komunikace 

Aby byla marketingová komunikační kampaň co nejúčinnější, měly by být vhodně 

zvoleny takové nástroje, které se dostatečně doplňují. Mohutná reklamní kampaň by měla být 

doprovázena mimo jiné i aktivitami v oblasti podpory prodeje tak, aby byl výrobek 

propagovaný reklamou na prodejnách dostupný, měl výhodné pozice a aby prodejci měli 

zájem jej sami podporovat.
 [3]

 

Jedním z cílů zákaznické podpory prodeje je posilování věrnosti zákazníků. Pro 

výrobce i prodejce by mělo být prioritou udržet si stávající zákazníky, protože získávání 

nových je finančně i časově náročnější. Proto by měla být odměňována věrnost stávajících 

zákazníků. Často se objevují podpory, které stimulují zákazníky k opakovaným nákupům 

určitých značek. Pokud výrobce přichází na trh s novinkou, jeho cílem je, mimo jiné, přimět 

zákazníky k vyzkoušení produktu. Výrobce může podporovat vyzkoušení jeho produktu 

také, aby přetáhl zákazníky od konkurence. Projevuje se zde tzv. přepínání značek, kdy 

spotřebitelé nejsou věrni své oblíbené značce, ale často zkoušejí novinky. Pokud obchodní 
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řetězec otevírá novou provozní jednotku, jeho cílem je především nalákat do svého obchodu 

co nejvíce potenciálních nakupujících, což také souvisí s podporou prodeje. 
[4]

 

3.6 Vybrané nástroje zákaznické podpory prodeje 

Tento druh nástrojů je zacílen na spotřebitele. Jelikož je zákaznická podpora prodeje 

velice podobná podpoře obchodníků, jsou i nástroje totožné. Jediný rozdíl je v tom, kdo tuto 

podporu poskytuje. Zákaznickou podporu poskytuje výrobce a podporu obchodníků poskytují 

maloobchodní řetězce. Oba druhy jsou ale zaměřeny na konečné zákazníky. Častá je 

spolupráce výrobce a obchodníka v poskytování těchto podpor. 

  

Všechny nástroje finančních pobídek znamenají posun ve vnímání poměru kvality a 

ceny, což je způsobeno poklesem jednotkové ceny. Nejsnadnějším a asi i nejčastějším 

nástrojem tohoto druhu podpory je snižování cen zboží v regálech. Snížení ceny není ničím 

podmíněno, může ho využít každý zákazník, který zlevněný produkt zakoupí. Slevy bývají 

používány, aby zákazníky přiměly vyzkoušet výrobek, nebo podporují míru opakovaných 

nákupů v případě opakujících se slev na stejný produkt. Toto opatření vede ke zvýšení obratu. 

„Ztráty“, které jsou výrobcům nebo obchodníkům kvůli slevám způsobeny, musejí být 

kompenzovány právě zvýšeným obratem, vysokým počtem prodaných položek. 
[4]

 

Snížení cen je většinou nazýváno jako akční nabídka, kterou maloobchodníci inzerují 

pomocí letáků, které jsou neadresně doručovány do schránek potenciálních zákazníků. 

Informace o slevách jsou doručovány pravidelně. Každý maloobchodník má stanovenou 

časovou periodu, kdy jeho akční nabídka platí. Dá se říci, že praktika doručování letáků 

inzerujících snížené ceny na konkrétní výrobky je na pomezí přímého marketingu a podpory 

prodeje.  

Hlavní výhoda tohoto nástroje spočívá v rychlosti možného zavedení opatření, protože 

dočasné snížení ceny se dá realizovat v řádu několika dní. Výhodou je i poměrně snadné 

Finanční pobídky Možnost vyhrát Podpora produktu

snížení ceny zboží v regálech kvízy a loterie vzorky

kupóny soutěže prémie

vrácení peněz samolikvidační prémie

extra objem spořící karty

spořící karty bez poštovného

Tab. 3.1 - Nástroje zákaznické podpory prodeje [4] 
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zviditelnění zlevněných výrobků v rámci prodejní plochy, k čemuž jsou využívány různé POP 

prostředky. Časté snižování cen skrývá ale i určité nevýhody. Zákazníci si mohou na časté 

akční ceny navyknout, a pak nejsou ochotni za zboží platit plnou cenu. Snižování cen zboží 

pro konečné zákazníky je snadno vypátratelné konkurencí, která může na výhodné cenové 

nabídky konkurence pružně reagovat. 
[5]

 

Dalším finančním nástrojem jsou kupóny, na základě kterých dostává zákazník slevu 

na určitý výrobek. Sleva je však podmíněna tím, že si zákazník vezme kupón s sebou do 

prodejny a u pokladny jej předloží. Nezískává tak slevu automaticky, jako u přímých slev. 

Kupóny jsou často ke spotřebitelům distribuovány společně s akčními letáky, nebo zvlášť 

v rámci direkt mailu. Jinými cestami mohou být různá periodika, nebo rozdávání kupónů na 

sportovních a společenských akcích. Největším problémem kupónů je jejich nízká míra 

využití, která je odhadována na 1 – 2 %. Proti tomu by obchodníci i výrobci měli zavádět 

vhodná opatření, aby jejich kupónové kampaně byly účinnější. Zvýšení míry inkasa kupónů 

by mohlo být podpořeno jejich zařazením v rámci věrnostních programů.
 [4] 

Refundace, neboli navrácení peněz funguje podobným způsobem jako kupóny. 

Rozdílem je, že zákazník musí nejprve uhradit plnou cenu bez slíbené slevy. Peníze jsou mu 

navráceny až po předložení účtenky o nákupu daného výrobku, na který je refundace 

stanovena. Sleva u refundace bývá vyšší než u kupónů, proto je její využití hojnější. Důležitý 

je předpoklad, že jakmile zákazník zaplatí plnou cenu, bude i po skončení refundace ochoten 

plnou cenu platit při dalších nákupech daného produktu. 
[4] 

Pokud je nabízeno vyšší množství produktu za stejnou cenu, je zákazníkům nabízen 

tzv. extra objem. Tím se snižuje jednotková cena daného produktu, což láká především 

zákazníky, kteří již tento výrobek vyzkoušeli a znají jeho parametry. Výrobce nese dodatečné 

náklady za změny velikosti obalů. Obchodník může mít problém při vystavování zboží, 

jelikož balení zabírají více místa. Podobná situace může nastat během logistického toku od 

výrobce k distributorovi.
 [4]

 

Nástrojem, kde je finanční pobídka asi nejskrytější, jsou věrnostní programy a 

spořící karty. V posledních letech má již svůj věrnostní program téměř každý maloobchodní 

řetězec. Jeho podstatou je sbírání bodů, známek nebo čehokoli jiného, za každý zákazníkův 

nákup. Odměnou za jeho věrnost, to znamená, když nakoupí  u tohoto řetězce zboží za určitou 

hodnotu, nebo provede několik stanovených nákupů, je většinou sleva na další nákup 

v pořadí, nebo sleva na určité výrobky. To vše je dáno podmínkami věrnostních programů, 
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které si určují především obchodníci. Spořící karty jsou někdy užívány i jako podpora 

produktu, protože za určitý počet nákupů může zákazník získat například dárek zdarma. 

Dalším typem zákaznické podpory je možnost vyhrát. Prodejnost produktů mohou 

zvednout také různé soutěže a loterie. Rozdíl mezi soutěží a loterií je v míře zapojení 

zákazníka. Zatímco účastník loterie zakoupí jen výrobek, jehož kód je slosovatelný, účastník 

soutěže se musí zapojit více. Zákazník, který chce soutěžit, musí například správně odpovědět 

na nějakou otázku týkající se značky, nebo dá společnosti podněty k reklamní kampani. 

Zákazníci tak mohou vymýšlet zajímavá témata reklamních spotů, nebo znění reklamních 

sloganů značky. 
[4]

 

Posledním typem zákaznických podpor je podpora výrobku. Výrobci poskytují vzorky 

produktů s hlavním cílem, aby přiměli nové zákazníky vyzkoušet je. Vzorky mohou být 

poskytovány úplně zdarma. Pokud jsou placeny, tak je cena na takové úrovni, že spotřebitele 

neodradí. Vzorky jsou distribuovány všemi možnými cestami. Jsou rozdávány na sportovních 

a kulturních akcích, mohou být zasílány do schránek adresně i neadresně. Některé typy 

vzorků jsou vloženy do různých časopisů a novinových výtisků. V neposlední řadě jsou 

vzorky rozdávány přímo v obchodech, často v kombinaci i s ostatními nástroji propagace.
 [4] 

Prémie je zákazníkům „zdarma“ přidávána jako součást balení výrobku. Tento typ 

podpory prodeje se častěji vyskytuje před různými svátky, jako jsou Vánoce, Velikonoce 

nebo Silvestr. Součástí balení je drobnost, která svou povahou i využitím souvisí 

s prodávaným produktem. Například k lahvím alkoholu patří skleničky, podobně jako 

k pivům. Některé prémie jsou spíše pojaty jako dárkové balení, které obsahují ten bonus 

navíc. Ke kukuřičným lupínkům jsou jako prémie poskytovány misky. V období Velikonoc 

jsou často k vidění plastoví zajíčci, kteří jsou po snězení čokolády použiti jako stojany na 

vařená vajíčka. Prémie jsou velmi častým a zároveň oblíbeným nástrojem mezi zákazníky. 

Nástrojem, který je podobný peněžní refundaci, je tzv. podpora bez poštovného. 

Zatímco u refundace dostane po zaslání účtenky o koupi zákazník zpět peněžní částku, u této 

podpory zákazník po zaslání účtenky získá bezplatně hmotný dárek. Hlavním důsledkem této 

podpory by mělo být posílení vztahů mezi značkou a loajálním zákazníkem. 
[4]

 

Samolikvidační prémie je poskytována v podobě dárků, které jsou zákazníkům 

poskytovány za určitý počet nákupů, ale zahrnuje i doplacení určité částky zákazníkem. Tato 

částka pokrývá pořizovací náklady na tento dárek, jeho balení a dopravu, z čehož plyne výraz 

samolikvidační. 
[6] 
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3.7 Vybrané nástroje obchodní podpory prodeje 

Tab. 3.2 - Nástroje obchodní podpory prodeje [3] 

 

Nejčastější formou obchodní podpory jsou prodejní slevy. Obchodník dostává slevu 

na zboží, které odebírá od výrobce. Existují různé druhy prodejních slev. Nejvíce využívána 

sleva z ceny, kdy je sleva poskytnuta na každou objednávanou položku, může být 

odstupňována podle nakupovaného množství. Patří sem i poziční poplatky, které inkasují 

prodejci za to, že zařadí do svého sortimentu výrobcovy nové produkty. Jedná se o 

kontroverzní poplatky, jelikož i obchodníkům z následného prodeje zboží plynou zisky. 

Obchodníci nutnost těchto poplatků vysvětlují dodatečnými náklady, které spojují se 

zařazením nových produktů do sortimentu. Téměř totožným nástrojem jsou prodejní 

pobídky. Jsou to také slevy, ale jsou podmíněny tím, jak prodejce k obchodu přistupuje, jaké 

splní funkce.
[3] 

Prodejní soutěže mají motivovat distributory, aby se snažili dosáhnout co nejlepších 

výsledků oproti ostatním. Odměnou za jejich výborné výsledky jsou pak hodnotné ceny, 

příkladem může být například dovolená pro celou rodinu.
 [6]

  

Tyto soutěže mohou probíhat na několika úrovních. Mohou mezi sebou soupeřit dva 

obchodní řetězce jako celky, ale také spolu mohou soutěžit prodejny jednoho řetězce 

navzájem mezi sebou. 
[3] 

Mezi programy podpory prodejců se řadí společná reklama a úhrada propagačních 

nákladů. Cílem této podpory je přesvědčit prodejce, aby i oni svými silami podporovali prodej 

výrobcových značek. 
[3] 

Je v zájmu každého výrobce, aby obchodníkovi přispíval na reklamní aktivity, jelikož 

to zvyšuje prodejnost jeho značky. Výrobci musejí platit maloobchodním řetězcům poplatky 

za umístění jejich zboží do reklamních letáků, kde inzerují akční slevy. Obchodníci inzerují i 

v novinách, kde rovněž propagují většinou svou výhodnou cenovou nabídku.
 [6] 

Výrobce někdy nabízí svým distributorům účast ve vzdělávacích programech. 

Během nich se prodejci dovídají nové, nebo bližší informace o produktech výrobce, jejich 

prodejní slevy prodejní soutěže prodejní pobídky

vzdělávací programy programy podpory prodejců prezentace v místě prodeje

Nástroje obchodní podpory
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přínosu pro zákazníka. Tím, že prodejci budou mít větší vědomosti o značkách jednoho 

výrobce, zvyšuje se pravděpodobnost, že budou více usilovat o prodej právě těchto značek.
 [3] 

V zájmu výrobců je pomoc maloobchodníkům při vystavování jejich značek, což 

jejich značky na prodejní ploše může učinit viditelnější než značky konkurence. Výrobci 

ovlivňují prezentaci svých značek v místě prodeje, k čemuž využívají různé poutače, vitríny, 

boxy, interaktivní sestavy. Je to poslední možnost, jak mohou producenti konečné zákazníky 

zasáhnout. Použité výstavky se označují jako POP a POS materiály.
 [3]

 

3.8 Výhody podpory prodeje 

 Díky nástrojům podpory prodeje mají menší výrobci šanci soupeřit s velkými 

producenty. Pomocí reklamy to nedokážou, jelikož náklady na ni jsou vyšší, a tak si 

nemohou dovolit například reklamní spoty v televizním vysílání. Náklady na podporu 

prodeje jsou schopni pokrýt. 

 Podpora při zavádění nových značek do regálů maloobchodníků snižuje jejich riziko 

z neúspěchu nové značky. Výrobce nové produkty podporuje tak, aby měl mezi 

zákazníky úspěch a tím stoupaly i tržby obchodníkům. 

 Zákazníci mají větší možnost výběru. Díky promočním aktivitám, které bývají často 

uskutečňovány každý týden na jiné položky sortimentu, se stává nakupování běžných 

věcí pro zákazníky zajímavější. 

 Podpora prodeje zvyšuje při správném využití i reklamní účinnost. 

 Efekt podpory prodeje je znatelný téměř ihned po jejím zavedení, její efekt je tak 

snáze měřitelný. 

 Schopnost zvýšit počet opakovaných nákupů. 

 Schopnost vyvolat v zákazníkovi potřebu vyzkoušení nových produktů. 

 Vhodná pro oživení produktů, které se nacházejí ve stavu zralosti. 

 Může být použita například při seznámení spotřebitelů s novým typem obalu, nebo 

jeho modernizací. 

 Podpůrné akce se dají účinně přizpůsobovat ročnímu období, nebo události, která se 

blíží. Příkladem může být den sv. Valentýna, nebo Velikonoce. 

 Mohou být využity ke snižování výkyvů v poptávce během roku. 

 Je využita k motivaci všech článků distribučních cest.
 [5]
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3.9 Nevýhody podpory prodeje 

 Mnoho promočních aktivit může způsobit zhoršení image značky nebo výrobce. 

Hodně krátkodobých aktivit podpory prodeje tak může vést k dlouhodobým efektům. 

 Časté finanční pobídky mohou způsobit, že zákazníci za normální plnou cenu často 

zlevňovanou značku již nakoupí a budou čekat na další snížení ceny. 

 Každý zákazník porovnává cenu a nabízenou kvalitu. S vyšší cenou předpokládá 

kvalitu vyšší a naopak. Pokud jsou ceny podporou prodeje tlačeny dolů, může to u 

některých spotřebitelů vyvolat dojem, že nabízené zboží je méně kvalitní než ostatní 

„nepodporované“ značky. 

 Maloobchodníci někdy neodhadnou zájem o zlevněné produkty a dojde v průběhu 

akční nabídky k jeho vyprodání. Dochází tak ke ztrátám na obratu. 

 Spotřebitelé se mohou předzásobit zbožím v akci, a tak jej nebudou kupovat po 

skončení výhodné nabídky. Výrobci tak poroste tržní podíl pouze krátkodobě. 

 Prostředky, které firmy vynakládají na podporu prodeje, jsou promítány do konečných 

cen zboží.
 [5]

 

 

3.10 Účinnost podpory prodeje 

Při hodnocení účinnosti jakéhokoliv marketingového opatření je stěžejní mít předem 

stanoveny cíle, se kterými se budou výsledky porovnávat. Cíle by měly být měřitelné, 

specifikované, realistické, dosažitelné a vázané na určité časové období. V průběhu této 

kapitoly bylo uvedeno, že výhodou podpory prodeje je její relativně snadné vyhodnocování, 

protože její efekty se dají sledovat ihned po zavedení opatření. Toto se týká pouze 

krátkodobého horizontu a krátkodobých cílů, které jsou většinou kvantifikovány. Firmy 

mohou mít jako cíle stanoveno konkrétní zvýšení obratu, zvýšení tržního podílu, zvýšení 

objemu prodeje. Vyhodnocování podpory prodeje v krátkodobém horizontu je snadnější, než 

v dlouhém období. V době informačních technologií je snadné porovnat například obrat před 

zavedením podpory i po jejím ukončení. Dají se sledovat změny ukazatelů i v průběhu 

zavedení podpůrného opatření. Ihned po zaplacení produktu zákazníkem je vše v informačním 

systému obchodníka. Data k výzkumu účinnosti jsou tak ihned dostupná.
[1] 

Vyhodnocování dlouhodobých cílů je složitější, protože firmy nevyužívají v rámci 

marketingové komunikace jen nástroje podpory prodeje. Společnosti působící na trhu 

využívají k řízení své činnosti celý marketingový mix. V dlouhém období dochází ke změnám 

v rámci celého marketingového mixu, mění se i okolí firmy. Proto je vyhodnocování 
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v dlouhém období složitější, jelikož se mísí efekty všech zavedených opatření ve sledovaném 

období. Všechny vlivy na sebe působí synergicky. Dlouhodobým cílem výrobce může být 

například zlepšení image jeho značky, k čemuž dokáže napomoci i vhodná podpora prodeje, 

ale pouze v účelné kombinaci s ostatními nástroji. Některé společnosti si kladou za cíl 

zvyšovat počet loajálních zákazníků, který je také ovlivněn více faktory. Dlouhodobé účinky 

propagačních kampaní jsou vyhodnocovány pomocí různých technik marketingového 

výzkumu. Před zavedením kampaní dochází k pre testům, které se mohou týkat například 

zjišťováním image firmy, nebo konkrétní komunikační kampaně a jejím působením na vzorek 

respondentů. Po proběhnutí kampaně se sleduje její účinek, buď v prodejních výsledcích, 

nebo se sledují její kvalitativní dopady, například na již zmiňovaný image společnosti, nebo 

značky. 

3.10.1 Ziskovost cenové podpory prodeje 

Jelikož se tato diplomová práce primárně zabývá podporou zákazníka pomocí 

zavádění slev na zboží, je důležité si uvědomit pár zásad o analýze ziskovosti právě tohoto 

typu podpory.  

Ziskovost této podpory prodeje se počítá jako rozdíl mezi ziskem z přírůstku prodeje a 

náklady na podporu prodeje.  Mezi náklady jsou zahrnovány výdaje na společnou reklamu, 

která propaguje snížení cen. Tyto náklady jsou fixní, protože se s objemem prodaných 

výrobků nemění. Určité náklady musí s touto podporou nést i maloobchodník, hlavní 

položkou jsou náklady na přecenění zboží a na změny v umístění zlevněných produktů. Nese 

také zvýšené náklady na skladování, jelikož musí být předzásoben větším množstvím zboží 

v akci tak, aby byl schopen uspokojit zvýšenou poptávku spotřebitelů. Jiným typem nákladů 

spojených i se zákaznickou cenovou podporou prodeje jsou náklady alternativní neboli 

náklady obětovaných příležitostí. V oblasti cenových slev jsou alternativní náklady 

představovány jako ušlý zisk, který by generovali zákazníci i za předpokladu nesnížené ceny. 

Byli by ochotni koupit již zlevněný výrobek i za jeho plnou cenu, ale koupí jej ve slevě. Aby 

byla cenová podpora prodeje úspěšná, musí být její ziskovost vyšší než zmiňované nákladové 

položky.
 [6] 
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4 Metodika zpracování dat 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je identifikace míry využívání cenové podpory 

prodeje prostřednictvím reklamních letáků na trhu nealkoholických nápojů u sledovaných 

obchodních řetězců za určité časové období. 

4.2 Obsah práce 

Tato diplomová práce se pokouší zachytit zákonitosti cenové podpory prodeje 

výrobkové kategorie nealkoholických nápojů, která je inzerována prostřednictvím reklamních 

letáků. V rámci sledovaných údajů práce nachází souvislosti a zákonitosti míry využívání 

právě cenové podpory prodeje, kterou sledované obchodní řetězce realizovaly prostřednictvím 

reklamních letáků. Mezi řetězce, na něž se tato práce zaměřila, patří Kaufland, Penny Market, 

Albert hypermarket a Tesco hypermarket. Zachycené údaje pokrývají více než tři čtvrtiny 

týdnů v kalendářním roce. Důležitou součástí analýzy je podrobnější náhled na problematiku, 

který porovnává sledované obchodní řetězce mezi sebou, nebo dochází k porovnávání analýz 

dle jiných sledovaných znaků, mezi které patří čas, výše slevy, kategorie nápoje, kategorie 

slevy a další faktory analýzy.  

4.3 Použité údaje 

Informace se dají dělit mnoha způsoby. Jedním z nejdůležitějších rozlišení je dělení 

informací na primární a sekundární, někdy jsou přidávány i terciární – komerční informace. 

Poslední zmiňovaný typ se vyznačuje tím, že takové informace jsou k dispozici pouze za 

úplatu. Primární informace jsou ty, které je potřeba poprvé získat. Nejsou nikde veřejně 

k dispozici a tak je potřeba vynaložit náklady na jejich sběr. Oproti tomu má sekundární typ 

dat výhodu, jelikož náklady na jejich získání jsou o dost nižší. Tento druh informací byl již z 

nějakého důvodu sesbírán, nebo publikován. K jejich získání stačí najít vhodný a spolehlivý 

zdroj, který je k dispozici v požadovaném čase. 
[7]

 

Údaje sloužící k analýze v této diplomové práci jsou výhradně sekundárního 

charakteru. Z pohledu charakteru informací byly shromažďovány jak kvalitativní, tak i 

kvantitativní data. 

 Potřebná data pro analytickou část této diplomové práce pocházejí z reklamních 

letáků sledovaných obchodních řetězců. Data byla shromažďována týdně, jelikož většina 

obchodních řetězců vydává reklamní leták jednou, nebo maximálně dvakrát za týden. V rámci 
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každého kalendářního týdne, kdy probíhal sběr dat, byl tedy k dispozici souhrn položek 

nealkoholických nápojů, jejichž cenová podpora začala být realizována právě v uvedeném 

týdnu. I když většina dat pochází z pravidelných „akčních“ letáků, tak soubor zaznamenaných 

údajů rovněž zahrnuje položky podporovaných nealkoholických nápojů, které se objevily 

v nepravidelných reklamních letácích zkoumaných obchodníků. Tyto zvýhodněné nabídky 

byly většinou zasílány v souladu s blížícími se událostmi nebo svátky. Přísun letáků byl 

zajištěn pravidelným doručováním do poštovní schránky, v případě ojedinělých výpadků bylo 

využito internetových podob daných propagačních materiálů, buďto přímo z webových 

stránek obchodníků, anebo z portálů, jež se na shromažďování těchto letáků specializují. 

Příloha diplomové práce č. 1 zobrazuje výčet sbíraných informací, jež byly potřebné pro 

analýzu.  

4.4 Zpracování údajů 

Údaje pocházející z reklamních letáků byly zaznamenávány  pomocí softwaru 

Microsoft Excel 2007. V tomto programu rovněž docházelo k nutným úpravám a 

odstraňování nedostatků, které bylo nutné udělat, aby bylo možné data následně analyzovat. 

Excel byl rovněž využit při tvorbě některých tabulek a grafů, které se v práci nacházejí. 

Všechny důležité výpočty a analýzy byly prováděny prostřednictvím programu PASW 

Statistics 18. Tento program rovněž umožnil vytvoření většiny grafů a tabulek, které jsou 

součástí kapitoly Analýza shromážděných dat. 

4.5 Datový soubor 

Rozsah datového souboru je dán délkou doby sběru informací a počtem sledovaných 

obchodních řetězců. Celkem bylo sledováno 43 kalendářních týdnů, kdy 33 z nich připadá na 

rok 2011 a 10 týdnů na rok 2012. Sběr dat probíhal tedy od května 2011 do března 2012. Jak 

již bylo dříve uvedeno, data pocházejí z propagačních letáků čtyř obchodníků. 

Celkový rozsah datového souboru činí 1390 položek nealkoholických nápojů, k nimž 

se vztahují zkoumané charakteristiky. 

4.6 Omezení při tvorbě práce 

Největším problémem práce s daty bylo sjednocení názvů všech produktů, tak aby se 

v datovém souboru nevyskytovaly totožné produkty pod odlišnými názvy. Bylo to dáno tím, 

že obchodníci, na které se práce zaměřila, uváděli některé produkty pod různými názvy. 

Nejčastější to bylo pravděpodobně u kategorie džusů a nektarů. 



41 

 

Datový soubor obsahuje také informace o výrobci produktu. Někdy bylo poměrně 

složité výrobce některých produktů vyhledat, a tak bylo nutné jít se osobně podívat na etiketu 

konkrétního výrobku do obchodu. I přesto některé výrobky neměly výrobce na etiketách 

uvedeny a byla třeba uvedena jen země původu. 
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5 Analýza shromážděných dat 

Tato kapitola se zabývá analýzou cenové podpory prodeje u vybraných 

maloobchodních řetězců působících v České republice. Mezi sledované řetězce jsem zařadil 

Albert hypermarket, Kaufland, Penny Market a Tesco hypermarket. Jedná se tak o kombinaci 

dvou hypermarketů a dvou prodejen diskontních, i když řetězec Kaufland je někdy řazen mezi 

hypermarkety, je tak na pomezí. K diskontním prodejnám je řazen kvůli důrazu na nižší ceny 

a mezi hypermarkety spadá díky velikosti prodejní plochy, jejíž podoba byla poslední dobou 

značně modernizována a v některých úsecích se tak Kaufland přiblížil ke „klasickým“ 

hypermarketům. Podpora prodeje, která je v této diplomové práci sledována, je zaměřena na 

výrobkovou kategorii - nealkoholické nápoje. Konkrétně je v této kapitole analyzována 

letáková podpora prodeje. Analýza je prováděna ve dvou rovinách. Výsledky jsou brány a 

analyzovány jako celek, při podrobnějším pohledu se tato kapitola snaží nacházet rozdíly 

mezi touto podporou u sledovaných obchodníků. 

5.1 Míra využití letákové podpory prodeje dle časového hlediska 

 

Obr. 5.1 - Vývoj realizované podpory dle týdnů 
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Jelikož byly údaje z reklamních letáků čerpány týdně, je možné na obrázku 5.1 

sledovat vývoj frekvence podpory prodeje na nealkoholické nápoje u sledovaných 

obchodníků. Obrázek 5.1 zobrazuje celkové součty podporovaných položek za každý 

kalendářní týden, kdy probíhalo sledování. Celkem bylo sledováno 43 kalendářních týdnů, 

kdy 33 z nich připadá na rok 2011 a 10 týdnů na rok 2012. Barvy sloupců označují roční 

období, které bylo během daného týdne. Postupně z levé strany je to tedy jaro, léto, podzim a 

konečně zima.  

Při pohledu na obrázek 5.1 je zřejmé, že nealkoholické nápoje byly nejvíce 

podporovány koncem podzimu, konkrétně ve 49. týdnu, kdy došlo k maximu 53 

podporovaných položek nealko nápojů za sledované období. Tento vrchol byl jistě ovlivněn 

blížícími se vánočními svátky, kdy se obchodníci i výrobci snažili soupeřit s konkurencí 

prostřednictvím letákové podpory prodeje ve větší míře než v jiném období tak, aby se 

zákazníci předzásobili a dali přednost vlastní značce před konkurenčními. Následný propad 

v 51. týdnu byl pravděpodobně zapříčiněn tím, že většina obchodů měla přes vánoční svátky 

omezenou otevírací dobu, a tak i promoční aktivity zaměřené na nealkoholické nápoje šly 

stranou. V letním období, kdy je na území naší republiky nejtepleji, stoupá i poptávka po 

nealkoholických nápojích, jelikož lidé potřebují přijímat více tekutin. V období mezi 28. až 

33. týdnem, což je období letních prázdnin, klesl počet podporovaných produktů pouze 

jednou pod celoroční průměr, který je v obrázku 5.1 vyznačen černou čárkovanou čarou na 

hodnotě 32,3.  

Při podrobnějším zkoumání průměrných hodnot, vztahujícím se ke konkrétním ročním 

obdobím, byla letáková podpora prodeje na 

nealkoholické nápoje u zkoumaných obchodníků 

využívána nejvíce na podzim, kdy je ale tato 

hodnota z tabulky 5.1 „táhnuta“ nahoru 

maximální hodnotou, která nastala právě v tomto 

období. Co se týče průměrného týdenního 

výskytu, po podzimu následují letní týdny, pak 

zimní. Nejnižší průměrný počet podpor byl realizován v průběhu jarních týdnů. 

5.1.1 Porovnání výše slev dle ročních období 

Při analýze není důležitá pouze četnost a průměrná četnost využití letákové podpory 

prodeje. Je potřeba také porovnat průměrné procentní slevy podle ročních období. 

Roční období Průměrný počet podpor/ týden

jaro 30,2

léto 32,1

podzim 33,8

zima 31,9

celkem 32,3

Tab. 5.1 - Průměrný počet podpor za týden dle 

ročního období 
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 Tvrzení, že je výše průměrných slev pro jednotlivá roční období různé, bylo ověřeno i 

prostřednictvím analýzy rozptylu. Výsledek této analýzy zobrazuje tabulka 5.2. Jelikož je 

v posledním sloupci hodnota signifikace menší než 0,05, tak lze tvrdit, že se průměrné výše 

procentních slev podporovaných produktů pro jednotlivá roční období nerovnají. Je tak přijata 

alternativní hypotéza.  

Tab. 5.2 - Analýza rozptylu procentních slev dle ročního období 

 

Aby byly zjištěny statisticky podstatné rozdíly mezi průměrnými slevami pro každé 

roční období, bylo využito Bonferroniho metody, jejíž výstup je představen tabulkou 5.3. Tato 

metoda porovnává výše průměrných slev mezi všemi možnými dvojicemi ročních období. 

Důležité hodnoty jsou vyznačeny tučně, zobrazují statisticky významný rozdíl mezi 

průměrnými hodnotami, které se vztahují k porovnávaným ročním obdobím. Podle této 

analýzy je možné s 95 % pravděpodobností tvrdit, že byla průměrná výše slev rozdílná mezi 

těmito ročními obdobími: 

 léto – podzim 

 léto – zima 

Tab. 5.3 - Bonferroniho metoda srovnání průměrných slev dle ročních období 
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Nejvyšší průměrné slevy byly poskytovány v letním období, kdy průměrná procentní 

sleva na jednu podporovanou položku činila 31,1 %. Naopak nejnižší průměrné slevy byly 

realizovány v zimě, kdy průměrná hodnota slev dosáhla „pouze“ 28,1 %. Dle výše uvedené 

Bonferroniho metody je možné průměrnou výši slevy vztahující se k jarnímu období 

považovat za shodnou s průměry ostatních období s 95 % pravděpodobností. 

5.1.2 Míra využití letákové podpory prodeje dle hlediska času a kategorie nápoje 

Pro účely této práce jsem rozdělil jednotlivé nealkoholické nápoje, na něž se 

vztahovala cenová podpora prodeje v rámci reklamních letáků, na různé kategorie nealko 

nápojů. Mezi navolenými kategoriemi se nachází džusy a nektary, minerální vody, 

energetické nápoje, sirupy, ledové čaje a kávy, limonády, dětské nápoje a ostatní, které nebylo 

možno zařadit mezi předešlé kategorie.  

Kategorie džusů a nektarů byla podporována nerovnoměrně v rámci sledovaného 

období, podobně jako celkový souhrn všech kategorií. Maximální počet podpor džusů a 

nektarů byl vysledován v 38. a 39. týdnu, což je druhá polovina září. Tento fakt mohl být 

způsoben již končícím létem, kdy lidem začíná chybět domácí ovoce, a tak toho chtějí využít 

obchodníci a výrobci, kteří začali nabízet džusy a nektary s vysokým podílem ovoce za 

snížené ceny ve větší míře, než v jiném období. Nejvyšší hodnota byla konkrétně jedenáct 

podpor. Vyšší míra podpory těchto produktů nastala i v období okolo vánočních svátků a 

konce roku 2011, kdy nedocházelo k výkyvům vůbec a počet podporovaných produktů se 

pohyboval okolo osmi. 

Skupina minerální vody byla 

nejvíce podpořena v období letních 

prázdnin, nejvyšší hodnota byla 

vysledována konkrétně v 33. týdnu, 

což je srpnový týden, kdy maximální 

četnost u minerálních vod činila 15. 

Tento krok výrobců a obchodníků je 

logický, jelikož v letním období 

stoupá spotřeba všech nápojů a 

minerální vody jsou, co se týče spotřeby nealkoholických nápojů, v čele žebříčku. Podpora 

byla intenzivnější tak, aby si zákazníci vybrali právě podporované produkty na úkor 

konkurence. 

Kategorie Maximální počet podpor Týden

džusy a nektary 11 38.

minerální vody 15 33.

energetické nápoje 6 29.

sirupy 5 22., 39.

ledové čaje a kávy 6 21.

limonády 16 43.

dětské nápoje 6 21.

Tab. 5.4 - Nejvyšší počty podporovaných produktů dle kategorie 

nápoje 



46 

 

Podobně jako u minerálních vod, tak i u kategorie energetických nápojů, byla 

maximální četnost podpory vysledována v období letních prázdnin, kdy maximální hodnota 

onoho týdne byla šest podporovaných výrobků. Další nadprůměrné hodnoty se objevily okolo 

Vánoc a v týdnu před Silvestrem, kdy byla zvýšená pozornost na podpory jistě spojena s vyšší 

frekvencí nákupu alkoholických nápojů, ke kterým se energetické nápoje hojně využívají jako 

doplněk.  

U sirupů nebyla vysledována žádná souvislost mezi ročním, nebo kalendářním 

obdobím a mírou letákové podpory prodeje. Maximální počet podpor u sirupů byl zachycen 

ve 22. a 39. kalendářním týdnu, kdy byla četnost pět. 

Ledové čaje byly cenově podporovány nejvíce během letních týdnů, kdy je spotřeba 

tohoto druhu nápoje pravděpodobně nejvyšší. Naopak během zimních měsíců a týdnů byl 

počet sledovaných podpor na tuto kategorii podprůměrný. Koresponduje to se závěry 

z předchozích odstavců, kdy míra letákové podpory prodeje záleží i na poptávce po kategorii 

produktů mezi spotřebiteli. 

Nejvyšší četnost využití letákové podpory prodeje u limonád byla zachycena ve 43. 

týdnu, kdy byla sledovanými obchodníky zařazena do letáku 16 krát. Avšak tato podpora byla 

realizována ve větší míře v některých prosincových týdnech, což zase souviselo s příchodem 

vánočních svátků a přechodem ze starého do nového roku. V tomto období byly četnosti vyšší 

oproti ostatním týdnům ve sledovaném období. 

Míra letákové podpory prodeje u dětských limonád zase souvisela s obdobími, kdy 

může docházet ke zvýšené poptávce právě po této kategorii výrobků. Maximální četnost 

využití této podpory u sledovaných obchodníků činila šest a byla zachycena v týdnu, kdy je 

v kalendáři Den dětí. Další zvýšená frekvence podpory byla vysledována počátkem prosince, 

kdy se blíží svátek Mikuláše, při němž bývají děti také obdarovávány podobně jako u Dne 

dětí.  

5.2 Míra využití letákové podpory dle kategorie nápoje 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, tato práce sleduje osm kategorií 

nealkoholických nápojů. Tato podkapitola se zabývá tím, která z kategorií nealkoholických 

nápojů se v letácích vybraných obchodníků objevovala nejčastěji. 



47 

 

Obr. 5.2 - Nejčastěji podporované kategorie nealko nápojů 

 

Kategorií nealkoholických nápojů, která se v „akčních“ letácích sledovaných prodejců 

nacházela nejčastěji, respektive se objevila nejvíce krát, byly minerální vody. Tímto 

způsobem bylo podpořeno konkrétně 385 výrobků z této kategorie. Druhou nejčastěji 

podporovanou skupinou nealkoholických nápojů byly limonády, jejichž konkrétní počet 

podpor byl 308. Poslední kategorií, která se nachází na pomyslném stupni vítězů, byly džusy a 

nektary. Produkty spadající do této kategorie byly v rámci letáků podpořeny 264 krát. Mezi 

těmito třemi kategoriemi a ostatními je dost velký odstup. Mezi zbývajícími druhy nealko 

nápojů již takové rozdíly nejsou. Počet jejich výskytů byl vyrovnanější v porovnání s první 

trojicí. 

5.3 - Podíl nejvíce podporovaných kategorií na celku 
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Tři nejfrekventovaněji podporované kategorie dosahují téměř tří čtvrtečního podílu na 

všech sledovaných kategoriích. Minerální vody a limonády představují rovnou polovinu všech 

sledovaných případů. Na obrázku 5.3 je vidět, že ostatní sledované kategorie mají mnohem 

menší význam jak pro obchodníky, tak i pro výrobce. Ostatní kategorie nealko nápojů nebyly 

tak moc komunikovány prostřednictvím nástroje podpory prodeje a reklamy, jejichž spojením 

vlastně vznikl pojem letáková podpora prodeje.  

5.3 Míra využití letákové podpory dle obchodního řetězce 

Podle předpokladu, že Kaufland i Penny Market mají ve svých strategiích klást důraz 

na nízké ceny pro zákazníky, by měly i jejich letáky obsahovat více položek u sledovaných 

výrobků. U řetězců Tesco i Albert byly sledovány letáky jejich provozoven, které spadají do 

obchodní formy hypermarket, což sice zaručuje větší hloubku sortimentu, ne však tomu 

odpovídající míru letákové podpory prodeje. 

Obr. 5.4 - Počet podporovaných nealko nápojů dle obchodníka 

 

Zmíněné předpoklady byly víceméně naplněny, jelikož obchodníkem, který měl ve 

svých letácích nealkoholické nápoje nejčastěji, byl Penny Market. Za ním následoval 

Kaufland jen s nepatrnou ztrátou. Tesco a Albert hypermarket měly takřka totožný počet 

podporovaných položek ze sortimentu nealkoholických nápojů.  

Obrázek 5.4 zobrazuje absolutní četnosti výskytu cenové podpory v letáku 

obchodníka. Oproti tomu obrázek 5.5 - koláčový graf ukazuje relativní četnosti, které mají 

vyšší vypovídající kvalitu. Zatímco v předchozím sloupcovém grafu jsou rozdíly mezi 

dvojicemi jednotlivých řetězců poměrně markantní, tak v relativním vyjádření se tyto rozdíly 



49 

 

smazávají. Je ale třeba brát ohled na to, že stupnice četnosti výskytu na obrázku 5.4 začíná 

v bodě 250, proto jsou rozdíly mezi sloupci zvýrazněny. V procentním vyjádření je rozdíl 

mezi počtem využití podpor prvního Kauflandu a posledního Albertu přibližně 5 % položek, 

na rozdíl od absolutního vyjádření, z kterého je patrné, že Albert využil ve sledovaném 

období o přibližně 70 podpor méně než řetězec Kaufland. Je tak možné tvrdit, že rozdíly mezi 

mírou využití letákové podpory prodeje mezi sledovanými obchodníky byly velmi malé. Ale 

diskontní prodejny byly v této činnosti aktivnější než hypermarkety Tesco a Albert. 

Z výsledku vyplývá, že šířka ani hloubka sortimentu není určující pro strategii 

podpory prodeje a pro míru jejího využití prostřednictvím letákových podpor. Ačkoliv Penny 

Market disponuje pravděpodobně nejméně širokým a nejméně hlubokým sortimentním 

profilem, což se týká i nealkoholických nápojů, tak byl ve sledovaném období nejaktivnějším 

ze sledovaných řetězců. 

Obr. 5.5 - Podíl obchodníků na celkovém souhrnu letákových podpor 

 

5.4 Rozdíly ve výši slev mezi kategoriemi nápojů 

Z výsledků analýzy rozptylu, která nese zkratku anova, vyplývá, že se průměrné 

hodnoty výší slev v porovnání mezi jednotlivými kategoriemi nerovnají. Dá se to tvrdit se 

statistickou spolehlivostí 95 %. Vyhodnocení analýzy rozptylu znázorňuje tabulka 5.5. 

Nejdůležitější je poslední sloupec s hodnotou signifikace. Jelikož její hodnota je nižší než 

0,05, která odpovídá 95 % hladině významnosti, tak je přijata alternativní hypotéza. Ta zní, že 

se průměrné slevy mezi porovnávanými kategoriemi nealkoholických nápojů nerovnají. 
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Tab. 5.5 - Analýza rozptylu výše slev dle kategorií nápojů 

 

Při podrobnější analýze byla využita Bonferroniho metoda, která porovnává 

průměrnou hodnotu slev jedné kategorie nápoje vůči ostatním kategoriím. Jelikož výstupní 

tabulka testu zabírá mnoho prostoru, je umístěna v přílohách této diplomové práce. Konkrétně 

se jedná o přílohu č. 2. Podle této analýzy se statisticky významné rozdíly mezi výší 

průměrných slev jednotlivých nápojových kategorií nacházejí mezi těmito dvojicemi: 

 džusy a nektary – energetické nápoje 

 džusy a nektary – sirupy 

 džusy a nektary – limonády 

 minerální vody – energetické nápoje 

 minerální vody – limonády 

 energetické nápoje – dětské nápoje 

 limonády – dětské nápoje 

Tabulka 5.6 zobrazuje průměrné hodnoty výše slevy dle jednotlivých nápojových 

kategorií. Dle výsledků z této tabulky je možné porovnat zmíněné dvojice, kde byl nalezen 

statisticky významný rozdíl v průměrných hodnotách. Průměr, který je počítán z dílčích 

průměrů, je zhruba 29 %. S touto hodnotou jsou porovnány dílčí průměry pro každou 

kategorii nápoje. Zeleně jsou označeny hodnoty průměrných slev u kategorií nápojů, které 

byly zlevňovány nadprůměrně, naopak červené hodnoty značí výši průměrné slevy u 

kategorií, které byly zlevňovány podprůměrně.  

Tab. 5.6 - Průměrné slevy dle kategorie nápoje 
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Kategorie nápoje, která byla v průměru zlevňována o největší podíl z původních cen, 

byly energetické nápoje. Výše jejich průměrné slevy byla ve sledovaném období 33,5 %. Za 

nimi následovaly limonády, byly druhou kategorií v pořadí s největší průměrnou slevou. Na 

druhé straně v průměru nejméně zlevňovanými produkty byly ve sledovaném časovém úseku 

dětské nápoje, jež byly průměrně zlevňovány o 25,6 %. 

Kapitola, která se zabývá charakteristikou trhu, uvádí, že kategorie energetických 

nápojů má na českém trhu určitý růstový potenciál. Objevuje se v tomto segmentu řada 

novinek, výrobci se snaží získávat nové zákazníky. Letáková podpora prodeje může být 

jednou z cest, jak dosáhnout využití tohoto potenciálu. Z výsledku vyplývá, že energetické 

nápoje byly nejvíce průměrně zlevňovanou kategorií nealkoholických nápojů, což může 

souviset se snahou výrobců využít zmiňovaný růstový potenciál na českém trhu. Vysoká sleva 

na produkt může podmínit, aby zákazníci produkt zakoupili a vyzkoušeli a v případě 

spokojenosti jej dále nakupovali. 

5.5 Rozdíly ve výši slev mezi obchodními řetězci 

Podkapitola 5.3 se zabývala četností, neboli počtem podporovaných nealkoholických 

nápojů u sledovaných řetězců, v rámci sledovaného časového úseku. Pro lepší srovnání 

podpůrné aktivity obchodních řetězců prostřednictvím slev je nutné porovnat průměrné výše 

jejich slev. Výše slevy v procentním vyjádření se samozřejmě počítá ze základu původní ceny 

bez slevy, která tak významně ovlivňuje výslednou výši slevy. Proto je nutné se v této 

podkapitole zabývat i výší původních cen nealkoholických nápojů u zkoumaných obchodních 

řetězců. 

Jak již bylo řečeno, práce porovnává dva obchodníky, kteří by měli být zaměřeni na 

nižší ceny oproti dvěma obchodníkům, kteří takový důraz na nízkou cenovou hladinu nedbají. 

Na základě tohoto odhadu dopadl i výsledek porovnání průměrných původních cen 

zlevňovaných nealkoholických nápojů. Zatímco Penny Market a Kaufland měly průměrnou 

cenu před slevou mírně nad hranicí 20 korun, průměrná hodnota původních cen u řetězců 

Albert hypermarket a Tesco hypermarket se pohybovala nad hranicí 28 korun. Při porovnání 

mediánu u této charakteristiky jsou zřejmé ještě větší rozdíly. Medián ceny před slevou je u 

Penny Marketu a Kauflandu 16,9 Kč, Tesco a Albert hypermarket mají medián o více než 

deset korun vyšší, což jen potvrzuje jejich vyšší cenovou hladinu oproti zmiňovaným 

konkurentům. Vše zobrazuje tabulka 5.7, kde jsou uvedeny i původní ceny nejdražších 

zlevňovaných produktů, nebo naopak nejlevnějších výrobků, které se v letácích objevily. 
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Nejvýrazněji z tohoto souboru vybočuje Penny Market, jehož původní nejvyšší cena 

zlevňovaného nápoje byla jen 42,9 Kč. V jeho akčních letácích se neobjevovalo moc 

prémiových produktů. Když už se takový nápoj objevil, nejednalo se o jeho větší balení, která 

se občas nacházela v letáku u sledovaných konkurenčních řetězců. Dalším rozdílem bylo, že 

Kaufland i Penny Market začínaly cenově podporovat nápoje s nižší původní cenou než Tesco 

a Albert. Dávaly slevy na produkty, které už i bez slevy byly výrazně levné, což ale často 

souvisí s jejich nižší kvalitou, nebo tím že se jedná o privátní značku maloobchodníka.   

Tab. 5.7 - Průměrné původní ceny zlevňovaných položek 

 

Dalším faktorem, podle kterého lze jednotlivé obchodníky porovnat, je výše slevy, 

kterou je vhodnější uvádět v procentní hodnotě vůči původní ceně, protože pak má ukazatel 

lepší vypovídací schopnost. Průměrné hodnoty výše procentních slev u sledovaných řetězců 

znázorňuje tabulka 5.8.  

Tab. 5.8 - Průměrné procentní slevy dle obchodníků 

 

Kaufland poskytoval svým zákazníkům na nealkoholické nápoje průměrnou slevu 

zhruba 32,5 %, což je nejvyšší hodnota ze sledovaných maloobchodních řetězců. Druhým 

řetězcem, který podporoval nealkoholické nápoje téměř 30 % průměrnou slevou, byl Albert 

hypermarket. Na třetí pozici je Tesco hypermarket a nejnižší průměrnou slevu, vyjádřenou 

v procentech poskytoval svým zákazníkům Penny Market. V případě Penny Marketu se jedná 

o překvapivé zjištění, jelikož podle původních předpokladů by se měl v tomto žebříčku 

nacházet na špičce spolu s Kauflandem, jako obchodník nabízející nejvyšší průměrné slevy 

z ceny, ale není tomu tak. Důvodem by mohla být jiná skladba sortimentu, jak již bylo dříve 

zmíněno. Penny Market disponuje užším i mělčím sortimentem, což se projevuje třeba na 
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absenci prémiových produktů z kategorie nealko nápojů. Konkurenční obchodníci prémiový 

sortiment vedou, prodává se za vyšší ceny. Takže pokud chtějí cenově podpořit prémiový 

produkt, musí na něj dát výraznou slevu, což dle mého názoru může zvyšovat průměr jejich 

slev. 

Obrázek 5.6 je krabicový graf znázorňující totožnou problematiku, ale zaměřuje se na 

statistickou hodnotu medián, která je graficky znázorněna čarou uprostřed každého 

krabicového diagramu. Maloobchodníci jsou na obrázku 5.6 uspořádáni právě dle hodnoty 

mediánu procentní slevy. Seřazení je totožné jako při porovnávání průměrných hodnot 

procentních slev. Výhodou tohoto typu grafu však není jen znázornění prostřední hodnoty 

souboru dat, ale krabicový graf hlavně ukazuje míru variability, respektive rozptyl dat. Konce 

os, které vedou od jednotlivých „krabiček“ ve tvaru písmene „T“, znázorňují maxima a 

minima datového souboru. V tomto případě znázorňují nejvyšší i nejnižší procentní slevu u 

každého obchodníka. Nejvyšší poskytnutá sleva ve sledovaném období byla v Kauflandu, 

který zlevnil o 70 % energetický nápoj Crazy Wolf z původní ceny 19,9 Kč na 5,9 Kč.  

Obr. 5.6 – Analýza procentních slev podle obchodních řetězců 

 

Míra variability dat je u všech sledovaných řetězců různá. Největší variabilitu hodnot 

měl Kaufland, což znamená, že poskytoval nejvíce různorodou škálu slev, týkající se jejich 

procentních hodnot, ze všech sledovaných obchodníků. Proto je jeho krabicový graf nejdelší. 

Naopak nejmenší variabilitu měl řetězec Tesco, napovídá to situacím, že Tesco často 

poskytovalo procentní slevy o stejných procentních hodnotách. 
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5.5.1 Rozdíly ve výši slev mezi obchodními řetězci dle kategorie nápoje 

Tato kapitola analyzuje rozložení procentních slev podobně jako kapitola předchozí. 

Rozdíl je v podrobnosti analýzy. Zatímco předchozí kapitola porovnávala procentní slevy jen 

mezi sledovanými obchodními řetězci, tato kapitola navíc porovnává rozložení slev dle 

kategorií nápojů. 

Nápojová kategorie džusů a nektarů byla nejvíce podporována u obchodního řetězce 

Albert hypermarket. Svědčí o tom 

medián, který je u tohoto obchodníka 

umístěn nejvýše. Znamená to, že tento 

řetězec zlevňoval džusy a nektary 

nejvýrazněji v porovnání s ostatními 

obchodníky. Kaufland společně 

s Albertem poskytovali na tuto kategorii 

nápojů slevy, jejichž výše byly nejvíce 

proměnlivé, protože jsou jejich krabicové 

diagramy nejrozsáhlejší. Na druhou 

stranu nejméně proměnlivou výši slev na 

tuto kategorii nápojů poskytoval řetězec 

Tesco. 

V segmentu minerálních vod byly rozdíly ve variabilitě procentních slev výraznější 

než u kategorie džusů a nektarů. Nejvýraznější slevy na výrobkovou kategorii minerálních 

vod uplatňoval Kaufland, naopak Penny 

Market podporoval minerální vody 

nejnižšími slevami ze všech sledovaných 

obchodních řetězců. Kaufland byl rovněž 

prvním z hlediska rozptylu 

poskytovaných slev, jeho slevy na 

minerální vody byly nejvíce proměnlivé. 

Penny Market na rozdíl od Kauflandu 

zlevňoval tuto výrobkovou kategorii 

nejméně proměnlivě. Často uplatňoval 

slevy podobné výše. 

Obr. 5.7 - Analýza slev džusů a nektarů dle 

maloobchodníka 

Obr. 5.8 - Analýza slev minerálních vod dle 

maloobchodníka 
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Energetické nápoje byly 

nejvýznamněji zlevňovanou kategorií 

nealkoholických nápojů, jak již ukázaly 

předešlé analýzy. Odpovídá tomu pohled 

i na obrázek 5.9, kdy jsou hned tři 

mediány ze čtyř sledovaných retailerů 

v jedné rovině. Dle této analýzy byly 

nejvýraznější slevy na energetické 

nápoje realizovány u řetězců Kaufland, 

Penny Market a Tesco. Medián výše 

procentních slev u těchto prodejců se 

pohyboval okolo hranice 33 %. 

V proměnlivosti výše slev nebyly, až na Albert hypermarket, výraznější rozdíly. 

Při analýze procentních slev 

kategorie sirupů byly mezi jednotlivými 

obchodními řetězci objeveny poměrně 

velké rozdíly. Tyto odlišnosti se týkaly 

především mediánů a průměrných 

hodnot procentních slev. Ve variabilitě 

rozložení těchto slev už tak markantní 

rozdíly vysledovány nebyly. Kaufland 

byl obchodníkem, který na sirupy 

poskytoval nejvýraznější slevy, medián 

výše procentních slev u sirupů dosáhl 

téměř hodnoty 40 %. Na druhé straně byl 

řetězec Penny Market, jehož medián 

procentních slev byl pouze okolo 15 %. 

V segmentu ledových čajů a káv bylo rozložení procentních slev mezi sledovanými 

obchodníky podobné. Jedinou výjimkou byl řetězec Kaufland, který v porovnání s ostatními, 

nabízel vyšší škálu procentních slev. Obchodní řetězce Albert hypermarket a Tesco 

zlevňovaly tuto kategorii nealkoholických nápojů nejvýrazněji, medián těchto slev byl okolo 

30 %. I když Kaufland poskytoval na tyto nápoje slevy v nejvíce rozdílných výších, tak lze 

konstatovat, že mezi porovnávanými obchodníky zlevňoval tuto kategorii nealkoholických 

Obr. 5.9 - Analýza slev energetických nápojů dle 

maloobchodníka 

Obr. 5.10 - Analýza slev sirupů dle maloobchodníka 
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nápojů nejméně významným způsobem. 

Analýzu procentních slev u ledových 

čajů a káv znázorňuje obrázek 5.12. 

Zatímco se výše slev u ledových 

čajů a káv výrazně nelišila, jinak tomu 

bylo u nápojové kategorie limonády. Ta 

byla nejvíce zlevňována v obchodním 

řetězci Kaufland, jehož medián 

procentních slev u tohoto nápojového 

segmentu činil 40 %. Výrazně tak 

převýšil sledované konkurenty. Kaufland 

byl zároveň obchodníkem, který měl 

nejnižší variabilitu procentních slev. Lze 

tedy konstatovat, že jeho slevy na 

kategorii limonád byly konstantně 

vysoké, bez výraznějších výkyvů. 

Nejnižší slevy na limonády realizoval 

Penny Market. 

Při pohledu na obrázek 5.13 

zobrazující segment dětských nápojů je 

zřejmé, že se odlišovala jak 

proměnlivost výší slev, tak i jejich 

samotné výše, mezi sledovanými 

konkurenty. Dětské nápoje byly 

nejvýrazněji podporovány řetězcem 

Kaufland, který na tento segment nápojů 

poskytoval nejvyšší slevy. Zároveň 

nejvíce obměňoval výši slev na tuto 

kategorii. Nejnižší úroveň slev nabízely 

řetězce Tesco a Albert hypermarket, 

jejich medián byl pouze okolo 20 %. 

 

Obr. 5.11 - Analýza slev ledových čajů a káv dle 

maloobchodníka 

Obr. 5.12 - Analýza slev limonád dle maloobchodníka 

Obr. 5.13 - Analýza slev dětských nápojů dle 

maloobchodníka 
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5.6 Míra užití stanovených slevových kategorií 

Kvůli tomu, aby analýza situace byla zřetelnější a přesnější, byly procentní slevy 

rozděleny do šesti kategorií dle jejich výše. Cílem bylo zjistit, v jaké výši se slevy pohybovaly 

nejčastěji. Předešlé analýzy pouze porovnávaly průměry, mediány a rozložení dat, chyběl tak 

pohled na četnosti užití cenových slev v jednotlivých intervalech. 

Obr. 5.14 - Podíl slevových kategorií 

 

Obrázek 5.14 přehledně znázorňuje podíl využití stanovených kategorií procentních 

slev. Sledovaní obchodníci nejčastěji využívali slevy v rozmezí 16 - 30 % z původní ceny. 

Tato kategorie slev zahrnovala více než polovinu všech cenových srážek, u kterých bylo 

možno spočítat výši slevy. Druhou nejčastější využívanou kategorií byly slevy mezi 31 – 45 

%, které zabírají zhruba třetinu všech spočítatelných slev. Desetina případů byly slevy 46 – 60 

%. Slevy nad 61 % zkoumaní retaileři využili pouze jednou, byla to tedy výjimka. Při takto 

významných slevách již prodejcům vznikají výrazné náklady, které mohou převyšovat 

plynoucí zisky. Proto se do takovýchto výrazných slev „pouštěli“ jen výjimečně.  

5.6.1 Míra užití stanovených slevových kategorií dle obchodního řetězce 

Obrázek 5.15 porovnává předešlou charakteristiku mezi sledovanými obchodními 

řetězci. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že Kaufland svým zákazníkům nabízel 

pravděpodobně nejatraktivnější slevy. Byl jediným, který svůj výrobek slevil o 70 %, proto 

není ani tento zanedbatelný podíl na grafu vidět. Lze ale poznat, že se tento obchodník 

v porovnání s konkurencí nejvíce zaměřil na kategorie slev 46 – 60 %. Pokud k těmto dvěma 

kategoriím přidáme i tu od 31 – 45 %, jsme na kumulativní četnosti těsně pod 60 %. Kaufland 
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měl téměř 60 % ze všech nealkoholických nápojů, které se nacházely v akčních letácích, 

zlevněno o 31 % a více. Na druhé straně je řetězec Penny Market, který v porovnání se svými 

soupeři nejvíce využíval slev 0 – 15 %, jež jsou pro mnohé zákazníky zanedbatelné, a tak 

nemají kýžený efekt.  

Obr. 5.15 - Srovnání využití slevových kategorií mezi retailery 

 

5.7 Podpora prodeje na čelní straně letáku 

Podobně, jako je tomu při vystavování zboží v rámci prodejní plochy 

v maloobchodních jednotkách, tak i umístění v rámci reklamního letáku má svou logiku a 

návaznost. Spotřebitelé, kteří letákem listují, vnímají jednotlivé produkty a ceny s odlišnou 

mírou pozornosti. Je to způsobeno zvýrazňováním písma, orámečkováním nebo jinou 

grafickou úpravou, která buďto položku více zviditelňuje oproti ostatním, anebo ji jen 

zařazuje mezi soubor dalších výrobků. Důležitý je i výskyt na první stránce letáku. Skoro 

každý, komu se dostane leták do ruky, se na první stránku podívá. Takže pokud je 

podporovaný produkt umístěn na první stránce letáku, zvyšuje se pravděpodobnost, že si lidé 

komunikačního sdělení všimnou a produkt za zvýhodněnou cenu budou hojně nakupovat. 

Výhodná nabídka na první stránce rovněž iniciuje, aby spotřebitel prolistoval letákem až do 

konce a sledoval, jestli je někde uvnitř další extra výhodná nabídka. 
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Z analýzy dat vyplývá, že přibližně 10 % cenově podporovaných nealkoholických 

nápojů se objevilo na čelní straně reklamního letáku. Z celkového počtu vysledovaných 

podpor se tak jednalo o 140 případů, které se nacházely na úvodní stránce reklamního letáku.  

Obrázek 5.16 porovnává kategorie slev podle toho, jestli se podporovaná položka 

vyskytovala na první stránce letáku, nebo se nacházela v rámci jeho dalšího obsahu. Jak je 

vidět na obrázku 5.16, tak se na první straně vyskytovaly nejčastěji produkty, jejichž cena 

byla snížena o 16 – 30 %, je třeba ale brát v potaz, že těchto slev bylo nejvíce i v rámci celého 

souboru. Vhodnější je tak srovnání, které je z tohoto obrázku 5.16 zřetelné. Produkty, které 

byly umístěny na čelních stranách letáků, byly zlevňovány o více procent, než položky 

uvedené uvnitř letáku. Nejvíce je to vidět u slev v kategorii 46 – 60 %, jejichž podíl byl více 

než dvojnásobně vyšší při umístění na čelní straně letáků v porovnání s podílem v rámci 

ostatních umístění. U slevové kategorie 31 – 45 % to už není tak markantní. Ale lze říci, že 

téměř 60 % podporovaných výrobků, které byly umístěny na první straně letáků, bylo 

zlevněno minimálně o 31 %. 

Minimálně se na úvodních stranách objevovaly slevy, které byly ve výši do 15 %. 

Hlavním důvodem pro tak nízký výskyt je, že první stránka letáku je ideální umístění, čehož 

je potřeba využít při propagování významnějších slevových akcí. Pokud by zákazník viděl na 

úvodní stránce tak nízkou slevu, snížila by se jeho motivace pro další prohlížení reklamního 

letáku. Na druhou stranu to byl i důvod pro výraznější výskyt vyšších slev na čelních stranách 

letáků. 

Obr. 5.16 - Srovnání kategorií slev dle pozice produktu v letáku 
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5.8 Míra využití podpory prodeje dle výrobců 

Většina cenových podpor, které jsou v maloobchodní síti k vidění, jsou iniciovány 

přímo výrobními společnostmi, které dodávají obchodním řetězcům své produkty. Za tímto 

účelem se spojují s maloobchodníky a uzavírají s nimi smlouvy, ve kterých bývají mimo jiné 

uvedena pravidla zařazování produktů výrobce do reklamních letáků, respektive jejich cenová 

podpora. Většinou bývá tato aktivita předem dohodnuta, vyjímaje cenových podpor z důvodu 

končící expirační lhůty produktů na skladě.  

V kapitole Charakteristika trhu nealkoholických nápojů jsou popsány tři společnosti, 

které mají na českém trhu nealko nápojů nejvyšší podíl. Byly to Coca Cola, Karlovarské 

minerální vody a společnost Kofola. 

Obr. 5.17 - Top 20 nejvíce inzerujících výrobců 

 

Na obrázku 5.17 jsou tyto společnosti na prvních příčkách mezi výrobci, jejichž 

nealkoholické nápoje byly podporovány v rámci sledovaného období. Zmiňované společnosti 

byly nejaktivnějšími v podporování svých produktů prostřednictvím reklamních letáků a 

akčních slev, což mimo jiné přispívalo k udržení jejich vedoucích tržních pozic. Odlišně 

barevnými sloupci jsou v obrázku 5.17 vyznačeny maloobchodní značky řetězců, které jsou 

často v podobě privátních značek. Privátní značka nese často název maloobchodníka, není to 

ale podmínkou. Privátní značky jsou vlastně podmnožinou značek maloobchodníků, protože 

ne všechny značky maloobchodníka jsou značky na úrovni privátních. V podporování 

maloobchodních značek byly nejaktivnější diskontní řetězce Kaufland a Penny Market, což 
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opět souvisí s jejich zaměřením na nižší cenovou hladinu oproti konkurenci. Pro tyto 

obchodníky vyrábí řada výrobců, kteří mohou být velkého i malého charakteru a jsou smluvně 

zavázáni dodávat určitou značku nápoje výhradně tomuto řetězci. Prodejci tak zaručí výrobci 

odbyt v průběhu roku, za což ale vyžadují nízké ceny. V některých případech jsou výrobky 

maloobchodních značek produkovány v továrnách, které přímo vlastní obchodní řetězec.  

 

Pohled na relativní četnosti u nejaktivnějších výrobců cenové podpory svých produktů 

poskytuje vložená tabulka 5.9.  

Více než polovina podporovaných 

nealkoholických nápojů pochází od 

pěti výrobců, jejichž výrobky byly 

podporovány nejhojněji.  Jedním 

z důvodů, proč jsou tyto hodnoty 

vysoké zrovna u lídrů trhu, je 

vysoký počet značek, které pod 

tyto výrobce spadají. Coca Cola, Karlovarské minerální vody i společnost Kofola mají ve 

svém výrobkovém portfoliu téměř všechny kategorie nealkoholických nápojů. Nemusejí se 

tak omezovat pouze na podporu jedné kategorie, jak je tomu například u společnosti Maspex, 

která podporovala výhradně džusy a nektary. Ale i přesto se dostala mezi pět nejaktivnějších 

výrobců ve smyslu cenové podpory.  

5.9 Nejvíce podporované značky nápojů 

Obrázek 5.18 ukazuje výčet dvaceti značek, které byly ve sledovaném období v rámci 

letákových reklamních kampaní podporovány nejčastěji. Na špičce podporovaných značek se 

umístila značka minerálních vod Mattoni, kterou vyrábějí Karlovarské minerální vody a. s. 

Během sledovaného období se tato značka v letácích obchodníků objevila téměř 90 krát. 

Druhou nejčastěji podporovanou značkou byla značka Coca Cola, kterou vyrábí firma, jejíž 

název je shodný s názvem značky nápoje. Následovala značka Dobrá voda, kterou vyrábí 

společnost Poděbradka a.s. Společně se značkou Coca Cola mají přibližně o 20 výskytů v 

letácích méně než první Mattoni. 

Výrobce Podíl na všech podporách (%)

Coca Cola 14

Karlovarské minerální vody 13

Kofola 11

Poděbradka 9

Maspex Czech 7

Tab. 5.9 - Podíl uvedených výrobců na všech podporách 
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 Obr. 5.18 - Top 20 nejvíce podporovaných značek 

 

Za zmínku stojí energetický nápoj Big Shock od výrobce Al Namura s.r.o., který se 

tak stal nejčastěji podporovaným produktem ze segmentu energetických nápojů. Big Shock 

byl v rámci reklamních letáků podpořen celkem 43 krát, což je na poměrně „malého“ výrobce 

dobrý výkon, obzvláště ve společnosti velkých firem, jako jsou firmy Coca Cola, Karlovarské 

minerální vody, či Poděbradka. Poněkud překvapivé může být umístění značky Kofola spíše 

ke konci uvedeného žebříčku. Jak již bylo uvedeno dříve, produkty společnosti Kofola byly 

třetí nejčastěji podporované hned po produktech společností Coca Cola a Karlovarské 

minerální vody. V porovnání s těmito lídry českého trhu společnost Kofola využívala cenové 

podpory prodeje na své produkty více rovnoměrně, než Coca Cola a Karlovarské minerální 

vody. Výrobce Coca Cola má na obrázku 5.18 zastoupeny čtyři značky svých výrobků, 

Karlovarské minerální vody tři, kdežto Kofola pouze jednu. Avšak z důvodu, že společnost 

Kofola byla třetí nejaktivnější, co se týče cenových podpor svých výrobků, značky ze svého 

portfolia podporovala rovnoměrněji. Znamená to, že její produkty se sice nenacházejí 

v žebříčku top 20, ale vyskytují se v rámci celého souboru produktů, které již nejsou na grafu 

z důvodu rozměrů a přehlednosti zobrazeny. 

Do žebříčku dvaceti nejvíce podporovaných značek se dostaly i maloobchodní značky 

řetězců Kaufland a Penny Market. Konkrétně na sedmé pozici byla co do počtu podpor 
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značka řetězce Kaufland Classic a na desáté pozici se usadila značka Tanja, která je vyráběna 

pro Penny Market. 

5.9.1 Nejvíce podporované varianty nápojů 

Obr. 5.19 - Nejvíce podporované varianty nápojů 

 

Obrázek 5.19 rozšiřuje možnosti předchozího obrázku 5.18. Jsou zde zobrazeny 

konkrétněji podporované produkty, u kterých bylo sledováno více variant, respektive u 

kterých bylo možné tyto varianty vhodně nadefinovat. V obrázku 5.19 jsou vynechány 

značky, u kterých nedošlo k nadefinování více variant. Příkladem je značka Coca Cola, 

jelikož letáky neuváděly, jaké její konkrétní varianty budou za výhodné ceny nabízeny. Černě 

vybarvené sloupce tak zobrazují četnost využití letákové podpory prodeje u třech nejčastěji 

podporovaných značek z předešlého obrázku 5.18, vyjímaje značky Coca Cola ze 

zmiňovaného důvodu. 

Na první pohled je jasný rozdíl v míře podpory u značky Mattoni mezi její ochucenou 

a přírodní variantou. Její ochucené varianty byly nejvíce podporovanou značkou i variantou 

vůbec. Tento rozdíl může být způsoben vyšší cenou ochucených variant, které z tohoto 

důvodu potřebovaly častěji cenové srážky tak, aby je zákazníci kupovali. Na druhé pozici byl 

nápoj značky Rauch Happy Day, který se v segmentu džusů a nektarů řadí mezi ty dražší, což 
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je zřejmě důvod jejich časté cenové podpory, aby jejich cena byla pro spotřebitele 

přijatelnější. Jiný postup u cenových podpor byl u značek minerálních vod Dobrá voda, její 

obě varianty byly podporovány v podobné míře. Podpora minerální vod značek Poděbradka, 

byla zaměřena na její ochucené varianty, ať už se jednalo o klasickou Poděbradku, nebo o 

variantu Pro linie. 

Každý výrobce stanovuje strategii podpory prodeje na základě svých možností a 

preferencí. Některý výrobce se může zaměřit jen na některé kategorie nápojů, kterým dává 

přednost před ostatními, anebo naopak podporuje své značky rovnoměrně. Stejná situace 

nastává při rozhodování, kterou variantu značky podporovat více či častěji. V tomto 

rozhodování hraje roli velké množství faktorů, nebo cílů, kterých chtějí výrobci či obchodníci 

pomocí cenové podpory dosáhnout. Cíle byly popsány v kapitole Teoretická východiska 

podpory prodeje. 

  



65 

 

6 Závěr 

V práci byla analyzována cenová podpora prodeje, která byla poskytována na 

výrobkovou kategorii nealkoholických nápojů. Analyzována byla letáková podpora prodeje 

dvou diskontně zaměřených prodejen, respektive řetězců a dvou hypermarketů. Byla 

shromažďována data z inzerce Penny Marketu, Kauflandu, hypermarketů Albert a Tesco. 

Dle časového rozložení míry využití, byla sledovanými obchodními řetězci cenová 

podpora prodeje na nealkoholické nápoje realizována nejvíce v období podzimu, průměrný 

počet podporovaných produktů byl ale „tažen“ nahoru maximální hodnotou. Maximální počet 

podpor nealkoholických nápojů byl využit v jednom z předvánočních týdnů, kdy se 

obchodníci pokoušeli nalákat zákazníky na lepší ceny než konkurence. Při pominutí 

maximální hodnoty, byly tyto výrobky dále nejvíce podporovány v letních prázdninových 

měsících, což souvisí se zvýšenou poptávkou po nealkoholických nápojích, která je každé léto 

vyšší než během zbytku roku u důvodu nutnosti vyššího příjmu tekutin. Nejvyšší průměrné 

slevy byly poskytovány v letním období, kdy průměrná procentní sleva na jednu 

podporovanou položku činila 31,1 %. Naopak nejnižší průměrné slevy byly realizovány 

v zimě, kdy průměrná hodnota slev dosáhla „pouze“ 28,1 %.  

Při analýze časového hlediska a jednotlivých kategorií nealkoholických nápojů byla 

často zjištěna souvislost mezi počtem realizovaných podpor na určitou kategorii a obdobím 

tohoto maximálního výskytu, který souvisel se zvýšeným využitím cenové podpory. Ukázkou 

je kategorie dětských nápojů, která byla nejvíce podporována před událostmi, kdy bývají děti 

častěji odměňovány. Vysoký byl výskyt před Dnem dětí a před mikulášskou nadílkou. U 

ostatních kategorií to nebylo tak markantní, ale podobné to bylo u limonád, nebo džusů a 

nektarů. Ty byly nejvíce podporovány před Vánoci, kdy stoupá i poptávka po dražších nealko 

nápojích, což limonády a džusy ve většině případů jsou. Další kategorie nápojů byly 

podporovány největší měrou v letním období, například minerální vody a energetické nápoje. 

Kategorií nealkoholických nápojů, která se v „akčních“ letácích sledovaných prodejců 

objevila nejvíce krát, byly minerální vody. Druhou nejčastěji podporovanou skupinou 

nealkoholických nápojů byly limonády. Třetí nejhojněji podporovanou kategorií byly džusy a 

nektary. Mezi těmito třemi a ostatními kategoriemi je výrazný rozdíl, další kategorie byly 

podporovány méně s výraznějším poklesem výskytů. Tři nejfrekventovaněji podporované 

kategorie dosahují téměř tří čtvrtečního podílu na všech sledovaných kategoriích.  
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Obchodníkem, který měl ve svých letácích nealkoholické nápoje nejčastěji, byl Penny 

Market. Za ním následoval Kaufland jen s nepatrnou ztrátou. Tesco a Albert hypermarket 

měly takřka totožný počet podporovaných položek ze sortimentu nealkoholických nápojů. 

Z výsledku vyplývá, že šířka ani hloubka sortimentu není určující pro strategii podpory 

prodeje a pro míru jejího využití prostřednictvím letákových podpor. Ačkoliv Penny Market 

disponuje pravděpodobně nejméně širokým a nejméně hlubokým sortimentem, tak byl ve 

sledovaném období nejaktivnějším ze sledovaných řetězců. 

Při porovnání průměrných slev, kterými sledované řetězce cenově podporovaly 

nealkoholické nápoje, bylo zjištěno, že nejvyšší slevy poskytoval Kaufland. Ten nabízel svým 

zákazníkům na nealkoholické nápoje průměrnou slevu 32,5 %. Druhé nejvyšší slevy 

realizoval Albert hypermarket, dále pak Tesco. Nejméně výrazné slevy nabízel v rámci 

„akčních“ letáků svým zákazníkům Penny Market. V případě Penny Marketu se jedná o 

překvapivé zjištění, jelikož podle původních předpokladů by se měl v tomto žebříčku 

nacházet na špičce spolu s Kauflandem. Jeho umístění na druhém konci žebříčku by mohlo 

být způsobeno jinou skladbou sortimentu, nachází se v něm méně prémiových 

nealkoholických nápojů, které se tím pádem méně často vyskytovaly v letácích. Zatímco 

v letácích konkurence byly tyto nápoje nabízeny s výraznými slevami častěji, což zvýraznilo i 

jejich průměr. 

Sledovaní obchodníci nejčastěji využívali slevy v rozmezí 16 - 30 % z původní ceny. 

Tato kategorie slev zahrnovala více než polovinu všech cenových srážek, u kterých bylo 

možno spočítat výši slevy. Druhou nejčastější využívanou kategorií byly slevy mezi 31 – 45 

%, které zabírají zhruba třetinu všech spočítatelných slev. Desetina případů byly slevy 46 – 60 

%. Slevy nad 61 % zkoumaní retaileři využili pouze jednou, byla to tedy výjimka. Kaufland 

svým zákazníkům nabízel pravděpodobně nejatraktivnější slevy. Tento obchodník 

v porovnání s konkurencí se nejvíce zaměřil na kategorie slev 46 – 60 %. Kaufland měl téměř 

60 % ze všech nealkoholických nápojů, které se nacházely v akčních letácích, zlevněno o 31 

% a více. Na opačné straně byl Penny Market, který v porovnání s ostatními, nabízel 

nejčastěji málo významné slevy 0 – 15 %. 

Produkty, které byly umístěny na čelních stranách letáků, byly zlevňovány o více 

procent, než položky uvedené uvnitř letáku. Nejvíce je to vidět u slev v kategorii 46 – 60 %, 

jejichž podíl byl více než dvojnásobně vyšší při umístění na čelní straně letáků v porovnání 

s podílem v rámci ostatních umístění. Výhodná nabídka na první stránce iniciuje, aby 

spotřebitel prolistoval letákem až do konce a sledoval, jestli je někde uvnitř další extra 
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výhodná nabídka, což je hlavní důvod umisťování výraznějších slev na úvodní stránku letáku. 

Minimálně se na úvodních stranách objevovaly slevy, které byly ve výši do 15 %. Pokud by 

zákazník viděl na úvodní stránce tak nízkou slevu, snížila by se jeho motivace pro další 

prohlížení reklamního letáku. 

Kategorie nápoje, která byla v průměru zlevňována o největší podíl z původních cen, 

byly energetické nápoje. Výše jejich průměrné slevy byla ve sledovaném období 33,5 %. Za 

nimi následovaly limonády. Na druhé straně v průměru nejméně zlevňovanými produkty byly 

ve sledovaném časovém úseku dětské nápoje, na něž byly průměrné slevy 25,6 %. Tak 

výrazná podpora energetických nápojů může souviset se snahou výrobců využít potenciál 

trhu, který v tomto segmentu ještě nebyl naplněn. 

Nejaktivnějším výrobcem, jehož produkty se nacházely v reklamních letácích 

obchodníků nejčastěji, byla společnost Coca Cola. Druhým nejvíce podporovaným výrobcem 

byla společnost Karlovarské minerální vody. Kofola byla společností, jejíž produkty byly 

podporovány nejvíce na třetím místě v žebříčku. Tyto společnosti jsou rovněž třemi klíčovými 

firmami na českém trhu nealkoholických nápojů. I jejich tržní podíly patří ke třem 

nejvýraznějším. V podporování maloobchodních značek byly nejaktivnější diskontní řetězce 

Kaufland a Penny Market. 

S aktivitou jednotlivých producentů nealkoholických nápojů souvisí i žebříček nejvíce 

podporovaných značek. Značkou, která byla ve sledovaném období nejvíce podporována, je 

Mattoni, kterou vyrábějí Karlovarské minerální vody. Při porovnání variant byla tou více 

podporovanou Mattoni ochucená. Druhou nejhojněji podporovanou značkou byla značka 

Coca Cola. Dobrá voda byla třetí nejčastěji podporovanou značkou, tu vyrábí společnost 

Poděbradka. Pozoruhodný byl počet podpor u značky Big Shock, což je představitel kategorie 

energetických nápojů. Na to, že je produkován relativně malou firmou, byl jeho výskyt 

v reklamních letácích hojný. V rámci sledovaného období se stal pátou značkou s největším 

počtem podpor. 
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