
 



 



 



 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá marketingovými aktivitami společnosti působící na realitním trhu. Úvodní část 

definuje pojmy z realitního a marketingového prostředí. Na ni navazuje analýza současného stavu,                             

kde je představen subjekt a jsou zde provedeny analýzy trhu a marketingových aktivit subjektu. Dále jsou 

formulovány problémy vyplývající z provedených analýz a stanovení cílů řešení, je popsána metodika práce                

a interpretace výsledků marketingového průzkumu, který obsahoval otázky zaměřené na znalost subjektu                 

a preference marketingových nástrojů. Z provedených analýz a výsledků marketingového průzkumu je vycházeno 

v návrhové části práce, kde jsou vypracovány návrhy vedoucí ke zlepšení marketingových aktivit subjektu. 

V analýze výsledků řešení jsou návrhy zhodnoceny a je zde uveden možný přínos pro subjekt. 

Klíčová slova 

Marketing, marketingová komunikace, propagace, realitní makléř 

Abstract  

Master’s thesis focuses on the marketing activities of the company operating in the real estate market.                    

The introductory part defines terms used in real estate and marketing environment. Following part consists                      

of present state analysis, introduction of the subject and presentation of market analysis and marketing activities 

of the subject. Furthermore, problems stemming from conducted analysis are described and defined milestones 

are dealt with. These articles are followed by operation procedures description, interpretation of results 

stemming from marketing research which comprised topics concentrated on knowledge of the subject’s 

background and preference of marketing tools. All analysis and results of marketing research form a baseline for 

design part of the thesis which consists of suggestions leading to improvement of marketing                                 

activities of the subject. Following part summarizes all analysis results and proposes all possible merits                      

for the subject. 
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1 ÚVOD 

Marketing se stal součástí každodenního života člověka, provází nás téměř na každém kroku, vždyť                 

i samotný vzhled, schopnosti, chování, to, jak se člověk vyjadřuje, jak komunikuje, to vše je osobní marketing. 

Ten je například využit v případě, kdy se daná osoba uchází o zaměstnání.  

Mnohdy marketing podprahově ovlivňuje naše rozhodování. Při volbě a uvažování o koupi 

produktu/využití služby si často nevědomky vybavujeme reklamní slogany, písničky spojené s produktem, loga 

společností, v případě osobního marketingu tváře, to vše a mnohem více dokáže podpořit rozhodnutí pro daný 

produkt/službu. Snad každému se alespoň jednou v životě stalo, že si pobrukoval reklamní slogan či písničku, 

která se mu vryla do paměti a nemohl se jí zbavit, nebo že si vybíral mezi dvěma produkty a jeden zvolil jen proto, 

že mu přišel povědomý. 

Nicméně jakmile se něco stane každodenní součástí našeho života, přestaneme tomu věnovat zvýšenou 

pozornost. A o to víc je pro společnosti složité ji získat pro svůj produkt, musí být stále více kreativní a jedineční. 

To platí i pro realitní trh, kde dnes působí celá řada realitních makléřů a kanceláří, ve Znojmě tak můžeme 

kancelář potkat téměř na každém rohu. Všechny na první pohled bez bližšího zkoumání nabízí podobný produkt, 

zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti. Pokud by společnost na takto relativně malém trhu měla 

osobitý marketing a dostala se do podvědomí místních obyvatel, zvýšila by tak šanci, že si na ni při rozhodování, 

komu svěřit svoji nemovitost při prodeji/pronájmu vzpomenou. Tato myšlenka mě přivedla k volbě tématu 

marketing společnosti působí na realitním trhu. 

K tématu diplomové práce mám blízký vztah, ať již zvoleným typem studia, které je zaměřeno na získání 

stavebních, ekonomických a právních znalostí, kdy jedním z možných profilů absolventů je právě provádění 

realitních služeb, tak svým částečným působením v oboru, kdy přispívám k činnosti analyzovaného subjektu.  

V průběhu psaní diplomové práce došlo k ukončení činnosti realitní kanceláře, kterou jsem si prvotně 

zvolila. Subjekty působící v této kanceláři buď svou činnost v oboru ukončili, nebo začali podnikat jako osoby 

samostatně výdělečně činné. Z tohoto důvodu se v diplomové práci budu zabývat marketingovými aktivitami 

realitního makléře Martina Poláka, který v předchozí společnosti působil. Od IV. kvartálu roku 2018 působí pouze 

pod svým jménem jako osoba samostatně výdělečně činná, nicméně probíhají přípravy změny právní formy            

na společnost s ručením omezeným.  

Zpracováním diplomové práce má tak pro mě ještě hlubší význam. Výsledky prováděných analýz                    

a marketingového průzkumu budou „zrcadlem“ naší dosavadní odvedené společné práce a pomohou nám 

identifikovat mezery v současné marketingové strategii. Součástí práce a zároveň i jejím cílem je vypracování 

návrhů, které povedou ke zlepšení marketingových aktivit. Tyto návrhy, bych chtěla implementovat do praxe          

a posunout se na realitním trhu o kousek dál. 
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2 REŠERŠE 

Tato kapitola diplomové práce obsahuje teoretické poznatky. Jsou zde vymezeny základní pojmy 

z oblasti realitního trhu a úzce s ním související pojmy jako např. nemovitá věc, realitní kancelář, dále pak pojmy 

z oblasti marketingu včetně teoretického vymezení analýz, které budou využity v další kapitole této práce.  

Téma vztahující se k marketingu realitních kanceláří bylo zpracováno v jiných závěrečných pracích,   

popř. u společností nabízejících marketingové strategie pro realitní makléře či v odborné literatuře. Konkrétně 

v bakalářské práci Postup tvorby strategie ve společnosti realitní kanceláře Trend – Jaroslava Šrubařová, autorem 

práce je Martina Šrubařová. Práce obsahuje teoretické poznatky, charakteristiku firmy, strategický proces včetně 

SWOT analýzy, marketingový průzkum a návrhy na zlepšení stávající situace, chybí zde více zpracovaných analýz 

vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Téma bylo zpracováno v roce 2009 [107]. 

Dále je téma zpracováno v bakalářské práci Gabriela Miklíka na téma Propagace firmy 

www.znojmoreality.cz, je zde zpracován teoretický základ, popis města Znojma, popis kanceláře, marketingový 

průzkum a SWOT analýza, zhodnocení stávajících komunikačních prostředků a návrhy na zlepšení marketingové 

komunikace. Téma je zpracováno v roce 2013, chybí zde více zpracovaných analýz vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti. Obě závěrečné práce jsou zpracovány v letech 2009 a 2013, kdy od té doby došlo k rozvoji trhu               

a informace v ní získané, tak nejsou zcela relevantní a nemohou být v této práci použity. V ostatních případech 

nebylo toto téma zpracováno přímo pro znojemský realitní trh, na kterém daný subjekt působí, jelikož je každý 

trh specifický, tak z těchto prací nelze vycházet [107; 108]. 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V podkapitole jsou uvedeny základní pojmy z oblasti realitního trhu a pojmy úzce s ním související. Jedná 

se o pojmy nemovitá věc včetně vymezení součásti věci a příslušenství, daň z nabytí nemovité věci, realitní 

kancelář, samoprodejce, realitní trh, Asociace realitních kanceláří České republiky, Realitní komora České 

republiky. 

2.1.1 Nemovitá věc 

Nemovité věci jsou dle § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku definovány následovně: 

„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, 

a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je 

jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ [1, § 498] 

Součást věci je dle § 505 - § 507 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vymezena následovně: 

„Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc 

znehodnotí. Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení 

(dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno                   
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ve zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. 

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.“ [1, § 505, § 506, § 507] 

Příslušenství věci je dle § 510 - § 512 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vymezena následovně: 

„Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně 

s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, 

nepřestává být příslušenstvím. Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají    

i jejího příslušenství. Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, 

je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo.“          

[1, § 510, § 511, § 512] 

2.1.2 Daň z nabytí nemovité věci 

Daň z nabytí nemovité věci se řídí platnou legislativou, a to zákonným opatřením Senátu                                     

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a vyhláškou č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření 

Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí [32]. „Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí 

vlastnického práva k nemovité věci.“ [26, § 2] Daň z nabytí nemovitých věcí hradí ten, kdo vlastnické právo 

k nemovité věci nabývá čili kupující, a to formou zálohy, která činí 4 % ze sjednané ceny. V zákonem daných 

případech je možné vyloučení z předmětu daně či osvobození od daně, tyto skutečnosti jsou uvedeny 

v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí [26, § 1, §5, § 6 - § 9, § 44]. 

2.1.3 Realitní kancelář 

Realitní kancelář zprostředkovává transakce na realitním trhu. Jedná se především o nákup, prodej              

a pronájem nemovitostí [2,3]. Na českém realitním trhu vykonávají realitní kanceláře svou činnost jako fyzické 

podnikající osoby nebo jako právnické osoby. O fyzické osoby se jedná zejména v případech samostatných 

realitních zprostředkovatelů a menších kanceláří, naopak větší realitní kanceláře provozují svou činnost                

jako osoby právnické, kde právní formou podnikání je převážně společnost s ručením omezeným, popřípadě 

akciová společnost. Zbylé právní formy podnikání nejsou takřka zastoupeny [2].  

„V současné době neexistuje žádný speciální právní předpis, který by přímo upravoval výkon realitní 

činnosti.“ [2] Podmínky vstupu nových subjektů na realitní trh jsou uvedeny v živnostenském zákoně                             

č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy realitní činnost spadá do volných živností [2].  

2.1.4 Samoprodejce 

Za samoprodejce je na realitním trhu označován ten, kdo prodej své nemovitosti řeší sám, bez využití 

služeb realitní kanceláře [25].  

2.1.5 Realitní trh 

Obecná definice trhu je formulována jako souhrn všech kupujících a prodávajících v dané lokalitě,            

kdy hodnota produktů či služeb, které jsou předmětem obchodu je určena nabídkou a poptávkou na trhu. Podoba 



19 

trhu může být různá, může se odehrát virtuálně či mít fyzickou podobu, dle místa uskutečnění může být místní 

nebo globální [27]. 

Realitní trh je trh, na kterém se obchoduje s nemovitými věcmi, a kterého se účastní vlastníci 

nemovitostí, kupující, nájemci, investoři do nemovitostí, realitní makléři či realitní kanceláře, jejich úkolem              

je zprostředkování obchodu neboli nákupu/prodeje nemovitosti [28]. 

Nabídka, kterou společnost umístí na trh čelí prověření zákazníků, kteří hodnotí, zda odpovídá jejich 

potřebám, přáním a možnostem, dále ji zákazníci porovnávají s konkurenčními nabídkami. Když nabídka v očích 

zákazníků obstojí a překoná konkurenční nabídky, je pravděpodobné, že dojde k uzavření obchodu [17, s. 9]. 

Segmentace trhu 

Členění trhu dle určitých kritérií, výsledkem jsou téměř homogenní menší části, pro které jsou typické 

podobné nároky, potřeby a požadavky [17, s. 89]. Kritéria pro volbu cílového segmentu mohou být následující:  

• geografická – rozdělení na územní celky např. obce, 

• demografická – např. kritéria dle věku, pohlaví, vzdělání, 

• sociologická – dle společenských skupin, které se vyznačují daným životním stylem, 

• behaviorální – dle chování zákazníka [17, s. 89-90]. 

2.1.6 Asociace realitních kanceláří České republiky 

„Asociace realitních kanceláří České republiky je profesní sdružení realitních makléřů, správců 

nemovitostí, dražebníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice.“ [4] 

V současné době má více než 300 členů z řad realitních kanceláří, jež jsou vázáni dodržováním stanov a etického 

kodexu [4]. 

ARK ČR poskytuje realitním makléřům možnost odborného vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů 

a seminářů. Přispívá k základní informovanosti široké veřejnosti, a to za pomoci různých článků v denním tisku, 

vystoupení v médiích apod. Také je součástí příprav zákona o realitním podnikání [4]. 

 

Obr. č.  1 - Loga Asociace realitních kanceláří České republiky [Převzato z 39] 
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Tato loga smí používat pouze členové asociace. Pro klienty by mělo být členství kanceláře/makléře 

v asociaci zárukou kvality, jelikož jsou členové zavázáni dodržovat určitá pravidla, pokud je klient nespokojen      

má možnost si u asociace stěžovat, rovněž prodej by měl být rychlejší, jelikož členové své nabídky sdílejí               

mezi sebou [4; 39]. 

2.1.7 Realitní komora České republiky 

Realitní komora České republiky soustřeďuje subjekty působící na realitním trhu, mezi které se řadí 

2 379 realitních kanceláří a 9 032 makléřů. Podporuje rozvoj členů ať již v oblasti vzdělávání či kvalifikace,             

dále se snaží o zkvalitnění právní úpravy v oblasti realitního trhu a formování srovnatelných podmínek                     

pro všechny realitní subjekty [5].  

Logo, jehož barevná varianta záleží na zaplacené licenci. Po zaplacení licence jej může makléř/kancelář 

využívat, na licenci se vážou další výhody, které se odvíjí dle zvolené varianty. Rovněž členství v Realitní komoře 

České republiky by mělo být pro klienta zárukou kvality kanceláře, i zde by totiž měli makléři/kanceláře dodržovat 

určitý kodex [5; 40]. 

 

Obr. č.  2 - Logo Realitní komory České republiky [Převzato z 40] 

2.2 MARKETING 

Marketing je termín, který je využívaný v obchodu, v literatuře je tento termín odborníky definován 

mnoha odlišnými způsoby. V zásadě lze říci, že jde o proces řízení produktu, který začíná identifikací produktu      

či služby, dále je třeba určit, zda o produkt bude zájem čili určení poptávky, stanovit cenu a zvolit distribuční 

kanály, kterými bude produkt či služba distribuován ke klientům [29]. 

Chartered Institute of Marketing (CIM), který sídlí ve Velké Británii definuje termín následovně: 

„Marketing je proces řízení zodpovědný za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka,             

který společnosti přináší profit.“ [30] 

Marketing je dle American Marketing Association (AMA) definován takto: „Marketing je činnost, soubor 

institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, 

klienty, partnery a celou společnost.“ [31] 

V současné době, tedy v 21. století díky informačním technologiím a stále novým možnostem dostává 

marketing větší význam nežli v minulosti, propojení mezi společnostmi a zákazníky je užší nežli dříve, jelikož            
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se marketingové aktivity společností staly součástí každodenního života zákazníků. Pokud budeme na marketing 

pohlížet zjednodušeně, tak ho lze celkově vnímat právě jako komunikaci se zákazníkem [17, s. 2-7].  

Zákazníci jsou čím dál více nároční, společnosti si již nevystačí s nabídkou nejlepšího a nejkvalitnějšího 

produktu jako v minulosti, neboť zákazníci vyžadují, aby cena byla co nejnižší a služby spojené s prodejem                

co nejkomfortnější a na vysoké úrovni a nejlépe aby, dostali výhody navíc [17, s. 9]. 

„Cílem marketingu je vyhledávat nové zákazníky příslibem získání výjimečné hodnoty a udržet si stávající 

zákazníky uspokojením jejich potřeb, a současně vytvářet zisk.“ [15, s. 29]  

2.2.1 Marketing ve službách 

Služba je definována následovně: „služba je jakákoli aktivita nebo výhoda, kterou může jedna strana 

nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale nemusí být spojena 

s fyzickým vlastnictvím.“ [6, s. 710] Služby lze rozdělit v mnoha ohledech, a to dle vlastnictví (soukromý/veřejný 

sektor), dle trhu (spotřebitelský/průmyslový), také dle nutnosti kontaktu se zákazníky na služby poskytovány 

lidmi (dále lze dělit dle nutnosti kvalifikace)/stroji [6, s. 711].  

Obliba služeb ve světě stále narůstá, dokazuje to i výše procenta, kterým se služby podílejí na tvorbě 

HDP v nejvíce rozvinutých zemí, jedná se zhruba o 70–75 % HDP [16, s. 9].  

Pro služby jsou charakteristické především tyto vlastnosti: 

• nehmotnost,  

• neoddělitelnost,  

• heterogenita, 

• zničitelnost,  

• vlastnictví [16, s. 20].  

Nehmotnost: jedná se o nejtypičtější znak služby. Služba je nehmatatelná, nemá fyzickou podobu, 

zákazník, tak nemusí mít jasnou představu, co za své peníze obdrží [16, s. 20]. 

Neoddělitelnost: zákazník a poskytovatel služby jsou neoddělitelně propojeni, produkce služby                       

a konzumace služby zákazníkem probíhají ve stejný okamžik, nicméně zákazník nemusí být u celého procesu 

poskytování služby [16, s. 21]. 

Heterogenita: úzce souvisí se standardem služby, ne vždy je poskytovaná služba ve stejné kvalitě,                   

i v rámci jedné firmy může dojít k různé úrovni poskytnutí služby [16, s. 22-23]. 

Zničitelnost: pokud služby nejsou spotřebovány v určeném čase, tak je nelze uskladnit a použít později, 

pro daný časový úsek jsou nevyužité, zničené [16, s. 23]. 

Vlastnictví: při platbě za službu nedochází k převodu vlastnických práv, nýbrž si zákazník kupuje právo 

danou službu využít [16, s. 24]. 
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Marketingová politika firem poskytujících služby 

Marketing nabízí poskytovatelům služeb způsob, jak se odlišit od konkurence a získat tak na trhu 

konkurenční výhodu a pozici. K těmto účelům slouží společnostem standardní nástroje marketingového mixu 

(externí nástroje), interní marketing a interaktivní marketing. Interním marketingem se rozumí péče                               

o zaměstnance, jedná se především o kvalitní vzdělání, školení zaměstnanců a motivaci poskytovat kvalitní služby, 

aby byl zákazník spokojený. Interaktivní marketing se zabývá komunikací se zákazníky při poskytování služby. 

S rostoucím počtem konkurenčních poskytovatelů služeb je třeba vydávat více úsilí a prostředků na kvalitní 

marketing. Důležité je se za pomoci marketingu odlišit od konkurence a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb 

[15, s. 423-427].   

 

Obr. č.  3 - Tři formy marketingu v oblasti služeb [Vlastní zpracování dle 15] 

2.3 MARKETINGOVÝ MIX 4P 

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky 

podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu.“ [6, s. 70] Pod zkratkou 4P se skrývají následující čtyři oblasti: produkt – product, cena – price, 

propagace – promotion, distribuce – place [6, s. 70]. Společnost tyto oblasti zájmu kontroluje a řídí, a to z důvodu 

efektivního odbytu výrobku či služby [19, s. 113]. 

2.3.1 Produkt 

Produktem je vše, co na trhu nabízíme potenciálním zákazníkům, resp. to, čím chce společnost uspokojit 

materiální či nemateriální potřeby zákazníků [17, s. 101]. Může mít podobu věcí, služeb, událostí, lidí, míst, 

organizací, nápadů, také může mít podobu kombinací předchozích prvků [38, s. 244].  Produktu je třeba věnovat 

velkou pozornost, jelikož ovlivňuje veškeré aspekty ve společnosti, počínaje výší investičních nákladů                          

do technologií na jeho výrobu, dále volbu zaměstnanců či samotnou marketingovou komunikaci apod. [9, s. 199]. 

2.3.2 Cena 

Cena je protihodnotou k nabízenému produktu, může se jednat o finanční prostředky, jiné produkty 

apod. Cenu lze určit více způsoby, mezi ty základní se řadí cena založená na nákladech, cena na základě poptávky, 
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cena na základě konkurence, cena podle marketingových cílů firmy, cena podle vnímané hodnoty produktu 

zákazníkem [17, s. 111-112]. 

2.3.3 Propagace 

Aktivity společnosti, které slouží k informování veřejnosti o nabízených produktech, cenové nabídce          

a místech, kde lze produkty pořídit [17, s. 129]. Aby byla propagace účinná a přesvědčila zákazníka ke koupi 

produktu, je třeba, aby definovala produkt, uvedla, jak se produkt využívá a důvod, proč právě tento produkt      

by zákazníci měli kupovat [33].  

2.3.4 Distribuce 

Proces přemístění produktu z místa, kde byl vyroben ke koncovému prodeji zákazníkovi [17, s. 119]. 

„Cílem distribuce je poskytnout kupujícím požadované produkty na dostupném místě, ve správném čase                       

a v takovém množství, které potřebují.“ [17, s. 119] 

2.4 MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA 

Strategická situační analýza umožňuje definovat a zhodnotit činitele vnitřního a vnějšího prostředí 

daného subjektu.  Dělí se na vnitřní a vnější analýzu, ta se dále dělí na analýzu makrookolí – obecné okolí                      

a mikrookolí – oborové okolí.  V rámci této analýzy jsou následně výsledky sjednoceny ve SWOT analýze                    

[7, s 163-174; 8, s. 40]. „Směřuje k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných marketingových 

cílů a strategií podniku pro konkrétní trhy včetně strategií jednotlivých prvků marketingového mixu.“ [9, s. 95] 

 

Obr. č.  4 - Okolí subjektu [Převzato z 8] 
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2.4.1 Analýza vnitřního prostředí 

Cílem analýzy vnitřního prostředí je zjištění a následné vyhodnocení současného postavení subjektu, 

jeho silných a slabých stránek. K analýze vnitřního prostřední firmy slouží McKinseyho model 7S [8, s. 53]. 

McKinseyho model 7S 

Model pracuje se 7 faktory, jejichž anglický název začíná na písmeno S, odtud je odvozen i název modelu. 

Jedná se o strategii (strategy), strukturu (structure), systémy (systems), styl (style), spolupracovníky (staff), 

schopnosti (skills) a sdílené hodnoty (shared values) [8, s. 73].  

Strategie: plán sloužící k vytvoření a následnému udržení konkurenční výhody a způsob, jakým subjekt 

dosahuje svých stanovených cílů.  

Struktura: organizační uspořádání a řízení spolupracovníků. 

Systémy: metody, procesy napomáhající vedení rutinní činnosti organizace. 

Styl: přístup k vedení organizace a přístup k možným problémům. 

Spolupracovníci: skupina lidí pracující v organizaci, jejich odborné vzdělávání, synergie atd. 

Schopnosti: získané zkušenosti, profesionalita. 

Sdílené hodnoty: jedná se o korporátní identitu, vize [8, s. 73-75; 10; 20]. 

Jednotlivé oblasti mají pro subjekt různou váhu významnosti. Výše zmíněné faktory jsou spolu propojeny 

a lze je rozdělit na tzv. tvrdé (strategie, struktura, systémy) a měkké (styl, spolupracovníci, schopnosti, sdílené 

hodnoty) [8, s. 73]. Co se týče tvrdých faktorů, tak je lze na rozdíl od faktorů měkkých snáze určit a jsou 

společností přímo ovlivnitelné. Sdílené hodnoty, které patří právě do měkkých faktorů jsou znázorněny uprostřed 

schématu, jak můžeme pozorovat na následujícím obrázku. To znamená, že jsou důležité pro rozvoj všech 

ostatních klíčových faktorů. Pokud nastane změna ve sdílených hodnotách, tak se současně změní i ostatní 

faktory [20].  

 

Obr. č.  5 - McKinseyho model 7S [Převzato z 8] 
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Pokud má společnost fungovat správně a vytvářet zisk, musí být všechny faktory sladěny a vzájemně       

se podporovat, vzájemné propojení je znázorněno ve schématu modelu výše. V praxi může společnost model 

uplatnit při identifikaci možných změn, který by mohly vést ke zlepšení výkonu společnosti, či k udržení výkonu 

při jiných typech změn, nebo může pomoci určit, jak nejlépe implementovat navrhovanou strategii [20]. 

2.4.2 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí je používána ke zmapování okolí subjektu, díky ní si lze uvědomit hrozby                

a příležitosti vztahující se přímo ke analyzovanému subjektu. Lze ji rozdělit na analýzu makrookolí – obecné okolí 

a mikrookolí – oborové okolí. Mezi nástroje používané k analýze vnějšího prostředí patří např. SLEPT analýza            

a Porterův model konkurenčních sil [7, s. 163-167; 8, s. 40].   

SLEPT analýza 

Užívá se k posouzení působení faktorů vnějšího prostředí na danou organizaci [9]. Při využití 

v marketingovém prostředí musí být faktory použité v analýze v přímé spojitosti s marketingem,                                        

a to např.  faktory působící na komunikační strategii, strategii značky [11, s. 97]. SLEPT analýza napomáhá          

např. rozpoznat obchodní příležitosti a upozorňuje na významné hrozby, při vstupu na nový trh napomáhá 

utvoření objektivní pohledu na tento trh [21]. 

Jedná se o tyto faktory:  

• S – sociální faktory, 

• L – legislativní faktory,  

• E – ekonomické faktory, 

• P – politické faktory,  

• T – technologické faktory [8, s. 41-42].  

Sociální faktory – mezi tyto faktory řadíme např. demografické charakteristiky, systém hodnot, důchody 

obyvatelstva, kulturní vlivy [12, s. 11-12]. Pokud je produkt nebo služba zacílen na určitou skupinu zákazníků hrají 

tyto faktory významnou roli [22]. 

Politicko-právní faktory – určují hranice podnikání. Mezi politické faktory se řadí stabilita vlády, vliv vlády 

na ekonomiku (regulace/deregulace), členství v politicko-hospodářských uskupeních atd. Mezi právní faktory 

patří existence a vliv právních předpisů [12, s. 10].   

Ekonomické faktory – Jedná se o vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, míru 

inflace/deflace, vývoj cen a další [9, s. 100; 12, s. 11]. Tyto faktory jsou determinanty výkonnosti ekonomiky. 

Mohou mít přímý nebo nepřímý dlouhodobý dopad na společnost, jelikož ovlivňují kupní sílu spotřebitelů                  

a mohly by změnit modely poptávky a nabídky v ekonomice [22]. 

Technologické faktory – jedná se o technologické trendy, využití informačních a komunikačních 

technologií [12, s. 14]. Pokud se jedná např. o projekt v předinvestiční fázi mohou být tyto faktory rozhodující     
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při vstupu do daného odvětví, popř. pro rozhodnutí do odvětví nevstoupit. Také při zavádění nových 

produktů/služeb hrají tyto faktory roli [22]. 

Porterův model konkurenčních sil 

Slouží k analýze vnějšího prostředí subjektu, konkrétněji k zmapování jeho mikrookolí – odvětví                  

[7, s. 165]. Závěrem analýzy by měly být určeny možné hrozby a příležitosti. Právě využitím příležitostí                        

lze minimalizovat dopad hrozeb na organizaci [14, s. 56]. Model zohledňuje pět následujících prvků: 

• vyjednávací sílu zákazníků, 

• vyjednávací sílu dodavatelů, 

• hrozbu vstupu nových konkurentů, 

• hrozbu substitutů,  

• rivalitu firem působících na daném trhu [14, s. 53]. 

 

Obr. č.  6 - Porterův model konkurenčních sil [Vlastní zpracování dle 13] 

Vyjednávací síla zákazníků: je definována jako schopnost zákazníků tlačit na společnost a snižovat            

tak ceny za produkty/služby. Do jaké míry může klient ovlivnit cenu závisí na tom, kolik má společnost zákazníků, 

na kolik je daný zákazník důležitý a jaké by byly náklady na změnu trhu s novými zákazníky. Zákazníci mají na cenu 

menší vliv a pro společnost je jednodušší zvyšovat ceny, pokud má společnost diverzifikovanou zákaznickou síť 

na mnoho malých, nezávislých zákazníků [23]. 

Vyjednávací síla dodavatelů: tento prvek určuje, do jaké míry a jak je pro dodavatele náročné zvyšování 

ceny vstupů. Roli hraje počet dodavatelů klíčových vstupů zboží/služby, zda je možné vstup nahradit jiným 

podobným vstupem, jak nákladná by byla pro společnost změna dodavatele [23]. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů: pokud jsou bariéry pro vstup na trh nízké a obzvláště čím méně            

je vstup časově a finančně náročný, tím je pravděpodobnější, že na trh vstoupí noví konkurenti [23]. 

Hrozba substitutů: substituty jsou myšleny zboží nebo služby zaměnitelné za daný produkt/službu. 

Pokud k nejsou k danému produktu/službě blízké substituty, tak může společnost nastavit vyšší cenovou politiku 

a ceny a uzavírat obchody za výhodných podmínek [23]. 

Rivalita firem působících na daném trhu: jedná se o množství konkurenčních společností, které působí 

na daném trhu. Pozice společnosti na trhu je přímo ovlivněna počtem konkurentů, kteří nabízejí rovnocenné 

produkty a služby, čím vyšší je jejich počet, tím více je pozice oslabena. Důvodem, proč obchodní partneři 

přecházejí ke konkurenci je existence lepšího produktu/služby nebo příznivější ceny [23]. 

2.5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 

Úkolem marketingové komunikace je přiblížit zákazníkům nabídku produktů/služeb a vyvolat 

v zákazníku touhu po produktu [34, s. 189-190]. Lze ji členit na komunikaci tematickou – informovat zákazníka     

o produktu/značce, a komunikaci zaměřenou na image – vybudování lepších vztahů s cílenou skupinou, zlepšit 

mínění o značce) [9, s. 297]. 

Model AIDA 

Je akronymem anglických pojmů attention (pozornost), interest (zájem), desire (přání) a action (čin), 

znázorňuje vývoj kupujícího ve vztahu k nabízenému produktu /službě od pouhé pozornosti až k samotnému činu 

[9, s. 297]. 

 

Obr. č.  7 - Model AIDA [Vlastní zpracování dle 9] 

2.5.2 Marketingový komunikační mix 

V době masové komunikace a technologií je velice důležité, aby společnost správně kombinovala složky 

marketingového komunikačního mixu, aby komunikované informace v záplavě ostatních informací nezanikly 

[35]. „Firemní marketingový komunikační mix – také někdy nazývaný propagační mix – se skládá ze specifické 

směsi reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje a nástrojů přímého marketingu, které firma 

užívá k dosažení reklamních a marketingových cílů.“ [15, s. 629-630] Z těchto skupin dochází k vyčlenění nových 

nástrojů, a to díky zapojení nových technologií jako např. internet, jedná se tak o internetovou komunikaci.        

Dále je marketingový komunikační mix rozšiřován o zcela nové nástroje jako event marketing, guerilla marketing, 

virální marketing a další. Předchozí jmenované lze využít v marketingu služeb [16, s. 134-135]. 
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Reklama 

Reklama je schopna zacílit vysoký počet osob, které žijí ve velké vzdálenosti od sebe. Zrcadlí úspěšnost 

firmy, jelikož se jedná o poměrně finančně náročný nástroj (např. televizní reklama), který si mohou dovolit            

ve většině případů velké firmy. To působí pozitivně na zákazníky, kteří mají tendenci volit ke koupi produkty              

z reklamy. Existují však i levnější alternativy, a to novinová, rozhlasová reklama, dále je sem možné zařadit 

venkovní reklamu [15, s. 637; 18, s. 184]. „V marketingovém řízení jsou nutná čtyři základní rozhodnutí: stanovit 

reklamní cíle a reklamní rozpočet, připravit reklamní strategii a určit způsob vyhodnocení reklamní kampaně. “ 

[15, s. 640] 

 

Obr. č.  8 - Rozhodování o reklamě [Vlastní zpracování dle 15] 

 Televizní reklama: masové médium, které kombinuje zvukové a obrazové informace, můžeme                    

na ni narazit v následujících podobách – reklamní spot, sponzoring (např. sponzoring daného pořadu,                       

kdy se zobrazí reklama přímo před filmem), teleshopping a product placement např. umisťování produktů 

v seriálech/filmech [18, s. 174-175]. 

Rozhlasová reklama: stejně jako u televizní reklamy se jedná o masové médium, reklama zde má 

podobu reklamních spotů, sponzoringu – např. počasí, komerčních rozhovorů či soutěží o produkty zadavatele 

[18, s. 177-178]. 

Tisková reklama: reklamu lze umístit do novin, časopisů a tiskové inzerce, nejvíce využívané jsou 

standardní inzeráty, dále pak různé typy vzorků, které jsou přiloženy k médiu [18, s. 180]. 

Venkovní reklama: jedná se o reklamu, která se odehrává mimo domov konzumenta reklamy. Může mít 

podobu billboardu, vitrín, plachet, indoor a instore reklamu, reklamu na dopravních prostředcích [18, s. 184]. 
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje dělá nákup lákavější, výsledkem je okamžitý nákup produktu/služby, a tím i zvýšení 

prodejnosti [15, s. 660; 16, s. 142].  

Jako podpora prodeje jsou používány především: 

• soutěže, hry, loterie, 

• akce na místě prodeje, 

• výstavky a předvádění na místě prodeje, 

• zábavné akce,  

• vzorky, prémie a dary, 

• kupony, rabaty, úvěry s nízkými úroky, slevy při vrácení staršího typu produktu [34, s. 193]. 

Společnosti nabízející služby nejčastěji využívají cenových slev např. množstevních, sezónních slev, 

kterými se např. cestovní kanceláře snaží přizpůsobit sezónní poptávce po určité destinaci [16, s. 142]. 

Public relations 

Cílem public relations neboli vztahů s veřejností je, aby si veřejnost vytvořila pozitivní obraz                               

o společnosti a projevovali jí důvěru. Komunikace může být zacílena na rozlišné cílové skupiny od zaměstnanců, 

přes dodavatele, akcionáře až po samotného zákazníka [16, s. 143]. Náplní PR oddělení jsou následující oblasti: 

• tiskové zprávy a agenturní činnost,  

• publicita produktu,  

• veřejné záležitosti, 

• lobbování, 

• vztahy k investorům,  

• pomoc sponzorům [15, s. 667]. 

Osobní prodej 

Jde o osobní komunikaci mezi dvěma a více lidmi, která se odehrává v reálném čase. Zainteresované 

strany mohou sledovat své potřeby, reakce chování a přizpůsobovat své další jednání dle vývoje situace                 

[15, s. 637]. Cílem jednání je dosažení prodeje. Osobní prodej je zvláště důležitý u služeb, kde dochází k zvýšené 

interakci se zákazníkem [16, s. 141]. 

Přímý marketing 

„Přímý marketing je založen na budování stálého vztahu se zákazníkem. Podstatná je možnost cíleného 

oslovení a komunikace s přesně definovanými skupinami.“ [34, s. 194]. Společnosti vedou databáze s daty                  

o zákaznících, kde jsou uvedeny i záznamy o komunikaci s nimi [34, s. 194]. Nástroje, které jsou využívány 

v přímém marketingu jsou následující – direct mail, telemarketing, televizní/rozhlasový/tiskový marketing 

s přímou odezvou, katalogový prodej, elektronická pošta [16, s. 145]. 
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Internetová komunikace 

Globální, stále se rozvíjející komunikační nástroj, jedná se o poměrně levnou formu komunikačního 

mixu. Lze jednoduše cílit na určité skupiny zákazníků a přesně sledovat jejich odezvu [16, s. 146]. Narazit můžeme 

na mnoho forem – webové stránky společností s ní spojená optimalizace pro vyhledávače (SEO), bannery, 

katalogy a řádková inzerce, PPC reklama a sociální média typu Facebook, YouTube [16, s. 146-147; 36 s. 44-90]. 

SEO: optimalizace pro vyhledávače, kdy např. za použití klíčových slov dojde ke zvýšení pozice na stránce 

výsledků vyhledávání, a tím i zvýšení návštěvnosti webových stránek [37]. Primárně lze hovořit o neplaceném 

vyhledávání, nicméně spousta společností nabízí SEO jako službu [36, s. 45]. 

PPC reklama: „Reklama se zobrazuje ve vyhledávači nad výsledky tzv. přirozeného (tj. primárně 

neplaceného) vyhledávání, vedle nich nebo pod nimi.“ [36, s. 60] Neplatí se za zobrazení inzerátu, ale až za kliknutí 

na inzerát [36, s. 60]. 

Event marketing 

Pořádání událostí, akcí za účelem zviditelnění a posílení mínění o společnosti či produktu,                         

jedná se o neziskově orientované akce (konference, oslavy výročí apod.), komerčně orientované akce                 

(např. koncerty, festivaly, kde je vybírané vstupné) a charitativní akce [16, s. 149]. 

Guerilla marketing 

„Myšlenkově bohaté a vtipné reklamní akce na neobvyklých místech, a s tím spojený efekt překvapení.“ 

[16, s. 150] 

Virální marketing 

Jde o nekontrolované šíření informací mezi lidmi, které má za následek rychlý a vysoký nárůst známosti 

značky či produktu/služby, kterou má propagovat. Aby měl virální marketing úspěch, musí být neotřelý, kreativní, 

aby jej lidé sdíleli mezi sebou [16, s. 152].  

2.6 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza je závěrečnou analýzou a shrnuje výsledky již provedených analýz. Z interní analýzy jsou 

odvozeny silné a slabé stránky subjektu, příležitosti a hrozby vychází z externí analýzy. Název analýzy je akronym 

čtyř anglických slov Strenghts (silní stránky), Weaknesses (slabé stránkyú), Opportunities (příležitosti) a Threats 

(hrozby) [18, s. 37-38].  

Silné stránky vytváří pozici společnosti na trhu, jsou to vnitřní, pozitivní vlastnosti, ve kterých společnost 

na rozdíl od konkurence vyniká a může je ovlivňovat. Slabé stránky naopak snižují pozici společnosti na trhu, 

jedná se tedy o negativní, vnitřní faktory, aby byla firma více konkurence schopná, je třeba tyto faktory sledovat 

a zlepšovat. Příležitosti jsou vnější potenciální možnosti, které mohou při jejich využití vést k úspěchu společnosti, 

jejich protipólem jsou hrozby. Jelikož hrozby leží mimo kontrolu společnosti, představují tak pro společnost rizika. 
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Při jejich identifikaci lze vytvořit postupy pro jejich řešení, a společnost tak může být připravena, pokud by hrozby 

nastaly [24]. 

2.7 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Marketingový výzkum slouží společnosti k získání informací o trhu, zákaznících a jejich potřebách,           

také o konkurenci. Postup při výzkumu by měl obsahovat následující kroky: 

• definovat problém a cíle výzkumu, 

• sestavit plán výzkumu,  

• shromáždit informace,  

• analyzovat a vyhodnotit informace,  

• prezentaci výsledků [16, s. 78-84]. 

2.7.1 Definice problému a výzkumných cílů 

Problémy by měly být definovány precizně a měly by odpovídat cílům výzkum. Pokud by problém nebyl 

stanoven dobře, můžou nastat dodatečné finanční náklady. Cíl výzkumu bývá často formulován za pomoci 

hypotézy [16, s. 85]. 

2.7.2 Sestavení plánu výzkumu  

Jakmile jsou stanovy problémy a výzkumné cíle, je třeba určit plán pro shromáždění informací,              

tento plán by měl být koncipován efektivně, aby realizace výzkumu proběhla hladce [16, s. 85]. 

2.7.3 Shromažďování informací 

Jako podklad pro analýzu mohou být využita sekundární (data, která byla shromážděna k využití pro jiný 

účel) nebo primární data. Pro získání primárních dat může být použito mnoho přístupů např. výzkum 

pozorováním, metoda dotazování, experimentální výzkum [16, s. 86-88].  

Výzkum pozorováním 

„Znamená, že aktuální informace mohou být získány na základě pozorování relevantních aktérů 

v relevantním prostředí.“ [16, s. 87] 

Metoda dotazování 

Získání informací může probíhat třemi způsoby: písemným dotazováním, osobním dotazováním                  

či telefonickým dotazováním. Z pohledu dotazovaných subjektů je výhodné písemné dotazování, jelikož                     

je anonymní a respondenti mají dostatek času na vyplnění [16, s. 88-89].   
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Experimentální výzkum 

Je založeno na zkoumání subjektů, kdy jsou využity rozdílné postupy a jsou zkoumány reakce                         

na podměty, kdy je důležité zjistit, zda právě tyto reakce jsou statisticky významné [16, s. 89]. 

2.7.4 Analýza a vyhodnocení informací 

Vyvození závěrů ze získaných informací. Před samotným vyhodnocením je třeba data roztřídit                          

a klasifikovat [16, s. 89]. 

2.7.5 Prezentace výsledků 

„Výsledky shromažďovaných informací musí být zpracovány v podobě ucelených, verbálně 

formulovatelných závěrů a doporučení.“ [16, s. 90] 
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3 SOUČASNÝ STAV 

V této části diplomové práce jsou využity teoretické poznatky z předchozí kapitoly. Cílem této části práce 

je získání a následné zpracování informací z provedených analýz, ze kterých budou vycházet návrhy řešení.        

Jsou zde použity následující metody: analýza marketingového mixu 4P, analýza marketingové komunikace, 

McKinseyho model 7S, SLEPT analýza, Porterův model konkurenčních sil. Jejich závěry jsou shrnuty v souhrnu 

analýz. 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SUBJEKTU 

Subjekt působí jako nezávislý realitní makléř (dále jen makléř) v Jihomoravském kraji, přesněji ve Znojmě 

a nejbližším okolí zhruba 25 km (zatím pouze v České republice). Okolí v této vzdálenosti stále ještě dobře zná      

a má vypočítáno, že se mu vyplatí dojíždět na prohlídky s klienty [41]. Pobočku má v centru města Znojma                

na Mariánském náměstí. 

 

Obr. č.  9 - Oblast působnosti makléře [Převzato z 42] 

Zprostředkovává prodej a pronájem nemovitostí a služby s tím spojené (blíže specifikováno v kapitole 

Analýze marketingové mixu 4P). Úzce spolupracuje s advokátní společností Šopák, Palátová a partneři, s. r. o., 

účetní a s odhadci nemovitostí v případě, kdy je třeba zpracovat posudek pro finanční úřad apod. Nyní má makléř 

v průměru zhruba 2-3 nové zakázky měsíčně, kdy se jedná buď o prodej nebo pronájem nemovitostí. Není členem 
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Asociace realitních kanceláří České republiky a Realitní komory České republiky. V tabulce níže jsou uvedeny 

základní informace [41]. 

Tab. č.  1 - Základní informace o subjektu [Vlastní zpracování dle 43] 

Název subjektu: Martin Polák 

Sídlo: Letní 431/9, 669 04 Znojmo 

IČO:  02378591 

Adresa pobočky: Mariánské náměstí 6, 669 02 Znojmo 

Právní forma: Osoba samostatně výdělečně činná 

Vznik oprávnění: 16.01.2014 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Druh živnosti:  Ohlašovací volná 

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; Realitní činnost, 

správa a údržba nemovitostí; Poradenská a konzultační 

činnost, zpracování odborných studií a posudků 

V současné době probíhají přípravy změny právní formy, a to na společnost s ručením omezeným,           

kdy na chodu společnosti se bude podílet Martin Polák a Tereza Stupňánková, která již nyní řeší administrativu    

a tvorbu propagačních videí a fotografií [41]. 

3.2 ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU 4P 

Cílem analýzy marketingové mixu je identifikovat produkt, v případě realitního zprostředkovatele 

službu, kterou subjekt poskytuje, její cenu, současný způsob propagace a distribuce. Získané informace jsou 

základem pro návrhy na zlepšení marketingových aktivit v další části této práce. 

3.2.1 Produkt 

Za produkt lze označit zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí včetně veškerých právních 

služeb, stanovení prodejní ceny nemovitosti, propagace nemovitosti (pořízení a úprava fotografií a videí, tvorba 

propagačních materiálů k nemovitosti), při prodeji nemovitosti vyplnění formuláře daňového přiznání k dani 

z nabytí nemovitosti a přepis energií a služeb na nového vlastníka, to vše je zahrnuto již v ceně provize.                 

Nebo pomoc při vyhledávání nemovitosti dle specifických požadavků klienta [41]. 

Postup poskytování služby závisí na tom, zda se jedná a) o klienta, který chce pomoci nalézt vhodnou 

nemovitost ke koupi či pronájmu, nebo b) o klienta, který chce nemovitost přes realitního makléře prodat                  

či pronajmout. Klientů, kteří chtějí pomoci nalézt vhodnou nemovitost k pronájmu/koupi je minimum,                         
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a tak netvoří primární oblast zájmu makléře, svoji pozornost tak makléř směřuje převážně ke klientům, kteří chtějí 

nemovitost přes makléře prodat/pronajmout [41]. 

Klient, který chce pomoci nalézt vhodnou nemovitost ke koupi či pronájmu 

V tomto případě začíná poskytnutí služby konzultací, na které klient specifikuje své požadavky                      

na nemovitost. Následně makléř projde svou databázi nemovitostí, nebo kontaktuje ostatní subjekty působící           

na realitním trhu s požadavky klienta a domluví prohlídky nemovitostí, na které jde společně s klientem.              

Poté s klientem zhodnotí navštívené nemovitosti a s protistranou se snaží dohodnout výhodnější nabídku             

pro klienta. Náležitosti koupě či pronájmu řeší klient se subjektem, který nemovitost prodává, většinou makléř 

z jiné společnosti [41].  

Klient, který chce nemovitost přes realitního makléře prodat či pronajmout 

Poskytnutí služby při prodeji nemovitosti začíná „náborem“ nemovitosti, který se skládá z představení 

makléře a principů jeho práce, z prohlídky nemovitosti a dané lokality, sepsání stavebnětechnických parametrů 

nemovitosti a dalších nezbytných informací. Také je nutné provést právní prověření nemovitosti např. zda              

na nemovitosti vázne zástava apod. [41] 

Makléř provede zhodnocení daného trhu s nemovitostmi, jehož výsledkem je cenový odhad a následné 

stanovení prodejní ceny nemovitosti a odsouhlasení prodejní ceny klientem. V případě spokojenosti klienta           

se stanovenou cenou a naplnění očekávání o spolupráci následuje podpis zprostředkovatelské smlouvy. Makléř 

využívá převážně „exkluzivních“ zprostředkovatelských smluv, kdy nemovitost může na realitním prodávat         

jako jediný subjekt [41].  

Poté následuje nafocení nemovitosti a natočení videa o nemovitosti, kterému předchází rady, jak by měl 

klient nemovitost připravit (úklid, výmalba atd.). Před uveřejněním inzerátu je třeba vymyslet individuální 

strategii prodeje: na kterých realitních serverech bude nemovitost inzerována, zapojení sociálních sítí,                 

popř. zda je potřeba vytvořit internetové stránky nemovitosti, vytvoření a roznos letáků o dané nemovitosti 

v okolí, popř. zda bude na nemovitosti upevněn banner. Po odsouhlasení textového a grafického návrhu a celkové 

strategie prodeje je nemovitost připravena k veřejné prezentaci [41].  

Následně makléř domlouvá a uskutečňuje prohlídky nemovitosti a předává klientovi týdenní report 

(např. kolik proběhlo prohlídek nemovitosti, zpětnou vazbu zájemců). Pokud nedojde k prodeji nemovitosti            

je upravena strategie prodeje, v opačném případě dojde k uzavření rezervační smlouvy se zájemcem a složení 

rezervačního poplatku, financování nemovitosti je možné řešit přímo s realitním makléřem či jeho kolegyní. 

Výhodou pro kupujícího je, že v případě, kdy hypoteční úvěr sjednává makléř a hypoteční úvěr by nebyl 

poskytnut, tak nepropadá rezervační poplatek makléři a je kupujícímu vrácen. Následuje právní zabezpečení 

transakce u smluvní advokátní kanceláře, kdy je vypracována smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva 

a smlouva o advokátní úschově peněžních prostředků. Podpisy klientů řeší spolu s makléřem i advokát,               

který následně vyhotoví návrh na vklad a vloží smlouvy do katastru nemovitostí. Makléř zpracuje předávací 
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protokol a následně nemovitost předá novému vlastníku. Dále zařizuje přepis energií a služeb, daňové přiznání 

k dani z nabytí nemovitosti [41].  

Poskytnutí služby při pronájmu nemovitosti je obdobné, nicméně jsou zde určité odlišnosti,                     

např. se neřeší financování nemovitosti, z právního hlediska se řeší jiný typ smluv, neřeší se daňové přiznání 

k dani z nabytí nemovitosti atd. [41]. 

Doplňkové služby 

Dále makléř poskytuje komplexní finanční služby, jako například hypoteční úvěry, pojištění 

nemovitosti/domácnosti apod., takže lze veškeré náležitosti s koupí/prodejem nemovitosti vyřešit na jednom 

místě [41].  

3.2.2 Cena 

V případě prodeje nemovitosti je provize ze zrealizovaného obchodu zhruba 4–5 % z kupní ceny,                    

a to v závislosti na výši kupní ceny. U pronájmu nemovitosti činí provize 1–2 měsíční nájmy (čisté                      

nájemné – bez energií a služeb). Cena u inzerátu je vždy uváděna včetně provize a je konečná, v ceně u prodeje 

není zahrnuta pouze daň z nabytí nemovité věci, která činí 4 % z kupní ceny a klient ji hradí přímo příslušnému 

finančnímu úřadu. Např. u prodeje je součástí ceny čas makléře, právní servis (smlouvy, úschovní účet, ověření 

podpisů), poplatek za návrh na vklad na KÚ, vypracování daňového přiznání, přepis energií [41]. 

Pokud makléř pomáhá klientovi nalézt vhodnou nemovitost ke koupi či pronájmu je odměna 

individuální, makléř je buď zaplacen hodinovou sazbou (300,- Kč / hod.), nebo rozdílem ušetřeným na kupní ceně, 

zpravidla se jedná o 30–50 % z ušetřené částky. Způsob odměny je vždy stanoven dopředu [41]. 

U doplňkových služeb je cena stanovena provizí z finančního trhu čili od instituce, pro kterou finanční 

produkt makléř sjednal, klient za službu neplatí přímo makléři [41].  

3.2.3 Propagace 

Propagace je blíže specifikována v části práce Analýza marketingové komunikace. 

3.2.4 Distribuce 

Distribučními kanály jsou telefonické, internetové připojení a pobočka. Mezi hlavní distribuční kanály     

na internetu patří inzertní servery (makléř využívá pouze hlavní realitní servery sreality.cz a reality.idnes.cz                       

a bazos.cz), Facebook, Instagram a Youtube kanál. Komunikace probíhá jak směrem k budoucím kupujícím,           

tak s prodávajícími [41]. 

Komunikace s budoucími kupujícími probíhá prvotně primárně přes internet, kam jsou umístěny 

inzeráty nabízených nemovitostí. Díky dobře zpracovaným nabídkám na internetu, které obsahují fotografie 

všech místností a video prohlídku si klient může nemovitost prohlédnout, aniž by musel navštívit danou 

nemovitost a ušetří tak čas. Pokud se zájemci rozhodnou nemovitost navštívit, tak kontaktují makléře                      
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buď telefonicky, nebo zprávou na sociálních sítích či emailem, aby si domluvili prohlídku. Poté se veškeré další 

záležitosti řeší na pobočce, telefonicky, emailem [41]. 

Komunikace vzhledem k prodávajícímu je buď na bázi osobního jednání na pobočce či v dané 

nemovitosti, nebo za pomoci emailu či telefonátu, kdy je sdělován zájem o nemovitost (např. statistika 

návštěvnosti), později aktuální průběh transakce [41].  

3.2.5 Shrnutí 

Výhody: komplexní služba pro klienta „pod jednou střechou“, individuální marketingová strategie                

u každé nemovitosti, cena uváděna včetně provize (konečná cena). 

3.3 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

V následující části diplomové práce jsou rozebrány nástroje marketingové komunikace, které makléř 

aktuálně využívá.  

3.3.1 Reklama  

V současné době makléř využívá reklamu převážně na internetu (inzertní servery, sociální sítě),     

nicméně pokud se jedná o hůře prodejnou nemovitost, tak využívá i tištěných letáků [41].  

Dříve využíval billboardy, logo na autě, bannery na nemovitostech, ty se osvědčily a dostal                                

se do povědomí více lidí, nicméně prozatím tyto metody nevyužívá, jelikož nemá zpracované vizuály s logy nově 

vznikající společnosti. Stále využívá propisek s logy bývalé společnosti, a to nepůsobí profesionálním dojmem 

[41]. 

Facebook 

Jako hlavní marketingový nástroj využívá subjekt sociální síť Facebook, kde pod názvem Buď v obraze! 

prezentuje práci realitního makléře, nabídky nemovitostí, a to za pomoci placené, dle předchozí segmentace 

zacílené reklamy. Dále jsou zde uvedeny základní informace o makléři (emailová adresa, tel. číslo) a kolegyni. 

Chybí zde adresa pobočky a doplnění podrobnějších informací jako příběh makléře, datum vzniku. Profil                  

má 341 sledujících a 320 lidem se „líbí“. Makléř nemá povolené hodnocení uživateli [41; 44]. 

 

Obr. č.  10 - Logo používané na Facebooku [Převzato z 44] 
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Následující obrázek znázorňuje inzerát nabízené zahrady k prodeji a jde zde i vidět, jaký měla propagace 

dosah. Inzerát je vždy stručně popsán a po rozkliknutí inzerátu je zájemce přesměrován na realitní server,             

kde je nemovitost popsána podrobně a jsou zde umístěny i další nabídky makléře [41; 44]. 

 

Obr. č.  11 - Inzerát nemovitosti na Facebooku [Převzato z 44] 

Dále využívá facebookový profil jako blog, zveřejňuje zde články vztahující se k designu a zařízení 

nemovitostí, novinky na realitním a finančním trhu např. chystané změny v legislativě, aktuální vývoj cen 

nemovitostí, vývoj trhu s hypotečními úvěry atd. U těchto příspěvků využívá pouze přirozeného dosahu [41; 44]. 

YouTube kanál 

Na Youtube kanálu jsou publikována propagační videa k nemovitostem, které jsou v nabídce (prodej          

i pronájem). Jsou zde také ponechána vybraná vzorová videa pro představu zákazníků, jak je video zpracováno 

[41; 45].  

K tvorbě videí je dle náročnosti využívána zrcadlovka Canon EOS 80D a objektivy, nebo iPhone XS,           

dále stativy, pojezdy, příležitostně je využíváno dronu. Na úpravu videa (střih/hudba/titulky) je využíván program 

iMovie dostupný zdarma na platformě iOS. Výsledná videa jsou ostrá, stabilizovaná a je k nim přidána hudba, 

popř. titulky s popisy nemovitosti. Jsou zpracována tak, aby si sledující dokázal představit, jak na sebe místnosti 

navazují a jejich přibližnou velikost [41]. 
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Na Youtube makléř nevyužívá placenou, cílenou propagaci, platformu používá spíše jako úložiště,             

ze kterého jsou videa dále sdílena, popřípadě na ně přímo odkazuje [41].  

Realitní servery 

Jedná se o finančně nejnákladnější formu propagace, která je v současné době makléřem využívaná.       

Na inzertních serveru je umístěn popis nemovitosti, fotografie, videoprohlídka a kontakt na makléře. Inzerce 

probíhá na severech sreality.cz, reality.idnes.cz, bazos.cz dříve bylo využíváno více serverů, nicméně odezva 

z nich byla nepatrná. Inzeráty jsou podrobné a přehledné. Fotografie jsou kvalitní a pořizovány v takovém úhlu, 

aby zachycovaly co největší prostor. Dle náročnosti využívána zrcadlovka Canon EOS 80D a objektivy,                     

nebo iPhone XS a stativ, fotografie jsou upravovány v programu Fotografie, který je taktéž dostupný zdarma           

na platformě iOS [41]. 

Instagram 

Na této platformě není účet prozatím aktivně využíván, nicméně placená reklama na Instagramu                   

a Facebooku je propojena a fotky s nabídkami se tudíž zobrazují i zde [41]. 

Letáky 

Jedná se o letáky, na kterých je prezentována nabízená nemovitost, včetně fotografií a kontaktu                 

na makléře a odkazu na facebookové stránky, kde naleznou více informací. Tyto letáky jsou vkládány do obálky 

a roznášeny v nejbližším okolí nemovitosti, a to z důvodu, že je pravděpodobné, že nemovitost koupí někdo,        

kdo lokalitu dobře zná, např. rodinní příslušníci či známí lidí, kteří bydlí v sousedství. Tato metoda je většinou 

využívána u nemovitostí, u kterých prodej trvá déle než zhruba 1 měsíc od zveřejnění na internetu (Facebook, 

realitní servery atd.) [41]. 

Webové stránky nemovitostí 

Pro některé nemovitosti jsou vytvářeny vlastní webové stránky, na kterých jsou uvedeny podrobné 

informace o nemovitosti, více fotografií, videoprohlídka, podrobné informace o lokalitě, ve které se nemovitost 

nachází (na mapě jsou vyznačeny důležité body jako např. školka, obchody atd., a to vždy v návaznosti                       

na nemovitost a cílovou skupinu, které je nemovitost nabízena), dále informace o makléři a možné spolupráci       

s ním, službách (právní servis, vyřízení hypotéky apod.) odkaz na facebookové stránky [46]. Následující obrázek 

znázorňuje vzhled webových stránek [46]. 
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Obr. č.  12 - Ukázka webových stránek nemovitosti [Převzato z 46] 

Webové stránky nemovitosti jsou přehledné a poskytují návštěvníkům ucelený obrázek o nabízené 

nemovitosti. 

Srovnání nástrojů 

V následující tabulce jsou srovnány nástroje, které v rámci reklamy makléř využívá. Uvedená data 

v tabulce jsou průměrná. Pro srovnání jsou využita data makléře a jsou zprůměrována z posledních 20 zakázek.  

Délka reklamy je individuální dle nastavené strategie u dané nemovitosti v průměru se jedná o 10 dní                          

na Facebooku a 21 dní na realitních serverech [41]. 

Tab. č.  2 - Srovnání nástrojů reklamy [Vlastní zpracování dle 41] 

 Placená 

reklama 

Využití* Dosah** Cena/Zobrazení*** 

Facebook/Instagram ano vždy 250–300 

zobrazení/den 

0,25 Kč/zobrazení 

Youtube kanál ne vždy - - 
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 Placená 

reklama 

Využití* Dosah** Cena/Zobrazení*** 

Realitní servery ano vždy 150–200 

zobrazení/den 

0,35 Kč/zobrazení max. 60 

Kč/den 

Webové stránky 

nemovitosti 

ne doplňkově - - 

Letáky ano doplňkově 50ks jednorázově 1,25 Kč/ks 

*Využití: zda je nástroj využíván u každé nemovitosti, nebo jen doplňkově. ** Dosah: posuzován pouze 

u placené reklamy. U Facebooku dosah záleží především na investované částce do reklamy (předem stanovena 

část na celou reklamu) a segmentaci. Dosah u letáků závisí na velikosti lokality, ve které se nemovitost nachází.  

*** Cena/zobrazení: cena za 1 zobrazení, srovnání pouze u letáků, Facebooku/Instagramu a realitních serverů, 

kde je reklama placena. Při posuzovaní ceny u realitních serverů záleží na objemu inzerátů inzerenta, při vyšším 

počtu se cena za 1 inzerát snižuje (jedná se o balíčky inzerátů), pro srovnání je jako zástupce realitních serverů 

zvolen makléřem nejvyužívanější server sreality.cz, kde maximální cena za den činí 60,- Kč/inzerát [41].  

Z tabulky vyplývá, že reklama na Facebooku je levnější než reklama na realitních serverech                                

a lze dosáhnout vyššího zobrazení. Nicméně ne každý používá sociální sítě a je tedy třeba pokrýt i tento segment 

poptávajících a využívat realitní servery. Vzhledem k vysoké ceně a dosahu letáků se makléři nevyplatí využívat 

tuto metodu plošně.  

3.3.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je využívána jako nástroj pro získání fanoušků na facebookové stránce,                                       

a tím zviditelnění činnosti makléře a získání nových klientů. K těmto účelům jsou využívány soutěže o cestovní 

poukazy a jiné ceny. Soutěž je vždy propagována a zacílena na určitou skupinu [41]. 

3.3.3 Osobní prodej 

Osobní prodej je v případě realitního makléře podstatnou součástí marketingové komunikace,           

jelikož prodej/pronájem nemovitosti probíhá na prohlídce nemovitosti, kdy je důležitá informovanost makléře    

o stavu nemovitosti a použitých materiálech, vlastnických poměrech apod., dále je důležitá pohotovost makléře  

reagovat na dotazy, příjemný vzhled a profesionální vystupování atd. Také při náboru nemovitosti je využit osobní 

prodej, kdy makléř nabízí svou službu a musí prodávajícího zaujmout a prodat své dovednosti a zkušenosti,          

aby mu byla nemovitost svěřena. 

Z tohoto důvodu investuje makléř do různých školení zaměřených na komunikaci s klienty, legislativní 

náležitosti, technologie staveb apod., dále studuje vysokou školu zaměřenou na realitní obor [41]. 
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Akvizice zákazníků 

K získání nových zákazníků ze strany prodávajících využívá subjekt placenou reklamu na Facebooku 

(příspěvky cílené na nábor nových zakázek) a osobních referencí stávajících zákazníků, kteří ho dále doporučují 

mezi své známé [41].  

3.3.4 Shrnutí 

Výhody: aktivní využití Facebooku, kvalitní fotografie a videoprohlídky nemovitostí, webové stránky 

nemovitostí, soutěže na Facebooku. 

Nevýhody: nezpracované nové vizuály s logy, chybí hodnocení zákazníky, nízký počet sledujících                 

na Facebooku, neaktivní využití instagramového účtu, absence webových stránek, absence virtuálních prohlídek, 

absence půdorysů, absence venkovní reklamy. 

3.4 SLEPT ANALÝZA 

Cílem SLEPT analýzy je identifikování vnějších faktorů působících na subjekt, a to sociálních, 

legislativních. ekonomických, politických a technologických. Z těchto faktorů vychází příležitosti a hrozby 

subjektu. 

3.4.1 Sociální faktory 

Realitní činnost se řadí mezi služby, z tohoto hlediska jsou sociální faktory významné. Klienti makléře 

pochází převážně z okresu Znojmo, kde k 31. 12. 2017 žilo 113 797 obyvatel [47]. Jako potenciální klienty                 

lze převážně vnímat obyvatele ve věkovém rozmezí 20–64 let, kdy se jedná o osoby v produktivním věku                        

a dle zkušeností makléře tato věková skupina v jeho evidovaných zakázkách prodaných/pronajatých nemovitostí 

dominuje [41].  

V následující tabulce je uvedeno věkové složení obyvatel v okrese Znojmo. Data uvedená v tabulce jsou 

vždy k 31.12. daného roku.  

Tab. č.  3 - Věkové složení obyvatel [Vlastní zpracování dle 48; 49; 50; 51] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

0–19 let 22 572 22 434 22 513 22 667 22 842 

20–64 let 71 966 71 464 70 863 70 211 69 421 

65+ let 18 796 19 501 20 162 20 839 21 534 

Celkem 113 334 113 399 113 538 113 717 113 797 
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U celkového počtu obyvatel lze pozorovat mírný nárůst, ten lze sledovat po roce 2014 i u věkové skupiny 

0-19 let. Nicméně obyvatelstvo okresu Znojmo stárne, to lze vyvodit z nárůstu obyvatel ve věkové skupině 65 let 

a více.  

Ve věkovém složení pro makléře nejpodstatnějším (20-64 let) počet obyvatel každoročně klesá.                       

I přes tento fakt se stále jedná o velké množství možných klientů, jejichž preference v bydlení se v průběhu života 

mění z nájemního bydlení na bydlení v osobním vlastnictví či koupě zahrad a rekreačních objektů, popřípadě         

na koupi bytů jako investici.  

Část trhu s nemovitostmi (pronájem nemovitostí) je ovlivněna vysokou školou, která nabízí bakalářské 

studium, kdy studenti vyhledávají možnost nájemního bydlení. V současné době bude studium rozšířeno                    

o magisterské studium, to by mohlo pro makléře znamenat více zájemců o nájemní bydlení [52].  

3.4.2 Legislativní a politické faktory 

Vláda České republiky působí na podnikatelské subjekty mnoha faktory např. se může jednat o vydávání 

nových legislativních předpisů, regulací daného odvětví, výší daní, dotacemi apod. Legislativní faktory je nezbytné 

znát a sledovat jejich neustálý vývoj, jelikož platí, že neznalost zákona neomlouvá. Z tohoto důvodu je důležité, 

aby makléř navštěvoval školení zaměřená na změny v legislativě, tato školení jsou však mnohdy finančně 

náročná. Mezi důležité legislativní faktory patří:  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [53], 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 [54]. 

Realitní činnost není nyní ovlivněna zvláštními zákony či předpisy, které by tuto činnost regulovaly. 

V současné době je připravován Zákon o realitním zprostředkování. Nově by měl tento zákon obsahovat               

např. minimální požadavky na vzdělání, nakládání s peněžními prostředky klientů a povinné pojištění profesní 

odpovědnosti. Pokud by byl tento zákon přijat, mohlo by dojít ke snížení počtu nově vznikajících subjektů na trhu 

a ke zlepšení mínění o realitních makléřích a kancelářích [55]. 

V současné době je předmětem diskuse možné zrušení daně z nabytí nemovitosti, jedná se o 4 % z ceny 

nemovitosti, které platí nabyvatel. Otázkou je, jak by toto opatření ovlivnilo poptávku po nemovitostech,              

zda by se díky této výrazné finanční úlevě zvýšila poptávka, a jak by na tuto situaci reagovala státní kasa, jelikož 

tvoří poměrně nezanedbatelnou část státního rozpočtu [56]. 
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3.4.3 Ekonomické faktory 

V této části jsou analyzovány následující faktory: míra nezaměstnanosti, úrokové sazby hypoték, vývoj 

skutečně realizovaných cen pozemků, domů a bytů v ČR. 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti je v okrese Znojmo nadprůměrně vysoká oproti nezaměstnanosti 

v Jihomoravském kraji, který v podstatě kopíruje křivku nezaměstnanosti v ČR [57; 58].  

Je to dáno především nedostatečně rozvinutým průmyslem, resp. ukončením činnosti společností,          

které zde v potravinářském průmyslu působily. Tento ukazatel však může být ovlivněn i faktem, že mnoho 

obyvatel pracuje „na černo“ v sousedním Rakousku, kde jsou mzdy v poměru s nabízenými v okrese Znojmo vyšší. 

Je více pravděpodobné, že při vyšší míře nezaměstnanosti budou lidé méně ochotni investovat do koupě 

nemovitosti a budou ochotni platit méně za pronájem nemovitostí.  

 

Graf č.  1 - Míra nezaměstnanosti [Vlastní zpracování dle 57; 58] 

Z grafu je patrné, že má míra nezaměstnanosti od roku 2014 klesající tendenci. Z toho vyplývá, že má 

více potenciálních klientů stálý příjem a mohou své volné prostředky investovat do nemovitostí. Pokud by však 

došlo k růstu nezaměstnanosti mohlo by dojít k poklesu zakázek makléře. 

Úrokové sazby hypoték 

Úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou po svém minimu ve IV. Q 2016 na vzestupu, jednou z příčin jsou 

restriktivní opatření České národní banky (nároky na bonitu klienta, nižší možné poskytované LTV),                                  

a to v souvislosti s neustále rostoucími cenami nemovitostí, což může zapříčinit nižší počet poskytovaných 

hypoték a menší odbyt na trhu prodeje nemovitostí [59].  
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Pokud bude tendence zvyšování úrokových sazeb přetrvávat, bude ještě více klíčová spolupráce 

s finančním poradcem, popřípadě neustálé vzdělávání makléře v oblasti financí, aby byli schopni i nadále                  

pro klienty vyjednat nadstandardní podmínky u finančních institucí.  

 

Graf č.  2 - Vývoj úrokových sazeb hypoték [Vlastní zpracování dle 59] 

Vývoj skutečně realizovaných cen pozemků, domů a bytů v ČR 

Následující graf ukazuje vývoj skutečně realizovaných cen pozemků, domů a bytů v ČR, kdy se od roku 

2014 ceny neustále zvyšují. Nejvyšší nárůst je zaznamenán u pozemků, které jsou jako statek omezeny,                         

a jejich čím dál větší nedostatek.  

Dle Martina Poláka vede nárůst cen nemovitostí k vyššímu počtu zakázek, kdy prodávající chtějí                  

při vyšších prodejních cenách nemovitosti prodat a dosáhnout tak vyššího zisku, než by dosáhli v minulých letech 

[41]. 
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Graf č.  3 - Vývoj skutečně realizovaných cen pozemků, domů a bytů v ČR, indexová hodnota v %, 100 % k 1. 1. 
2010 [Vlastní zpracování dle 60; 61] 

3.4.4 Technologické faktory 

Technologický pokrok se nevyhnul ani realitní činnosti. Za posledních několik let došlo k velkému 

technologickému pokroku v inzerci nemovitostí. Před pár lety bylo možné inzerovat převážně v tištěné podobě, 

nicméně v současnosti se inzerce z velké části přesunula na internet a většina realitních kanceláří/realitních 

makléřů dnes inzeruje pouze na internetu. To přináší výhody jak pro klienty, kteří mají rychlý přístup k více 

nabídkám od různých společností z pohodlí domova, tak pro makléře, jejichž inzeráty mají větší dosah.  

Tab. č.  4 - Jednotlivci v ČR používající internet v roce 2012-2017 [Vlastní zpracování dle 62] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 16+ let 69,5 % 70,4 % 74,2 % 75,7 % 76,5 % 78,8 % 

16-24 let 96,2 % 96,9 % 98,0 % 97,0 % 96,3 % 99,0 % 

25-34 let 92,9 % 91,8 % 95,8 % 95,4 % 94,5 % 96,7 % 

35-44 let 89,0 % 91,2 % 92,2 % 93,9 % 94,8 % 96,9 % 

45-54 let 79,4 % 81,2 % 84,4 % 86,7 % 89,7 % 91,6 % 

55-64 let 56,0 % 58,0 % 64,0 % 68,0 % 69,0 % 75,3 % 

65+ let 16,8 % 19,0 % 26,7 % 28,4 % 32,5 % 33,6 % 

Z tabulky je patrné, že v České republice procento jednotlivců užívajících internet ve věku od 16 let stále 

roste, v roce 2017 užívalo internet 78,8 % obyvatel starších 16 let.  
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K inovacím dochází i u realitních softwarů, které slouží ke správě zakázek a jejich zveřejnění na realitních 

serverech, a to především v ovladatelnosti softwaru a přidávání nových funkcí.  

Neustálým vývojem technologií dochází k zjednodušení a k zefektivnění práce, dále také ke zkvalitnění 

propagačních materiálů a neustále novým prezentačním možnostem, v poslední době se na českém trhu jedná 

např. o virtuální prohlídky a využití dronů. Pro makléře je důležité inovace sledovat a včas je začít využívat.                   

I když jsou počáteční náklady na pořízení techniky vyšší, tak je pro kancelář výhodnější využívat vlastní techniku 

a absolvovat školení než využívat služby profesionálů, až na výjimku, kdy videa z dronu jsou pořizována 

externistou z důvodu nutných povolení a legislativy. 

3.4.5 Shrnutí 

Výhody: velikost trhu, nárůst cen nemovitostí, nárůst jednotlivců využívajících internet. 

Nevýhody: trh není regulován, vyšší míra nezaměstnanosti v okrese, růst úrokových sazeb.  

3.5 PORTERŮV MODEL KONKURENČNÍCH SIL 

V rámci Porterova modelu konkurenčních sil je zpracována analýza vnějšího mikroprostředí subjektu, 

resp. odvětví, ve kterém subjekt působí. Jedná se o hrozbu substitutů, rivalitu firem působících na daném trhu, 

hrozbu vstupu nových konkurentů, vyjednávací sílu zákazníků a vyjednávací sílu dodavatelů. Z těchto faktorů 

vychází příležitosti a hrozby subjektu. 

3.5.1 Hrozba substitutů 

Jako substituty k transakci s nemovitostí přes zprostředkovatele (realitní kancelář/makléře) lze vnímat 

samoprodejce a servery typu bezrealitky.cz.  

Samoprodejci 

Jedná se o prodej svépomocí, kdy si prodejce veškeré náležitosti spojené s prodejem/pronájmem 

nemovitosti zařizuje sám, a to od inzerce na realitních serverech přes prohlídky se zájemci až po zařízení a podpisy 

kupních smluv.  

V případě, kdy si realitní kancelář účtuje provizi i od prodávajícího mohou být výhodou ušetřené peníze. 

Nevýhodou je časová náročnost prohlídek, placená inzerce, v mnohých případech neatraktivní propagace 

nemovitosti, což může mít za následek nižší zájem o nemovitost, dále často ve snaze ušetřit nedostatečná právní 

ochrana, a to díky kupním/nájemním smlouvám staženým z internetu a nevyužití úschovy kupních peněz. 

Servery typu bezrealitky.cz 

Tyto servery lákají zákazníky na prodej bez realitní kanceláře a možné ušetřené peníze, mnohdy na to, 

že se jedná a služby zdarma. Nicméně principiálně se jedná o mezistupeň mezi samoprodejci a realitní kanceláří. 

Zákazník si volí, které služby si na těchto serverech zaplatí, a které bude realizovat sám. V tomto případě jsou 

výhody/nevýhody podobné jako u samoprodeje, nicméně záleží, které služby si klient uhradí, a které si řeší sám. 
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3.5.2 Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita na znojemském realitním trhu je z důvodu velkého množství subjektů působících ve Znojmě            

a okolí poměrně vysoká. Na inzertním serveru www.sreality.cz je uvedeno, že ve Znojmě působí 20 subjektů, 

nicméně toto číslo není konečné a může být vyšší, jsou zde zahrnuti pouze ti, kteří tento server využívají a mají 

zde registraci [63]. Makléř musí vyvíjet poměrně velké úsilí (marketingová strategie, neustálé zvyšování kvality 

služeb apod.), aby zakázku získal a také si ji udržel, jelikož je na denním pořádku, že si makléři/realitní kanceláře 

zakázky mezi sebou přebírají.  

Jako největší rivaly daného makléře, se kterými bojuje o pozici na trhu, lze označit další nezávislé realitní 

makléře nebo menší lokální realitní kanceláře či franšízy o zhruba 2-3 makléřích, které mají obdobný počet 

zakázek. Dle těchto kritérií se jedná o Century 21 Vaše Reality; MyDva Reality; DeluXreality; Reality STAŠKOVÁ; 

Aleš Tichý – realitní makléř Znojmo, Třebíč; Nemovitosti Znojmo.  

Vybraní konkurenti budou dále posuzováni. Cílem posouzení je zjistit využití marketingových nástrojů. 

Posouzení proběhne za pomoci informací z veřejně dostupných zdrojů jako jsou firemní webové stránky, 

facebookové stránky, instagramové profily apod. Kanceláře/makléři byli kontaktováni, většinou za pomoci              

e-mailu, byly jim položeny otázky ohledně marketingu, nicméně nikdo z nich, vyjma Aleše Tichého nevyužil 

prostoru k vyjádření se. 

 

Obr. č.  13 – Zobrazení makléře a vybraných konkurentů na mapě [Převzato z 64] 

Century 21 Vaše Reality 

Franšíza společnosti Century 21, která vstoupila na český trh roku 2008, jedná se světově známou realitní 

společnost. Ve znojemské pobočce působí 3 realitní makléři. Kancelář je situována mimo centrum města, naproti 

Hypermarketu Albert, zvenku je viditelně označena logy. Nabízí pomoc s prodejem/pronájmem nemovitostí 
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včetně veškerých náležitostí (právní servis atd.), home staging, financování nemovitostí zajišťují ve spolupráci 

s finančním partnerem. Výhodou kanceláře je silné zázemí značky [65; 70]. 

Inzerce nemovitostí: inzeráty jsou podrobné a přehledné a jsou umístěny na realitních serverech 

(sreality.cz apod.) a webových stránkách kanceláře. Cena je uvedena bez provize. Fotografie nemovitostí působí 

profesionálním dojmem [67; 68]. 

Webové stránky: webové stránky jsou součástí webových stránek společnosti Century 21, jsou zde 

základní informace o kanceláři (telefonní číslo, emailová adresa, IČO, adresa kanceláře apod.), vizitky makléřů        

a také nemovitosti, které jsou aktuálně v nabídce. Na stránce lze přímo kontaktovat kancelář [65; 66; 67]. 

Videoprohlídky: videoprohlídky jsou natočeny kvalitně včetně komentářů makléře [68]. 

Virtuální prohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [67]. 

Půdorys: u některých nemovitostí je vytvořen půdorys nemovitosti [67]. 

Facebook: stránka má pouze jeden příspěvek, který oznamuje vznik kanceláře, dále obsahuje základní 

informace o realitní kanceláři (adresa pobočky, odkaz na webové stránky, emailová adresa a nabízené služby). 

Stránka se líbí 4 lidem a 4 lidé ji sledují [70]. 

Instagram: realitní kancelář má instagramový účet, nejsou na něm však žádné příspěvky a informace. 

Nejsou zde informace o sledujících [69]. 

Venkovní reklama: prozatím nebyla ve Znojmě a okolí venkovní reklama instalována. 

MyDva Reality 

Realitní kancelář MyDva Reality působí převážně ve Znojmě, dále pak v Jihlavě, Třebíči                                           

a Žďáru nad Sázavou, pracují zde 3 osoby, majitel společnosti, realitní makléř a paní, která má na starost 

zákaznický servis. Kancelář je situována v širším centru města Znojma v administrativní budově nedaleko 

prodejny Kaufland. Nabízí pomoc s prodejem/pronájmem nemovitostí včetně veškerých náležitostí (právní servis 

atd.), home staging, zajištění stavebních úprav, vyplacení exekucí a zástav, zprostředkování hypoték, vyhotovení 

znaleckých posudků, správu nemovitostí, zakládaní SVJ atd. [71; 72; 75; 73].  

Inzerce: inzeráty jsou podrobné a přehledné a jsou umístěny převážně na webových stránkách 

kanceláře, facebookovém profilu, dále pak na realitních serverech (sreality.cz apod.). Cena je uvedena                     

bez provize. Některé nemovitosti jsou nafoceny profesionálně, jiné by potřebovaly přípravu před focením          

(např. na kuchyňské lince je špinavé nádobí apod.), tyto fotky nepůsobí profesionálním dojmem a některé 

zájemce mohou odradit [74; 76; 77]. 
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Obr. č.  14 – Neprofesionální fotografie [Převzato z 76] 

Webové stránky: webové stránky působí profesionálně je použita šablona pro realitní kanceláře,               

lze zde nastavit filtrování při vyhledávání nemovitostí, které jsou aktuálně v nabídce. Na stránce lze vytvořit 

poptávku/nabídku nemovitosti. Dále stránka obsahuje základní informace o kanceláři (telefonní číslo, emailová 

adresa, IČO, adresa kanceláře apod.), vizitky makléřů, nabízené služby, partnery kanceláře a informace                         

o možnosti kariéru u realitní kanceláře [71; 75]. 

Videoprohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [71]. 

Virtuální prohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [71]. 

Půdorys: u některých nemovitostí je vytvořen půdorys nemovitosti [71]. 

Facebook: Stránka je využívána převážně na sdílení inzerátů nemovitostí, jednou za čas je zde sdílen 

článek týkající se nemovitostí a financí. Jsou zde základní informace o realitní kanceláři (adresa pobočky, odkaz 

na webové stránky, emailová adresa, tel. číslo). Stránka se líbí 349 lidem a 341 lidí ji sleduje, obsahuje také 

hodnocení, kdy kancelář hodnotilo 21 lidí a má hodnocení 4 z 5 hvězdiček (kdy 5 je nejvíce) [77]. 

Instagram: na Instagramu nemá realitní kancelář žádné příspěvky, má zde odkaz na webové stránky. 

Počet sledujících je 38 [78]. 

Venkovní reklama: venkovní reklama je využívána a to např. formou billboardu, kde je nabízena odměna 

za doporučení nemovitosti k prodeji. 

Další aktivity: člen Realitní komory České republiky [74]. 

DeluXreality 

V realitní kanceláři pracuje 1 realitní makléř, a to majitel kanceláře, působí v jihomoravském kraji.  

Pobočka se nachází v širším centru města Znojma. Nabízí pomoc s prodejem/pronájmem nemovitostí včetně 
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veškerých náležitostí (právní servis atd.), vyřízení financování nemovitostí, vyhledávání nemovitostí pro klienty, 

měření úniku tepla a kontrolu inzerce (u samoprodejců) [79; 81; 82]. 

Inzerce: inzeráty jsou stručné a přehledné, jsou umístěny na realitních serverech (sreality.cz apod.), 

facebookovém profilu a webových stránkách kanceláře. Ceny jsou uvedeny bez provize. Kvalita fotografií                  

je profesionální, fotografie jsou pořízeny v takovém úhlu, aby zachycovaly co největší prostor [80; 83; 84]. 

Webové stránky: webová stránka působí přehledně je zpracována za pomoci šablony, nicméně je zde 

použito více různých velikostí písma a stylů, které mohou rušit celkový dojem. Při vyhledávání nemovitostí                   

lze nastavit filtrování. Stránka obsahuje základní informace o kanceláři (telefonní číslo, emailová adresa, adresa 

kanceláře apod.), vizitku makléře, nabízené služby, informace o financování, vize kanceláře, rady pro prodej 

uvedené v e-booku a odkaz na facebookovou stránku (který však nefunguje) [79; 82]. 

Videoprohlídky: videoprohlídky jsou natočeny kvalitně, video je stabilizované, ostré [83].  

Virtuální prohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [80]. 

Půdorys: u některých nemovitostí je vytvořen půdorys nemovitosti [80]. 

Facebook: stránka je vedena pod jménem makléře, nikoli kanceláře. Z větší části využívána pro sdílení 

inzerátů nemovitostí, dále jsou vkládány články týkající se nemovitostí a financí. Jsou zde základní informace            

o realitní kanceláři (adresa pobočky, odkaz na webové stránky, emailová adresa, tel. číslo). Stránka se líbí              

691 lidem a 710 lidí ji sleduje, obsahuje také hodnocení, kdy kancelář hodnotilo 24 lidí a má hodnocení 5 z 5 

hvězdiček (kdy 5 je nejvíce) [84]. 

Instagram: na Instagramu nemá realitní kancelář žádné příspěvky, má zde odkaz na webové stránky. 

Počet sledujících je 18 [85]. 

Venkovní reklama: bannery, billboardy, polep auta.  

Další aktivity: e-book, člen Realitní komory České republiky [79]. 

Reality STAŠKOVÁ 

Jedná se o nezávislou realitní makléřku působící v okrese Znojmo. Pobočka se nachází v širším centrum 

města Znojma nedaleko nádraží a je viditelně označena logy. Makléřka nabízí pomoc s prodejem/pronájmem 

nemovitostí včetně veškerých náležitostí (právní servis atd.) [87; 88].  

Inzerce: inzeráty jsou podrobné a přehledné, jsou umístěny na facebookovém profilu, Twitteru, Youtube 

a webových stránkách makléřky. Cena je uvedena včetně provize. Kvalita fotografií je proměnlivá, některé působí 

kvalitně, jiné by potřebovaly upravit (např. příliš tmavé) [90; 91; 92; 93; 86]. 

Webové stránky: webové stránky jsou vytvořeny za použití stejné šablony jako u společnosti MyDva 

Reality, nicméně nejsou zpracovány, tak podrobně a působí méně profesionálně. Také lze nastavit filtrování           

při vyhledávání nemovitostí, které jsou aktuálně v nabídce. Na stránce lze vytvořit poptávku/nabídku 

nemovitosti. Dále stránka obsahuje základní informace o makléřce (telefonní číslo, emailová adresa, IČO, adresa 

kanceláře apod.), reference, realitní blog, dále informace typu, jak probíhá realitní obchod nebo chyby při prodeji 
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nemovitostí. Na stránce jsou odkazy na Youtube, Instagram, Twitter, Google+ (nefunkční odkaz) a Facebook         

[86; 87; 88]. 

Videoprohlídky: makléřka využívá u nemovitostí videí, nejedná se však v pravém slova smyslu                          

o videoprohlídky, spíše o videa seskládaná z fotek, která zájemci nepřinesou jiný pohled na nemovitost [93].  

Virtuální prohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [86]. 

Půdorys: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [86]. 

Facebook: Na stránce jsou sdíleny inzeráty nemovitostí a články týkající se nemovitostí a financí zhruba 

ve stejném poměru. Jsou zde uvedeny základní informace o makléřce (adresa pobočky, odkaz na webové stránky, 

emailová adresa, tel. číslo). Stránka se líbí 342 lidem a 348 lidí ji sleduje, obsahuje také hodnocení, kdy makléřku 

hodnotilo 8 lidí a má hodnocení 5 z 5 hvězdiček (kdy 5 je nejvíce) [91]. 

Instagram: na instagramový účet odkazuje webová stránka makléřky, nicméně účet působí spíše 

dojmem osobního účtu, jsou zde převážně fotografie osobního charakteru než pracovní. V souvislosti 

s provázáním účtu s pracovními webovými stránky to může v některých lidech vyvolat neprofesionální dojem.       

Je zde odkaz na webové stránky makléřky. Počet sledujících je 48 [89]. 

 

Obr. č.  15 - Instagramový účet makléřky [Převzato z 89] 

Venkovní reklama: venkovní reklama je využívána formou bannerů, billboardů a polepu automobilu. 

Další aktivity: Twitter (sdílení inzerátů a článků), Youtube (videa s inzeráty), člen Realitní komory         

České republiky [92; 93; 86]. 

Aleš Tichý – realitní makléř Znojmo, Třebíč 

Realitní makléř působící pod realitní agenturou Proradost v okolí Znojma a Třebíče. Kancelář je situována 

v širším centru města Znojma. Nabízí pomoc s prodejem/pronájmem nemovitostí včetně veškerých náležitostí 

(právní servis atd.) [94, 98]. 
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Inzerce: inzeráty jsou podrobné a přehledné, jsou umístěny na facebookovém profilu, Youtube                       

a webových stránkách makléře. Cena je uvedena včetně provize. Fotografie u inzerátů jsou na profesionální 

úrovni [97; 100; 101; 102]. 

Webové stránky: webové stránky jsou vytvořeny za použití systému chytrý web makléře, působí 

moderně a přehledně. Na stránky jsou umisťovány články týkající se nemovitostí, realitní tipy a e-book makléře 

(7 chyb při prodeji nemovitosti), který slouží jako sběrač emailových adres. Dále stránka obsahuje základní 

informace o makléři (telefonní číslo, emailová adresa, adresa kanceláře apod.), kontaktní formulář a inzeráty 

nemovitostí (jsou zde umisťovány i inzeráty kolegů). Na stránce jsou odkazy na Youtube a Facebook                          

[94; 95; 96; 98; 97; 99]. 

 

Obr. č.  16 - E-book [Převzato z 96] 

Videoprohlídky: videoprohlídky jsou poměrně kvalitně zpracovány, na znojemském realitním trhu             

se řadí k těm lepším, nicméně u některých záběrů je vidět, že video je roztřesené [102].  

Virtuální prohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [97]. 

Půdorys: u některých nemovitostí je vytvořen půdorys [97]. 

Facebook: Na stránce jsou převážně sdíleny inzeráty nemovitostí, makléř sdílí i nemovitosti kolegů, dále 

zde uveřejňuje články týkající se nemovitostí a financí. Jsou zde uvedeny základní informace o makléři (adresa 

pobočky, odkaz na webové stránky, emailová adresa, tel. číslo). Stránka se líbí 472 lidem a 482 lidí ji sleduje, 

obsahuje také hodnocení, kdy makléře hodnotili 4 lidé a má hodnocení 5 z 5 hvězdiček (kdy 5 je nejvíce) [101]. 

Instagram: účet na Instagramu není využíván. 

Venkovní reklama: venkovní reklama je využívána formou bannerů, billboardů a polepu automobilu. 
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Další aktivity: Youtube (videa s inzeráty), podpora akcí v místě působení, e-book, člen Realitní komory 

České republiky [94; 96; 102]. 

Nemovitosti Znojmo 

V realitní kanceláři pracuje 1 realitní makléř, a to majitel kanceláře, působí v okrese Znojmo.  Pobočka 

se nachází v širším centru města Znojma. Nabízí pomoc s prodejem/pronájmem nemovitostí včetně veškerých 

náležitostí (právní servis atd.), vyřízení financování nemovitostí, vyhledávání nemovitostí pro klienty, vyřízení 

náležitostí pro katastrální a finanční úřad a odhad nemovitosti zdarma [103]. 

Inzerce: inzeráty jsou podrobné a přehledné, jsou umístěny na realitních serverech (sreality.cz apod.), 

facebookovém profilu, Instagramu a webových stránkách makléře. Cena je uvedena bez provize. Fotografie             

u inzerátů jsou ve většině případů kvalitní, nicméně u některých nemovitostí by byl potřeba před focením 

homestaging [103; 104 105 106]. 

Webová stránka: webová stránka působí přehledně, je zpracována za pomoci šablony pro realitní 

makléře. Stránka obsahuje nabídku nemovitostí, které jsou zobrazeny na mapě. Dále základní informace                     

o kanceláři (telefonní číslo, emailová adresa, ičo, adresa kanceláře apod.), nabízené služby, pole pro kontaktování 

kanceláře, odhad nemovitosti zdarma, kdy po zadání informací o nemovitosti přijde zadavateli odhad                         

na uvedenou kontaktní adresu [103].  

Videoprohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [103]. 

Virtuální prohlídky: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [103]. 

Půdorys: u současně nabízených nemovitostí nejsou součástí inzerátu [103]. 

Facebook: na stránce jsou z velké části sdíleny inzeráty nemovitostí, soutěže typu sdílej a vyhraj,           

které jsou o věcné ceny např. o wellness. Jsou zde uvedeny základní informace o makléři (adresa pobočky, odkaz 

na webové stránky, emailová adresa, tel. číslo). Stránka se líbí 1334 lidem a 1384 lidí ji sleduje, obsahuje také 

hodnocení, kdy kancelář hodnotilo 14 lidí a má hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček (kdy 5 je nejvíce) [104]. 

Instagram: na instagramovém účtu je krátký popis o kanceláři a odkaz na webové stránky. Jsou zde 

umisťovány inzeráty nemovitostí. Počet sledujících je 510 [105]. 

Venkovní reklama: bannery, billboardy, polepy garáží. Venkovní reklama má jednotný styl                                  

a je propracovaná. 

Další aktivity: soutěže na Facebooku o věcné ceny [104]. 



55 

 

Obr. č.  17 - Polep garáží [Převzato z 104] 

Shrnutí 

V následující tabulce jsou shrnuty marketingové aktivity konkurence. 

Tab. č.  5 – Shrnutí marketingových aktivit srovnávané konkurence [Vlastní zpracování] 

 
Century 21 

Vaše Reality 

 

MyDva 

Reality 

 

DeluXreality 

 

Reality 

STAŠKOVÁ 

 

Aleš Tichý – 

realitní 

makléř 

Znojmo, 

Třebíč 

 

Nemovitosti 

Znojmo 

 

Martin 

Polák 

Webové 

stránky 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Videoprohlídky ANO NE ANO NE ANO NE ANO 

Virtuální 

prohlídky 

NE NE NE NE NE NE NE 

Půdorysy ANO ANO ANO NE ANO NE NE 
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Century 21 

Vaše Reality 

 

MyDva 

Reality 

 

DeluXreality 

 

Reality 

STAŠKOVÁ 

 

Aleš Tichý – 

realitní 

makléř 

Znojmo, 

Třebíč 

 

Nemovitosti 

Znojmo 

 

Martin 

Polák 

Facebooková 

stránka 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Instagram ANO ANO ANO ANO NE ANO NE 

Venkovní 

reklama 

NE ANO ANO ANO ANO ANO NE 

Další aktivity NE ANO ANO ANO ANO ANO NE 

3.5.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů je vysoká, prozatím vstup do odvětví není regulován zvláštními 

zákony či předpisy, je zapotřebí pouze živnostenské oprávnění. V současné době probíhá příprava Zákona                   

o realitním zprostředkování, kdy by měl být vstup nových subjektu na trh regulován, a to například minimálními 

podmínkami na vzdělání, povinným pojištěním profesní odpovědnosti, které může být pro začínající realitní 

kanceláře/makléře poměrně nákladné [55]. 

3.5.4 Vyjednávající síla zákazníků 

Za zákazníky lze označit zájemce o nabízenou nemovitost k prodeji či pronájmu. V tomto případě                 

je vyjednávací síla zákazníků nízká, jelikož makléř pracuje na základě exkluzivních smluv, to znamená,                          

že nemovitost může nabízet pouze on, tudíž pokud si chtějí zájemci danou nemovitost koupit / pronajmout 

musejí se obrátit přímo na makléře. 

3.5.5 Vyjednávající síla dodavatelů 

Dodavateli jsou v případě realitního makléře ti, kteří nabízejí svoji nemovitost k pronájmu nebo ji chtějí 

prodat. Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká z důvodu existence velkého množství konkurence působící                 

na daném trhu. Navíc makléř používá smlouvy o zprostředkování s trváním na jeden měsíc s prolongací,             

které jsou vůči prodávajícím/kupujícím výhodné, nicméně díky tomu mohou dodavatelé jednoduše změnit 

zprostředkovatele [41]. 

Dále jsou dodavateli poskytovatelé internetu, mobilní operátor, zde je vyjednávací pozice makléře lepší, 

jelikož poskytovatelé těchto služeb neustále snižují ceny a jejich změna není složitá. Vyjednávací síla 

poskytovatele prostorů kanceláře, inzertní serverů apod. je vysoká, a to z důvodu, že je v centru Znojma málo 
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kancelářských prostor k pronájmu. U inzertních serverů je důvodem nízký objem zakázek makléře a také fixně 

stanovené ceny. 

3.5.6 Shrnutí 

Výhody: nízká vyjednávací síla zákazníků. 

Nevýhody: prodej bez realitních kanceláří, kvalitní marketing srovnávané konkurence, jednoduchý vstup 

na trh nové konkurence. 

3.6 MCKINSEYHO MODEL 7 S 

Pomocí McKinseyho modelu je zpracována analýza vnitřního prostředí subjektu. 

3.6.1 Strategie 

Strategií makléře je být pro klienta průvodcem na realitním trhu, aby pro něj byl obchod                                     

co nejpříjemnější a cítil zájem makléře bez pocitu nátlaku na rychlé zaplacení rezervační zálohy, a to za dodržování 

hodnot, které si stanovil (uvedeny v této analýze v bodu sdílené hodnoty) [41]. 

Postupné vytvoření konkurenčně schopné lokální kanceláře a dosažení tak pevné pozice na trhu,                

za pomoci v oboru vzdělaných makléřů a spolupracovníků, využívání moderních marketingových nástrojů                 

a navázaní dlouhodobé spolupráce s developery, kteří by poskytovali makléři nové zakázky a zároveň i reklamu 

[41].  

Vytvoření vzdělávacích seminářů a aplikace pro mateřské a základní školy a hravou formou podpořit 

gramotnost v oboru nemovitostí a financí v okrese Znojmo, a využít tak svého vzdělání v oboru a předávat své 

vědomosti dál [41].  

3.6.2 Struktura 

Struktura subjektu je jednoduchá, jelikož subjekt tvoří pouze makléř a využívá spolupracovníků externě, 

tedy nepracují primárně pouze pro něj. 

3.6.3 Systémy 

Makléř v práci nemá ucelený systém např. že by měl pevně stanoveno, že daný den v týdnu dvě hodiny 

dopoledne bude pracovat na akvizici zákazníků. Nicméně práce s klienty má dané postupy (které jsou popsány 

v kapitole 3.2.1 Produkt). Nevyužívá realitní softwary ani jiné softwary usnadňující práci [41]. 

3.6.4 Styl 

Jelikož se jedná o samostatného makléře, tak zatím nevyužívá styl vedení lidí. Nicméně v případě 

potřeby pro sebe využívá osobního kouče [41]. 
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Jednání s klienty je založeno na profesionálním přístupu, makléř dbá na to, aby na schůzky chodil včas     

a jeho jednání bylo v souladu s dobrými mravy, dále makléř jedná narovinu, nezatajuje klientům stav nemovitosti 

a ani se jej nesnaží maskovat. K jednání s klienty dochází v kanceláři, popř. v nabízené nemovitosti. Toto jednání 

vyžaduje i od spolupracovníků a je jedním z kritérií pro jejich výběr [41]. 

3.6.5 Spolupracovníci 

V současné době makléř zastává pozici realitního makléře a finančního poradce, kdy je jeho náplní práce 

získávání nových klientů, uzavírání obchodů a následná péče a udržovaní kontaktu se stávajícími klienty.  

Externě spolupracuje s Terezou Stupňánkovou, která řeší veškeré administrativní náležitosti a tvorbu 

propagačních videí a fotografií. Dále externě spolupracuje s účetní, právníky a odhadci nemovitostí.  

Pro další rozvoj je třeba angažovat nové realitní makléře a finančního poradce, aby se Martin Polák mohl 

soustředit pouze na činnost realitního makléře a věnovat ji 100 % času. Noví spolupracovníci by měli mít vzdělání 

v oboru, obchodní dovednosti, být samostatní, mít příjemné vystupování a profesionální přístup ke klientům. 

3.6.6 Schopnosti 

Předností makléře jsou dobré obchodní dovednosti, jako např. komunikace s klienty, které získal 

dlouhodobou praxí v oboru realit a financí při práci s klienty a týmem, a navštěvováním různých kurzů a seminářů 

na zlepšení těchto dovedností. Důležitou schopností a konkurenční výhodou je výborná znalost německého              

a anglického jazyka, zvlášť vzhledem k lokalitě, kdy okres Znojmo sousedí s Rakouskem, a mnoho Rakušanů 

poptává nemovitosti v České republice. Dále si makléř doplňuje vzdělání v oboru nemovitostí na vysoké škole,         

a tak se lépe orientuje ve stavebních konstrukcích a cenách nemovitostí [41]. 

Dovednosti prodeje jsou sledovány za pomoci statistiky, kdy je sledováno množství prohlídek 

k uskutečněnému prodeji a taky časová náročnost prodeje [41]. 

Největší mezery a možnosti ve zlepšování má makléř v získávání nových klientů, tedy v náboru 

nemovitostí k prodeji či pronájmu bez předchozího doporučení, a aniž by jej potencionální klient kontaktoval 

sám. Dále pak v time managementu, aby svůj čas dokázal efektivněji využít k produktivnější práci. Nicméně 

makléř zvyšuje úroveň i svých stávajících dovedností, a to různými kurzy a semináři. Případné mezery 

v právnickém vzdělání či účetnictví řeší spoluprací s odborníky na danou problematiku. 

3.6.7 Sdílené hodnoty 

Transparentnost: neskrývání a maskování vad nemovitostí za účelem rychlého prodeje, naopak uvádění 

informací o vadách nemovitosti. Dále využívání úschovy peněz klientů u advokáta [41]. 

Vzdělání v oboru: vzdělání makléře (popř. makléřů) v oboru nemovitostí či ekonomice, a neustálé 

prohlubování znalostí, a navštěvování vzdělávacích seminářů minimálně jedenkrát za kvartál [41].  
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Profesionální přístup: včasná komunikace s klientem, neodkládání telefonátů s klienty, dochvilnost          

na schůzkách, nepoužívání vulgárních slov. Vrácení rezervační zálohy v případě, že klientům nevyjde financování 

nemovitosti v bance [41]. 

Komplexnost služby: cílem obchodu není provize, ale spokojený klient, který makléře doporučí mezi své 

známé. Proto je důležitý servis po podpisu rezervační smlouvy a složení zálohy, jako např. vyřízení náležitostí        

na katastru nemovitostí, přepis energií, vyplnění daňového přiznání apod. [41]. 

S makléři/realitními kancelářemi, které mají podobné hodnoty makléř spolupracuje                                             

při prodeji/pronájmu nemovitostí (v případě, že má spolupracující subjekt vhodnou nemovitost pro klienta, 

zprostředkuje makléř subjektu kontakt na klienta, aby obchod mohl úspěšně proběhnout). Tyto hodnoty hrají 

důležitou roli při výběru nových spolupracovníků [41]. 

3.6.8 Shrnutí 

Výhody: spolupráce s ostatními realitními kancelářemi, obchodní dovednosti makléře, znalost cizích 

jazyků na výborné úrovni, vrácení zálohy při neúspěšném financování v bance. 

Nevýhody: nevyužití realitních softwarů. 

3.7 SOUHRN ANALÝZ 

Proveden za pomoci přístupu SWOT analýzy, jsou zde shrnuty předchozí provedené analýzy. Silné a slabé 

stránky jsou odvozeny z analýzy marketingového mixu 4P, McKinseyho modelu 7S, z analýzy marketingové 

komunikace. Příležitosti a hrozby vycházejí ze SLEPT analýzy a Porterova modelu konkurenčních sil.  

Tab. č.  6 - Souhrn analýz [Vlastní zpracování] 

Silné stránky Slabé stránky 

komplexní služba pro klienta „pod 

jednou střechou“ 

absence půdorysů 

individuální marketingová strategie 

u každé nemovitosti 

nezpracované nové vizuály s logy 

cena uváděna včetně provize 

(konečná cena) 

chybí hodnocení zákazníky 

aktivní využití Facebooku nízký počet sledujících na 

Facebooku 

kvalitní fotografie a videoprohlídky 

nemovitostí 

neaktivní využití instagramového 

účtu 

webové stránky nemovitostí nevyužití realitních softwarů 
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Silné stránky Slabé stránky 

soutěže na Facebooku absence webových stránek 

spolupráce s ostatními realitními 

kancelářemi 

absence virtuálních prohlídek 

obchodní dovednosti makléře  

jazyků na výborné úrovni  

vrácení zálohy při neúspěšném 

financování v bance 

 

Příležitosti Hrozby 

nízká vyjednávací síla zákazníků prodej bez realitních kanceláří 

velikost trhu kvalitní marketing srovnávané 

konkurence 

nárůst cen nemovitostí jednoduchý vstup na trh nové 

konkurence 

nárůst jednotlivců využívajících 

internet 

růst úrokových sazeb 

 trh není regulován 

 vyšší míra nezaměstnanosti v 

okrese 
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4 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Problémy jsou formulovány na základě provedené analýzy současného stavu. P1: Makléř dostatečně 

nevyužívá nástrojů marketingové komunikace (zvláště v online prostředí) a moderních prezentačních nástrojů 

(např. 3D prohlídky). P2: Kvalitní marketing u srovnávané konkurence.  

Cílem diplomové práce je vypracování návrhů, které povedou ke zlepšení marketingových aktivit 

makléře působícím na realitním trhu. 

K naplnění cíle je potřeba provést následující kroky: 

• zpracovat teoretické poznatky z odborné literatury, 

• analyzovat současný stav vzhledem k vnějšímu a vnitřnímu prostředí subjektu, 

o analýza marketingového mixu 4P, 

o McKinseyho model 7S, 

o analýza marketingové komunikace, 

o SLEPT analýza, 

o Porterův model konkurenčních sil, 

• provedení marketingové průzkumu, 

• na základě předešlých kroků vypracování návrhů ke zlepšení marketingových aktivit makléře. 

Hypotéza je definována s ohledem na cíl diplomové práce. H1: marketingové aktivity subjektu jsou 

nedostatečné, vzhledem ke znalosti makléře možnými zákazníky.  
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5 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

Tato práce je zpracována za použití více metod. Mezi použité metody patří literární rešerše, analýza, 

dotazníkové šetření, syntéza.  

5.1 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

Literární rešerše tvoří základ celé diplomové práce, ze získaných poznatků je dále vycházeno i v dalších 

částech této práce. Pro zpracování jsou využity poznatky jak z domácí, tak zahraniční literatury, jako podklady 

pro vypracování jsou použity např. odborné články, bibliografie, periodika apod. 

5.2 ANALÝZA 

K získání potřebných informací jsou v práci zpracovány (viz 3 SOUČASNÝ STAV) následující analýzy: 

analýza marketingového mixu 4P, analýza marketingové komunikace, SLEPT analýza, Porterův model 

konkurenčních sil, McKinseyho model 7S a SWOT analýza.  Důvodem použití zvolených analýz je zjištění 

současného stavu vnitřního a vnějšího (obecného a oborového) prostředí subjektu. Získaná data jsou využita       

pro tvorbu návrhů ke zlepšení stávající situace, tj. marketingových aktivit makléře. 

5.3 DOTAZOVÁNÍ/DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Metoda dotazování je využita v marketingovém průzkumu, který je koncipován jako dotazníkové 

šetření, které je zaměřeno na obyvatele okresu Znojmo ve věku 18 let a výše. Cílem je zjistit, zda respondenti 

mají povědomí o vybraném makléři a ostatních vybraných realitních makléřích/realitních kanceláří působících 

v okrese Znojmo, dále preference marketingových nástrojů v propagování nemovitostí. Důvodem pro zvolení 

písemného (tištěného či elektronického) dotazníkového šetření je vhodnost pro oslovení více respondentů, 

poskytnutí respondentům soukromí a dostatek času při vyplňování. 

Dotazník je anonymní, je zhotoven v českém jazyce, v tištěné a elektronické formě a obsahuje 14 otázek 

z toho 2 nepovinné. První část dotazníku je zaměřena na preference v oblasti marketingových nástrojů. Druhá 

část zkoumá, zda respondenti znají daného makléře či ostatní subjekty působící na daném trhu (volba ostatních 

subjektů vychází z Porterova modelu konkurenčních sil, přesněji z 3.5.2. Rivalita firem působících na daném trhu). 

Poslední 2 otázky byly obecné, zaměřené na pohlaví a věk respondentů. 

5.3.1 Vyhodnocení 

Na dotazník odpovědělo 117 náhodných respondentů, z toho 61 mužů a 56 žen. Tedy poměr mužů a žen 

byl zastoupen téměř stejným počet. Věkové složení respondentů bylo následující: 18-25 let (39 respondentů), 

26-35 let (66 respondentů), 36-45 let (9 respondentů), 46-55 let (2 respondenti) a 66 let a více (1 respondent).   
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Otázka č. 1: Jakým způsobem vyhledáváte nabídky nemovitostí? 

Respondenti mohli zvolit následující odpovědi, a to i více odpovědí: Facebook (47 odpovědí); Instagram 

(5 odpovědí); realitní portály – typu sreality.cz (105 odpovědí); webové stránky kanceláře (33 odpovědí); tištěná 

inzerce např. noviny (21 odpovědí). Dále měli možnost doplnit vlastní dopověď, toho využil 1 respondent,         

který doplnil možnost vývěska realitní kanceláře. 

 

Graf č.  4 - Otázka číslo 1 [Vlastní zpracování] 

Z grafu vyplývá, že lidé vyhledávají nabídku nemovitostí převážně na internetu, a to na realitních 

portálech, Facebooku a webových stránkách samotných subjektů. 

Otázka č. 2: Pokud makléř využívá video prohlídky, pouštíte si je? 

Zde měli respondenti na výběr 2 odpovědi ano/ne, kdy mohly zvolit pouze jednu variantu. 

Z následujícího grafu je patrné, že 82 % respondentů (96) si pouští videoprohlídky, zbylých 18 % (21) o ně nemá 

zájem. Tento marketingový nástroj je mezi lidmi oblíbený. 
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Graf č.  5 - Otázka č. 2 [Vlastní zpracování] 

Otázka č. 3: Bylo by pro Vás zajímavé vytvoření virtuálních prohlídek, kdy byste se mohli po spuštění pohybovat 

po nemovitosti? 

Respondenti měli na výběr ze 4 odpovědí určitě ano/spíše ano/ spíše ne/určitě ne a mohli zvolit pouze 

1 odpověď. 

 

Graf č.  6 - Otázka č. 3 [Vlastní zpracování] 

Z grafu je patrné, že 77 % dotazovaných by virtuální prohlídka určitě zaujala, menší zájem o ni by mělo 

13 % respondentů a 10 % respondentů by spíše nezaujala. Drtivá většina (90 %) respondentů by tento nástroj 

uvítala, navíc z analýzy konkurence vyplývá, že nejbližší konkurenti tuto metodu nevyužívají, mohla by se tak stát 

konkurenční výhodou kanceláře. 
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Otázka č. 4: Sledovali byste videa a radami, jak prodat nemovitost/vyřídit hypoteční úvěr atd.? 

Respondenti měli na výběr ze 4 odpovědí určitě ano/spíše ano/spíše ne/určitě ne a mohli zvolit pouze   

1 odpověď. Zhruba 3/4 by sledovalo videa s radami. V analýze konkurentů lze vidět, že pokud videa 

makléři/kanceláře používají, tak k účelu propagace nemovitosti. Pokud by tedy makléř natáčel zajímavá videa 

s užitečnými radami, byl by o ně zájem. 

 

Graf č.  7 - Otázka č. 4 [Vlastní zpracování] 

Otázka č. 5: Sledovali byste blog o bydlení (návrhy interiérů / trendy v bydlení apod.? 

Respondenti měli na výběr ze 4 odpovědí určitě ano / spíše ano / spíše ne / určitě ne a mohli zvolit pouze 

1 odpověď. Oproti videím s radami je zde o články menší zájem, nicméně i tak je zájem poměrně vysoký (59 %), 

a tak by se mohlo jednat o dobrý doplněk k ostatním činnostem. 
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Graf č.  8 - Otázka č. 5 [Vlastní zpracování] 

Otázka č. 6: Pokud se budete rozhodovat, jaké realitní kanceláři svěřit prodej nemovitosti, ovlivnila by vaše 

rozhodnutí nabídka home stagingu? 

Respondenti měli na výběr ze 4 odpovědí určitě ano/spíše ano/spíše ne/určitě ne a mohli zvolit pouze   

1 odpověď. Malá část respondentů (10 %) uvedla, že by jejich rozhodnutí nabídka home stagingu při výběru 

kanceláře určitě ovlivnila, ať se jedná o negativní či pozitivní odpověď. Další respondenty by tato možnost spíše 

ovlivnila, to v 46 % pozitivně a 44 % by téměř neovlivnila. Pokud by kancelář home staging nabízela, tak by ovlivnil 

zhruba 1/2 respondentů pro výběr kanceláře. 

 

Graf č.  9 - Otázka č. 6 [Vlastní zpracování] 
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Otázka č. 7: Všímáte si reklamních polepů na autech? 

Zde měli respondenti na výběr 2 odpovědi ano/ne, kdy mohly zvolit pouze jednu variantu. 2/3 

respondentů si všímá polepů na autech. V tomto případě může jít tedy o zajímavý nástroj, jak se v dané lokalitě 

zviditelnit. 

 

Graf č.  10 - Otázka č. 7 [Vlastní zpracování] 

Otázka č. 8: Ovlivnilo by Vás pozitivně zapojení makléře do dění v okolí (podpora sportovního týmu, výstavba 

dětského hřiště atd.) při výběru realitní kanceláře? 

Respondenti měli na výběr ze 4 odpovědí určitě ano/spíše ano/spíše ne/určitě ne a mohli zvolit pouze  

1 odpověď. Z grafu vyplývá, že pokud se makléř zapojuje do dění v dané lokalitě, tak tato činnost není zohledněna 

mnoha respondenty při výběru kanceláře, a to u 67 % respondentů. Většinou jsou tyto činnosti spojeny 

s vysokými náklady a dle odpovědí dotazovaných by pozitivní odezva nebyla úměrná k vynaloženým nákladům. 

Pouze 15 % by určitě tyto činnosti ovlivnily při výběru kanceláře. 
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Graf č.  11 - Otázka č. 8 [Vlastní zpracování] 

Otázka č. 9: Jsou pro Vás důležité recenze od předchozích zákazníků?  

Respondenti měli na výběr ze 4 odpovědí určitě ano/spíše ano/spíše ne/určitě ne a mohli zvolit pouze  

1 odpověď. Z grafu je patrné, že pro 95 % dotazovaných jsou předchozí zkušenosti zákazníků důležité. Z tohoto 

důvodu je dobré např. na webových stránkách / sociálních sítích hodnocení uvádět. 

 

Graf č.  12 - Otázka č. 9 [Vlastní zpracování] 

Otázka č. 10: Které realitní makléře/kanceláře znáte? 

Respondenti mohli zvolit následující odpovědi, a to i více odpovědí: Reality Stašková (15 odpovědí); 

Martin Polák / Buď v obraze! (16 odpovědí); Nemovitosti Znojmo (71 odpovědí); MyDva Reality (38 odpovědí); 

Century 21 Vaše Reality (27 odpovědí); DeluXreality (46 odpovědí); Aleš Tichý – realitní makléř Znojmo, Třebíč 
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(65 odpovědí). Dále měli respondenti možnost doplnit vlastní dopověď, toho využilo 8 respondentů, kteří doplnili 

možnosti Remax, MyJsmeReality (2x), Coloseum, Premia reality (2x), Reality Gaia, MAXIMA Reality, Next Reality. 

V následujícím grafu jsou zobrazeni pouze nejbližší konkurenti makléře a samotný makléř. 

Z grafu vyplývá, že mezi respondenty není makléř téměř známý, jako známého ho označilo pouze               

16 respondentů čili jako druhého nejméně známého. Tím je potvrzena hypotéza, že marketingové aktivity 

subjektu jsou nedostatečné, vzhledem ke znalosti makléře možnými zákazníky. Vzhledem k jasnému výsledku 

jsem se rozhodla nevyužít statistického testu hypotézy. 

 

Graf č.  13 - Otázka č. 10 [Vlastní zpracování] 

Otázka č. 11: Jaký způsob komunikace realitní kanceláře by Vám vyhovoval nejvíce?  

Tato otázka nebyla povinná a respondenti museli odpovídat vlastními slovy. Na otázku bylo odpovězeno 

54krát, ve většině případů se odpovědi podobaly. Nejvíce respondentů uvedlo, že by jim vyhovoval osobní 

kontakt s makléřem (16 respondentů), pouze online komunikace (12 respondentů), vstřícný či přátelský způsob 

komunikace (26 respondentů). Tyto odpovědi budou zohledněny při tvorbě návrhů. 

Otázka č. 12: Co vše by pro úspěšný prodej Vaší nemovitosti měla kancelář udělat? 

Tato otázka nebyla povinná a respondenti museli odpovídat vlastními slovy. Na otázku bylo odpovězeno 

27krát. Odpovědi byli následující: to, na čem se domluvíme (3 respondenti), férové jednání (4 respondenti), 

podávat srozumitelné informace (3 respondenti), dobře nacenit nemovitost (3 respondenti), zajistit dostatečný 

počet zájemců (1 respondent), aktivní vyhledávání kupujících (1 respondent), projevit opravdový zájem                       

o nemovitost (5 respondentů), nafotit výstižné fotografie (7 respondentů). Tyto odpovědi budou zohledněny        

při tvorbě návrhů. 
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5.4 SYNTÉZA 

Syntézy je využito např. při vytváření závěru v marketingovém průzkumu či samotnému závěru 

diplomové práce. 
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6 VLASTNÍ ŘEŠENÍ / DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Samotné návrhy na zlepšení nedostatků u marketingových aktivit jsou vypracovány na základě slabých 

stránek, které vyplynuly z předešlých zpracovaných analýz, dále jsou pro tvorbu návrhů použity výsledky 

marketingového průzkumu.  

6.1 OBECNÉ INFORMACE 

Než se dostaneme k samotným návrhům, je třeba určit obecné zásady a cíl navrhovaných opatření.  

6.1.1 Cíl  

Recept úspěchu u většiny společností tkví v tom, že jsou vidět a lidé je mají v povědomí. Cílem je tedy 

navrhnout taková opatření, která povedou k zvýšení povědomí o makléři, ke zlepšení marketingových aktivit                  

a pomohou mu dosáhnout lepší pozice na trhu, popř. vytvořit konkurenční výhodu.  

6.1.2 Obecné zásady 

Všechny navrhované změny by měly působit celistvě, a využité platformy by měly být sladěny a utvořit 

tak jednotný vizuální styl. Např. by měly všechny komunikační kanály obsahovat stejné informace jako kontaktní 

údaje (neuvádět na každé platformě jiný email apod.), cenové údaje, stejné logo, obrázky, styl vyjadřování. 

Protože první dojem zákazníka je důležitý. Zákazník by měl z marketingových aktivit vycítit, že makléř dělá práci 

pečlivě a profesionálně, a má o prodej nemovitosti zájem a bude se mu věnovat. Bylo by tedy vhodné, aby makléř 

prezentoval veškeré nástroje, které využívá k zviditelnění a propagaci nemovitostí (kvalitní fotografie, videa 

apod.) 

Veškeré uváděné informace by měly být srozumitelné, pravdivé a neměly by být zavádějící. Reakce          

na negativní komentáře by neměla být útočná a už vůbec ne obsahovat vulgarismy.  

 Je třeba utvořit plán sdílení příspěvků (článků, videí), aby nedocházelo ke křížení informací, či výpadku 

v přidávaní příspěvků a zároveň aby klient neměl pocit, že na něj příspěvky „útočí“ ze všech stran.  

Plán sdílení příspěvků: V pondělí a sobotu budou sdíleny příspěvky na Facebooku a Instagramu,                  

jde o příspěvky zaměřené na novinky z trhu a zajímavostí (pro každou platformu většinou jiný článek). V pátek      

a středu budou sdíleny inzeráty nemovitostí (na obou platformách). Na webových stránkách budou přidávány 

nové články v úterý a ve čtvrtek. Všechny inzeráty budou na webové stránky nahrávány automaticky (do záložky 

„nabízené nemovitosti“). Prozatím nejsou brány v potaz denní doby sdílení obsahu, nyní bude dostačující,            

když makléř začne tuto činnost vykonávat, nicméně je logické, že nebude příspěvky sdílet ve dvě hodiny ráno, 

když většina lidí spí. Později lze vytypovat časy, kdy je největší návštěvnost příspěvků a poté cílit na danou dobu.  
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Tab. č.  7 - Harmonogram sdílení [Vlastní zpracování] 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Facebook        

Instagram        

Webové stránky        

Červenou barvou jsou znázorněny příspěvky zaměřené na novinky z trhu a zajímavostí. Zelenou barvou 

jsou znázorněny příspěvky s inzeráty nemovitostí. 

6.2 ZAPRACOVÁNÍ NOVÉHO LOGA 

Jedná se o nové zpracování materiálů určených k propagaci, jelikož makléř má stále materiály se starým 

vizuálem z předešlé společnosti. I když v dané společnosti nepůsobí již několik týdnů. Na následujícím obrázku    

je zobrazeno aktuálně využívané logo, které budu použito na nových materiálech. 

 

Obr. č.  18 - Obr. č.  1 - Současně využívané logo [Převzato z 44] 

Je třeba objednat propisky a bloky s novým logem, které makléř využívá při náboru nemovitostí (píše       

na ně požadavky klientů, popř. je dává klientům, aby si mohli dělat poznámky apod.). Byly vybrány ekologické 

propisky KORK v černém provedení, blok bude formátu A5 a logo bude umístěno v pravém horním rohu.  

Dále je třeba vytvořit polep na auto. Z průzkumu trhu vyplývá, že 67 % dotázaných si všímá polepů             

na autech. Polepy budou aplikovány na pravém a levém boku auta, a na části kufru bude uvedena webová stránka 

a telefonní kontakt. Také je třeba vytvořit bannery (typu nemovitost na prodej / k pronájmu a makléř pro danou 

oblast) a propagační fotografie, které budou využívány u příspěvků apod. 
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Obr. č.  19 - Vzorový obrázek fotografie [Převzato z 44] 

6.2.1 Cena návrhů 

Veškeré materiály budou tvořeny v barvách loga a koncipovány tak, aby působily celistvě. Náklady            

na výrobu reklamní předmětů (propisky, bloky) jsou pouze orientační a mohou se měnit dle zvolené společnosti 

a aktuálních cen, stejně tak je tomu u polepů auta, bannerů a fotografií. 

Tab. č.  8 - Náklady na provedení návrhů [Vlastní zpracování dle 109; 110; 111; 112; 113; 123] 

Návrh Počet [ks] Cena za kus [Kč] Cena celkem [Kč] 

Ekologická propiska KORK 100 ks 17,5 Kč vč. potisku 1.750,- Kč 

Blok 100 ks 52,27 Kč vč. potisku 5.227,- Kč 

Polep auta 1 ks 2.189,- Kč 2.189,- Kč 

Bannery 5 ks 900,- Kč 4.500,- Kč 

Propagační fotografie 7 ks 143,- Kč 1.000,- Kč 

Celkem  14.666,- Kč 

6.3 VYTVOŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

Dnes jsou webové stránky u realitních makléřů/kanceláří naprostým standardem, nicméně při analýze 

marketingové komunikace bylo shledáno, že subjekt webové stránky nevyužívá a nemá je ani vytvořeny. Doména 

stránek by měla mít souvislost s makléřem, nejlépe obsahovat jeho jméno a příjmení, popřípadě název Buď 

v obraze. 
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Nově vytvořené stránky by měly být přehledné a jednoduché, aby se v nich návštěvník dobře orientoval. 

Měly by obsahovat základní údaje o makléři a krátký příběh o jeho působení na trhu, jeho fotografii/logo, 

kontaktní údaje, nabízené služby, blog, recenze zákazníků, nabídku nemovitostí a možnost vytvoření poptávky 

po nemovitosti. Webové stránky by měly být propojeny s ostatními platformami jako je Facebook a měly                  

by obsahovat okno pro přímou komunikaci s makléřem. Tím by mělo být docíleno pocitu, že je tu makléř                       

pro zákazníka. 

Nabídka služeb: by měla být jasně a výstižně popsána, aby zákazník věděl, co přesně od služby může 

očekávat. Mělo by zde být zmíněna výše provize, a že v zaplacené provizi jsou uvedeny veškeré náklady (právní 

servis, ověření podpisů, poplatek za vklad na katastrálním úřadě atd.), vyjma daně z nabytí nemovitosti. 

Blog: na blog by měly být umisťovány příspěvky (články, videa) týkající se nemovitostí a financí, měly by 

tvořit průvodce při koupi a financování nemovitostí, a přinášet aktuální informace z oboru. Intervaly přidávaní 

nových příspěvků by měly dodržovat plán sdílení. 

Následující obrázek zobrazuje, jak by stránky měly v ideálním případě vypadat. Jedná se o webové 

stránky Jiřího Šimona, který působí ve společnosti ERA reality, jeho stránky působí čistým dojmem, jsou 

přehledné a na profesionální úrovni [114]. 

 

Obr. č.  20 - Vzor webových stránek [Převzato z 114] 

Pro tvorbu nových webových stránek bude využita šablona od MioWeb.cz, díky které bude tvorba 

webových stránek jednoduchá a totéž platí i o další editaci stránek. Při správném použití klíčových slov budou 
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navíc webové stránky zobrazovány na vyšších pozicích na seznamu výsledků vyhledávání. Cena standardní verze 

činí 4.680,- Kč za rok [115]. 

 

Obr. č.  21 - Facebooková stránka Jiřího Šimona [Převzato z 116] 

Předchozí obrázek ukazuje facebookový profil Jiřího Šimona a znázorňuje, jak má být propojen vizuální 

styl na více platformách [116]. 

6.4 ZVÝŠENÍ POČTU SLEDUJÍCÍCH NA FACEBOOKU 

Facebook v marketingovém průzkumu vyšel jako druhý nejpoužívanější nástroj při vyhledávání nabídek 

nemovitostí. Zvýšit počet sledujících uživatelů na Facebooku, a tento počet si udržet je možné sdílením 

zajímavých článků, inzerátů nemovitostí, videí, uspořádáním soutěží atd. Čím vyšší bude počet sledujících, tím 

větší budou mít inzeráty s nabídkou nemovitostí dosah a makléř bude více v povědomí. Nicméně výsledky               

se nedostaví okamžitě a je třeba delší časový horizont. Příspěvky je třeba čtenáře zaujmout, aby je sdílel mezi své 

přátele. Může se jednat o kontroverzní typy domů, návrhy interiérů. Dále je vhodné vyvolávat příspěvky interakci 

s fanoušky např. položením otázky na konci článku. 

Dále je třeba upravit stránky a dát jim jednotný styl, doplnit nedostatky v informacích o makléři apod. 

Úvodní obrázek by měl vyprávět příběh společnosti a zaujmout uživatele. Důležité je také propojení s ostatními 

platformami (např.  webové stránky). 

Články: měly být tematicky zaměřeny, může se jednat jak o vlastní, tak sdílené články, také lze sdílet 

články publikované na jiných platformách např. na webových stránkách. Jejich sdílení podléhá harmonogramu. 

Mohou obsahovat i příspěvky typu „z deníku makléře“, kdy makléř poodhalí své fungování, například jak se točí 

videoprohlídky, co vše je náplní jeho práce, příklady z praxe. 



76 

Videa: videoprohlídky zprostředkovávají rozšířenější pohled na nemovitost, a měly by být sdíleny                   

i na Facebooku. Dle průzkumu by byl zájem o videa, která se týkají prodeje nemovitosti a financování nemovitosti, 

o tento typ videí projevilo zájem 72 % respondentů. Právě tyto rady by mohly na stránku dovést více fanoušků. 

Je třeba sledovat odezvu na sdílený obsah, a popř. udělat další potřebná opatření, která povedou 

k aktivitě na stránce. 

6.5 AKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ INSTAGRAMU 

Instagram primárně funguje na principu sdílení fotografií a videí. Účet by měl mít opět jednotný styl. 

Měl by obsahovat krátký popis činnosti makléře a propojení a webové stránky. Makléř zde může získat sledující 

i na základě krásných a kvalitních fotografií, proto je důležité udržovat kvalitu fotografií v podobném stylu. 

Fotografie by však neměly být pouze vizuálně přitažlivé, ale měly by i něco sdělovat. Mohou být zaměřeny               

na práci makléře a mít podobu komiksu (více fotografií tvoří jednu výslednou v kombinaci s textem), např. vzhled 

nemovitosti před přípravou na focení a poté. Také je třeba je označit správnými hashtagy např. #bytyznojmo.  

Tato platforma je zařazena do návrhu z důvodu, aby byly pokryty i jiné sociální sítě než Facebook,         

který nevyužívá každý. Příspěvky mohou být zaměřeny např. na design nemovitostí či propagaci nabízených 

nemovitostí. 

Obrázek znázorňuje, jak by měl vypadat účet na Instagramu. Tento účet patří společnosti                  

Svoboda & Williams, jejichž fotografie jsou profesionální, na vysoké úrovni [117]. 

 

Obr. č.  22 - Instagramový účet společnosti Svoboda & Williams [Převzato z 117] 
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6.6 HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKY 

Z marketingové průzkumu vyplývá, že pro 95 % dotázaných jsou důležitá hodnocení předchozích 

zákazníků. Makléř prozatím hodnocení zákazníků neuveřejňoval. Je třeba požádat zákazníky, se kterými byl 

proveden obchod o zpětné hodnocení, nejlépe včetně fotografie či krátkým videem a tato hodnocení pak umístit 

na sociální sítě a webové stránky. 

6.7 REALITNÍ SOFTWARE 

Za pomoci využití realitního softwaru (Realman) lze docílit jednodušší a rychlejší správy inzerátů                      

a udržení jednotného stylu nabídek. Dále lze sledovat statistiky návštěvnosti na realitních portálech a udržovat 

náklady na inzerci pod kontrolou, umožňuje informovat klienty o nabídkách pomocí emailu atd. Cena zvolené 

verze je 1.278,- Kč za měsíc (15.336,- Kč za rok) [118].  

6.8 TVORBA PŮDORYSŮ A VIRTUÁLNÍCH PROHLÍDEK 

Makléř nepoužívá u nabízených nemovitostí půdorysy a 3D prohlídky, ty však dle analýzy nepoužívá 

nikdo z blízké konkurence makléře. Půdorysy pomáhají s představou o orientaci místností. Pro nízkou náročnost 

zpracování je lze použít i u méně ziskových obchodů (pronájmů). Jsou doplňkovou vizualizací prostoru a jejich 

zavedením s kombinací s ostatními metodami vizualizace (videoprohlídky apod.) tvoří konkurenční výhodu. 

Program pro tvorbu půdorysu stojí 239 euro za rok. Při dnešním kurzu eura 25,7925 Kč za euro, je cena 6.165 Kč 

na rok [119; 120]. 

V marketingovém průzkumu uvedlo 77 % respondentů, že by je prohlídka zaujala a 13 % respondentů 

projevilo o prohlídku menší zájem. Zavedení virtuálních prohlídek by tak mohlo být pro makléře konkurenční 

výhodou. Zájemci si mohou nemovitost detailně prohlédnout z pohodlí domova za pomoci telefonu, počítače        

či tabletu. V nemovitosti se mnou různě posouvat, přibližovat, oddalovat a vícekrát se vracet bez nutnosti 

kontaktovaní makléře o další prohlídku jako je tomu u fyzických prohlídek. 

Virtuální prohlídky by neměly nahradit osobní komunikaci s makléřem, nicméně by měly pomoci 

zájemců s orientací v prostoru a s rozhodnutím, zda si chtějí domluvit fyzickou prohlídku. Jednoduše řečeno, 

virtuální prohlídky vtáhnou zájemce do děje a na případnou prohlídku půjde s jasnějším očekáváním.  Pro tvorbu 

bude potřeba zakoupit program např. PANO2VR V6 a 360 kamera, zbylé vybavení makléř vlastní. Cena programu 

a kamery se pohybuje okolo 14.168,- Kč [121; 122]. 

6.9 ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O MAKLÉŘI 

Aby se dostal makléř do povědomí, je třeba, aby jeho obličej/logo byly lidem stále na očích a vryly se tak 

do jejich paměti. Kromě výše uvedených aktivit (převážně zaměřených na komunikaci na internetu) lze k těmto 

účelům využít i venkovní reklamu. Např. bannery, které budou umístěny na nemovitostech, které se prodávají, 

nebo po domluvě s majitelem mohou být upevněny např. na plot v lokalitách, které jsou rušné a zdržují se tam 
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lidé. Dále polepy auta, které jsou uvažovány v již zmíněném návrhu. V tomto případě je důležité dbát                           

na dodržování dopravních předpisů, aby makléř na lidi nepůsobil špatným dojmem. 

Po domluvě se známým může makléř využít část jeho výlohy na umístění inzerátů nabízených 

nemovitostí a informací o sobě. Výloha je situována v centru města na poměrně rušné ulici. Makléř za tuto 

možnost nic neplatí, jelikož nabídka nemovitostí přitáhne lidi k výloze, a tak uvidí zároveň i produkt majitele 

výlohy. K tomuto typu inzerce je třeba vytvořit papírovou podobu inzerátu použitého na internetu s rozdílem,     

že zde bude omezené množství fotografií, většinou 1-2. Důležité je zde také uvést odkaz na internetová média. 

Zajímavým způsobem zviditelnění může být kooperace s ostatními podnikateli ve Znojmě. Může                 

se například jednat o spolupráci s místní čokoládovnou, která patří bývalému kolegovi makléře. Spolupráce            

by mohla probíhat následujícím způsobem: majitel čokoládovny by poskytl makléři čokoládové pralinky se svým 

logem, které by makléř dával klientům při uzavření obchodu. Výhodou pro makléře by bylo, že by zákazníkům 

poskytl něco nad rámec běžného jednání a pro čokoládovnu zviditelnění u kupujících, kteří by měli jeho produkt 

možnost ochutnat. Také by mohli spolupracovat na sociálních sítích sdílet společné příspěvky. Tento typ 

spolupráce lze navázat s více subjekty, podmínkou však je, aby spolupráce byla pro obě strany výhodná. 
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7 DISKUZE / ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

Implementace návrhů by měla zvýšit povědomí o makléři a zlepšit využití komunikačních nástrojů. Pokud 

by makléř zavedl i virtuální prohlídky, mohl by tak získat konkurenční výhodu na trhu. Po zavedení opatření             

se výsledky nedostaví ihned, je třeba pár týdnů setrvat, nicméně by mělo dojít i k rozšíření klientely.  

Návrhy vycházejí ze zpracovaných analýz a marketingového průzkumu, na který odpovídalo                        

117 respondentů, jelikož se jedná o poměrně nízký počet respondentů, mohlo dojít ke zkreslení výsledků, a také 

je třeba vzít v úvahu, že respondenti nemuseli odpovídat úplnou pravdu. To může mít za následek, že ne všechny 

návrhy jsou nastaveny optimálně. 

Jelikož si makléř většinu prací spojených s marketingem bude dělat sám, nebo mu bude pomáhat 

kolegyně, tak nebudou počáteční náklady z finančního hlediska příliš vysoké, nicméně cena bude vyvážena 

časem, který budou muset strávit nad tvorbou nástrojů. 

Tab. č.  9 - Celkové náklady [Vlastní zpracování] 

Návrh Cena celkem [Kč] 

Zapracování nového loga 14.666,- Kč 

Vytvoření webové stránky 4.680,- Kč / rok 

Realitní software 15.336,- Kč / rok 

Tvorba půdorysů 6.165,- Kč / rok 

Tvorba virtuálních prohlídek 14.168,- Kč  

Celkem 55.015,- Kč 

V tabulce jsou uvedeny celkové náklady na první rok trvání návrhů na zlepšení marketingových aktivit 

včetně počátečních nákladů na zapracování nového loga a vybavení na tvorbu virtuálních prohlídek. 

Stanovené návrhy jsou nástroji marketingové komunikace, a tím pádem spadají do tématu marketingu, 

kterému by se tato práce dle zadání měla věnovat. Jelikož předchozí zpracování tématu jsou staršího data,             

kdy od té doby došlo k vývoji trhu, navíc jsou v souvislosti s jinými subjekty působícími na znojemském realitním 

trhu, tak by nebylo příliš relevantní zjištěné výsledky srovnávat. 

Cílem práce bylo vypracování návrhů, které povedou ke zlepšení marketingových aktivit makléře 

působícím na realitním trhu. Cíle práce byly naplněny vypracováním návrhů v předchozí kapitole, pokud budou 

stanovené návrhy implementovány, měly by vést ke zlepšení marketingových aktivit subjektu. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat návrhy vedoucí ke zlepšení marketingových aktivit makléře 

působícího na realitním trhu, který se zabývá zprostředkováním prodeje a pronájmu nemovitostí a službami s tím 

spojenými. 

Nejdříve byla zpracována literární rešerše za pomoci české a zahraniční odborné literatury, která slouží 

jako teoretické východisko pro celou práci. Následně byla zpracována analýza současného stavu, jejíž součástí 

bylo představení makléře, dále analýza marketingového mixu 4P, analýza marketingové komunikace, SLEPT 

analýza a Porterův model konkurenčních sil. Z provedených analýz byly zjištěny nedostatky marketingových 

aktivit makléře např. neexistence webových stránek. 

Dále byl zpracován marketingový průzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda mají dotazované osoby povědomí 

o vybraném makléři a preference marketingových nástrojů. Bylo zjištěno, že subjekt mezi respondenty není 

známý a skončil na předposledním místě.  

Návrhy na zlepšení byly vytvořeny tak, aby byly eliminovány zjištěné nedostatky marketingových aktivit 

subjektu s cílem zlepšit marketingové aktivity společnosti a zvýšit povědomí o makléři. Pokud makléř 

implementuje dané návrhy mělo by dojít ke splnění cílů. Po určité době by bylo vhodné vyhodnotit účinnost 

provedených opatření uvedených v této práci, popřípadě provést korekci návrhů, jelikož je pravděpodobné,           

že se trh a společnost budou vyvíjet. Dále by bylo vhodné, aby makléř pravidelně prováděl průzkum trhu, který 

by byl zacílený na vnímání makléře a konkurence zákazníky. Dle výsledků poté může upravovat své marketingové 

aktivity, popř. objevit nové konkurenční výhody. 
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