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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti PIKANT. V teoretické části 

jsou popsány důležité pojmy z marketingu a vybrané analýzy. Analytická část práce obsahuje 

analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a analýzu současného marketingového mixu společnosti. 

Na základě zjištěných výsledků jsou v závěrečné části uvedeny možné návrhy na zlepšení 

marketingového mixu. 

 

Abstract 

Master’s thesis focuses on the marketing mix of PIKANT. The theoretical part describes 

important terms from marketing and selected analysis. The analytical part contains analyzes of 

external and internal environment and current marketing mixes of the company. Based on the 

findings, possible suggestions for improving the marketing mix are presented. 
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ÚVOD 

Marketing a marketingový mix je považován za nedílnou součást každé prosperující moderní 

společnosti 21. století, která chce uspět se svými produkty v silné konkurenci na trhu. Tento 

nástroj má za úkol co nejlépe poznat zákazníka a porozumět mu, aby se produkty prodávali 

sami. Základem pro správné fungování marketingu by měl být marketingový plán jako nástroj 

každodenního řízení a koordinování a marketingový mix pro dosažení svých strategických cílů. 

Marketing by měl být nastavený na reagování potřeb zákazníka a reakcí na konkurenci.  

V dnešní době v marketingu neexistuje jasně stanovený postup, podle kterého se mají 

společnosti řídit k dosažení svého vytouženého cíle. Jednotlivé společnosti by si měly sestavit 

svou vlastní marketingovou koncepci na svou oblast, kterou chtějí rozvinout nebo zlepšit dle 

aktuální situace. Marketing nemůže společnosti zabránit v úpadku, ale dokáže pomoci 

eliminovat případná rizika. 

Pro svou práci jsem vybral potravinářskou společnost PIKANT Ostrava, s. r. o., výrobce 

hořčice, octu a lněného oleje. O společnosti mám velmi dobrý přehled, poskytované informace 

a aktuální dění skrz úzké vazby na jednatele. 

Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje vymezení 

teoretických poznatků k základům marketingu a marketingového mixu. 

Druhá kapitola je věnována analytické části, která popisuje vnitřní a vnější prostředí společnosti 

a popis společnosti. Dále bude proveden marketingový mix společnosti a následně po 

uvedených analýzách bude provedena SWOT analýza. 

V poslední návrhové části budou navrženy možné změny nebo doporučení marketingového 

mixu na základě provedených analýz v analytické části. K výskytu možných rizik a jejich 

eliminaci bude použita metoda RIPRAN. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole diplomové práce jsou vymezeny hlavní a dílčí cíle, uvedeny metody a postupy 

pro jejich zpracování a následná řešení k dosažení optimálního výstupu marketingového mixu. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení marketingového mixu podniku 

PIKANT, s. r. o. na základě provedených analýz marketingové mixu a následné navržení 

opatření, která povedou ke zlepšení současného stavu marketingového mixu společnosti. 

Dosažením hlavního cíle by mělo přispět zvýšení povědomí a konkurenceschopnosti 

společnosti na trhu. Pro dosažení primárního cíle je také nutné si stanovit dílčí cíle. 

Mezi dílčí cíle patří zpracování teoretických poznatků z literární rešerše, které budou 

aplikovány v analytické části. Dalším dílčím cílem je analýza vnitřního a vnějšího prostředí 

společnosti, současného stavu marketingového mixu a SWOT analýzy. Posledním dílčím cílem 

po provedení všech zmíněných analýz je posoudit a identifikovat možná rizika, která můžou 

nastat z navržených opatření. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

První část diplomové práce je zaměřena na definování teoretických poznatků, jako jsou 

marketing, marketingový mix a jednotlivé typy analýz.  

Druhá analytická část se zabývá představením zkoumané společnosti. Následně je provedena 

analýza vnějšího a vnitřního prostředí pomocí analýzy STEP a Porterův model pěti 

konkurenčních sil. K analýze vnitřního prostředí využijeme McKinsey model „7S“. Důležitou 

částí analytické části je rozbor všech složek marketingového mixu.  Na základě všech 

uvedených analýz je zpracována SWOT analýza. 

V návrhové části navrhnu možná opatření a doporučení z hlediska marketingového mixu, která 

můžou přispět ke zlepšení marketingové situace společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce jsou definovány základní pojmy jako marketing, marketingové 

prostředí a marketingový mix. Závěrem této kapitoly je popsána SWOT analýza. 

2.1 Marketing 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot.“ (Kotler, Armstrong, 2004, s. 30) 

Marketing funguje ke zjišťování a hodnotnému uspokojování lidských potřeb prostřednictvím 

směny. K tomu používá takových marketingových nástrojů a postupů, jaké ukazují 

marketingový výzkum, segmentace trhu, marketingový mix, marketingový plán a další (Foret, 

2012, s. 12). 

Jedna z nejznámějších definic marketingu podle Americké marketingové asociace, podle které 

je marketing „činnost, soubor zavedených postupů a procesů pro tvorbu, komunikaci, doručení 

a směnu nabídek, které přinášejí hodnotu zákazníkům, partnerům a společnosti jako celku.“ 

(Karlíček a kol., 2018, s. 19) 

Marketing je vybudován především na vztazích se zákazníky. Marketing není jen prostředek 

k uspokojení potřeb a přání zákazníka, ale také má za cíl vzbudit nové potřeby, o kterých 

zákazník ještě nemá ani tušení, přinést mu takové hodnoty, které mu ostatní subjekt nemůže 

poskytnout. Hlavním zájmem je získávat nové zákazníky a udržovat zákazníky stávající 

(Paulovčáková, 2015, s. 11). 

K porozumění podstaty marketingu musíme poukázat na další klíčové pojmy, jako jsou potřeba, 

požadavek, poptávka, nabídka, trh a směna. 

Potřeba lze vnímat jako stav nedostatku. Potřeby mohou být posuzovány jako vrozené či 

naučené, materiální a nemateriální, ekonomické a neekonomické, konečné a výrobní. 

Požadavek je vyjádřením zaujatého stavu a lze jej chápat jako vnímanou potřebu tvořenou 

vlastní zkušeností. 

Poptávka se realizuje na trhu prostřednictvím směny. Poptávka na trhu je dána kupní silou  

a ochotou nakoupit. 
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Nabídka tvoří část dodavatelských zdrojů, které slouží k uspokojení poptávky na trhu 

prostřednictvím směny. 

Trh je místo, kde se potkávají nabídka a poptávka. Z marketingového hlediska rozlišujeme 

potencionální trh, aktuální trh a cílový trh. 

Směna je utvářený proces, kdy zboží mění svého majitele. Rozlišujeme dva typy směny, a to 

transakce nebo transferu (Boučková a kol., 2003, s. 3-4). 

2.1.1 Základní podnikatelská koncepce 

Každý podnik musí komunikovat se svým okolím, zjišťovat aktuální situaci na trhu, 

vyhodnocovat ji a snažit se rozhodnout pro ten nejvhodnější způsob, jak své zákazníky  

a obchodní partnery oslovit a jakou pro ně připravit nabídku. K tomu slouží soubor pěti 

opatření, který nazýváme podnikatelská koncepce (Foret, 2012, s. 14). 

Výrobková - poskytuje zákazníkům ty nejlepší produkty. Poskytují skvělý design, dokonale 

fungují, jsou vysoce kvalitní, nové a něčím výjimečné. Jejich zákazníci jsou samozřejmě 

ochotni za tyto ojedinělé produkty zaplatit i mimořádnou cenu. Výrobkově orientované podniky 

proto cílí na produkci prvotřídních produktů a na jejich neustálé zdokonalování (Foret, 2012,  

s. 14). 

Výrobní - vychází z předpokladu, že zákazníci budou vyhledávat především snadno dostupné 

a levné produkty. Výrobci se proto zaměřují hlavně na dosažení vysoké efektivnosti výroby na 

co nejvyšším pokrytí trhu. Vysoké objemy produkce snižují náklady na jednotku produkce. 

Využívají nejmodernějších výrobních technologií (Foret, 2012, s. 14). 

Prodejní – vychází z teorie, že nabízené produkty se musí dostat co nejblíže k zákazníkovi. 

Zákazník musí být dostatečně informován a musí mu být dostatečně nabízeny. Podnik se 

zaměřuje na distribuci a komunikaci (Foret, 2012, s. 14). 

Marketingová – veškerá činnost podniku se přizpůsobuje potřebám a požadavkům zákazníka. 

Vystihuje podstatu „náš zákazník, náš pán“ (Foret, 2012, s. 14). 

Sociální – hlavním cílem je zlepšení kvality života. Vychází z požadavku, aby činnost výrobců 

a prodejců vedla k dokonalému uspokojování potřeb zákazníků a také aby neměla žádný 

nepříznivý vliv na kvalitu životního prostředí (Foret, 2012, s. 15). 
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2.2 Marketingové prostředí 

Stejně jako organismus, tak i firmy působí na několika libovolných trzích v libovolných státech 

a jsou obehnány prostředím, které ovlivňují jejich chování. Jako každá firma, která chce být na 

trhu úspěšná, se musí zaměřit na okolní vlivy a tyto vlivy analyzovat a přizpůsobit svoje chování 

v prostředí své existence (Kincl a kol., 2004, s. 26) 

„Marketingové prostředí je velmi dynamické, představuje nekončící řetězec příležitostí  

i hrozeb.“ (Jakubíková, 2013, s. 97) 

Marketingové prostředí se dělí na makroprostředí a mikroprostředí. 

Mezi mikroprostředí zahrnujeme vlivy, které ovlivňují schopnost podniku uspokojovat potřeby 

svých zákazníků. Makroprostředí je formováno vnějším okolím podniku a na podnik působí 

jako celek (Kincl a kol., 2004, s. 26). 

 

Obrázek 1: Vnější a vnitřní prostředí firmy 

(Zdroj: Jakubíková, 2013, s. 98) 

 

2.3 Analýza vnějšího prostředí 

V této kapitole je vymezený ekonomický pojem vnější prostředí firmy, který se dělí na 

makroprostředí a mikroprostředí.  
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2.3.1 Makroprostředí 

Makroprostředí se definuje jako prostředí, které nelze ovlivnit. Makroprostředí je velkou měrou 

ovlivněno externími institucemi, na které podnik nemá žádný vliv (Zamazalová a kol., 2010,  

s. 105). 

Pro zhodnocení vnějšího okolí podniku je možné využít analýzu PEST, která zkoumá faktory: 

 politicko-právní, 

 ekonomické, 

 sociokulturní, 

 technologické (Jakubíková, 2013, s. 100). 

K uvedeným faktorům se ještě řadí přírodní a ekologické faktory (Boučková a kol., 2003, 

s. 84). 

Politicko-právní prostředí 

Pro ochranu svých občanů před škodlivými vlivy vzniká za pomocí legislativy a regulačních 

nástrojů umělé ovlivnění poptávky po produktech, které můžou poškozovat zdraví a bezpečnost 

spotřebitelů. Zákonná legislativa v jednotlivých oborech je regulována někdy více jindy méně. 

Řada zákonů, nařízení, vyhlášek a omezení výrazně ovlivňuje budoucí marketingové strategie 

a chování. Politicko-právní zásahy mohou pro podniky představovat také příležitost v rámci 

čerpání dotací a získání image společnosti, která může představovat konkurenční výhodu 

(Karlíček a kol., 2013, s. 59-62). 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické faktory jsou ty, které nějakou mírou dokážou ovlivnit kupní sílu spotřebitelů 

a strukturu jejich výdajů. Podnik sleduje celkovou kupní sílu, která je pro něj velmi důležitá. 

Kupní síla je definována reálnými příjmy obyvatelstva, cenovou úrovní, výší úspor a úvěrů 

poskytnutých spotřebitelům. 

Existenční ekonomika – část obyvatelstva věnuje svůj čas produkce, kterou sami spotřebují  

a zbytek je směňován za zboží a služby. 

Ekonomika zaměřená na těžbu a export surovin – značí se bohatými přírodními zdroji 

některých surovin. Ostatní produkce není produktivní. Hlavní část příjmu je zajišťována 
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vývozem surovin. 

Rozvojová ekonomika – tvorba HPD okolo 10 – 20 %. S rozvojem průmyslu narůstá i potřeba 

dovozu surovin a strojů. 

Průmyslová ekonomika – je hlavním vývozcem zboží a investic, výměnou za potřebné 

suroviny a polotovary. Aktivně mezi sebou obchodují (Kincl, 2004, s. 29). 

Sociokulturní prostředí  

Je prostředí propojené s kupním chováním spotřebitelů a působí na dvou úrovních. 

Kulturní – v kulturním prostředí lze zařadit spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, řeč těla, 

osobní image. 

Sociální – patří zde sociální třídy, sociálně-ekonomické zázemí spotřebitelů, příjmy, majetek, 

vývoj životní úrovně, úroveň vzdělání (Jakubíková, 2013, s. 100). 

Technologické prostředí 

V posledních letech se technologické prostředí stalo jednou z dominantních složek 

marketingového prostředí. Aby byl podnik konkurenceschopný, musí vynakládat nemalé 

finanční prostředky na výzkum a vývoj (Boučková, 2003, s. 84-85). 

Technologický vývoj může změnit poptávku zákazníků s nečekanou rychlostí a dravostí. Na 

druhé straně chybná prognóza se může podniku hrubě nevyplatit (Karlíček a kol., 2018 s.  

77-78). 

2.3.2 Mikroprostředí 

Zahrnuje nejbližší subjekty společnosti, které významně ovlivňují způsobilost zaopatřovat své 

trhy (Kaňovská, 2009, s. 21). Součástí je trvalý kontakt s dodavateli, zprostředkovateli, 

zákazníky, konkurencí a veřejností. Nedílnou součástí mikroprostředí je také organizační 

struktura složená z vedení a zaměstnanců (Moudrý, 2018, s. 38). 

Firma 

Pro firmu, na kterou se nahlíží jako na jeden celek, je velmi důležitá její vnitřní struktura pro 

efektivní fungování firmy. Firemní organizační struktura představuje její hierarchické 

uspořádání, jednotlivá oddělení mají společný cíl a úzce mezi sebou spolupracují. Jako jednotný  
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cíl mají dosažení maximálního zisku skrze spokojeného zákazníka. Složení a úrovně funkcí ve 

firmě může být rozčleněno na vedení firmy, střední stupeň řízení firmy, operativně řídící 

pracovníci, finanční oddělení, výzkum a vývoj, výroba, personalistika, marketingové oddělení 

a mnoho dalších. 

Dodavatelé 

Dodavatelé jsou důležitou částí pro přísun zdrojů, která firma potřebuje pro výrobu zboží nebo 

poskytování služeb. Dodavatel je také obchodním partnerem a zahrnuje dvě klíčové 

charakteristiky: 

 spolehlivost – dle tohoto faktoru si firma dodavatele volí, 

 solidnost – pověření pracovníci musí neustále sledovat kvalitu dodávek a plnění 

včasných termínů a předem stanovenou cenu. 

Při spokojenosti obou těchto faktorů je navázán dlouhodobý partnerský vztah obou 

zainteresovaných subjektů. 

Marketingoví zprostředkovatelé 

Do této skupiny se řadí společnosti, které pomáhají financovat, prodávat, propagovat  

a distribuovat výrobek ke konečnému spotřebiteli. Vhodný výběr partnera pro distribuci tak 

propagaci je velmi důležitý klíč k úspěchu firmy na trhu. 

 distributoři – nakupují zboží za účelem dalšího prodeje. Hledají firmě nové zákazníky 

na trhy a se snahou prodat jim zboží, 

 marketingové agentury – firmy, které pomáhají s reklamou a komunikací se zákazníky, 

 finanční společnost – firmy zabývající se finančními půjčkami jako jsou banky, 

pojišťovny a úvěrové společnosti. 

Konkurence 

Trh se neustále vyvíjí, aby firma byla konkurenceschopná, musí nabídnout takový výrobek nebo 

službu, která vzniká z potřeb a požadavků zákazníka a zároveň přidat přidanou hodnotu jako 

něco navíc. Známé heslo „náš zákazník, náš pán“ platí dodnes. Pro odvrácení hrozeb je nutné 

sledovat všechny subjekty na trhu, kteří vyrábějí podobné produkty. Důležitou částí pro správně 

zvolenou strategii pro podnik je získání informací o konkurenci. Mezi zdroje informací  

o konkurenci řadíme: 
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 od zákazníků, 

 od veřejnosti, 

 na veletrzích a výstavách, 

 prostřednictvím mystery shoppingu (Moudrý, 2018, s. 38-40). 

Zákazník 

„Pojmem zákazník se rozumí konečný spotřebitel (jednotlivec a domácnosti), organizace 

(průmyslový trh) a vláda (státní zakázky ministerstev, armády, zdravotnictví, školství). Všechny 

tyto subjekty spotřebovávají výrobek či službu, která jim je nabízena.“ (Moudrý, 2018, s. 41). 

Spotřebitel reaguje na nabídku zboží a zohledňuje všechny důležité aspekty, které ke koupi 

zboží patří. Můžou jimi být například úroveň a serióznost probíhajícího obchodu, kvalita zboží 

a jeho záruka, servis. 

Veřejnost 

Veřejnost může ovlivňovat postoje a chování firmy, a naopak firma svým chováním může 

ovlivňovat veřejnost. Veřejnost tvoří: 

 místní komunity – tvoří ji nejbližší okolí firmy, obyvatele bydlící v okolí firmy, jsou 

ovlivněny prostřednictvím vytvářením pracovních míst, 

 zájmové skupiny – seskupení občanských sdružení s jednotným cílem a určitými zájmy, 

 široká veřejnost – není brána jako organizovaná veřejnost ale jako celek, 

 sdělovací prostředky – noviny, časopisy, rozhlas, televize a internet (Moudrý, 2018, s. 

41-42). 

Porterův model pěti sil 

Hlavní teorií podle Portera je, že dříve než podnik vkročí na trh, je nutné analyzovat mikrookolí 

podniku za použití metody „pěti sil“, které svědčí o přitažlivosti odvětví. V modelu se vyskytují 

základní ekonomické subjekty, kterými jsou dodavatelé, substituty, zákazníci, potencionální 

nová konkurence a konkurence v odvětví, podle kterých lze dokonale určit faktory, které jsou 

pro konkurenci nejdůležitější (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012, s. 191). 

Hrozba silné rivality 

Méně přitažlivé, pokud se objevuje mnoho silnějších konkurentů. Rivalita stoupá, v případě, že  
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dané odvětví stagnuje nebo se zredukuje, jsou vysoké fixní náklady, enormní zájem konkurentů 

zůstat na trhu (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012, s. 192). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vysoké ohrožení ze strany nových konkurentů záleží na vstupních bariérách. Atraktivita trhu 

je závislá na výši bariér, které na trh vstupují a vystupují. Z hlediska dosažení zisku, pro podnik 

jedním z důležitých faktorů, je lákavý trh, jehož vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké 

(Grasseová, Dubec, Řehák, 2012, s. 192). 

Hrozba nahraditelnosti výrobků 

Odvětví není účelné nebo ztrácí na své atraktivitě, pokud se vyskytuje reálná nebo potencionální 

hrozba nahraditelnosti výrobků. Substituty omezují ceny a možný dosažený zisk na trhu. 

Společnost je nucena sledovat růst a pokles cen na trhu u daných substitutů (Grasseová, Dubec, 

Řehák, 2012, s. 192). 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Trh není přitažlivý, pokud mají zákazníci velké vyjednávající schopnosti v oblasti snižování 

ceny, zlepšení kvality zboží nebo služeb. Tímto vyjednáváním snižují potenciální zisk prodejce. 

Ochranou prodejce před takovým jednáním může být změna dodavatele nebo bude cíleně 

reagovat na zákazníky s menší mocí. Nejideálnějším řešením pro obě zainteresované strany je 

uvést na trh neodmítající se nabídku (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012, s. 192). 

Hrozba rostoucí vyjednávající síly dodavatelů 

Dodavatelské firmy můžou mít tendenci zvyšovat ceny nebo snižovat kvalitu dodávaného 

zboží, čímž se odvětví stává méně atraktivním. Má-li dodavatel jedinečný výrobek, kterému 

nelze takřka konkurovat jeho síla enormně roste (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012, s. 192). 
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Obrázek 2: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grasseová, Dubec, Řehák, 2012, s. 191) 

 

2.4 Analýza vnitřního prostředí 

K analýze vnitřního prostředí byl vybrán model „Interní analýza 7S. 

Interní analýza 7S 

„McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů libovolné 

organizace. Patří mezi modely kritických faktorů úspěchu.“ (Managementmania, ©2011-2016) 

Model byl vyvinut v roce 1980. Od té doby je používám ve stovkách organizací (Bhatti, 2011, 

s. 56). 

 Strategie – společnost plánuje činnosti v reakci na změnu jejich externích prostředí. 

 Struktura – základní specializace a koordinace je ovlivněna primárně strategii, velikosti 

a rozmanitosti společnosti. 

 Systémy – formální a neformální postupy, které podporují strategii a strukturu. 

 Styl – skládá se ze dvou složek. Organizační kultura: dominantní hodnoty, přesvědčení 
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a normy, které se postupem času vyvíjejí. Styl řízení: Jakým způsobem manažeři řídí a 

rozhodují. 

 Spolupracovníci – lidské zdroje, procesy, které se vyvíjejí, uvedení mladých lidí do 

společnosti. 

 Schopnosti – výrazná kompetence, co společnost dělá nejlépe. 

 Sdílené hodnoty – základní myšlenky, kolem kterých je společnost vytvořena, mají 

velký význam uvnitř společnosti (Alshaher, 2013, s. 4-5). 

 

 

Obrázek 3: McKinsey 7S 
(Zdroj: Managementmania, 2016) 

 

2.5 Marketingový mix 

„Jedná se o soubor kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby 

výrobní program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu“. (Jakubíková, 2013, 

s. 190) 

Marketingový mix tvoří několik prvků, které jsou vzájemně provázány (Jakubíková, 2013.  

s. 190). Sestavením marketingového mixu společnost komunikuje s okolím jako je trh, na který 

poskytuje své zboží a který je tvořen jak zprostředkovateli prodeje, tak koncovými zákazníky 

(Urbánek, 2010, s. 36). 
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„Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků 

na cílovém trhu“. (Kotler, Armstrong, 2004, s. 105) 

4P: 

 produkt (Product), 

 cena (Price), 

 místo (Place), 

 propagace (Promotion) (Foret, 2012, s. 97). 

 

Obrázek 4: Marketingový mix 

(Zdroj: Managementmania, 2016) 

 

2.5.1 Produkt 

Nejdůležitější složku celého marketingového mixu je nazýván produkt. Produkt je to, co 

chceme na trhu směnit nebo prodat. Můžeme jej chápat jako vše co slouží k uspokojení lidské 

potřeby, ke splnění přání a co lze nabízet ke směně. Produkt může být jak hmotný, tak  
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i nehmotný. 

Marketing rozlišuje tři základní úrovně produktu, a to jádro produktu, reálný produkt  

a rozšířený produkt (Foret, 2012, s. 101). 

 jádro – zastupuje hlavní užitek produktu, který je schopen zákazníkům poskytovat, 

 

  reálný produkt – sledována je hlavně kvalita, která je jedním z hlavních nástrojů na 

prvním místě při budování pozice na trhu. Dále se jedná o design, obal a značka, 

 

 rozšířený produkt – jedná se o služby spojené se zakoupením produktu. Do služeb lze 

zahrnout dopravu, instalaci, poradenství, reklamaci a opravu (Foret, 2012, s. 101-103). 

 

 

Obrázek 5: Základní složky produktu 

(Zdroj: Foret, 2012, s. 101) 

 

Životní cyklus produktu 

Každý výrobek má svůj životní cyklus, který je složen ze čtyř fází, a to uvedení na trh, růst, 

zralost a úpadek. Pro každou z těchto fází je typická jiná výše nákladů, ceny, distribucí, 

charakteristikou prodeje a dalšími charakteristikami marketingového mixu (Zlámal, 2005,  

s. 145-146). 
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 fáze uvedení výrobku na trh – zákazníci zůstávají u osvědčeného zboží a nemají větší 

množství podnětů nebo motivaci k tomu, aby změnili své nákupní chování. U této fáze 

by měla být zavedena masivní reklama výrobků. I přes masivní reklamu je evidován 

malý růst objemu prodeje, 

 

 fáze růstu – zákazníci jsou o novém výrobku dostatečně informováni, výrobek je 

k dostání všude na trhu. Nastává zde získávání i jinak opatrných zákazníků, prodej se 

neustále zvyšuje, stoupá tržní podíl. V této fázi se dosahuje zisku, 

 

 fáze zralosti – dělí se na dvě části. V první části je neustálý zvyšující se prodej výrobků 

až do bodu saturace, kde nastává zlom a prodej se pomalu snižuje. V druhé části se 

prodej snižuje pomalu ale ne nijak dramaticky. V první fázi jsou náklady minimální 

v druhé fázi, je výrobek stále ziskový i s klesajícím prodejem, 

 

 fáze úpadku – tato fáze popisuje nízký zájem o daný výrobek, prodej se neustále 

snižuje. Spousta inovátorů přechází na další nový výrobek. V této fázi zůstávají jen 

věrní zákazníci výrobku (Zlámal, 2005, s. 147-149). 

 

 

Obrázek 6: Životní cyklus výrobku 

(Zdroj: Vysekalová a kol., 2011, s. 2019) 
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2.5.2 Cena 

Cena, kterou rozumíme peněžní částku za produkt, definujeme jako jediné „P“ marketingového 

mixu, která se pojí s výnosy společnosti. Ostatní „P“ marketingového mixu jsou součástí 

nákladů. Důležitou roli pro firmu hraje správné stanovení ceny. Obecná ekonomická úvaha 

předpokládá, že pokud se sníží cena nabízeného produktu, vzroste poptávka po produktu  

a naopak (Karlíček a kol., 2013, s. 171). 

Cena je ovlivněna dvěma faktory, a to interními a externími 

Do interních faktorů lze zařadit náklady na vývoj, výrobu, distribuci, prodej a propagaci. 

Náklady se určují na spodní hranici ceny. Čím nižší jsou náklady, tím nižší je cena. 

Mezi externí faktory řadíme poptávku a konkurenci, která vymezuje horní hranici ceny 

(Moudrý, 2018, s. 99). 

Metody stanovení ceny závisí na firemní strategii a prostředí, ve kterém se firma nachází. 

Důležitým aspektem při stanovení ceny je, zda si firma volí krátkodobý nebo dlouhodobý cíl  

a fáze životního cyklu (Moudrý, 2018, s. 101). 

Mezi metody stanovení ceny řadíme: 

 cena orientovaná na náklady – jedná se o nejjednodušší a běžně používaný způsob při 

stanovení ceny. Základ vychází z nákladů a zisk je vypočten procentním podílem 

k nákladům. Při stanovení ceny je důležité zohlednit daň i obchodní marži, 

 

 cena orientovaná na poptávku – vychází z odhadu prodeje a z elasticity poptávky 

(Moudrý, 2013, s. 102-104). Jejím cílem je maximalizace zisku. Z ekonomické teorie 

platí, pokud vzroste cena, poptávka klesne a naopak (Vaňák, 2011, s. 46). 

 

 cena orientovaná na konkurenci – vychází z tržní ceny a ceny konkurence. Společnost 

může volit cenu na základě: 

a) vyšší než konkurence, 

b) nižší než konkurence, 

c) stejná jako konkurence (Moudrý, 2013, s. 105). 
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 cena orientovaná na zákazníka – cena se stanovuje na vnímané hodnoty zákazníkem. 

Předpokladem je přesvědčení zákazníka ohledně uspokojení potřeby z daného zboží. 

Významnou roli má prestiž, kvalita, exkluzivnost (Moudrý, 2013, s. 105). 

 

Cenová strategie 

Obecně se dělí na tři základní cenové strategie, jako jsou vysoké hodnoty, strategie dobré 

hodnoty a ekonomická strategie. 

 strategie vysokých cen – je zaměřený na segment zákazníků, kteří vyžadují nejvyšší 

možnou kvalitu, a zároveň není příliš citlivý na cenu. Společnost nabízejí velmi kvalitní 

produkty za vysoké ceny, které jim pomůžou pokrýt vysoké náklady, 

 

 strategie dobré hodnoty – vyznačuje se kvalitním produktem ale za nižší cenu. 

Zákazníci vyžadují vysokou kvalitu, ale nejsou ochotni platit vysokou cenu, 

 

 ekonomická strategie – jedná se o druh strategie, která cílí na nízkou kvalitu  

a především nízkou cenu. Společnost se zde musí spoléhat především na nízké náklady 

nebo využití levnějších materiálů (Karlíček a kol., 2013, s. 177). 

2.5.3 Místo 

Distribuční cesty neboli kanály zabezpečují transfer produktů k zákazníkům, pořád se vyvíjejí 

a je potřeba je řídit. Distribuční cesta dokáže propojit dodavatele, distributory, zákazníky. Velké 

množství produktů není prodávána koncovým zákazníkům přímo, ale pomocí prostředníků, 

kteří vytvářejí marketingové kanály. Za prostředníky lze považovat maloobchod a velkoobchod 

(Paulovčáková, 2015, s. 244). 

Cílem distribuce je umožnit kupujícím požadované produkty na dostupném místě, ve správný 

čas a v optimálním množství jaký potřebují (Foret, 2010, s. 119). 

Distribuční síť je formulována třemi skupinami subjektů: 

 výrobci – těžební průmysl, prvovýrobci, zpracovatelé, 

 distributoři – velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti, 

 podpůrné organizace – agentury pro marketingový výzkum, reklamní agentury, banky 

(Foret, 2010, s. 119). 
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Přímá distribuční cesta – k přímé distribuci dochází, pokud nakupující dostává výrobek nebo 

službu přímo od výrobce. Výhodou je přímý kontakt výrobce se zákazníkem. Výrobce má 

okamžitou představu o požadavku zákazníka, zpětnou vazbu a nezkreslené informace. Přímá 

distribuce se vyznačuje nižšími náklady vzhledem k absenci prostředníků na druhou stranu, 

výrobce přebírá veškerá rizika spojené se ztrátou a poškozením zboží. 

Nepřímá distribuční cesta – zboží je dodáváno zákazníkům pomocí distribučních mezičlánků. 

Distribuční mezičlánky tvoří skupinu organizací a jednotlivců jejich úkolem je zboží 

přemísťovat od výrobce ke konečnému spotřebiteli (Zamazalová, 2010, s. 228 – 230). 

Distribuční strategie je důležitou součástí každé společnosti. V rámci distribuční cesty 

rozlišujeme tři distribuční strategie. 

 intenzivní distribuce – nalézá maximální tržní proniknutí. Je vhodná pro zavedené 

produkty s vyznačující se nízkou jednotkovou cenou a vysokou frekvencí nákupu. 

Zboží musí být dosažitelné v ten okamžik, kdy jej zákazníci požadují, 

 výběrová distribuce – výrobce je v kontaktu se zprostředkovateli a má tak možnost 

navázat s nimi širší spolupráci. Používá se u dražších zboží s dlouhodobou spotřebou, 

 výhradní distribuce – zaměřuje se na výběr jednoho nebo několika málo vhodných 

distributorů v oblasti, kteří budou nabízet exkluzivní produkt společnosti (Zamazalová, 

2010, s. 235-236). 

2.5.4 Propagace 

Podle Kotlera je propagace „tvorbou a veřejným šířením věrohodných informací, které mají za 

úkol přilákat zákazníky“. (Urbánek, 2010, s. 104) 

Propagace se skládá ze všech typů komunikace, kterými se společnost snaží ovlivnit vědomosti, 

postoje a chování zákazníka vztahující se k produktům, které společnost nabízí na trhu 

(Jakubíková, 2008, s. 241). 

Propagačního mix je tvořen z pěti nástrojů: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 public relations, 

 přímý marketing, 
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 osobní prodej (Moudrý, 2008, s. 55). 

 

Reklama 

Reklama je jedna ze stěžejních částí marketingového komunikačního mixu. Její součástí je 

použití placených médií k oznámení informací o produktu s cílem informovat, přesvědčit nebo 

připomenout. Velkou výhodou reklamy lez považovat oslovení širokého spektra zákazníků 

naopak nevýhodou reklamy je jednosměrný způsob komunikace ze společnosti k zákazníkům 

a vysoké náklady. 

Účel reklamy z pohledu Dibb, Simkin, Pride, Ferrell jsou: 

 propagování produktu, firmy nebo organizace a záležitostí, 

 podpora primární a selektivní poptávky, 

 kompenzování reklamy konkurentů, 

 pomoc prodejnímu personálu, 

 zvýšení užívání produktu, 

 připomenutí a zdůraznění produktu, 

 snížení výkyvu odbytu (Jakubíková, 2008, s. 250). 

Podle toho, v jaké fázi životního cyklu produktu je reklama použita, rozlišujeme reklamu: 

 informativní – zákazník je seznámen s novým produktem, je definovaná v první fázi 

životního cyklu výrobku, 

 přesvědčovací – výrobek již je na trhu, cílem je přesvědčit zákazníka, aby preferoval a 

kupoval tento výrobek, 

 připomínací – výrobek je na trhu dostatečně zaveden, přesto je nutné připomínat jeho 

existenci a udržovat v povědomí zákazníka (Zamazalová, 2010, s. 264). 

Podpora prodeje 

K podpoře prodeje se řadí komunikační aktivity, které mají za úkol zvýšit prodej, učinit produkt 

zákazníkovi atraktivnějším a dostupnějším. Jedná se o jeden z nejúčinnějších nástrojů 

propagace (Foret, 2012, s. 130). 

Jedná se o komplexní množství určitých výhod a zvláštních hodnot produktu nebo služeb.  
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Prostředky pro podporu prodeje jsou zaměřeny jak na zákazníky, tak na zprostředkující obchod. 

Výsledkem je dosažení rychlé reakce ale z časového hlediska většinou jen krátkodobého. 

Nejsou vytvořeny trvalé preference k danému produktu. Podpora prodeje je vhodný nástroj 

nabídnout zákazníkovi určitý produkt. Jedná se o přímou komunikaci, ochutnávky zboží, 

předvádění produktu na místě prodeje, hry, loterie, slevy, vzorky (Vysekalová, 2006, 193). 

Public relations 

Název public relations neboli PR se dá volně přeložit jako vztahy s veřejností. Hlavním úkolem 

je vytvářet pozitivní obraz společnosti u široké veřejnosti, a to pro všechny subjekty jako jsou 

zaměstnanci, spotřebitelé, nadřízené orgány nebo obyvatelé s bydlištěm v okolí společnosti 

(Urbánek, 2010, s. 112-113). 

Mezi nejdůležitější prostředky práce s veřejností zahrnujeme charitativní dary, osobní 

vystoupení, výroční zprávy a publikace, tiskové konference nebo články v tisku. 

Komunikace s vnitřním prostředím firmy – jsou všechny aktivity, které se firma snaží 

dosáhnout, aby přesvědčila své zaměstnance, aby se spolupodíleli na vytváření dobrého jména 

a upevnili svůj vztah a loajalitu ke společnosti. 

Komunikace s vnějším prostředím – má za úkol budovat dobré vztahy s okolím společnosti 

jako je důvěryhodnost, která přispívá k prodeji firemních výrobků (Urbánek, 2010, s. 113-114). 

Přímý marketing 

Přímý marketing je vytvořen za účelem budování stálého vztahu se zákazníky, kteří jsou 

požádáni o odpověď prostřednictvím odlišných komunikačních cest (Jakubíková, 2013, s. 321). 

Přímý marketing je označován taky jako direct nebo cílený marketing z důvodu zacílení aktivit 

na co nejpřesněji určitý segment a konkrétního zákazníka. Hlavním cílem je oslovování 

spotřebitele, které má společnost v databázi, ať už jde o současné nebo minulé zákazníky. 

Zákazník nemusí přijít do obchodu, ale obchodník přijde za zákazníkem s nabízeným 

produktem. 

Do přímého marketingu patří: 

 direct mail, 

 telemarketing,  
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 internetové obchodování, 

 katalogový prodej, 

 televizní prodej. 

Z hlediska zaměření můžeme přímý marketing dělit na: 

adresný – marketingové nabídky jsou cíleny na konkrétní osoby, ať už dopisem, mailem nebo 

telefonem. 

neadresný – jedná se o reklamní letáky v okolí prodejny. Spotřebitelé nejsou přímo osloveni 

(Urbánek, 2010, s. 116-117). 

Osobní prodej 

Má za cíl úspěšné ukončení prodejní transakce se zákazníkem. Představuje osobní kontakt 

prodejce se zákazníkem. Osobní prodej může být proveden přímým kontaktem, přes telefon 

nebo korespondenci. Důležitou strategií a úspěchem je být ve správnou dobu, se správným 

produktem a správným způsobem u správného zákazníka. Mezi hlavní výhody osobního 

prodeje patří pozorování reakce zákazníka k produktu, který mu byl představen a dle potřeby 

měnit prodejní přístup. Vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem s možností další 

spolupráce (Jakubíková, 2013, s. 320).  

2.6 SWOT Analýza 

SWOT analýza patří mezi jednu s nejpoužívanějších a nejznámějších analýz prostředí. Cílem 

SWOT analýzy je identifikace, do jaké míry jsou současné strategie společnosti a její silná  

a slabá místa schopna vyrovnat se se změnami, které nastávají v prostředí. 

SWOT analýza jinak řečeno analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se skládala 

původně ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Analýza OT, která obsahuje příležitosti 

a hrozby, které přicházejí z vnějšího prostředí společnosti, a to jak makroprostředí, tak  

i mikroprostředí je pro další pokračování SWOT analýzy nezbytně nutnou. Následující analýza 

SW se týká vnitřního prostředí společnosti. Pro stanovení silných a slabých stránek společnosti 

se používají vnitropodnikové analýzy a hodnotící systémy. Pro základní stanovení silných  

a slabých stránek může být použita jako výchozí základna klasifikace hodnotících kritérií podle 

marketingového mixu 4P – produkt, cena, místo a marketingová komunikace (Jakubíková, 

2013, s. 129). 
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Silné a slabé stránky jsou spojeny k vnitřní situaci společnosti. Vyhodnocují se zdroje 

společnosti a jejich použití, plnění cílů podniku. Opačný efekt způsobují příležitosti a hrozby, 

které vyplývají z vnějšího trhu, který danou společnost obklopuje a působí na ni 

prostřednictvím mnoha faktorů (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011, s. 45-46). 

 

Obrázek 7: Marketingové prostředí a SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Paulovčáková, 2015, s. 79) 

 

2.7 Analýza rizik 

Každý projekt, který bude realizován, by měl počítat s možnými riziky. V této diplomové práci 

k identifikaci rizik bude použita metoda RIPRAN. 

Metoda RIPRAN je empirická metoda k využití analýze a identifikace rizik, která vychází 

z procesního pojetí analýzy rizik. Nahlíží na analýzu rizik jako posloupnost procesů, kde má 

každý proces definované vstupy a výstupy. 

Metoda je výhradně zaměřena na analýzu rizik, která je nezbytně nutná k provedení před vlastní 

implementací projektu, což neznamená, že bychom neměli s riziky pracovat i v dalších fázích 

projektu. 

Celý proces analýzy rizika se dělí do následujících fází: 

 příprava analýzy rizik, 

 identifikace rizik, 
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 kvantifikace rizik, 

 návrhy opatření snižováním rizik, 

 celkové zhodnocení rizik (ripran.cz, 2020). 

2.8 Shrnutí teoretické části 

V první teoretické části této diplomové práce byl definován obecný pojem marketing. Následně 

bylo popsáno marketingové prostředí. V další části byly popsány analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí a vysvětlen obsah marketingového mixu složený ze 4P. 

K analýze vnějšího prostředí byla použita metoda STEP rozšířená o ekologické faktory a 

Porterův model pěti sil. Pro analýzu vnitřního prostředí byla použita interní analýza 7S. Celková 

vnější a vnitřní analýza bude vyjádřena v analytické části diplomové práce metodou SWOT. 

V závěrečné teoretické části je ohodnocení rizik dle metody RIPRAN. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola diplomové práce je zaměřena na představení společnosti PIKANT, s. r. o. V druhé 

části je analyzováno samotné vnější a vnitřní prostředí společnosti a marketingový mix 4P. 

Všechny závěry analýz jsou shrnuty do SWOT analýzy. 

3.1 Představení společnosti 

Společnost PIKANT, s. r. o. byla založena 27. 3. 2002. Jedná se o českou společnost, která se 

zabývá výrobou hořčice, kvasného octa a lněného oleje lisovaného za studena. Společnost 

pokračuje ve více než 50-ti leté tradiční výrobě kvalitních hořčic a octů v ostravském regionu. 

 

 

 

 

 

 

Management společnosti a většina všech zaměstnanců mají dlouholeté zkušenosti s výrobou 

těchto produktů v rámci firmy SELIKO, která do roku 2002 byla vlastníkem výrobního závodu. 

Tyto dlouholeté zkušenosti z minulosti mají příznivý vliv na vysokou kvalitu vyráběných 

produktů.  

Výrobní závod se nachází v Ostravě, části Třebovice nedaleko od potravinářského komplexu 

Martinov. Společnost nabízí široký sortiment hořčic, ať už tradiční plnotučnou a kremžskou, 

tak i speciální hořčice, dále vyrábí ocet kvasný a také lněný olej lisovaný za studena. Výrobky 

mají pevné místo nejen na domácím trhu, ale jsou známy taktéž v Polsku, na Slovensku  

a v Maďarsku (Pikant Ostrava, s. r. o., 2020). 

  

 

 

Obrázek 8: Logo společnosti PIKANT, s. r. o 

(Zdroj: PIKANT Ostrava, 2010) 
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Organizační struktura společnosti PIKANT OSTRAVA, s. r. o. 

 

Obrázek 9: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šumbera, 2020) 

 

Základní údaje o společnosti: 

Tabulka 1: Základní údaje o společnosti PIKANT Ostrava, s. r. o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Or.justice.cz, © 2012-2015)  

Datum vzniku a zápisu 27. března 2002 

Spisová značka C 24959 vedená u krajského soudu v Ostravě 

Obchodní firma PIKANT  Ostrava, s. r. o. 

Sídlo 5. května 5163/28, Třebovice, 722 00 Ostrava 

Identifikační číslo 259 05 163 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání Silniční motorová doprava  

Jednatel

Mistr výroby + 
personalista

Mlynáři

Linka

Octařka

Skladníci

Vedoucí odbytu

Skladník odbytu

Řidič

Vedoucí jakosti

Laborantka

Údržba

Hlavní účetní + 
zástupce 
jednatele
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Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Statutární orgán Jednatel 

Ing. Petr Šumbera, nar. 8. srpna 1960 

Způsob jednání Za společnost jedná jednatel samostatně 

Počet členů statutárního orgánu: 1 

Společníci Cukrovar Vrbátky a. s., IČ: 469 00 187 

Vrbátky 65, okres Prostějov, 798 13 

Základní kapitál 10 000 000 Kč 

 

3.2 Analýza vnějšího prostředí 

V této podkapitole bude podrobněji zpracováno marketingové prostředí podniku, a to vnější 

okolí podniku, které dělíme na makroprostředí a mikroprostředí. 

3.2.1 Makroprostředí 

K analýze makroprostředí bude použita analýza STEP, která bude dále rozšířena o přírodní  

a ekologické faktory. Detailněji budou popsány faktory, které nejvíce ovlivňují potravinářskou 

společnost. 

Politicko – právní faktory 

Politická situace v České republice je poměrně stabilní. Česká republika není terčem 

teroristickým útoků ani v žádném mezinárodním konfliktu, který by vyvolal politickou 

nejistotu. Mírnou nejistotu pro český průmysl a ekonomickou situaci můžeme očekávat v době 

odchodu Velké Británie z Brexitu neboli Evropské Unie. Od 27. 6. 2018 je sestavená II. vláda 

premiéra Andreje Babiše. 

Společnost PIKANT, s.r.o. musí dodržovat vládou zavedené právní zákony, normy a nařízení. 

Za základní zákony, které jsou úzce spjaty s podnikáním jsou považovány Zákon č. 90/2012 

Sb. o obchodních korporacích a družstvech, Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Zákoník 

práce č. 262/2006 Sb.  
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Potravinářská firma PIKANT, s.r.o. se řídí následujícími zákony: 

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb, 

Zákon o lihu č. 61/1997 Sb, 

Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin č. 450/2004 Sb (Zákon pro lidi, 2020). 

Ekonomické faktory 

 Inflace 

Inflace je hlavním ekonomických ukazatelem, vyjadřující růst cenové hladiny. V posledních 

letech se průměrná míra inflace v České republice zvyšuje. V roce 2015 dosáhla nejnižší 

hodnoty a to 0,3 %. V roce 2016 inflace mírně stoupla na hodnotu 0,7 %. Mezi lety 2016 – 2017 

se hodnota inflace výrazně zvýšila a to až na hodnotu 2,5 %. V roce 2019 evidujeme nárůst 

téměř 10 krát tolik na hodnotu 2,8 % oproti roku 2015. Za následek zvyšování cenové hladiny 

má zvýšení cen zboží a služeb a meziroční zvyšování reálné mzdy a důchodů.  

 

Graf 1: Vývoj míry inflace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

 

 Průměrná mzda 

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji neustále roste. Z grafu číslo 2 je vidět, že v roce  
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2014 byla průměrná mzda v kraji 23 756 Kč. V následujících letech má růst mzdy stoupající 

tendenci. Ve třetím kvartále roku 2019 dosáhla hodnoty 30 712 Kč což je stále podprůměr 

v potencionálním žebříčku mezd krajů České republiky. 

Meziroční nárůst mezd má pro společnost PIKANT, s. r. o. negativní dopad. Kvalifikovaní a 

odborní zaměstnanci požadují lepší platové podmínky, které společnost musí vynaložit pro 

udržení stálých zaměstnanců. 

 

Graf 2: Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Sociální faktory 

 Počet obyvatel 

Společnost PIKANT Ostrava sídlí v městské části Ostrava – Třebovice, kde je výborná 

dostupnost jak městskou hromadnou dopravou, tak nedalekým vlakovým nádražím. 

Z hlediska demografického vývoje obyvatelstva v Moravskoslezském kraji, kde se společnost 

nachází, lze vyčíst, že od roku 2015 kdy bylo dosaženo nejvyššího zastoupení počtu obyvatel 

v Moravskoslezském kraji počet obyvatel postupně klesá. Nejvyšší pokles obyvatel 

Moravskoslezský kraj zaznamenal mezi lety 2015 – 2016 a to o více jak 20 000 obyvatel. 

V dalších letech počet obyvatel neustále klesá ale pouze nepatrným způsobem.  
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Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 1 217 676 1 231 311 1 209 879 1 205 886 1 203 299 

 

 Míra nezaměstnanosti 

Dalším významným sociálním faktorem je míra nezaměstnanosti. Celková nezaměstnanost 

v Moravskoslezském kraji má klesající tendenci, to stěžuje zaměstnavatelům najít kvalitní  

a kvalifikované pracovníky, kteří jsou ochotni pracovat za nabízených podmínek. V roce 2014 

dosáhla míra nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje hodnoty 8,6 %. Okres Ostrava – město 

v ten stejný rok dokonce 11,01 %. V dalších letech došlo k výraznému snížení nezaměstnanosti 

až na hodnotu 3,7 % i z důvodu poskytnutí nových pracovních míst a vybudování logistických 

center v kraji. 

I přes nízkou míru nezaměstnanosti v okrese Ostrava, kde se společnost nachází, množství 

poptávky po práci ve společnosti výrazně převyšuje nabídku práce. Na jedno výrobní místo ve 

společnosti se v průměru hlásí 5 pracovníků. Společnost si může vybrat vhodné kvalifikované 

pracovníky. 

Tabulka 3: Vývoj míry nezaměstnanosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad, 2020) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Moravskoslezský 

kraj 
8,6 % 8,1 % 6,9 % 4,7 % 3,7 % 

Ostrava - město 11,01 % 10,06 % 8,89 % 6,85 % 5,19 % 

 

Technologické faktory 

Technologické faktory mají důležitou roli v oblasti kvality výroby a udržení 

konkurenceschopnosti. Společnost se snaží zlepšovat své technologie například přechodem na 

automatickou plnící linku. Výroba by měla být co nejefektivnější s co nejnižšími náklady. 

Společnost není držitelem žádné ISO normy. 
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Ekologické faktory 

S ochranou životního prostředí společnost dodržuje zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, 

zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a zákon č. 185/2001 

Sb. o odpadech. Společnost pravidelně třídí odpad, eviduje obaly a má smlouvu s obalovou 

společností EKO-KOM. 

 

Tabulka 4: Shrnutí rozšířené STEP analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Důležitost Popis 

Politicko – právní faktory Vysoká 

Dodržování pravidel, postupů, 

norem, vyhlášek, zákonů a 

nařízení vlády 

Ekonomické faktory Vysoká 

Inflace, průměrná mzda jsou 

faktory, které je nutné sledovat 

a přizpůsobovat nastavení 

ceny, mezd a dalších výrobních 

aspektů 

Sociální faktory Střední 

Míra nezaměstnanosti v kraji 

klesá. Těžší obsazování 

výrobních pozic 

Technologické faktory Střední 

Technologické zlepšení má za 

následek zlepšení kvality 

výrobků a nižší náklady 

výroby. I přes nevlastnění 

žádné ISO normy je společnost 

konkurenceschopná 

Ekologické faktory Vysoká 

Dodržování zákonů o životním 

prostředí, třídění odpadů, 

smlouva s EKO-KOM 
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3.2.2 Mikroprostředí 

Porterova analýza pěti sil nám mapuje mikrookolí podniku, kterými jsou dodavatelé, zákazníci, 

substituty, potencionální nová konkurence a konkurence v odvětví.  

Hrozba silné rivality 

V potravinářském průmyslu je hrozba silné rivality vysoká. Společnost PIKANT, s. r. o. působí 

samostatně na trhu od roku 2002, dříve známa pod názvem SELIKO, a. s., vyrábějící hotová 

jídla, masové konzervy, omáčky a různých druhů paštik. Vysoká rivalita mezi společnostmi je 

dána kvalitou zboží, marketingem, designem, distribucí a v neposlední řadě cenovou politikou, 

která se odvíjí od ceny nakupovaných surovin a vynaložení nákladů na zhotovení konečného 

výrobku. 

Mezi přímou konkurenci převážně na českém trhu může být zařazena pardubická společnost 

ALBA Plus, s. r. o., která je na trhu od roku 1997 a zásobuje převážně řetězce na českém  

a slovenském trhu. Druhým přímým konkurentem je společnost KAND, s. r. o. známá pod 

názvem MALVA. Hořčici vyrábí od roku 2000 a provozovna se nachází v Chlumci nad 

Cidlinou. Tato společnost zásobuje jak tuzemský, tak zahraniční trh. Společnost PIKANT, 

s. r. o. má zhruba 10 % podíl na trhu. Společnost jako Boneco, a. s., Alba Plus, s. r. o. a KAND, 

s. r. o. mají větší podíl na trhu než společnost PIKANT, s. r. o. Jedná se zhruba o 15 % - 20 % 

podílu na trhu. 

Za nepříliš velké konkurenty jsou považovány polské výrobky, které se snaží protlačit na český 

trh. Ve výrobě octu je za konkurenci považována jihomoravská společnost Bzenecký ocet 

(Šumbera, 2020). 

Tabulka 5: Vývoj tržeb s porovnáním konkurentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výročních zpráv 2014-2018) 

Tržby  

(v tis. Kč) 
2014 2015 2016 2017 2018 

PIKANT, s.r.o. 27 258 26 907 25 370 23 429 24 143 

ALBA PLUS, s.r.o. 109 291 98 587 79 358 79 135 81 590 

KAND, s.r.o. 158 648 157 591 165 557 159 470 172 789 
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Graf 3: Vývoj tržeb s porovnáním konkurentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výročních zpráv 2014-2018) 

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

V oblasti hořčice a octu, které představují přeci jen spíše letní sezónní záležitosti, se 

nepředpokládá vstup více nových konkurentů, které můžou ohrozit tradiční české firmy na 

českém trhu. Český trh může výrazně ovlivnit polský konkurent na základě ceny. Častěji se 

v obchodních řetězcích vyskytují dijónské hořčice, které nabízejí výjimečnou chuť a strukturu, 

nicméně nemůžou konkurovat svojí cenou (Šumbera, 2020). 

Hrozba nahraditelnosti výrobků 

Hořčice a ocet jsou tradičními výrobky, které jsou každodenní spotřební zboží. Není tedy příliš 

reálná hrozba nahraditelnosti těchto výrobků. Muselo by se jednat o koncentráty nebo práškové 

výrobky, které by plně nahradily klasický výrobek. V průběhu dalších let mohou být potenciální 

lákadla jako kečup, omáčky a dresinky, které mohou potencionálně ohrozit produkci hořčice 

(Šumbera, 2020). 

Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 

Rostoucí hrozbu zákazníků můžeme rozdělit do třech druhů zákazníků. Jsou to velkoobchodní,  
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maloobchodní a nadnárodní řetězce například Makro, Billa, Globus a tuzemské Hruška a Coop. 

Všechny tyto řetězce chtějí co nejvyšší možnou kvalitu na úkor ceny. Vyjednávací sílu 

zákazníků podporuje každoroční výběrové řízení na produkty, které porovnávají s konkurencí 

na základě kvality a ceny. Díky nátlaku vyjednávající síly pro udržení produktu na trhu je 

důležité zachovat kvalitu a cenu, což není z důvodu zvyšování inflace a nákladů vždy možné. 

Největším odběratelem společnosti je obchodní společnost Hruška, s. r. o., která má svoje 

velkoobchody a maloobchody po celé Moravě. Pokud by společnost Hruška, s. r. o. přestala 

odebírat produkty od firmy PIKANT, s. r. o společnost PIKANT by přišla o téměř 30 % tržeb, 

což by znamenalo velké potíže. Druhou skupinou jsou drobní maloobchodníci, kteří 

nekonkurují odebraným množstvím velkým řetězcům, tudíž si nemohou určovat podmínky 

ceny. Třetí skupinou jsou výrobní firmy, které produkty používají do svých výrobků jako 

surovinu. Důležitá je kvalita, cena je smluvní, ale opět nemůžou konkurovat množstvím 

odebraných velkých řetězců. Nejvyšší odbyt probíhá z jara začátkem března a dubna až do 

června a dále začátkem prosince i z důvodu přípravy salátů na vánoční hostinu. Nejhoršími 

měsíci pro odbyt jsou leden a únor. Odbyt v tuto dobu klesá až o 100 %. V prosinci si každý 

zákazník nakoupí do zásoby. Velký vliv má i každoroční zdražování produktu (Šumbera, 2020). 

Tabulka 6: Porovnání s konkurenčními podniky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 PIKANT, s. r. o. ALBA plus, s. r. o. KAND, s. r. o. 

Certifikace ISO, 

BFC, IFC 
NE ANO ANO 

Expanze do Evropy NE ANO ANO 

E-shop Částečně NE NE 

Vlastní prodejna NE NE NE 

Facebook ANO NE ANO 

Tesco NE NE ANO 

Hruška ANO ANO ANO 

Globus ANO NE ANO 

Makro ANO ANO NE 
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Hrozba rostoucí vyjednávající síly dodavatelů 

Základní surovinou pro výrobu hořčice je cukr a hořčičné semeno. V oblasti cukru má podnik 

PIKANT, s. r. o. nepatrnou výhodu, protože je dceřinou společností Cukrovaru Vrbátky, a. s. 

Má zaručenou kvalitu, výhodnou cenu a množství. Hořčičné semeno je tuzemského původu, 

pěstuje se na většině území Moravy a Čech. V současnosti má společnost uzavřených více 

smluv s dodavateli z důvodu minimalizace rizika vysoké ceny, nízké úrody nebo špatné kvality. 

V současné době společnost nemá potřebu kupovat suroviny ze zahraničí (Šumbera, 2020). 

Tabulka 7: Shrnutí Porterovi analýzy pěti konkurenčních sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Ohodnocení hrozby Popis 

Hrozba silné rivality Vysoká 

V potravinářském průmyslu 

silná rivalita v oblasti ceny, 

kvality, marketingem a 

distribucí 

Hrozba vstupů nových 

konkurentů 
Nízká 

Sezónní záležitost, nízká 

předpoklad odbytu 

Hrozba substitutů Nízká 
Tradiční výrobek bez 

možnosti adekvátní náhrady 

Vyjednávací síla zákazníků Střední 

Velcí odběratelé vysoká 

vyjednávací síla menší 

odběratelé nemají možnost 

dosáhnout na cenu jako 

ostatní odběratelé 

Vyjednávací síla 

dodavatelů 
Střední 

Suroviny z dceřiné 

společnosti. Více možností 

odběru surovin od různých 

dodavatelů, ochrana proti 

riziku 

 

3.3 Analýza vnitřního prostředí 

Pro zhodnocení vnitřního prostředí slouží interní analýza 7S. Patří zde strategie, struktura, 

systémy, styl, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 
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3.3.1 Interní analýza 7S 

Interní analýza 7S je model k analýze vnitřního prostředí a hodnocení kritických faktorů. Patří 

zde strategie, struktura, systémy, styl, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

Strategie 

Společnost PIKANT, s. r. o. je dceřinou společností Cukrovar Vrbátky, a. s. Pro hlavního 

vlastníka společnosti je důležité, aby společnost PIKANT, s. r. o. dosahovala kladného 

hospodářského výsledku a poskytovala kvalitní nabídku svých produktů. 

Dlouhodobou strategií společnosti je schopnost vyrábět výrobky v požadované špičkové kvalitě 

za přijatelnou cenu bez nutnosti snižování nastavených standardů výroby.  

K hlavním cílům společnosti patří zvyšování tržního podílu a zvyšující se objem prodaných 

kusů výrobků ročně. Prvořadou snahou je vybudovat obchodní síť partnerů a dalších 

potencionálních zákazníků jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Dále přizpůsobení se požadavkům 

trhu, udržení ceny surovin na přijatelné úrovni a odlišení od konkurence. Důležité pro 

společnost jsou ekonomické a hospodářské výsledky zaručují ziskovost podniku. Pro budoucí 

prosperitu je důležitá konkurenceschopnost v oblasti technologií. V neposlední řadě je 

důležitou strategií udržet si vlastní kvalifikované a spokojené zaměstnance, kteří zvyšují tržní 

podíl společnosti (Šumbera, 2020). 

Struktura 

Organizační struktura společnosti je hierarchicky uspořádaná. Z hlediska organizace struktur ji 

můžeme označit za funkcionální organizační strukturu, která je vhodná pro výrobní podniky. 

V čele společnosti stojí jednatel, s mnohaletými zkušenostmi v oblasti potravinářské 

technologie, který se stará a dohlíží na správný chod společnosti. Zástupcem jednatele je hlavní 

účetní, která má na starosti celou ekonomiku a účetnictví společnosti. Vedoucím pracovníkům 

odbytu a jakosti jsou podřízení další výrobní pracovníci. Mistr výroby je zároveň hlavním 

personalistou společnosti. V současné době ve společnosti pracuje 18 zaměstnanců na hlavní 

pracovní poměr. Organizační struktura společnosti je znázorněna níže. 
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Obrázek 10: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Šumbera, 2020) 

 

Systémy 

Společnost používá několik interních informačních systémů. Data, která musí společnost 

evidovat a uchovávat jsou vyhotovena ve dvojí podobě, a to v papírové podobě používaná 

především v dřívějších letech a nynější verze v elektronické podobě. Mezi standardní 

informační systémy patří balíček Microsoft Office, z něhož k nejvíce využívaným programům 

patří MS Word, Excel, Outlook. Tyto programy mají k dispozici jednatel, vedoucí odbytu, 

vedoucí zásobování a účetní. Společnost dále používá účetní systém POHODA pro přehled 

stavu zásob, pro mzdy, fakturace, kalkulace a inventury Vnější komunikace probíhá pomocí 

telefonů, e-mailů, faxů. Pro evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců je používán elektronický 

čip na otisk prstů, který nahradil klasickou papírovou manuální „píchačku“. (Šumbera, 2020). 
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Styl 

Společnost řídí jeden jednatel. Jednatel dohlíží na splnění dosažení plánů, dohlíží na každodenní 

chod výroby a zadává úkoly. Zásadní otázky o potencionálním obchodu řeší s vedoucím 

odbytu, který s jednatelem projednává každou přijatou objednávku. Od vedoucího nákupu 

dostává informace ohledně možnosti spolupráce s novými partnery, kteří nabízejí vstupy. 

Jednatel se také podílí na výběru nových zaměstnanců konkrétně na ústních pohovorech 

s vybranými uchazeči (Šumbera, 2020). 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou důležitým faktorem každé společnosti. Kvalifikovaní a loajální zaměstnanci 

zvyšují tržní podíl každého podniku. Noví zaměstnanci jsou vybíráni na základě výběrového 

řízení, které probíhá formou pohovoru. Podnik se vyznačuje stabilním pracovním prostředím, 

jelikož nedochází k časté fluktuaci zaměstnanců. Složení zaměstnanců je tvořeno převážně 

ženami. Věková struktura zaměstnanců se pohybuje od 40 – 60 let. Důvodem vyššího věku 

zaměstnanců ve společnosti je blízkost jejich bydliště sídlu společnosti a také benefity nabízené 

zaměstnavatelem. 

Na pozici hlavní účetní je pro společnost důležité splnění kvalifikace a dosažení praxe v oblasti 

účetnictví a bankovních transakcí. Na vedoucí pozice stačí dosažení úplného středoškolského 

vzdělání s maturitou. Pro dělnické pozice společnost požaduje vyučení nebo základní vzdělaní 

se zaškolením. 

Zaměstnanci mají mezi sebou dobré vztahy z důvodu blízké věkové struktury a převážně 

ženského kolektivu na vedoucích a dělnických pozicích. Mzdy jsou stanoveny pevnou základní 

mzdou od minimální mzdy až po manažerskou mzdu, které jsou následně rozšiřovány o 

odměny, osobní ohodnocení, příplatky a benefity (Šumbera, 2020). 

Schopnosti  

K výkonu práce musí každý odborný zaměstnanec absolvovat školení. Údržbářské pozice 

zahrnují nutnou elektrikářskou vyhlášku, svářečský kurz, obsluhu vysokozdvižného vozíku a 

různé technické školení, například obsluha tlakových nádob a kompresorů, zdvihacích zařízení. 

Pozice skladníka mají kvalifikaci pro obsluhu vysokozdvižného vozíku (Šumbera, 2020). 
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Sdílené hodnoty 

Jádro společnosti je pospolu přes 20 let. Většina pracovníků je zaměstnána více jak 20 let. Ve 

společnosti není vysoká fluktuace pracovníků. Díky dlouhodobé známosti všech pracovníků si 

jednatel zakládá na přátelské atmosféře, která vede k dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců se 

stylem a vedení společnosti (Šumbera, 2020). 

3.4 Marketingový mix 

V této části diplomové práce bude analyzován současný stav marketingového mixu společnosti 

PIKANT, s. r. o., který se skládá ze základních 4P. Cílem analýzy je zjistit, zda společnost 

efektivně využívá jednotlivé prvky marketingového mixu. 

3.4.1 Produkt 

Hlavním výrobním programem je výroba plnotučných, kremžských a speciálních hořčic, octu 

a lisovaného oleje. Sortiment společnosti lze rozdělit na tři druhy výroby. Spotřebitel si může 

vybrat za konečný produkt hořčici, ocet nebo lněný olej. Výrobky hořčice a lněného oleje se 

dále rozdělují na několik druhů. V současné době společnost nabízí osm tradičních výrobků, 

které má běžně zařazené ve výrobním procesu. Další speciální příchutě či přísady se domlouvají 

dle individuálních požadavků odběratele. Celý technologický proces výroby je dodržován dle 

potravinářských norem, zákonů a nařízení. Od výběru a kontroly kvalitních surovin přes 

samotný proces výroby a následný průzkum kvality v laboratoři (PIKANT Ostrava, 2010). 

Hořčice plnotučná 

Tradiční a nejznámější jemně mletá hořčice německého typu, vyráběna z bílého hořčičného 

semene, octa, soli, cukru a koření. Nejvíce prodávaný druh hořčice, ideální k použití jako 

surovina pro přípravu a vaření pokrmu nebo jako přílohu k jídlu. Standartní plnění probíhá do 

350 g skleněných sklenic s uzavíratelným šroubovacím víčkem (PIKANT Ostrava, 2010). 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 11: Plnotučná hořčice PIKANT 

(Zdroj: PIKANT Ostrava, 2010) 
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Mezi další možnosti plnění plnotučné hořčice patří kelímkové, pohárkové, tubové, kbelíčkové 

a kbelíkové plnění s různou hmotností. Tyto hořčice v netradičních obalech pro společnost 

nejsou ve větší míře zastoupené v obchodních řetězcích a jsou dodávány výhradně na zakázku 

bez obsažených konzervantů (PIKANT Ostrava, 2010). 

 

Tabulka 8: Druhy plnotučných hořčic 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: PIKANT Ostrava, s. r. o., 2010) 

Druh plnotučné hořčice Hmotnost Obalový materiál Ks/paleta 

Hořčice plnotučná 100 g Kelímek PS 3 360 ks/paleta 

Hořčice plnotučná 200 g Kelímek PS 1 920 ks/paleta 

Hořčice plnotučná 400 g  Kelímek PS 1 050 ks/paleta 

Hořčice plnotučná 350 g Sklo OM 1 020 ks/paleta 

Hořčice plnotučná 700 g Sklo OM 480 ks/paleta 

Hořčice plnotučná 500 g Tuba PP 990 ks/paleta 

Hořčice plnotučná - 

pohárek 
190 g Kelímek PP 2080 ks/paleta 

Hořčice plnotučná - 

kbelíček 
950 g Kbelíček PP 384 ks/paleta 

Hořčice plnotučná - 

kbelík 
5 kg Kbelík UH 54 ks/paleta 

Hořčice plnotučná - 

kbelík 
10 kg Kbelík UH 24 ks/paleta 
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Hořčice kremžská 

Tradičně hrubě mletá sladká hořčice rakouského typu, vyráběna z bílého a černého hořčičného 

semene, octu, soli, cukru a koření. Použití do vaření nebo jako přílohu k jídlu a k sezonnímu 

grilování. Standartní plnění probíhá do 350 g skleněných sklenic s uzavíratelným šroubovacím 

víčkem (PIKANT Ostrava, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi další možnosti plnění plnotučné hořčice patří kelímkové, pohárkové, tubové a kbelíčkové 

s různou hmotností. Tyto hořčice v netradičních obalech pro společnost nejsou ve větší míře 

zastoupené v obchodních řetězcích a jsou dodávána výhradně na zakázku bez obsažených 

konzervantů (PIKANT Ostrava, 2010). 

Tabulka 9: Druhy kremžských hořčic 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: PIKANT Ostrava, s. r. o. 2010) 

Druh plnotučné hořčice Hmotnost Obalový materiál Ks/paleta 

Hořčice kremžská 100 g Kelímek PS 3 360 ks/paleta 

Hořčice kremžská 400 g  Kelímek PS 700 ks/paleta 

Hořčice kremžská 350 g Sklo OM 1 020 ks/paleta 

Hořčice kremžská 700 g Sklo OM 480 ks/paleta 

Hořčice kremžská 500 g Tuba PP 990 ks/paleta 

Hořčice kremžská - 

pohárek 
190 g Kelímek PP 2080 ks/paleta 

Hořčice kremžská - 

kbelíček 
950 g Kbelíček PP 384 ks/paleta 

 

  

Obrázek 12: Kremžská hořčice PIKANT 

Zdroj: PIKANT Ostrava, 2010) 
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 Křenová hořčice 

Speciální hořčice obsahující 10 % čerstvého křenu (PIKANT Ostrava, 2010). 

 

 Hořčice s česnekem a feferonkami 

Speciální hořčice, jejímž základem je plnotučná hořčice, a pikantní chuť je doladěna jemným 

přídavkem česneku a feferonů (PIKANT Ostrava, 2010). 

 

 Hořčice Pikant 

Tradiční speciální hořčice jemně mletá, pikantní chuť, vyráběna z bílého a černého 

hořčičného semene, octu, soli, cukru a koření, již od 70. let minulého století, kdy získala 

v roce 1976 ocenění Zlatá pečeť Ex Plzeň (PIKANT Ostrava, 2010). 

Ocet 

Tradiční výrobek, vyráběný biologickým procesem kvašením lihu za pomocí octových bakterií. 

Je dodáván v koncentraci 8 % pro běžnou spotřebu v kuchyni nebo pro konzervaci zeleniny 

apod. (PIKANT Ostrava, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10: Druhy octů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: PIKANT Ostrava, s. r. o., 2010) 

Druh Obsah Obalový materiál Ks/paleta 

Ocet kvasný lihový 1 litr Láhev HDPE 448 ks/paleta 

Ocet kvasný lihový 5 litrů Kanystr HDPE 72 ks/paleta 

 

  

Obrázek 13: Ocet PIKANT 

(Zdroj: PIKANT Ostrava, 2010) 
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Lněný olej 

Lněný olej lisovaný za studena má vysoký podíl nenasycených mastných kyselin, působí 

příznivě na oběhový systém, kompenzuje škodlivé účinky jiných tuků (zejména živočišných)  

a posiluje imunitu organismu. Čerstvě nalisovaný lněný olej má léčivé účinky pro svůj vysoký 

obsah omega 3 mastné kyseliny a komplexních esenciálních mastných kyselin. Pro svůj obsah 

více než 50 % alfa – linolenové kyseliny je špičkou mezi potravinami. 

Lněný olej se nesmí zahřívat. Starý olej chutná velice hořce a je zdraví škodlivý. Pro zachování 

stávající kvality je olej uchováván v tmavých lahvích a skladování probíhá v chladném 

prostředí. Díky těmto striktně dodržovaným postupům se olej lisuje až po obdržení objednávky 

(PIKANT Ostrava, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makový olej 

Makový olej filtrovaný – mák je velmi bohatým zdrojem vápníku, který je v něm více obsažen 

než v kravském mléce. Makový olej je zdrojem vitamínů, minerálů, nenasycených mastných 

kyselin, sacharidů, bílkovin a také vlákniny. V nezanedbatelném množství se v máku nachází 

také kyselina linolová. Tento olej je také bohatý na zdravé tuky, vápník, hořčík, draslík, fosfor 

a železo. Opium neobsahuje, protože se lisuje ze zralých semen a ta již opium neobsahují.  

Má příznivé účinky na oběhový a zažívací systém. Rovněž je pro svoji schopnost prokrvit 

pokožku a odstranit svědění používán v kosmetice. Makový olej je určen pro vnitřní užívání 

(na jídlo nebo pití) nebo taktéž pro vnější užívání. Laboratorní výsledky potvrzují účinnost 

makového oleje na zdraví člověka. Typickými účinky jako jsou: 

  

Obrázek 14: Lněný olej PIKANT 

(Zdroj: PIKANT Ostrava, 2010) 
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 podpora imunitního systému, 

 hydratace pokožky, 

 zajištuje pevnost vlasů a nehtů, 

 podpora trávení, 

 snižuje vysoký cholesterol, 

 odstraňuje bolesti hlavy (PIKANT Ostrava, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Cena 

Cenovou strategii vytváří výhradně jednatel společnosti podloženou z kalkulací minulého 

období a současně podloženou každoroční inflací. Hlavní rozhodovací složkou pro stanovení 

ceny výrobků jsou náklady na výrobu, každoroční zvyšování inflace a zvyšování mezd. Tvorba 

ceny je určená z kalkulace, kterou tvoří suroviny na výrobu, mzdy, energie, obalový materiál. 

K těmto nákladům je připočtena režijní přirážka a dopravné. Hodnota marže se pohybuje kolem 

5 % na jednu hořčici. U produktu lisovaných olejů je nastavená marže 100 % z důvodu nízké 

konkurence a nedistribuování do velkých obchodních řetězců. Při utváření ceny je stanovena 

nižší prodejní cena pro stálé obchodní řetězce, které spolupracují se společností více než 10 let 

oproti novým zákazníkům. Zde se pohybuje marže kolem 3 % na jeden produkt hořčice. 

  

Obrázek 15: Makový olej PIKANT 

(Zdroj: PIKANT Ostrava, 2010) 
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Porovnání ceny s konkurencí není možná, neboť cenová politika konkurence není volně 

dostupná a je nezjistitelná. Možné je nahlédnout do ceníkových katalogů, které jsou vždy ve 

výsledku sraženy o různé slevy a jednání. Pultová prodejní cena od konkurence není adekvátní 

porovnáním nákladů, neboť prodejní cenu v řetězcích si určuje sám obchodní řetězec. 

V tabulce číslo 11 je uveden zjednodušený příklad kalkulace ceny plnotučné hořčice plněné ve 

skleněných sklenic označené jako OM 350, která je nejprodávanějším zbožím na trhu. Výpočet 

je provedený na kalkulační jednici v našem případě 1 000 kg a převedený na ks (Šumbera, 

2020). 
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Tabulka 11: Zjednodušený kalkulační výpočet ceny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vstupní surovina/Položka 
Měrná 

jednotka 

Kč/Kg/l Náklady 

Hořčičné semeno 250 kg 15,-/kg 3 750,- 

Ocet 100 litrů 3,-/litr 300,- 

Cukr 50 kg 10,-/kg 500,- 

Sůl 20 kg 3,-/kg 60,- 

Kurkuma 1 kg 100,-/kg 100,- 

Konzervant (benzoan sodný) 1 kg 100,-/kg 100,- 

Výtažek koření 1 kg 600,-/kg 600,- 

Voda 600 litrů 0,10/l 60,- 

Jednicová cena na suroviny   5 470,-/t 

Náklady na mzdu včetně 

odvodů zaměst. pro rok 2020 

  
238,- 

Výrobní režijní náklady na 

polotovar 

  
Cca 300,- 

Výrobní cena polotovaru   6 008,-/t 

Výrobek  2 857 ks   

Ztráta 1 % 28 ks   

Počet výrobků z 1000 kg 2 829 ks   

Cena polotovaru   2,12,-/ks 

Náklady na mzdu pracovníků 

na lince 

  
0,32,- 

Obal   3,50,-/ks 

Cena výrobku na 1 ks bez 

dalších nákladů 

  
5,94,- bez DPH 

Poplatek EKOKOM   0,50,-/ks 

Výrobní cena hořčice na 1 

ks bez dalších nákladů 

  
6,44,- bez DPH 

Výrobní cena na 1 ks 

s dalšími náklady 

  
7,50,- bez DPH 

PRODEJNÍ CENA   8,00,- bez DPH 
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Do zjednodušeného kalkulačního vzorce v tabulce číslo 11 vstupují jednotlivé vstupní suroviny 

a položky pro výrobu plnotučné hořčice. Množství vstupních surovin je použito na výrobu 

1 000 kg hořčice bez zahrnutí ztráty z výroby, která se pohybuje kolem 1 %. 

Náklady na mzdu zaměstnance konkrétně mlynáře je včetně sazby 33,8 %, která zahrnuje odvod 

sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatelem pro rok 2020. Výrobní režijní náklady na 

polotovar nelze s přesností určit na jednotku, proto je uveden hrubý expertní odhad podložený 

zkušenostmi jednatele. Výrobní režijní náklady zahrnují chladící vodu, topení a osvětlení. 

Obalový materiál je složený ze sklenic, víčka, fólie, palet a papírových proložek na paletě. 

Konečná prodejní cena bez DPH je rovna 8 Kč za kus. Jedná se o standardní ceníkovou cenu, 

která je flexibilní jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Cena se odvíjí od konkrétního 

zákazníka, délky spolupráce, solventnosti a objemu nákupu. Velké obchodní řetězce s objemem 

nákupu přes 5 000 ks se mohou dostat na cenu kolem 7,80 Kč za kus. Společnost pak přichází 

o svoji procentní marži. Na druhou stranu nový zákazník s menším objemem nákupu v řádech 

stovek nakupovaných kusů se může dostat na vyšší cenu, než je ceníková cena. K prodejní ceně 

je nutné připočítat 15 % DPH. Dle ceníkové ceny obchodní řetězce nakupují výrobky za 9,20 

Kč s DPH . Na pultech obchodů se pak tato hořčice prodává v průměru za 17,90 Kč za kus 

s DPH. Marže společnosti PIKANT se pohybuje od 3 % do 5 %, marže obchodních řetězců 

takřka 95 %. 

U kremžské hořčice je kalkulace velmi podobná, dochází k navýšení výrobních nákladů 

z důvodu vynaložení více potřebných surovin do výroby, například cukru. 

3.4.3 Místo 

Společnost PIKANT, s. r. o. se nachází v Ostravě – Třebovicích, kde je výborná dostupnost pro 

zákazníky k odběru zboží. Společnost je umístěna v odlehlejší části městského obvodu a je 

obklopena několika dalšími společnostmi a také Elektrárnou Třebovice. 
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Obrázek 16: Vjezd do společnosti PIKANT 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mapy Google, 2020) 

Společnost nabízí několik druhů možností distribucí svých výrobků. Odběr objemů se pohybuje 

v řádech několika kusů palet a skupinových balení. U hořčice není možný osobní odběr 

v řádech kusů, proto je distribuce převážně nastavena na kamionovou dopravu nebo vlastní 

dopravu. 

První možností distribuce je závoz zboží vlastní dopravou, řidič je zaměstnanec společnosti. 

Zaměstnanec-řidič má denní plán rozvozu po Moravě a Slezsku. Rozvoz probíhá nákladním 

autem značky Mercedes ATEGO o nosnosti 5 tun, což odpovídá zhruba 10-ti paletám o 500 kg. 

Přímý rozvoz probíhá do konkrétních poboček obchodního řetězce Globus na Moravě, které 

jsou v Olomouci, Opravě, Ostravě, Brně a Havířově a dále do obchodního řetězce Hruška 

v Uherském Brodě. 
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Druhá možnost distribuce při malém objemu odběru palet je formou externí spediční firmy 

Nagel – Group, která sídlí v Olomouci. Při závozu zboží do centrálního skladu Globus  

v Praze - Jirny je stanovena cena jedné přepravované palety spediční firmou 1 000 Kč. 

V případě potřeby lze domluvit menší soukromé rozvozce. 

Třetí možností distribuce je vlastní odvoz ze strany zákazníka, který sám přistaví nákladní auto 

do sídla společnosti. Jedná se například o obchodní řetězec Hruška s pobočkou  

v Ostrava – Martinov nebo polský odběratel. Za vlastní odvoz zboží ze společnosti ručí 

zákazník v případě možných reklamací. 

U lněných olejů probíhá distribuce formou spedičních firem formou PPL (Šumbera, 2020). 

Na obrázku číslo 17 je vidět rozložení distribučních cest společnosti. Modré šipky značí 

dopravu zboží po vlastní ose a jedná se o 5 obchodních řetězců Globus, které mají své pobočky 

v Ostravě, Opavě, Olomouci, Brně a Havířově.Přímý rozvoz značí žluté šipky. Jedná se  

o maloobchod Hruška Uherský Brod, Coop Napajedla a Gastro-Menu Express Třinec. Červené 

šipky v obrázku ukazují distribuci zboží pomocí spediční společnosti. Zboží je distribuováno 

do logistického centra Globus v Praze – Jirny a logistického centra Billa v Modleticích. Černá 

šipka značí zahraniční distribuci do Varšavy, kterou si zákazník obstarává sám na vlastní 

náklady. 
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Obrázek 17: Hlavní distribuční cesty společnosti PIKANT 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.4.4 Propagace 

Propagace je velmi důležitá činnost společnosti k upoutání pozornosti u potencionálních 

zákazníků. Ne každá společnost si může dovolit výborně propracovanou a drahou reklamu. 

Společnost PIKANT, s. r. o. svou reklamu staví na kvalitě svých výrobků a doporučování mezi 

koncovými zákazníky. Celková propagace je na velmi nízké úrovni. Společnost nemá žádné 

marketingové oddělení ani marketingového zaměstnance, který by se o propagaci staral. 

Reklama 

Z důvodu finanční náročnosti, si společnost nemůže reklamu dovolit, proto není využitý 

masový druh reklamy formou televize, rozhlasu, tisku nebo billboardů. Přijatelnější řešení pro 

společnost nabízí několik druhů menších reklam. Jako základní reklama je dostupnost 

internetových stránek, kde se zákazník dozví veškeré potřebné informace o společnosti a 

nabízených produktech. Další větší formou reklamy jsou polepy společnosti na nákladním autě. 

Nákladní auto je každodenně v provozu a jedná se o dobrou formu, jak zaujmout 

potencionálního zákazníka. Za neplacenou reklamu lze považovat nezávislý časopis D-Test, 

který slouží k hodnocení i potravinářských výrobků. Tato reklama je sponzorována, kdy si 

 

Varšava 
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nezávislý časopis vybere určitý segment výrobků, které zahrne do svého testu. Díky této 

reklamě, společnost nevynakládá žádné finanční prostředky a dává zákazníkům povědomí o 

kvalitě jednotlivých výrobků (Šumbera, 2020). 

 

Obrázek 18: Reklama na nákladním autě 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podpora prodeje 

Do podpory prodeje je zařazen katalog zboží, který je jak v elektronické, tak tištěné podobě. 

Obsahem tohoto katalogu jsou obrázky s popisy produktů bez uvedení ceny. Katalog je velké 

míře využitelný na veletrzích jako propagační materiál. V pravidelných intervalech docházelo 

k ochutnávkovým akcím přímo v jednotlivých prodejnách. Ochutnávka zahrnovala ochutnávku 

vzorku jednotlivého druhu hořčice, s možností následné koupě za zvýhodněnou cenu. Dále 

společnost vynakládá své finanční prostředky na upoutávací letáky v obchodním řetězci 

Hruška. Tato reklama stojí společnost několik tisíc korun. V obchodním řetězci Billa si 

společnost platí rozhlasové poutače. Jde o formu rozhlasové reklamy přímo na prodejně, která 

informuje o společnosti samotné a také o jejích výrobcích (Šumbera, 2020). 

Public relations 

Z hlediska sponzoringu nedochází ze strany společnosti k žádné aktivitě nebo podpoře ve formě 

finančních prostředků nebo darů. Každoročně probíhá výroba reklamních předmětů a darů 

s logem a názvem společnosti, které jsou předány obchodním partnerům jako poděkování za 

spolupráci v minulém roce (Šumbera, 2020). 
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Přímý marketing 

Z hlediska přímého marketingu je na vyžádání dostupný katalog, který lze odeslat na mailovou 

adresu. Jiný přímý marketing ve formě reklamy v televizi, jiných katalogů nebo letáků ať už 

adresných nebo neadresných společnost momentálně nevyužívá (Šumbera, 2020). 

Osobní prodej 

Společnost nemá žádného obchodního zástupce pro styk s potencionálními obchodními 

partnery. Osobní prodej si zajišťuje sám jednatel společnosti, který komunikuje se zákazníky a 

hledá vhodné příležitosti k navázání spolupráce s dalšími odběrateli. Na obchodní schůzky se 

jednatel dopravuje služebním vozem (Šumbera, 2020). 

3.5 SWOT analýza 

Pro celkové shrnutí předchozích analýz vnitřního a vnějšího okolí byla využita SWOT analýza, 

která odhaluje silné a slabé stránky uvnitř podniku a identifikuje příležitosti a hrozby z vnějšího 

okolí podniku. 

 Silné stránky 

K silným stránkám společnosti patří jednoznačně silné regionální rozšíření trhu hlavně na 

Moravě a ve Slezsku, kde společnost dodává své zboží do několika obchodních řetězců jako 

Hruška, Globus nebo Makro. Za svoji mnohaletou existenci si společnost vybudovala jméno na 

trhu a velmi dobrou vyjednávací pozici pro proražení do prodejen obchodních řetězců. Velkou 

výhodou je osobní známost jednatele s jednotlivými manažery prodejen. 

Další silnou stránkou společnosti je tradiční značka PIKANT, která díky svému jménu a kvalitě 

svých výrobků se dostala do povědomí mnoha potencionálních zákazníků a odběratelů 

především na Moravě a ve Slezsku, kteří chtějí navázat spolupráci a sami oslovují společnost 

s dotazem a podmínkami o možnosti navázání spolupráce. 

Nedílnou součástí silné stránky je znalost problematiky výroby, kterou obstarávají jak  
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kvalifikovaní zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují takřka od začátku jeho vzniku v čele 

s jednatelem vzdělaným v oboru potravinářská chemie, tak i znalost postupů, předpisů a norem 

pro výrobu v potravinářském průmyslu s kterou je každý zaměstnanec seznámen a proškolen. 

V neposlední řadě lze za silnou stránku považovat pružnost změn výroby, kdy dochází 

k nastavení výrobní linky dle požadavků na výrobu. Společnost může vyrábět například pouze 

určitý druh sortimentu, zkoušet nové produkty nebo takřka vše dle požadavků zákazníka. 

 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti lze zařadit slabou distribuci převážně v Čechách. Distribuce je 

uskutečňována pouze do hlavního města Prahy do obchodního řetězce Globus jako kolektivní 

smlouva. Pro společnost oslovení dalších potencionálních odběratelů v Čechách zatím nemá 

příznivý význam z důvodu vysoké konkurence, která poskytuje svoji výrobu převážně 

v Čechách a má mnohonásobně vyšší zastoupení na trhu. 

Jak už bylo převážně zmíněno společnost je zalistována pouze u části řetězců, což lze považovat 

za slabou stránku, neboť jí unikají významné spolupráce, tržby a image. Z dalších větších 

řetězců, kde nemá společnost své zastoupení výrobků, můžeme řadit Tesco, Kaufland, Lidl  

a další. 

K další slabé stránce patří neposkytnutí garance kvality výroby neboli ISO normy. Společnost 

nehodlala si tuto normu pořídit z důvodu nepotřebnosti a zbytečnosti. V současné době už 

takřka každý podnik vlastní nebo garantuje normy kvality. 

V oblasti marketingu je považována slabá stránka v slabé až takřka nulové podpoře prodeje. 

Podpora prodeje směřována do maloobchodní činnosti zahrnuje slevy z obvyklých ceníkových 

cen, na které společnost takřka nereaguje, neboť se při vyjednávání o slevy dostává na výrobní 

náklady. Podpora prodeje směřována na spotřebitele používá nástroje jako vzorky nebo 

ochutnávky zdarma. Taková akce ve velkých obchodních řetězcích je k vidění zhruba 1x za rok 

a její účinek nepřináší potřebnou zpětnou vazbu. 

Za další slabou stránku lze zařadit vysoký podíl ruční práce při výrobě a zastaralá technologie. 

Linka společnosti prošla inovací. Je částečně automatická pro plnění sklenic a součástí je 

pojízdný pás, nicméně ostatní úkony obstarávají zaměstnanci společnosti. K ručním pracím, 

kde jsou potřeba zaměstnanci, patří uzavírání víček u sklenic, etiketování a skládání naplněných 

sklenic na připravenou paletu. 
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 Příležitosti 

Mezi příležitosti na trhu patří navázání kooperace se silným zahraničním partnerem. Silný 

zahraniční partner může svými zkušenostmi a kontakty navázat spolupráci s obchodními 

partnery v cizích zemích. Na druhé straně navázání spolupráce se zahraničním partnerem lze 

také pochopit jako vložení finančních prostředků do společnosti za účelem zlepšení výrobního 

procesu neboli inovace nebo pořízení nových automatizovaných linek. 

Druhou zásadní příležitostí je citlivost spotřebitele na reklamu a podporu prodeje. Reklama je 

základní marketingový nástroj k oslovení nových potencionálních zákazníků. Spotřebitelský 

trh je otevřený všem druhům reklamy a propagaci zboží společnosti. 

Další možnou příležitostí pro společnost je postupný odchod slabších konkurentů z trhu. Malé 

výrobní podniky, které mají minimální procentní zastoupení na trhu, nemohou svými výrobky 

ani cenou konkurovat stálým, zaběhnutým společnostem. Jejich postupný odchod z trhu 

zvyšuje další příležitost společnosti rozvíjet svou výrobu a distribuci. 

 Hrozby 

Za potencionální hrozby společnosti lze zařadit veškerou konkurenci na trhu, která nabízí svůj 

produkt za nižší cenu. U dvou velkých konkurentů jako jsou Alba, s. r. o. a KAND, s. r. o. je to 

dáno tím, že obě společnosti dodávají své výrobky na trh v plastových kelímcích. Plastové 

kelímky jsou přirozeně méně nákladné než skleněné sklenice. Druhým faktorem nízké ceny je 

vyjednávací síla a méně kvalitní suroviny.  

Další hrozba pro společnost nastává v potencionální vyjednávací síle koncentrovaných 

distributorů neboli klíčových zákazníků jako jsou velké obchodní řetězce. Vyjednávací síla 

zákazníků může omezit nebo zcela uzavřít výrobní podnik. 

V úvahu musíme brát také dovoz zboží ze Slovenska a Polska, které momentálně ve velké míře 

neohrožují české společnosti, ale v budoucnu díky své ceně by mohly zaujmout výhradní 

postavení na trhu. 

Klesá prodejnost zboží z důvodu výskytu náhražek a možných substitutů jako jsou omáčky, 

dresinky a kečupy. 

Zvýšený nárok na potraviny – platnost Zákona o potravinách. Zvyšování nároků vede 

k zvyšování nákladů a promítnutí do celkové ceny. 
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3.5.1 Hodnocení SWOT analýzy 

Tabulka 12: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

S SILNÉ STRÁNKY W SLABÉ STRÁNKY 

S1 Regionální rozšíření trhu W1 

Distribuce především na severní a jižní 

Moravě, v Čechách je zastoupena 

konkurence 

S2 Tradiční značka PIKANT W2 Zalistování pouze u části řetězců 

S3 Znalost problematiky výroby W3 
Závod nemůže poskytnout garance 

kvality výroby (ISO normy) 

S4 Pružnost změn výroby W4 Slabá podpora prodeje 

 
 

W5 
Vysoký podíl ruční práce při výrobě, 

zastaralá technologie 

O PŘÍLEŽITOSTI T HROZBY 

O1 
Navázaní kooperace se silným 

zahraničním partnerem 
T1 

Konkurence nabízí podobný produkt za 

nižší cenu 

O2 
Citlivost spotřebitele na reklamu a 

podporu prodeje 
T2 

Vysoká vyjednávající síla 

koncentrovaných distributorů (klíčoví 

zákazníci) 

O3 
Postupný odchod slabších konkurentů 

z trhu 
T3 Dovoz ze Slovenska, Polska 

  T4 Klesá prodejnost 

  
T5 

Zvýšené nároky na potraviny – platnost 

Zákona o potravinách 

 

Hodnocení SWOT analýzy je provedeno přidělením váhy jednotlivých položek. Tato váha 

vyjadřuje důležitost položky v rámci dané kategorie. Celkový součet vah v jedné kategorii musí 

být roven 1. Čím je hodnota váhy vyšší, tím větší má daná položka důležitost a naopak. 

Hodnocení faktorů interní analýzy: Každá položka S (Silné stránky) a O (Příležitosti) je 

ohodnocena na škále, která se zpravidla pohybuje v rozmezí 1 až 5. Hodnota 1 popisuje stav 

nejnižší spokojenosti s daným prvkem. Hodnota 5 naopak vyjadřuje nejvyšší spokojenost. 
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Hodnocení faktorů externí analýzy: Analogicky jsou hodnoceny prvky W (Slabé stránky) a 

T (Hrozby), kdy je využito stejné stupnice jako u hodnocení interních faktorů v rozmezí 1 až 5. 

Poté hodnota 1 odpovídá nejnižší nespokojenosti a hodnota 5 vyjadřuje nejvyšší nespokojenost. 

Tímto způsobem jsou ohodnoceny jednotlivé prvky a v každé kategorii je u každé položky 

hledán součin příslušné váhy a hodnocení. Jakmile jsou tyto součiny zjištěny, za každou 

kategorii je provedena suma těchto součinů. 

Tabulka 13: Hodnocení silných a slabých stránek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Váha Hodnocení 
Součin 

(VxH) 

Suma 

součinů za 

kategorii 

S1 Regionální rozšíření trhu 0,2 3 0,600 

3,800 
S2 Tradiční značka PIKANT 0,4 4 1,600 

S3 Znalost problematiky výroby 0,2 5 1,000 

S4 Pružnost změn výroby 0,2 3 0,600 

W1 

Distribuce především na severní a 

jižní Moravě, v Čechách je 

zastoupena konkurence 

0,4 4 1,600 

3,400 

W2 Zalistování pouze u části řetězců 0,3 4 1,200 

W3 

Závod nemůže poskytnout 

garance kvality výroby (ISO 

normy) 

0,1 1 0,100 

W4 Slabá podpora prodeje 0,1 3 0,300 

W5 
Vysoký podíl ruční práce při 

výrobě, zastaralá technologie 
0,1 2 0,200 
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Tabulka 14: Hodnocení příležitostí a hrozeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Váha Hodnocení 
Součin 

(VxH) 

Suma 

součinů za 

kategorii 

O1 
Navázaní kooperace se silným 

zahraničním partnerem 
0,5 2 1,000 

2,400 O2 
Citlivost spotřebitele na reklamu a 

podporu prodeje 
0,3 2 0,600 

O3 
Postupný odchod slabších 

konkurentů z trhu 
0,2 4 0,800 

T1 
Konkurence nabízí podobný 

produkt za nižší cenu 
0,25 3 0,750 

3,750 

T2 

Vysoká vyjednávající síla 

koncentrovaných distributorů 

(klíčoví zákazníci) 

0,35 5 1,750 

T3 Dovoz ze Slovenska, Polska 0,05 1 0,050 

T4 Klesá prodejnost 0,25 4 1,000 

T5 
Zvýšené nároky na potraviny – 

platnost Zákona o potravinách 
0,1 2 0,200 

 

Interní faktory (IFE) = 𝛴 𝑆𝑖𝑙𝑛é 𝑠𝑡𝑟á𝑛𝑘𝑦 + 𝛴 𝑆𝑙𝑎𝑏é 𝑠𝑡𝑟á𝑛𝑘𝑦 

Interní faktory (IFE) = 3,800 + 3,400 = 7,200 

Externí faktory (EFE) = 𝛴 𝑃ří𝑙𝑒ž𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝛴 𝐻𝑟𝑜𝑧𝑏𝑦 

Externí faktory (EFE) = 2,400 + 3,750 = 6,150 

Výsledná hodnota SWOT analýzy je rovna bilancí mezi interními a externími faktory. Tato 

bilance je: 

Bilance = = 𝑰𝒏 + 𝑬𝒙 = (𝟑, 𝟖𝟎𝟎 + 𝟑, 𝟒𝟎𝟎) − (𝟐, 𝟒𝟎𝟎 + 𝟑, 𝟕𝟓𝟎) = 𝟏, 𝟎𝟓𝟎 

Z dosaženého výsledku, který je roven 1,050 je vhodné zaměřit se na posilování interních 

faktorů, převážně silných stránek. Ve vazbě na SWOT strategie je vhodné minimalizovat 

hrozby. Na základě dosažených hodnot se volí strategie ST – maximin.  
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3.6 Shrnutí analytické části 

Analytická část diplomové práce byla zhodnocena v několika dílčích krocích. V úvodní části 

byla představena společnost PIKANT Ostrava, s. r. o. Zde byly představeny základní údaje o 

společnosti, organizační struktura a informace o společnosti.  

V druhé části bylo rozebráno vnější a vnitřní okolí společnosti. Vnější prostředí bylo rozděleno 

na makroprostředí a mikroprostředí. K analýze makroprostředí byla použita metoda STEP 

rozšířená o ekologické faktory. Mikroprostředí bylo zhodnoceno pomocí metody Porterovy 

analýzy pěti sil. K analýze vnitřního prostředí byla použita metoda Interní analýzy 7S. 

V třetí části byla provedena analýza současného stavu marketingového mixu, který obsahoval 

4P. Na základě dosažených výsledků z uvedených analýz byla sestavena metoda SWOT 

analýza, ve které byly definovány silné a slabé stránky společnosti a identifikovány příležitosti 

a hrozby společnosti. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V závěrečné části diplomové práce byly popsány návrhy na zlepšení aktuálního 

marketingového mixu společnosti, které vycházely z dosažených analýz analytické části. 

Navržené návrhy marketingového mixu by měly přinést zvýšení konkurenceschopnosti a 

prosazení na zbytku tuzemského trhu. Jednotlivé návrhy marketingového mixu vychází 

převážně z dosažené SWOT analýzy. 

Z dosažených výsledků provedených analýz se zaměřilo na zlepšení dvou oblastí 

marketingových mixů, kterým je místo a propagace. Místo neboli distribuce po vlastní linii je 

ve společnosti za stálých podmínek nevýdělečná, proto bylo rozhodnuto implementovat nový 

návrh, který by měl přinést zlepšení jak ve finanční, tak provozní stránce společnosti. V oblasti 

propagace bylo navrženo umístit reklamu v rádiích a na billboardu. Tyto reklamy byly navrženy 

dle finančních možností společnosti, jsou dobře viditelné na mnoha místech, dají se využít tam, 

kde je zrovna potřeba, aby cílili na určitý segment zákazníků. 

4.1 Produkt 

V oblasti produktu nebyly odhaleny větší nedostatky. Společnost vyrábí standardní druhy 

hořčic, octu a lněného oleje s dlouholetou historií a značkou. Výrobní možnosti umožňují 

přizpůsobit výrobu i jiných druhů nebo příchutí hořčic dle požadavků zákazníka. 

4.2 Cena 

V rámci provedených analýz nebyly shledány větší nedostatky v oblasti ceny. Ceníková cena 

je nastavena jednatelem společnosti a není prostor ji výrazně upravovat při zachování 

požadované jakosti. Společnost je ve velké míře závislá na B2B trhu, jejichž zástupci řetězců 

mají velkou vyjednávací sílu a společnost se výrazně přizpůsobuje jejich požadavkům z důvodu 

zachování odbytu. 

4.3 Místo 

V oblasti distribuce bylo zaměřeno na problém nevytíženosti nákladního auta společnosti při 

rozvozu zboží po velkoobchodech a skladech po České republice. V návrhu bylo použito sdílet 

online databanku nákladních přeprav bez účasti dispečerů. Jednotlivé společnosti si zadávají 

poptávku a nabídku dle svých požadavků ohledně vytížení vozidla. Návrhy na distribuci jsou 

řešeny ve spolupráci s logisticky-přepravními společnostmi s využitím dispečerů nebo 

samotnou přepravou materiálu nebo zboží přímo mezi společnostmi bez třetích stran. 
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Společnost PIKANT, s. r. o. má v pronájmu nákladní automobil značky Mercedes ATEGO 

s nosností 5 tun. Nákladní automobil patří společníkovi Cukrovaru Vrbátky, a. s., která jej 

pronajímá společnosti PIKANT, s. r. o. formou provozního nájmu za 20 800 Kč bez DPH 

měsíčně.  

4.3.1 Raaltrans 

Společnost RAALTRANS je přední poskytoval informací o přepravách a volných vozech. Její 

strategií je vytvoření elektronické databanky s nabídkami nákladů a vozidel v rámci evropského 

regionu. 

Celý systém funguje na zakoupené licenci, která umožní společnostem nahlížet do portálu 

s nabídkami přeprav. Není pak nic jednoduššího, než si vybrat konkrétní přepravu dle 

preferencí a dojednat podmínky přímo s nabízenou společností (Raal.cz, 2020). 

Pro společnost PIKANT, s. r. o. se naskytuje výborná příležitost, jak zvýšit vytížení svého 

nákladního automobilu a zaměstnance. Zaměstnanec má denní plán rozvozu po Moravě a 

Slezsku. Přímý rozvoz probíhá do konkrétních poboček obchodního řetězce Globus na Moravě, 

které jsou v Olomouci, Opravě, Ostravě, Brně a Havířově a obchodní řetězec Hruška 

v Uherském Brodě. Tyto rozvozy jsou však nepravidelné a nákladní auto za vysoký pronájem 

stojí ve společnosti nevyužito a zaměstnanec společnosti neboli řidič pobírá plnou výši mzdy i 

přes nulovou vytíženost. 

Na obrázku číslo 19 je znázorněna ukázková verze databáze RAALTRANS volných přeprav. 

V tomto případě jsou brány v úvahu přepravy pouze po České republice z důvodu směnnosti 

řidiče, která je nastavena na 8 hodin ranní směny a zákonem stanovené maximální doby jízdy 

v dopravě nad 3,5 tuny. 
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Obrázek 19: Ukázková databáze RAALTRANS 

(Zdroj: Raal.cz, 2020) 

 

Tento koncept je doporučený převážně pro distribuci do Prahy, Brna, Olomouce, případně 

Uherského Hradiště, dle denního harmonogramu rozvoru řidiče do velkoobchodních skladů. 

Na zpáteční cestě do Ostravy, případně cestou do jiného města může společnost využít přepravu 

materiálu z nabízené databanky. Tato varianta distribuce zahrnuje přínosy, které jsou: 

 zvýšení vytíženosti nákladního automobilu v čase prostojů, 

 zvýšení vytíženosti nákladního automobilu při zpáteční cestě, 

 zvýšení tržeb společnosti, 

 zvýšení vytíženosti placeného zaměstnance měsíční mzdou v čase prostojů, 

 splátka pronájmu nákladního automobilu není závislá jen na podílu tržeb z výroby ale 

přepravě. 

Druhou variantu distribuce je možné využít při žádném plánovaném denním rozvozu. 

Společnost může předem nahlédnout do databanky převozů a na určité datum realizovat převoz 

materiálu z okolí Ostravska do bližších destinací po Čechách a Moravě. 

K přístupu do databanky převozů a využití tak jedné z mnoha nabídek převozů materiálu se 

musí společnost registrovat do seznamu firem a pořídit si licenci do registru nabídek převozů. 
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Tabulka 15: Ceník programového vybavení 

(Zdroj: Raal.cz, 2020) 

Verze 
Cena základního 

programu 

Modul 

kilometrovník 

Měsíční paušální 

cena za služby 

databanky 

RAALTRANS 

Vnitro CZ 3 900 Kč 1 000 Kč 500 Kč 

 

 V tomto návrhu byl použit modelový příklad pro výpočet nákladů, výnosů a zisku při 

přepravě materiálu z Ostravy do Brna a zpět, čistě v době prostoje nákladního automobilu, 

to znamená, že automobil neveze žádné zboží ze skladu společnosti PIKANT, s. r. o. do 

velkoobchodních řetězců. V příkladu byla použita pevně stanovená cenu za km. Druhá 

varianta byla s použitím ceny za europaletu zboží v rozměrech 120x80 cm. 

Tabulka 16: Výnosy za dopravu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výnosy 

20 Kč/km 8 000 Kč 

 

V tabulce číslo 16 je uveden výnos za přepravu materiálu při vytíženosti na trase z Ostravy do 

Brna a zpět. Cena vychází ze sjednané průměrné ceny za km v nákladní dopravě o hmotnosti 5 

tun. Při zohlednění trasy a možných zajížděk byla vzdálenost trasy nastavena na 400 km. 

Tabulka 17: Náklady na dopravu materiálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady na dopravu 

Pohonné hmoty 2 520 Kč 

Mzda řidiče s odvody 

zaměstnavatele 
1 280 Kč 

Mýto 528 Kč 

Nájem automobilu 1 040 Kč 

Licence databanky 25 Kč 

Celkové denní 

náklady 
5 393 Kč 
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Z tabulky číslo 17 lze vidět náklady na dopravu materiálu. Pohonné hmoty jsou vypočteny 

z průměrné spotřeby paliva, která činí 21 litrů/100 km. Průměrná cena nafty k 15. 3. 2020 byla 

30,190 Kč za litr. V návrhu se pracuje se zaokrouhlenou cenou za naftu na 30 Kč za litr. Mzda 

pracovníka je vyčíslena za 8 hodin práce i s odvody zaměstnavatele pro rok 2020, které činí 

33,8 %. Cena mýtného je vypočtena pro plánovanou trasu nákladního vozidla. Pro tento výpočet 

byla použita značka automobilu, trasa, počet náprav a emisní třída (Myto CZ, 2019). 

 

 

Obrázek 20: Dálnice, jejichž užití podléhá mýtnému 

(Zdroj: Myto CZ, 2019) 

Na obrázku číslo 20 jsou znázorněny úseky podléhající mýtnému při dopravě nad 3,5 tuny. 

Červená barva značí dálnice, které mýtnému podléhají, žlutá barva vyznačuje silnice 1. třídy, 

které mýtnému nepodléhají. Zvolená trasa přepravy z Ostravy do Brna je vyznačena modrou 

barvou a leží na zpoplatněném úseku dálnice v celkové délce 158,5 km (Myto CZ, 2019). 

Tabulka 18: Zisk za dopravu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zisk 

Výnosy 8 000 Kč 

Náklady 5 393 Kč 

Celkový denní zisk 2 607 Kč 

 

Z tabulky číslo 18 lze vyčíst, že celkový denní dosažený zisk společnosti za přepravu na trase 

Ostrava – Brno a zpět při vytíženosti na obou trasách je 2 607 Kč. Denní zisk by výrazně zlepšil 
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celkové hospodaření společnosti. Za takto stanovených podmínek by si nákladní automobil  

a zaměstnanec sám na sebe vydělal bez dotování, které je obsaženo v celkové prodejní ceně 

zboží. 

Tabulka 19: Celkový roční zisk za přepravu 

(Zdroje: Vlastní zpracování) 

Celkový roční zisk 

Výnosy 960 000 Kč 

Náklady 647 160 Kč 

Jednorázové náklady 

na programové 

vybavení 

4 900 Kč 

Celkový zisk 307 940 Kč 

 

V tabulce číslo 19 je nastíněný dosažený celkový roční zisk za dopravu. Závozy na trase 

Ostrava – Brno a zpět se průměrně uskuteční 10 x za měsíc, což dělá 120 závozů za rok. Při 

stabilní ceně 20 Kč za kilometr a konstantních nákladech společnost generuje celkový roční 

zisk za dopravu 307 940 Kč, což pro společnost, která má průměrný roční čistý zisk cca 

1 200 000 Kč, představuje výrazné zlepšení marketingového mixu v oblasti distribuce. 

 Druhý modelový příklad pracuje s vytížeností nákladního automobilu pouze na zpáteční 

trase mezi Brnem a Ostravou. Ze skladu společnosti PIKANT, s. r. o. vyjíždí naložené auto 

paletami hořčic do velkoobchodního skladu v Brně. Cestou zpátky je nevyužito. V rámci 

eliminace nákladů na zpáteční cestu, které za jinak nezměněných podmínek jsou obsažené 

v prodejní ceně bylo navrženo vytížení nákladního automobilu na zpáteční cestu. 

Tabulka 20: Návrh ceny převozu zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh ceny převozu 

Paletové zboží po 1 

tuně na paletě 
900 Kč/paleta 

  

Z tabulky číslo 20 lze vyčíst, že návrh neuplatňuje smluvenou sazbu za km ale smluvenou 

částku, konkrétně 900 Kč za europaletu zboží. Cena za paletu vychází z průměrných cen 
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konkurence spedičních společností. Mercedes ATEGO je schopný pojmout až 5 ks europalet 

v maximální hmotnosti 5 tun. 

Tabulka 21: Kalkulace pro zpáteční dopravu zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výnosy 

5 ks europalet na 

nápravě 
4 500 Kč 

Náklady 

Pohonné hmoty 1 260 Kč 

Mzda řidiče s odvody 

zaměstnavatele 
640 Kč 

Mýto 264 Kč 

Nájem automobilu 520 Kč 

Licence databanky 25 Kč 

Celkové denní 

náklady 
2 709 Kč 

Celkový denní zisk 1 791 Kč 

 

V tabulce číslo 21 lze vidět kalkulaci dopravy pro využití nákladního auta na zpáteční cestě 

z Brna do Ostravy. Při plném naložení nákladního auta pěti europaletami je smluvený výnos 

nastavený na 4 500 Kč. Jednotlivé náklady se rozmělní, neboť jednu jízdu dle denního 

harmonogramu musel řidič absolvovat bez ohledu na vynaložené náklady. Zjednodušeně lze 

říci, že náklady na závoz zboží dle denního harmonogramu jsou již obsaženy v prodejní ceně 

zboží. Díky tomuto návrhu lze dosáhnout snížení vynaložení nákladů nebo v lepším případě 

pro společnost generovat zisk z dopravy. 

4.4 Propagace 

V oblasti propagace společnost takřka nevyužívá žádnou dostupnou mediální formu reklamy 

na své produkty. Hlavní důvod nevyužití masivní propagace je ve finanční stránce. Nové návrhy 

zlepšení této části marketingového mixu vycházejí z ekonomického hlediska společnosti, které 

může vynaložit. 
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V tomto návrhu byly využity tři různé typy reklamních sdělení. Reklamní spot v rádiích za 

účelem informace o produktech. Tento typ reklamy by bylo vhodné upřednostnit v slabších 

měsících odbytu, jako jsou září, říjen, leden a únor. Druhý typ reklamy je umístit reklamu na 

reklamní plochu u frekventované komunikace. Tato reklama by měla mít za úkol upoutat 

pozornost řidičů a cestujících a zviditelnit společnost jako takovou. Tento návrh by bylo vhodné 

uplatnit naopak v měsících s rostoucím odbytem prodeje, jako jsou březen, duben, květen 

červen a červenec. Třetí návrh obsahuje vymezený prostor v kulinářském časopisu, který je 

cílený převážně na ženy středního věku se zájmem o vaření z lokálních surovin. 

4.4.1 Reklamní spot v rádiích 

Tento druh reklamy je ideálním řešením pro menší podniky s méně náročným finančním 

zatížením a masivním oslovením potencionálních zákazníků. Rozhlasové vysílání je dostupné 

uživatelům takřka v každém prostředí, ať v práci, doma nebo autě. Dobře namluvená  

a zpracovaná zvuková stopa dokáže posluchače zaujmout a působí jako efektivní forma reklamy 

o povědomí značce nebo produktu. 

Výrobu reklamního spotu mají na starost reklamní agentury, nebo je součástí rozhlasového 

vysílání. Náklady na výroby reklamního spotu se pohybují v řádech tisících korun.  

Tabulka 22: Kalkulace reklamního spotu reklamní agenturou 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Studio fresh, 2020) 

 Kalkulace reklamního spotu 

 Příplatek Cena bez DPH 

Základní cena spotu 2 000 Kč - 

4 000 Kč 

Délka nahrávky v 

sekundách 
20 NE 

Počet hlasů 1 NE 

Celoplošné vysílání ANO + 2000 Kč 

Žánr podkresu Z databáze NE 

Textový návrh spotu 

agenturou 
NE - 

 

V tabulce číslo 22 lze vidět vynaložené náklady na výrobu reklamního spotu použitého 

k rozhlasovému vysílání do rádia. V tomto případě se jedná o výrobu 20 sekundového spotu. 

Základní cena spotu činí 2 000 Kč bez DPH v možné celkové délce pasáže až 35 sekund. 
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V rámci ušetření finančních zdrojů se jedná o základní verzi reklamního spotu. Základní cena 

spotu obsahuje jeden mužský mluvený hlas a žánr podkresu již v ceně. Jediný příplatek, který 

je zde navržen je pro celoplošné vysílání v hodnotě 2 000 Kč. Textový návrh si společnost 

dokáže vytvořit sama. Do 20 sekundového vstupu by měl být text jasný, stručný a výstižný. 

Celkové náklady na mluvený 20 sekundový spot jsou vyčísleny na 4 000 Kč bez DPH. 

Pro tento návrh byly srovnány dvě rozhlasová média. Rádio Petrov zastoupené na jižní Moravě  

a Vysočině zaměřené na posluchače od 30 let. Hrají převážně jak české, tak, světové starší hity. 

Rádio Impulz pro severní Moravu, jižní Moravu – Brno a Prahu a střední Čechy vysílá celý den 

české písničky, převážně z 60. až 80. let dvacátého století. Tyto stanice byly vybrány 

v návaznosti na věkovou strukturu posluchačů. Jedná se převážně o starší a střední generaci 

posluchačů, kterou je nutné oslovit touto formou reklamy. Implementace nového návrhu cílená 

převážně na mladou generaci a jiných typů rádií, by nepřinesla tak toužený předpoklad přilákání 

nových zákazníků jako u starší generace, která je stále nakloněna ke konzumaci hořčice před 

kečupy a jinými druhy omáček. 

Tabulka 23: Srovnání vysílání reklamních spotů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Impuls Rááádio, Rádio Petrov, 2020) 

Rádio 
Časové rozmezí 

vysílání 

Cena za 20 

sekundový spot bez 

DPH 

Místo v bloku 

Petrov 6 - 18 520 Kč Poslední + 20 % ceny 

Impulz severní 

Morava 
6 - 9 2 080 Kč - 

Impulz jižní Morava 

- Brno 
6 – 9 1 760 Kč - 

Impulz Praha a 

střední Čechy 
9 -12 4 480 Kč - 

 

V tabulce číslo 23 je srovnání dvou rozhlasových rádií, které měli volně dostupnou cenu za 

reklamní spot a možnost výběru času vysílání. Časové rozmezí vysílání jsou vybrány na základě 

poslechovosti posluchačů. K 15. 5. 2019 celoplošně rádio Impulz poslouchalo více než milion 

posluchačů denně a regionální rádio Petrov 91 tis. posluchačů (Mediaguru 2019). 
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Tabulka 24: Náklady na vysílání spotu v jednotlivých rádiích 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Impuls Rááádio, Rádio Petrov, 2020) 

Rádio 
Jednotková cena 

bez DPH 
Frekvence vysílání 

Celková měsíční 

cena bez DPH 

Petrov 624 Kč 1x týdně 2 496 Kč 

Impuls severní 

Morava 
2 080 Kč 1x týdně 8 320 Kč 

Impuls jižní Morava 

- Brno 
1 760 Kč 1x týdně 7 040 Kč 

Impuls Praha a 

střední Čechy 
4 480 Kč 1x 14 dní 8 960 Kč 

Celková cena 26 816 Kč bez DPH/měsíc 

 

V tabulce číslo 24 je vyjádřený možný návrh reklamního sdělení prostřednictvím rozhlasových 

vysílání. Jednotková cena je cena za jednu stopovou linku ve vybraném rádiu a vybraném 

časovém rozmezí. Frekvence vysílání je nastavena na jeden reklamní spot týdně u Prahy  

a středních Čech jednou za čtrnáct dní. Frekvence vysílání zohledňuje finanční možnosti 

společnosti. Reklamní spot jednou týdně vysílaný převážně na Moravě a Vysočině dokáže je 

dostatečný k oslovení dalších potencionálních spotřebitelů. V Praze a středních Čechách je 

reklama dostatečná ve frekvenci jednou za čtrnáct dní i z důvodu mnohonásobné poslechovosti 

posluchačů. Celková měsíční cena za jednotlivé reklamní spoty zohledňuje 20 pracovních dní 

a čtyři týdny. Celková měsíční cena v dané frekvenci vysílání a určitém čase je vyčíslena na 

28 816 Kč bez DPH. Tato částka je pro společnost vysoká, a však reálná proto bych doporučil 

reklamu zařadit v období, kdy klesá odbyt a prodej. Jedná se výhradně o podzimní a zimní 

měsíce roku jako jsou září, říjen, leden a únor. 

4.4.2 Reklamní plocha 

Areál společnosti se nachází v městské části Ostrava – Třebovice, která je označována jako 

jeden z malých městských obvodů Ostravy. Jelikož se společnost nachází na samém konci 

příjezdové cesty, může být orientace pro nového partnera a zákazníka značně obtížná.  

Návrhem pro zkvalitnění orientace pro příjezd do společnosti je zavedení reklamy, poutače 

nebo billboardu u hlavní příjezdové komunikace. Tento billboard by byl využit v mnoha 

směrech jako informační, navigační a reklamní. 



78 

 

 

Obrázek 21: Návrh reklamní plochy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na obrázku číslo 21 je zobrazený možný grafický návrh použitý na billboardovém reklamním 

sdělení u hlavní komunikace. V grafickém návrhu vyniká hlavní produkt s viditelným názvem 

společnosti. Pozadí je doplněno o vzor dřeva a hořčičná semena, které dodají potřebnou 

atraktivitu k zaujetí. Tento způsob reklamy se dá využít v jakémkoliv městě, kde je potřeba 

zviditelnit jak produkt, tak samotnou společnost. 

Reklamní plocha byla vybrána na hlavní komunikaci spojující městskou část Ostrava – Poruba 

s nádražím Ostrava – Svinov a dále do Ostravy – Centrum. Jedná se o velmi lukrativní  

a strategickou polohu pro poskytnutí reklamy. Z obou dvou směrů jsou vystavena větší 

obchodní centra, konkrétně OC Tesco a supermarket Albert s dalšími menšími obchody a 

restauracemi.  

Na obrázku číslo 22 je zobrazeno umístění reklamy na reklamní ploše číslo N032. Umístění 

reklamní plochy je situováno v samotném centru Ostravy – Poruby a sídlo společnosti je pouze 

2 km vzdálené od reklamní tabule. Na umístění panelu je potřeba reklama o rozměrech  

5,1 x 2,4 metrů. Reklama je umístěna na silnici první třídy. V okolí se nacházejí supermarkety, 

MHD, pošta, obchodní dům a čerpací stanice. Viditelnost je dostupná přes 100 m a denně na 

komunikaci projede kolem 33 347 aut plus několik linek autobusů a tramvají. 
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Obrázek 22: Reklamní plocha č. N032 

(Zdroj: Zpracováno dle: Narwall, 2020) 

Cena měsíčního pronájmu reklamní plochy typu billboard s instalací se pohybuje v rozmezí od 

3 500 – 8 000 Kč v závislosti na lokalitě, umístění, viditelnosti a průjezdnosti aut. Konkrétní 

ceník na každou individuální reklamu není známý. Na kalkulaci ceny navrhované reklamy byl 

použit odhad v závislosti na výše uvedených faktorech. V tomto případě byla vybrána jedna 

z nejdražších reklamních ploch z důvodu lokality, dostupnosti a viditelnosti proto bylo 

vycházeno z měsíčního pronájmu kolem 6 000 – 8 000 Kč. 

Tabulka 25: Náklady na billboard 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Narwall, 2020) 

Druh Cena Doba 

Billboard 6 000 – 8 000 Kč 1 měsíc 

Celková cena za rok 72 000 – 96 000 Kč 12 měsíců 

Celková cena za ½ roku 36 000 – 48 000 Kč 6 měsíců 

   

V tabulce číslo 25 byly uvedeny celkové náklady na instalaci a provoz billboardu u silnice první 

třídy. Z dosažené ceníkové ceny nemá reklamní společnost uvedenou žádnou slevu při využití 

delšího časového období reklamy, tudíž by bylo vhodné vytvořit reklamní billboard na období 

maximálně šest měsíců a kratší z důvodu převážně sezónní záležitosti produktů společnosti. Za 

nejvhodnější období reklamy jsou považovány měsíce březen až červen před letní sezónou a 

konec roku, kdy každoročně stoupají tržby společnosti. 
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Tabulka 26: Tržby v jednotlivých měsících a letech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Výročních zpráv) 

Tržby v jednotlivých měsících (v tis. Kč) 

Měsíc/Rok 2016 2017 2018 2019 

Březen 2 245 Kč 2 081 Kč 2 222 Kč 1 864 Kč 

Duben 2 792 Kč 2 065 Kč 2 841 Kč 2 838 Kč 

Květen 1 814 Kč 2 602 Kč 2 199 Kč 2 369 Kč 

Červen 2 594 Kč 2 277 Kč 2 019 Kč 2 090 Kč 

Listopad 2 384 Kč 1978 Kč 2 034 Kč 2 120 Kč 

Prosinec 2 816 Kč 2 697 Kč 2 355 Kč 2 980 Kč 

„Letní měsíce“ 9 445 Kč 9 025 Kč 9 281 Kč 9 161 Kč 

„Zimní měsíce“ 5 200 Kč 4 675 Kč 4 389 Kč 5 100 Kč 

Tržby za 

vybrané měsíce 
14 645 Kč 13 700 Kč 13 670 Kč 14 261 Kč 

 

Tabulka číslo 26 ukazuje vývoj tržeb v „letních“ měsících březen, duben, květen a červen před 

zahájením letní sezóny, kdy je objem tržeb nejvyšší a proto je nutné dále rozvíjet a propagovat 

výrobky k dosažení vyšších objemů. Stejná situace nastává v „zimních“ měsících listopad a 

prosinec, kdy jsou hořčice používány hlavně do výroby bramborových salátů a podobně. 

Po zavedení billboardové reklamy je optimistický měsíční odhad zvýšení tržeb o 10 %.  

Tabulka 27: Tržby za vybrané měsíce po 10 % zvýšením 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2016 2017 2018 2018 

Tržby za 

vybrané měsíce 

po 10 % zvýšení 

(v tis. Kč) 

16 109,5 Kč 15 070 Kč 15 037 Kč 15 687 Kč 

 

V tabulce číslo 27 jsou vyčísleny odhadované očekávané tržby po 10 % nárůstu. Při 

optimistické variantě v nejvíce prosperujících měsících by společnost vykázala o 5 627, 5 tis. 

Kč vyšší tržby než před zavedenou změnou, což by pro společnost znamenalo velmi dobré 

zlepšení finanční stránky. 
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Graf 4: Tržby ve vybraných měsících před zvýšením a po zvýšení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.4.3 Časopis Gurmet 

Velký prostor pro zviditelnění produktů společnosti, spojených s lahodnými recepty, se nachází 

v kulinářském časopise Gurmet. Časopis obsahuje módní trendy skvělých receptů a životního 

stylu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, ověřené informace a cenné tipy. Čtenářům přináší 

vedle originálních a vyzkoušených receptů také rozhovory, reportáže, osobní zpovědi a příběhy 

lidí, kteří jsou v této oblasti aktivní a inspirativní. Časopis vychází každý měsíc. Dle výzkumu 

společnosti Mediam a Stem/mark nejnovější data ukazují, že čtenost časopisu Gurmet za období 

1. 1. 2019 až 31. 12. 2019 je vyčíslena na 79 000 čteností na jedno vydání časopisu (Median, 

2020). 
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Tabulka 28: Předlatné časopisu Gurmet 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Mojepredplatné, 2020) 

Předplatné Cena 

Gurmet – 1 rok 449 Kč 

Gurmet – 1 rok + kuchařka a krabička na 

recepty 
529 Kč 

Gurmet – 1/2 roku 238 Kč 

Gurmet – 1/4 roku 128 Kč 

Gurmet – 2 roky 898 Kč 

 

Na obrázku číslo 23 je zobrazený možný grafický návrh vytvořený ve volně dostupném 

programu Canva na tvorbu různých druhů, ať už reklamních nebo jiných sdělení. Vytvořený 

návrh je připravený pro vložení do časopisu Gurmet a jeho následného tištěného vydání. 

Grafický návrh obsahuje samotný recept na přípravu hlavního chodu spojený s výhradním 

zastoupením hořčice Pikant. V grafickém návrhu je také zakomponovaný druh hořčice, který 

je pro vaření tohoto pokrmu důležitým aspektem a zároveň splňuje cíl reklamy a upoutání 

pozornosti. V dolní části návrhu jsou zobrazeny stránky společnosti, kde se může nový 

potencionální zákazník dozvědět více informací o nabízených produktech společnosti. 

Pro tento návrh se předpokládá pronájem inzertního místa v časopisu v rozměrech 180 x 116 

cm, což odpovídá 1/2 vnitřní strany časopisu. Cena jednoho měsíčního vydání časopisu je 

stanovena na 95 000 Kč bez DPH. Uzavírka podání objednávek pro následující vydání je 

stanovena nejpozději na 21 dní před dalším vydáním (Vltava Labe Media, 2020). Časopis je 

vydáván měsíčně, obsahuje letní a zimní pokrmy a další cenné rady a tipy. Je na uvážení 

jednatele společnosti, ve kterém časovém období by se rozhodl tento styl reklamy použít. 
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Obrázek 23: Recept s reklamou v časopise Gurmet 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.5 Časový harmonogram 

Pro úspěšnou realizaci návrhů musí být sestaven časový harmonogram. Pro výše uvedené 

návrhy z oblasti marketingového mixu byl vytvořen následující časový harmonogram, který 

uvažuje zahájení realizace návrhů od června roku 2020 až do května roku 2021. Jelikož 

v současné době procházíme složitým obdobím nejistoty ekonomiky z důvodu pandemie 

Covid-19, je tento časový harmonogram návrhů sestaven na základě možného odhadu, než se 

celá pandemická situace v zemi vyvine. 
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Tabulka 29: Časový harmonogram realizace návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2020 2021 
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Raaltrans             

Reklamní spot              

Reklamní tabule             

Časopis Gurmet             

 

V tabulce číslo 29 šedá barva zvýrazňuje zahájení jednotlivých realizací návrhu v konkrétním 

měsíci a roce dle optimálního ročního období a doporučení. 

V červnu 2020 bude zahájen návrh distribuce přes aplikaci Raaltrans, která potrvá celých 12 

měsíců. Tento návrh není nijak závislý na ročním období nebo větších nákladech společnosti. 

Při stanovení většího počtu měsíčních závozů by jednatel společnosti musel přijmout dalšího 

pracovníka nebo dát kompetence některému z méně vytížených zaměstnanců. Zároveň 

v červnu 2020 bude zahájena reklamní tabule, která dále bude obnovena v listopadu, prosinci, 

březnu, dubnu a květnu následujícího roku tj. 2021. V září až říjnu 2020 vykryje absenci 

reklamní tabule reklamní spot v rádiích, který bude pokračovat i v lednu a únoru roku 2021. 

Všechny výše uvedené realizace návrhů bude mít na starost jednatel společnosti, protože 

společnost nemá marketingové oddělení. Poslední návrh bude realizován nezávisle na všech 

ostatních návrzích v intervalu 6 měsíců. Návrh reklamy v časopise Gurmet počítá se začátkem 

v září 2020 a v únoru 2021. Tento návrh realizace by měl v kompetenci externí IT specialista 

společnosti. 

4.6 Celkové přínosy návrhů 

Celkové přínosy návrhů se dělí na dva druhy, a to finanční a nefinanční. 

 Finanční 

Za klíčový finanční přínos byl považován návrh v oblasti distribuce, který pracuje se sdílenou 

databankou nákladní dopravy. Počáteční investice byly v řádech tisíců korun, a to pouze na 

zakoupení potřebného softwaru a licence pro realizaci nabídky a poptávky převozu materiálu. 

Při optimální variantě a vykrytí prostojů, kdy nákladní automobil společnosti stojí v podniku  
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a nemá žádný plánovaný pravidelný rozvoz, dokáže společnost sjednat až 10 převozů materiálu 

za měsíc po Moravě a Slezsku. Při této variantě stálé ceny 20 Kč za km a denního nájezdu 400 

km by společnost generovala zhruba 308 000 Kč zisku. Druhá navrhovaná varianta počítá 

s vyplněním nákladního prostoru při zpáteční cestě. Při této variantě by byl nárůst zisku  

o 215 000 Kč. Obě varianty pracují s optimistickou úvahou, nicméně jakékoli generování zisku 

z dopravy společnosti je velkou výhodou. 

Další návrhy jako jsou reklamní spoty v rádiích, reklamní tabule a propagace v časopisu lze 

pouze optimisticky odhadnout možný vývoj nárůstu tržeb po realizaci těchto návrhů. Finanční 

stránku těchto návrhů si společnost musí vyhodnotit po účetní uzávěrce. 

 Nefinanční 

Každá reklama nese s sebou nějaké potřebné náklady na její vynaložení, ale umí také přilákat 

potencionálního zákazníka a zvýšit povědomí o společnosti, jejich výrobcích a případně kvalitě 

výrobků. Navržený reklamní billboard dokáže zaujmout svou pestrostí, barevností a zvýší 

zájem zákazníka. Po zavedení návrhů byla mezi nefinanční přínosy zařazena větší povědomost 

o společnosti, udržitelná kvalita produktů a celková spokojenost jednatele s chodem 

společnosti. 

4.7 Vyjádření managementu k návrhům 

V této podkapitole bylo popsáno vyjádření jednatele společnosti k jednotlivým možnostem 

realizací návrhů, které mu byly předloženy. Zájmem bylo zjistit, jestli tyto návrhy jsou reálné 

z finanční stránky společnosti, a také celkový názor jednatele, který vychází z mnohaletých 

zkušeností v manažerské pozici. 

 Raaltrans 

Jednatel společnosti ví, že v oblasti distribuce nebo spedice není využívána nákladní doprava a 

zaměstnanec-řidič, a tuto situaci bude muset dříve nebo později řešit. Předložený návrh 

s využitím databanky nákladní dopravy se mu zamlouvá. Tento návrh již probíral se svou 

spolupracovnicí. Má zájem zúčastnit se školení, které bude probíhat zdarma na jaře tohoto roku 

v Ostravě, kde se dozví velké množství informací o této platformě. Je uvažováno, že tento návrh 

nebo velmi podobný, bude v nejbližší době použitý ve společnosti. 
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 Reklamní spot v rádiích 

Co se týká veškerých reklam, tak jednatel společnosti je spíše konzervativní typ a drží se 

zavedeného standardu, který pár let funguje. Pro takto malou společnost s ročním ziskem  

1 – 1,5 milionem Kč zisku je vynaložení stovky tisíců na reklamy zbytečnou záležitostí. Dle 

vyjádření jednatele, by se muselo jít do rizika s vynaloženými finančními prostředky. Aby byla 

reklama účinná musela by se v rádiích objevovat celoročně. I po tomto zavedení návrhu jednatel 

není schopný si analyzovat, jestli reklama v rádiu pomohla ke společnosti se zvýšením tržeb. 

Viditelný ukazatel se naskytne ve zvyšujícím odbytu, ale ten nemusí být spojený s vynaloženou 

reklamou v rádiích. V minulosti jednatel dostával nabídky na spolupráci od jednotlivých rádií, 

které odmítal. V současné době zastává spíše pasivní přístup k reklamě z důvodu nízkých 

zkušeností, nicméně byl by ochotný tento typ reklamy zainvestovat jako zkoušku a následně si 

vyhodnotit její přínos. Reálnější varianta se spíše jeví ve spolupráci s řetězci na dané akci plus 

vynaložení menší finanční odměny za větší odbyt produktu řetězce. 

 Reklamní plocha 

Reklamní plocha je podobný typ reklamy jako reklamní spot. U této varianty jsem mluvil 

s jednatelem, jak by viděl případné pozitivní nebo negativní stránky tohoto typu reklamy. 

V první řadě přišla řeč, jestli je billboard vhodný v místě nebo regionu, kde propagace produktů 

a odbyt je na dobré úrovni. Zda je potřeba zvyšovat reklamní poutač v místě, kde se společnost 

nachází. Na druhé straně trošku negativní směr tato reklama dostává, pokud ji zákazník uvidí  

a bude si chtít produkt koupit tak může narazit, že společnost nedodává do všech obchodních 

řetězců a nemusí být zrovna lehce dostupná. Jako reálnější variantou připadá v úvahu umístit 

reklamní billboard do jiného města jako je Brno nebo Praha. Konkrétně v Praze a okolí je odbyt 

deseti prodejen až třikrát menší než odbyt pěti prodejen na Moravě. Pokud by byl reklamní 

billboard umístěný v Brně nebo Praze muselo by se počítat i s většími náklady na jeho 

zprovoznění a nákladnějším pronájmu reklamního místa. 

 Časopis Gurmet 

U časopisu Gurmet je to opět otázka financí. Zde se naskytuje varianta vyzkoušet a porovnat 

přínosy. U této varianty, pokud by ji jednatel realizoval, se spíše přiklání místo hořčic dát do 

časopisu jiný produkt, a to lněný olej. Jedná se o dražší produkt se 100 % marží. Pokud by mu 

to přineslo dvakrát větší odbyt, to znamená ze současných 500 ks olejů za měsíc na případných 

1 000 ks olejů za měsíc, pokryly by se náklady na tuto reklamu a byla by i zřejmá analýza 

účinnosti této reklamy. 
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4.8 Analýza rizik 

Před zavedením změn je nutné se zaměřit na definování potencionálních rizik, která můžou 

určitým způsobem nejen ovlivnit vývoj celé společnosti, ale v horším případě danou společnost 

existenčně ohrozit. Rizika jsou nutné identifikovat, ohodnocovat a navrhnout opatření k jejich 

snížení. 

4.8.1 Identifikace rizik 

Nejdůležitější fáze v procesu hodnocení rizik spočívá v identifikaci všech nebezpečí, která, 

jsou-li aktivována, mohou vyvolat nežádoucí účinky. 

 konkurence, 

 zvyšování cen vstupních surovin, 

 ztráta klíčových partnerů, 

 nevyužité nákladní auto, 

 špatná ekonomická situace. 

Konkurence 

Riziko konkurence spočívá ve velké vyjednávací síle. Konkurenční společnosti přistoupí na 

snížení ceny svých produktů, případně kvalitnější suroviny nahradí levnějšími. 

Zvyšování cen vstupních surovin 

Za další potencionální riziko bylo považováno zvyšování cen vstupních surovin pro výrobu 

hořčice u českých zemědělských podniků. 

Ztráta klíčových partnerů 

Za klíčové riziko byla považována ztráta klíčových partnerů a velkoobchodů, na kterých je 

společnost ve velké míře závislá. Nízký nebo nulový odbyt jedním z hlavních partnerů by 

znamenal kritický dopad pro společnost. 

Nevyužité nákladní auto 

Další riziko spočívá v nevyužití nákladního auta. Na nákladní auto se vztahuje nájemní 

smlouva, která se musí platit i v případě jeho aktuálního nevyužití. 
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Špatná ekonomická situace 

Zde vzniká potencionální riziko, pokud by se společnost dostala k neočekávaným finančním 

problémům, ztrátám tržeb a negenerování zisku. 

4.8.2 Ohodnocení rizik 

Pro ohodnocení rizik, byla vytvořena tabulka číslo 30, kde se k jednotlivým hodnotám 

pravděpodobností a hodnotám dopadu přidělí slovní vyjádření. Tabulka číslo 30 obsahuje 

bodovou škálu od 1 do 5, kde hodnota 1 představuje nejmenší možnou pravděpodobnost  

a hodnota 5 nejvyšší možnou pravděpodobnost jak výskytu, tak dopadu. 

Tabulka 30: Ohodnocení rizik pravděpodobností a dopadu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost Dopad 

1 Vysoce nepravděpodobná Bezvýznamný 

2 Malá Málo významný 

3 Možná Významný 

4 Pravděpodobná Velice významný 

5 Vysoce pravděpodobná Kritický 

 

V následující tabulce číslo 31 jsou přiřazeny jednotlivé hodnoty výskytu pravděpodobnosti  

a dopadu k uvedeným konkrétním rizikům. Výsledná hodnota rizika je dána součinem hodnoty 

pravděpodobnosti a dopadu. 

Tabulka 31: Hodnocení jednotlivých rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo rizika Riziko Pravděpod. Dopad Hodnota rizika 

1 Konkurence 3 3 9 

2 Zvyšování cen vstupních surovin 4 2 8 

3 Ztráta klíčových partnerů 3 4 12 

4 Nevyužité nákladní auto 5 3 15 

5 Špatná ekonomická situace 2 3 6 
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4.8.3 Eliminace rizik 

Eliminace rizik by měla zmírnit nebo zamezit vzniku dopadu současných rizik. Ke každému 

riziku je opět přidělena hodnota pravděpodobnosti a dopadu výskytu. Nově ohodnocená rizika 

by měla vykazovat menší hodnoty, než při zavedení opatření, což je zřejmé v tabulce číslo 32. 

Tabulka 32: Hodnocení rizik po zavedení opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo rizika Riziko Pravděpod. Dopad Hodnota rizika 

1 Akceptace snížení prodejní ceny 

v závislosti na konkurenci 
2 3 6 

2 Nákup surovin v zahraničí 2 2 4 

3 Oslovování jiných řetězců 3 3 9 

4 Správné nastavení logistiky 5 2 10 

5 Vytvoření finanční rezervy 2 2 4 

 

4.8.4 Pavučinový graf 

Pavučinový graf popisuje rozložení určených úrovní rizik. V grafu jsou zaznamenané původní 

hodnoty rizik, které se liší od snížených hodnot, které byly převedeny za použití metody 

snižování rizika. V tomto pavučinovém grafu je zaznamenáno 5 identifikovaných rizik a jejich 

úrovně hodnot. 
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Graf 5: Pavučinový graf rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.8.5 Celkové zhodnocení rizik 

Nejzávažnější riziko pro společnost představuje riziko ztráty klíčových partnerů neboli ztráta 

zákazníků, která spadá do velice významného dopadu hodnocení. Je potřeba včas analyzovat 

možnosti trhu a předejít tohoto velice významného dopadu, který by znamenal pro společnost 

velké ekonomické problémy. Po zavedení příslušného opatření by se již dané riziko mohlo řadit 

do významných rizik, kam patří převážná část dalších rizik. Rizika jako konkurence, nevyužité 

nákladní auto a špatná ekonomická situace spadají do kategorie významného dopadu. Pro 

společnost přinesou značné problémy, ale ve větší míře neovlivní její celkový chod a produkci. 

Navrhovaná změna spočívá ve vyjednávací síle ohledně ceny, pokud tato varianta bude možná, 

dále ve správně nastavené logistice a vytvoření finanční rezervy. Posledním rizikem je 

zvyšování cen vstupních surovin. Toto riziko bude mít pro společnost málo významný dopad, 

neboť společnost má uzavřeno několik smluv s více zemědělskými dodavateli. I přes zvýšení 

cen vstupních surovin bylo doporučeno nakoupit suroviny ze zahraničí. 

4.9 Shrnutí návrhové části 

V úvodu návrhové části byly popsány návrhy ke zlepšení současného marketingového mixu 

společnosti PIKANT Ostrava, s. r. o. Jednotlivé návrhy vycházejí z dosažených analýz 

v analytické části. Následně byly uvedeny jednotlivé návrhy, přičemž v oblasti místa bylo 
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navrženo jedno opatření. Návrh Raaltrans pracuje na základě zaplacené aplikace a licence, která 

je volně dostupná z počítače nebo telefonu. Při vstupu do aplikace si společnost vybere ze široké 

škály přeprav materiálu. Není zde potřeba pomoci dispečerů nebo jiných speditérů k realizaci 

přepravy. Změna v oblasti propagace počítá se třemi návrhy na zlepšení úrovně marketingu. 

Jedním z nich je vysílaný spot ve vybraných rádiích s cílem oslovit další široké okolí 

potencionálních zákazníků. Další návrh je zavedení venkovní billboardové reklamy na hlavní 

komunikaci, nedalo sídla společnosti, s vysokou frekvencí pohybu osob. Poslední návrh se 

vztahuje na inzerovaný recept s reklamou produktu ve vybraném časopisu Gurmet. 

Po implementaci návrhů byl vytvořen časový harmonogram jednotlivých návrhů, zhodnoceny 

celkové přínosy a vyjádření managementu k realizaci návrhů. V závěru návrhové části byly 

analyzovány potencionální rizika metodou RIPRAN. 
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ZÁVĚR   

Cílem diplomové práce bylo vytvoření možných návrhů vedoucí ke zlepšení současného 

marketingového mixu potravinářské společnosti PIKANT Ostrava, s. r. o. Tohoto cíle bylo 

dosaženo za pomocí dílčích cílů, ke kterým patří zpracování analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí společnosti, současného stavu marketingového mixu a SWOT analýzy, kde byly 

odhaleny silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby. Posledním dílčím cílem po provedení 

všech zmíněných analýz bylo posoudit a identifikovat možná rizika, která můžou nastat 

z navržených opatření. Diplomová práce byla rozdělena do tří hlavních kapitol. 

Teoretická část byla zaměřena na teoretická východiska vycházející z literární rešerše, které 

byly využity v následné analytické části. V úvodní části této kapitoly byl definován samotný 

marketing a jeho koncepce. Následně bylo popsáno marketingové prostředí, do kterého spadá 

vnitřní a vnější prostředí. Dále byl charakterizován marketingový mix 4P. V poslední části této 

kapitoly byla popsána SWOT analýza a analýza rizika metodou RIPRAN. 

Úvodní část analytické části se věnovala představení společnosti PIKANT Ostrava, s. r. o., 

základním informacím a organizační struktuře. Dále byla provedena analýza vnějšího okolí 

pomocí STEP analýzy a mikroprostředí pomocí Porterovy analýzy pěti sil. V další fázi byla 

provedena analýza interního prostředí pomocí interní analýzy 7S. Následně byl vytvořen 

marketingový mix 4P, který obsahoval produkt, cenu, místo a propagaci. Na základě všech 

zmiňovaných analýz byla vytvořena SWOT analýza, která odhalila silné a slabé stránky a také 

příležitosti a hrozby. 

V návrhové části práce byly popsány vlastní návrhy ke zlepšení současného marketingového 

mixu dosažené z předešlých analýz. V oblasti produktu a ceny nebyl zjištěn nedostatek, a proto 

nebylo potřeba navrhnout nové řešení. U místa byl vytvořen návrh na využití nákladního 

automobilu s pomocí jednoduché počítačové a mobilní aplikace. Dalším návrhem byla 

propagace, která vycházela z předloženého návrhu reklamních spotů ve vybraných rádiích, 

venkovního billboardu a reklamy v časopisu Gurmet. 
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