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Abstrakt 

Hlavním tématem diplomové práce je analýza stávající situace marketingového mixu u 

vybrané společnosti a navržení konkrétních změn v této oblasti. Navržené změny 

marketingového mixu respektují faktory ovlivňující chování spotřebitelů a mohly by vést 

ke zvýšení konkurenceschopnosti a k získání nových zákazníků. Diplomová práce je 

rozdělena na tři hlavní části. První část nese název teoretická východiska práce, druhá 

část představuje analýzu současného stavu a třetí část obsahuje vlastní návrhy řešení. 

Klíčová slova 

marketingové prostředí, marketingový mix, marketingový kvantitativní výzkum, 

spotřební chování 

 

Abstract 

The main topic of the thesis is to analyze the current situation of the marketing mix for a 

selected company and to propose specific changes in this area. The proposed changes to 

the marketing mix respect factors influencing consumer behavior and could lead to 

increased competitiveness and new customers. The diploma thesis is divided into three 

main parts. The first part is called the theoretical basis of the work, the second part is an 

analysis of the current state and the third part contains its own solutions.  

Key words  

marketing environment, marketing mix, marketing quantitative research, consumer 

behavior 
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ÚVOD 

Diplomová práce nese název Marketingový mix na trhu zdravých šťáv ve vybrané společnosti. 

Práce se tedy pohybuje v oblasti zdravého životního stylu. Zdravý životní styl je velice aktuální 

téma a jedná se o jeden z největších trendů současné společnosti. Jedná se o velice obsáhlé 

téma, které v sobě zahrnuje stravování, pohyb, pitný režim, dostatečný spánek a také odbourání 

stresu. Žijeme ve velmi stresující a rušné době, která má negativní vliv na životní styl. Je tedy 

důležité, aby se lidé tímto tématem zabývali, neboť zdravý životní styl vede jak k tělesné, tak i 

k duševní pohodě a vyváženosti. Má obrovský vliv na naše zdraví a je důležitý pro regeneraci 

organismu. Existuje celá řada metod, postupů či rad, jak žít zdravěji a cítit se lépe ve svém těle. 

Mnoho lidí má sedavé zaměstnání a proto se snaží vyhledávat alespoň zdravější možnosti, co 

se týká stravování. Trh na toto chování spotřebitelů pružně reaguje, a proto je zdravé stravování 

a celková kvalita surovin stále více rozebíraným tématem (Vacková, 2015). 

Nedílnou součástí každé společnosti je marketing, jehož hlavním cílem je uspokojování potřeb 

a očekávání zákazníků. Je důležitý z hlediska úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy. Každý 

podnik musí mít vhodně sestavenou marketingovou strategii, aby mohl dosáhnout svých 

stanovených cílů. Důležitým pojmem v této oblasti je proto marketingový mix. Hlavním 

tématem této práce je tedy analýza stávající situace marketingového mixu u vybrané společnosti 

i rozbor hlavní konkurence a návrh možných změn v dané oblasti. Práce se také zabývá 

problematikou chování spotřebitelů.  

Práce je zaměřena na trh s ovocnými a zeleninovými šťávami. Vybranou společností pro 

zpracování diplomové práce je firma UGO trade, s.r.o. Jedná se o franšízovou společnost 

působící na českém i slovenském trhu již od roku 2006. Momentálně spadá pod tuto společnost 

více než 80 UGO Freshbarů a UGO Salaterií. Základem veškerých pokrmů a nápojů je ovoce a 

zelenina. Společnost má svou stálou nabídku a také nabídku vztahující se k příslušnému 

ročnímu období. Nabízí široký sortiment ovocných a zeleninových šťáv, čerstvé polévky, 

obědové saláty, wrapy nebo zmrzlinu, které představují zdravější variantu stravování. Veškeré 

produkty jsou vyráběny z čerstvých přírodních surovin, bez konzervantů či barviv. 

Image společnosti tvoří zdravý životní styl, transparentnost, čistota a rychlost. Produkty jsou 

vyráběny přímo před samotnými zákazníky. Společnost se prezentuje tím, že suroviny potřebné 

pro výrobu šťáv a pokrmů obstarává od domácích pěstitelů. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole diplomové práce je vymezen hlavní cíl práce. Aby mohl být naplněn hlavní cíl 

diplomové práce, je potřeba si zvolit několik dílčích cílů vedoucích k jeho splnění. Dále jsou 

zde uvedeny metody a postupy zpracování diplomové práce. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout změny marketingového mixu, které respektují 

faktory ovlivňující chování spotřebitelů při výběru ovocných a zeleninových šťáv ve vybrané 

společnosti – UGO trade s.r.o. 

K dosažení hlavního cíle je potřeba nejdříve provést následující dílčí cíle: 

 představení a image vybrané společnosti, 

 rozbor marketingového mixu společnosti, 

 představení hlavního konkurenta společnosti – FRUITISIMO FRESH s.r.o., 

 analýza marketingového mixu konkurenční společnosti, 

 stanovení statistických hypotéz, 

 marketingový kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazování, 

 analýza a zpracování primárních dat z dotazníkového šetření, 

 identifikovat důležitost vybraných faktorů, které mají vliv na spotřebitelské chování při 

výběru ovocných a zeleninových šťáv, 

 testování existence závislosti mezi dvěma proměnnými a jejich vyhodnocení, 

 určení typického spotřebitele vybrané společnosti, 

 SWOT analýza společnosti UGO trade s.r.o., 

 navrhnout vlastní návrhy řešení, které by mohly vést k jistému zlepšení u vybrané 

společnosti. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části. První část nese název teoretická východiska 

práce, druhá část představuje analýzu současného stavu a třetí část obsahuje vlastní návrhy 
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řešení. K vypracování první části je zapotřebí nastudovat odbornou českou i zahraniční 

literaturu, která se zabývá tématem marketingového prostředí, marketingovým mixem 

a spotřebitelským trhem a chováním na něm. Veškeré získané poznatky jsou následně 

aplikovány v druhé části diplomové práce. 

V úvodu druhé části je nejdříve představen vybraný podnikatelský subjekt – UGO trade s.r.o. 

Kapitola obsahuje základní informace o vybrané společnosti a také její image, která popisuje, 

jak vznikl název společnosti, logo společnosti, typickou barvu a sedm základních pravidel, 

kterými se vybraná firma řídí. Veškeré informace uvedené v úvodu druhé části jsou čerpány 

z webových stránek vybrané společnosti. Následně je provedena podrobná analýza 

marketingového mixu. Nejdříve je popsán produkt společnosti. Jelikož má společnost široké 

portfolio produktů, tak pro vypracování diplomové práce je zvolena pouze jedna jeho část, a to 

čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. Následuje cenová politika, distribuce a propagace 

společnosti. Je zde také věnována kapitola jednomu z nejvíce aktuálních témat současnosti, 

kterým je přístup k ochraně životního prostředí. Poté jsou popsáni zaměstnanci a zákazníci 

společnosti. Následně je představen hlavní konkurent společnosti, kterým je firma 

FRUITISIMO FRESH s.r.o. a poté je proveden rozbor marketingového mixu i u konkurenční 

firmy. Dále je zkoumáno také prostředí případných substitutů. Pro vypracování 

marketingového mixu vybrané společnosti i její konkurence jsou použita sekundární data 

získaná prostřednictvím webových stránek a informace poskytnuté přímo na kamenných 

pobočkách společností. Nakonec je vytvořena SWOT analýza pro společnost UGO trade s.r.o. 

Pro sestavení a rozbor SWOT analýzy je využito poznatků získaných z charakteristiky podniku 

a marketingového mixu pro rozbor vnitřního prostředí. Pro analýzu vnějšího prostředí jsou 

použity informace získané na základě segmentace trhu, stávající konkurence a hrozby 

substitutů. 

1.2.1 Získání primárních a sekundárních dat 

Další částí analýzy současného stavu je identifikování důležitosti vybraných faktorů, které mají 

vliv na spotřebitelské chování při výběru čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Pro 

vypracování jsou získána primární a sekundární data. Pro získání primárních dat je využito 

kvantitativní metody a konkrétně se jedná o techniku dotazování. Pro dotazníkové šetření je 

určena metoda kvótního výběru. Jedná se o výběr vzorku pro výzkum trhu, který má dané počty 

tzv. kvóty. Je určeno, kolik lidí a s jakými charakteristikami má být vybráno. Cílem je se snažit 

naplnit předem dané kvóty. Mezi kvóty se řadí věk, pohlaví, dokončené vzdělání aj. 
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Tabulka 1: Počet mužů v Brně a okolí dle věkové skupiny 

(Zdroj: Věkové složení …, 2019) 

Věková skupina Počet mužů Brno-venkov Počet mužů Brno-město Muži celkem 

15–19 5 116  7 335  12 451  

20–29 11 900  20 554  32 454  

30–39 16 319  31 948  48 267  

40–49 19 092  29 637  48 729  

50–59 13 612  22 050  35 662  

60–69 12 143  20 858  33 001  

 

K vytvoření kvótního vzorku jsou využita sekundární data, která jsou čerpána z Českého 

statistického úřadu. V Tabulce 1 je znázorněn počet mužů v Brně a okolí dle věkové skupiny 

a v Tabulce 2 je možné vidět zastoupení ženského pohlaví na území města Brna a jeho okolí 

podle věkového rozmezí. 

 

Tabulka 2: Počet žen v Brně a okolí dle věkové skupiny 

(Zdroj: Věkové složení …, 2019) 

Věková skupina Počet žen Brno-venkov Počet žen Brno-město Ženy celkem 

15–19 4 804  7 172  11 976  

20–29 11 427  20 332  31 759  

30–39 16 136  29 829  45 965  

40–49 18 067  28 417  46 484  

50–59 12 635  22 983  35 618  

60–69 13 212  24 978  38 190  

 

Na základě dat z Českého statistického úřadu je zjištěno, že celkový počet mužů a žen ve věku 

od 15 do 69 let v okrese Brno-město a Brno-venkov představuje 420 556 osob (Věkové složení 

…, 2019). Kvótní výběr je vytvořen na základě rozložení obyvatelstva dle pohlaví a věkové 

skupiny pro okres Brno-město a Brno-venkov. Tabulka 3 tedy zobrazuje, kolik z dotazovaných 

respondentů je mužského a ženského pohlaví s ohledem na věkovou skupinu. Počet 

dotazovaných mužů představuje 50 %, taktéž počet dotazovaných žen. 
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Tabulka 3: Kvótní výběr 

(Zdroj: Věkové složení …, 2019) 

Věková skupina Počet mužů a žen v Brně a okolí v % 

Rozložení účastníků 

dotazníkového šetření 

Muži Ženy Muži Ženy 

15–19 let 3 % 3 % 6 6 

20–29 let 8 % 8 % 16 16 

30–39 let 11 % 11 % 22 22 

40–49 let 12 % 11 % 24 22 

50–59 let 8 % 8 % 16 16 

60–69 let 8 % 9 % 16 18 

Celkem 100 % 200 respondentů 

 

1.2.2 Dotazníkové šetření 

Nejdříve je tedy sestaven standardizovaný dotazník, který se nachází v příloze. Počet 

respondentů je tedy určen na 200. Pro 70 % zkoumaného vzorku je využito elektronické formy 

dotazování a pro 30 % osobní dotazování. Dotazník se skládá ze tří částí a dohromady obsahuje 

19 výzkumných otázek. První část zahrnuje 5 otázek, které jsou obsahově zaměřeny na 

konzumaci čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Druhá část sestává z osmi otázek a zabývá 

se vybranou společností UGO. Poslední část představuje šest identifikačních otázek, které 

slouží k charakterizování výzkumného vzorku. Dotazníkové šetření bylo realizováno v únoru 

2020. Výzkum je zaměřen pouze na respondenty, kteří konzumují čerstvé ovocné či zeleninové 

šťávy a nakupují tyto šťávy alespoň občas ve společnosti UGO. Mezi vhodné respondenty pro 

vyplnění dotazníku se řadí osoby od 15 do 69 let. Dolní věková hranice je určena s ohledem na 

ukončenou povinnou školní docházku a jedná se již o mladistvé, kteří si mohou vydělávat 

formou brigády. Horní věková hranice je přizpůsobena vzhledem ke kupnímu potenciálu 

spotřebitelů. Osoby starší 69 let již nevykazují vysoký kupní potenciál v této oblasti. Výzkum 

je zaměřen pouze na pobočky společnosti UGO, které se nachází v Brně, proto je dotazníkové 

šetření zaměřeno na respondenty, kteří mají trvalé bydliště v okrese Brno-město a Brno-

venkov. 

Před provedením hlavního výzkumu je nejdříve uskutečněn pilotní výzkum v malém měřítku. 

Dotazník je zaslán deseti lidem a účelem je zjistit, zda otázky v dotazníku jsou dostatečně 

srozumitelné, jak je dotazník časově náročný a jestli jsou potřebné další úpravy. Na základě 

zpětné vazby je poté dotazník upraven již do konečné podoby. Elektronický dotazník je 

vytvořen přes Google Forms. Osobní dotazování probíhá formou osobní účasti u vybrané 

provozovny společnosti UGO v Brně. Vzhledem ke stanoveným kritériím je potřeba oslovit 
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a vyplnit dotazník s minimálně šedesáti respondenty (30 % osobní dotazování). Celkově bylo 

získáno 75 dotazníků. Po předchozí domluvě s provozovnou probíhalo první dotazování 

u pobočky v Galerii Vaňkovka, kde bylo nasbíráno 35 dotazníků. Šest dotazníků muselo být 

vyřazeno, protože nebyly kompletně vyplněny z důvodu ztráty zájmu respondenta o dokončení 

dotazníku nebo respondent odmítl uvést identifikační údaje. Druhé dotazování probíhalo u 

pobočky v nákupním centru Olympia Brno. Bylo získáno celkem 40 dotazníků a z toho 9 

vyřazeno. Veškerá data získaná prostřednictvím dotazníkového šetření byla následně 

zpracována do přehledných tabulek a grafů v MS Excel. 

1.2.3 Stanovení statistických hypotéz a metody zpracování 

Aby mohlo dojít k testování závislosti mezi dvěma proměnnými a jejich následnému 

vyhodnocení, je také potřeba si stanovit nulové hypotézy: 

: Neexistuje závislost mezi čistým měsíčním příjmem spotřebitele a měsíčním výdajem 

na čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové šťávy. 

: Neexistuje souvislost mezi pohlavím spotřebitelů a četností nákupů čerstvých 

ovocných a zeleninových šťáv u společnosti UGO. 

: Nejdůležitější faktor, který má vliv na spotřebitelovo chování při výběru čerstvě 

vymačkaných ovocných a zeleninových šťáv je cena produktu. 

Stanovené hypotézy budou následně testovány prostřednictvím programu MS Excel. Pro 

testování závislosti dvou znaků je potřeba nejdříve sestavit kontingenční tabulku pozorovaných 

četností. Pozorované četnosti jsou známé z výběrového souboru. Dalším krokem je výpočet 

očekávaných četností pro dílčí pole kontingenční tabulky. Jedná se o teoretické četnosti, jež 

odpovídají platnosti testované hypotézy. Pro výpočet byla stanovena hladina významnosti 5 %. 

Nulová hypotéza byla ověřena pomocí chí-kvadrát testu nezávislosti. Test nezávislosti staví na 

srovnávání očekávaných a pozorovaných četností v dílčích polích kontingenční tabulky. V MS 

Excel bude p-hodnota vypočtena pomocí funkce CHITEST. Pokud vypočítaná p-hodnota bude 

nižší než stanovená hladina významnosti 0,05, tak dílčí nulová hypotéza bude zamítnuta ve 

prospěch alternativní hypotézy. A bude tedy potvrzena závislost mezi testovanými znaky. 

Pro výpočet testového kritéria bude použit vzorec: 
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 představuje čtvercovou kontingenci, 

 zahrnuje skutečné četnosti, 

 značí očekávané četnosti (Michalíková, 2018). 

 

Daný vzorec se vypočítá pro jednotlivá políčka kontingenční tabulky a poté se výsledné 

hodnoty sečtou. Pokud bude přijata alternativní hypotéza a bude tedy prokázána závislost 

zkoumaných znaků, pak je možné dále zjistit intenzitu závislosti pomocí Cramérova koeficientu 

kontingence. Koeficient nabývá hodnot od 0 do 1, a čím vyšší je hodnota, tím vyšší je závislost.  

 

Vzorec pro výpočet je následující: 

 

 

 udává Cramerův koeficient kontingence, 

 představuje čtvercovou kontingenci, 

 zahrnuje počet pozorování (respondentů), 

 značí min {r, s} (Michalíková, 2018). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola je věnována vymezení základních pojmů a teoretických východisek důležitých 

pro vypracování diplomové práce. Jelikož se práce zabývá problematikou marketingového 

mixu a chováním spotřebitele, tak je nejdříve vymezen samotný pojem marketing a základní 

pojmy, které s touto oblastí úzce souvisí. Dále je definována základní koncepce 

marketingového prostředí. Poté je formulována analýza vnějšího prostředí, která se dělí na 

mikroprostředí a makroprostředí a také rozbor vnitřního prostředí. Následně jsou vymezeny 

základní poznatky ohledně SWOT analýzy. Další velkou částí této kapitoly je rozbor 

marketingového mixu, mezi jehož hlavní nástroje se řadí produkt, cena, distribuce, propagace. 

Poté následuje definování základních pojmů souvisejících se spotřebitelským trhem a chováním 

na něm. Kapitola vymezuje vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na chování spotřebitele a 

také jednotlivé etapy kupního rozhodovacího procesu. Nakonec je rozebrán pojem segmentace 

trhu a image. 

2.1 Marketing 

Existuje celá řada definic o tom, co je pojem marketing. Velká většina lidí si představuje pod 

pojmem marketing „prodej“ či „reklamu“. Oba tyto pojmy jsou součástí marketingu, ovšem 

jeho význam je mnohem širší (Kincl, 2004). 

Dle Kotlera a kol. (2007) představuje marketing proces řídící a společenský, prostřednictvím 

kterého jednotlivci či skupiny dosahují uspokojení svých potřeb a požadavků a to pomocí 

směny nebo nabídky produktů s ostatními jedinci.  

Marketing je také možné definovat jako uspokojování potřeb a přání jednotlivých zákazníků. 

Tyto potřeby jsou pak porovnávány s možnostmi firem za pomoci vědy a techniky a to vše 

s ohledem na prostor a čas. Účelem je dosažení a maximalizace zisku (Švarcová, 2016).  

Marketing lze vnímat jako soubor různých aktivit, které mají za cíl nalézt a uspokojit potřeby 

spotřebitele. Klíčovým bodem každé marketingové aktivity je tedy spotřebitel a je potřeba na 

jeho potřeby a přání klást důraz. Podstatou je nalezení rovnováhy mezi spotřebitelem 

a podnikatelským subjektem (Boučková a kol., 2003). 

Principem celého marketingu není nic jiného než dokázat uspokojit potřeby svých zákazníků, 

a to lépe než naše konkurence. Proto je velmi důležité pro všechny podnikatelské subjekty 

neustále sledovat situaci na trhu (Foret, 2012). 
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Lze tedy říci, že prostřednictvím marketingu firmy hledají odbytové trhy pro svoje produkty 

a mají možnost trh ovlivnit a určitým způsobem na něj působit. Veškeré definice marketingu 

se od sebe určitým způsobem liší, ale mají společný cíl, kterým je uspokojení potřeb zákazníků 

(Kincl, 2004). 

Aby byla správně pochopena podstata marketingu, je také potřeba uvést základní pojmy, které 

s touto oblastí úzce souvisí. Mezi tyto pojmy se dle Boučkové a kol. (2003) řadí potřeba, 

požadavek, poptávka, nabídka, trh a směna. 

Potřeba představuje jistý stav nedostatku, kterého si je jedinec plně vědoma snaží se ho 

odstranit. Může se jednat např. o potřeby vrozené či naučené. 

Požadavek v sobě odráží touhu po vlastnictví a jeho účelem je uspokojení potřeby. 

Poptávka zahrnuje poptávané množství výrobků a služeb na trhu. Jedná se o takové množství, 

které je kupující ochoten koupit při určité cenové hladině. Odpovídá tedy požadovanému 

množství na trhu. 

Nabídka představuje skutečné nabízené množství produktů a služeb na trhu, které jsou ochotni 

prodávající nabídnout a opět je závislá na ceně.  

Trh je místo střetu nabídky s poptávkou, a je možné ho vymezit z hlediska geografické polohy, 

časového období či produktu.  

Směna značí proces, ve kterém dochází u zboží ke změně svého majitele.  

Švarcová (2016) tyto základní pojmy rozšiřuje ještě o další a to např. přání, zákazník, 

spotřebitel, kupující, prodávající, spotřeba, produkt, výrobek, služba, statek, apod. 

Na Obrázku 1 je zobrazeno marketingové vnímání tvorby poptávky. 

 
Obrázek 1: Marketingové vnímání tvorby poptávky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kincla, 2004) 

Přání Poptávka Potřeby 
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2.1.1 Podnikatelská koncepce 

Každý podnikatelský subjekt musí mít jistou představu o tom, jak se bude na daném trhu chovat 

a jak bude plánovat a naplňovat svoji činnost (Švarcová, 2016). 

Kotler (2000) rozděluje podnikatelskou koncepci do pěti oblastí – výrobní, výrobková, 

prodejní, marketingová a společenská marketingová. 

Podstatou výrobní koncepce je vyprodukovat co největší množství produktů za co nejnižší cenu 

(Urbánek, 2010). Foret (2012) uvádí, že výrobní koncepce v sobě zahrnuje požadavky 

zákazníků na produkty lehce dostupné a levné, proto se firmy orientují na vysoké objemy 

výroby s co nejnižšími náklady. 

Výrobková koncepce dle Kotlera (2000) klade důraz na vysokou kvalitu výrobku. Spotřebitelé 

mají zájem o výrobky s vyšší výkonností a novými vlastnostmi. 

Dle Foreta (2012) prodejní koncepce staví na tom, že je potřeba nabízené produkty dostat co 

nejblíže k zákazníkovi. Zákazník by měl být dostatečně informován o produktu, který mu je 

nabízen. Klade se zde tedy velký důraz na distribuci a komunikaci. 

Marketingová koncepce spočívá v konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v rámci 

uspokojování potřeb a přání zákazníků. Každá společnost by se proto měla zaměřit na tři 

důležité aspekty, mezi které patří orientace na zákazníka, být krok před konkurencí 

a maximalizace zisku (Kotler, 2007). 

Poslední je společenská marketingová koncepce (sociální koncepce), která dle Foreta 

a Stávkové (2003) bývá označována také jako nadstavbová koncepce. Tato koncepce se zaobírá 

sociálními potřebami zákazníků, ochranou životního prostředí, využíváním přírodních zdrojů 

v rozumné míře, populačními problémy či bojem proti bídě a chudobě. 

2.2 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí představuje prostředí vztahující se k jistému subjektu. Subjekt je 

označován jako např. firma, společnost, organizace, výrobce apod. Každý subjekt na trhu je 

obklopen dalšími subjekty a nachází se v určitém prostředí (Švarcová, 2016). 

Marketingové prostředí se dělí na mikroprostředí a makroprostředí. Mikroprostředí představuje 

užší význam a patří sem faktory, které může společnost do určité míry využít, a mají vliv na 

hlavní funkci podniku, kterou je uspokojování potřeb zákazníků (Boučková a kol., 2003). 
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Makroprostředí je charakterizováno jako prostředí, které je podnikem neovlivnitelné. Je potřeba 

aby na toto prostředí uměl podnik reagovat a dokázal se přizpůsobit vlivům, které v tomto 

prostředí působí. Mezi základní vlivy se řadí vlivy politické, technické, legislativní, kulturní, 

přírodní, sociální, ekonomické a technologické (Švarcová, 2016). 

Aby mohl být podnik úspěšný je zapotřebí provést analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. 

Management společnosti by měl vyhledávat nové příležitosti na trhu a také sledovat novinky. 

Dále je také důležité, aby se podnik snažil vyhýbat možným hrozbám. Analýza vnitřního 

a vnějšího prostředí je potřebná pro tvorbu marketingových strategií, k určení cílů společnosti 

(Paulovčáková, 2015). Marketingové prostředí zobrazuje Obrázek 2. 

 
Obrázek 2: Marketingové prostředí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Švarcové, 2016) 

 

2.2.1 Mikroprostředí 

Součástí mikroprostředí jdou dvě oblasti – vlastní společnost a blízké okolí společnosti. Blízké 

okolí představuje okolí podniku, které může podnik ovlivnit jen částečně. Vliv tohoto okolí je 

ale pro společnost zásadní, protože základem je zákazník. Druhou oblastí je samotný podnik, 

který se musí umět orientovat v prostředí, ve kterém se nachází. Společnost by měla vědět, jaké 

je její poslání a musí mít určen hlavní cíl (Švarcová, 2016). Moudrý (2018) uvádí, že do 

mikroprostředí se řadí kontakt s dodavateli společnosti, zákazníky, veřejností a konkurencí. 

Důležitá je v této oblasti také organizační struktura společnosti. Mallya (2007) tvrdí, že 

Zákazníci 

Ekonomické faktory 

Dodavatelé Distributoři 

Konkurenti 

Technologické faktory 

Sociální faktory 

Politicko-právní faktory 

Ovlivňovatelé 
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základem kvalitního rozvoje strategie je jeho celková analýza a význam zde má hlavně samotné 

postavení společnosti ve sledovaném podnikatelském prostředí. 

Dle Boučkové a kol. (2003) jsou hlavními faktory mikroprostředí: 

 podnik, 

 zákazníci, 

 dodavatelé, 

 distribuční články, 

 konkurence. 

Podnik 

Na podnik je nahlíženo jako na celek, proto je velmi důležitá pro efektivní fungování jeho 

organizační struktura. Jedná se o hierarchické uspořádání jednotlivých oddělení, které spolu 

velmi úzce spolupracují a jsou na sobě závislé. Všechna oddělení společnosti mají jednotný cíl, 

kterým je uspokojení potřeb zákazníka za účelem maximalizace zisku (Moudrý, 2018). Pro 

budoucí existenci a vývoj společnosti je důležitá souhra všech jeho orgánů (Boučková a kol., 

2003). 

Zákazníci 

Zákazníci představují pro společnost jeden z nejvíce důležitých článků. Jelikož spotřebitelská 

trh není homogenní, pak konečný spotřebitel vyžaduje zcela jiný přístup než třeba zákazník na 

trhu s průmyslovým zbožím (Boučková a kol., 2003). Kotler (2007) rozděluje trhy na trh 

výrobní sféry, trh zprostředkovatelů, trh spotřebitelů, vládní trhy a trhy mezinárodní. Ke 

každému z těchto jednotlivých trhů je potřeba mít jiný přístup. Aby byl podnik úspěšný, je 

důležité umět reagovat na specifika jednotlivých trhů a využít je ve svůj prospěch. Dle Kincla 

(2004) mohou být zákazníky: 

 finální spotřebitelé – jednotlivci, domácnosti, neziskové organizace, státní a veřejné 

organizace; 

 obchodní a jiné organizace na marketingových cestách. 

Dodavatelé 

Tento faktor je podstatný z hlediska zdrojů, které podnik potřebuje pro svůj chod. Dodavatel 

by měl splňovat dva základní prvky: 
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 spolehlivost – na základě tohoto faktoru podnik volí svého dodavatele,  

 solidnost – je důležité neustále sledovat kvalitu dodávek, stanovenou cenu a včasné 

dodání. 

Pokud jsou oba tyto prvky splněny, pak by měl být navázán dlouhodobý vztah mezi oběma 

subjekty (Moudrý, 2018). Kincl (2004) uvádí, že je potřeba, aby se management společnosti 

zabýval neustálým sledováním této situace, aby mohl v případě nepříznivých událostí rychle 

a včas reagovat, aby tak předešel nepříjemnostem, které by mohly podnik postihnout.  

Distribuční články 

Není možné, aby veškeré aktivity podnik zajistil vlastními silami, proto je jejich realizace 

uskutečněna prostřednictvím jiných subjektů. Řadí se sem např. zprostředkování nákupu 

a prodeje zboží, společnosti, které pomáhají s financováním či marketingové agentury. 

Velkoobchod zařídí urychlený pohyb zboží od výrobce k jeho konečnému spotřebiteli. Patří 

sem také různé dopravní organizace, které mají za úkol přepravu zboží. Marketingové agentury 

umisťují výrobek na cílovém trhu a snaží se o podporu jeho prodeje (Boučková a kol., 2003). 

Konkurence 

Pokud chce být společnost na trhu úspěšná, pak musí dobře znát svoji konkurenci a musí se 

pokusit uspokojit potřeby a požadavky zákazníků lépe než oni. Faktor konkurence se nachází 

na pomezí, je možné ho do jisté míry ovlivnit a zároveň ho v určitých situacích ovlivnit nelze. 

Každá firma by však měla mít stále na paměti, že zákazník je v dnešní době alfou a omegou pro 

danou společnost, proto je nutné pro odvrácení hrozeb, stále sledovat měnící se požadavky 

zákazníků. Firma tak musí reagovat na svoji konkurenci vhodně vybranou marketingovou 

strategií, která by jí měla zaručit konkurenční výhody. Je tedy důležité být dobře informován o 

své konkurenci. Mezi zdroje informací o konkurenci patří: 

 od zákazníků, 

 od veřejnosti, 

 na veletrzích a výstavách, 

 prostřednictvím mystery shoppingu (Moudrý, 2018). 

Porterův model pěti sil 

Konkurence se řadí do klíčových faktorů marketingového mikroprostředí. Aby se společnosti 

dokázaly odlišit od konkurence, pak musí znát jejich silné a slabé stránky, proto analýza 
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konkurence nejdříve začíná její identifikací. Porterův model pěti sil představuje oborové okolí. 

Podle Portera působí na každém trhu pět konkurenčních sil. Mezi tyto síly se řadí stávající 

konkurence na trhu, hrozba substitutů, hrozba vstupu nových konkurentů, vyjednávací síla 

dodavatelů a vyjednávací síla zákazníků (Karlíček, 2013). 

Stávající konkurence na trhu 

Pokud je na daném trhu velké množství silných konkurentů, pak se tento trh stává méně 

přitažlivým. Soupeření mezi firmami se zvyšuje, pokud dané odvětví se zastaví nebo se začne 

redukovat, pak dochází k vysokým fixním nákladům (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů je také velmi významnou konkurenční silou. Substitut představuje potřebu 

stejného nebo podobného charakteru jako produkty dané společnosti a její přímé konkurence. 

Substituty zahrnují velké riziko pro danou firmu (Karlíček, 2013). Odvětví ztrácí na své 

atraktivitě, jestliže existuje možnost výskytu potencionálních substitutů. Substituty snižují zisk 

na trhu a omezují ceny (Grasseová, Dubec, Řehák, 2012). 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vážnost této konkurenční síly je dána především tím, zda existují velké bariéry vstupu na daný 

trh nebo naopak malé. Atraktivita trhu je tak dána výškou jeho bariér, pro podnikatelské 

subjekty se tak stává lákavým trh, který má vstupní bariéry vysoké a výstupní nízké (Karlíček, 

2013). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů může představovat pro společnost problém tehdy, pokud 

dodavatelé začnou zvyšovat své ceny. Dalším problémem může být třeba snížení kvality 

dodávaného množství. Síla dodavatele roste vlastní-li výrobek, který je jedinečný, kterému lze 

těžko konkurovat (Karlíček, 2013). 

Vyjednávací síla zákazníků 

Tato síla představuje pro podnik hrozbu, pokud by docházelo ke snížení ceny. A jelikož cena 

produktů je ovlivněna zákazníky dle poptávaného množství, pak tedy trh přestává být 

přitažlivým v době, kdy se zákazníkům dostává možnosti vyjednávat skrz snížení ceny či 

zlepšení kvality. Potom totiž dochází ke snížení zisku prodejce (Grasseová, Dubec, Řehák, 

2012). 
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2.3 SWOT Analýza 

SWOT analýza představuje strategický audit na základě kterého, jsou zjištěny silné stránky 

(Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby společnosti 

(Threats). Strategický audit obsahuje velké množství různých dat, které pak následně tato 

analýza zpracovává (Kotler, 2007). Základem zkoumání této analýzy je interní oblast, kam 

spadají silné a slabé stránky a externí oblast, kam se řadí příležitosti a hrozby, které přichází do 

společnosti z vnějšího prostředí (Urbánek, 2010). 

Podstatou této analýzy je určit jaké vlivy z vnějšího podnikatelského prostředí mají zásadní vliv 

na podnik v dané situaci na trhu při nynějších podmínkách a projevují se tak na základě hrozeb 

a příležitostí s odhalením jeho silných a slabých stránek (Švarcová, 2016). 

Příležitosti dle Kotlera (2007) se nachází tam, kde může podnik využít ve svůj prospěch 

prostřednictvím svých silných stránek změny ve vnějším prostředí. Ne všechny příležitosti ale 

vyžadují stejnou pozornost, proto je potřeba, aby vedení společnosti umělo vyhodnotit 

přitažlivost jednotlivých příležitostí. Příležitosti s sebou nesou také určitá rizika, a proto musí 

vyhodnotit, zda výnos z příležitosti bude vyšší než její riziko. Stejně tak jako příležitosti, tak 

i hrozby nevyžadují všechny stejnou pozornost, ale určuje se jejich pravděpodobnost a případná 

škoda, kterou by mohly způsobit. Silné a slabé stránky v sobě zahrnují vše, co má vztah ke 

kritickým faktorům úspěchu společnosti. SWOT analýza je graficky vyobrazena na Obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3: Analýza prostředí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Urbánka, 2010) 

 

Analýza prostředí 

Interní analýza Externí analýza 

Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby 
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2.4 Marketingový mix 

Dle Urbánka (2010) lze marketingový mix definovat jako „soustavu proměnných, které podnik 

vzájemně kombinuje tak, aby obsadil zvolené cílové trhy“. 

Představuje prakticky základní kostru, která u každého problému, který se týká marketingu, 

připraví vhodný postup. Existuje celá řada přístupů marketingového mixu např. 4P, 5P či 7P. 

Co se týká 4P, tak jeho čtyři základní prvky lze různě míchat dohromady (Smith, 2000). 

Marketingový mix poskytuje základní prvky pro marketingové plánování. Jednotlivé prvky 

tohoto cyklu uvádějí, co je předmětem prodeje společnosti, jaké je ocenění produktů, které 

nabízí, kde je možné produkty zakoupit a jak dochází ke zvyšování povědomí o daném produktu 

mezi širokou veřejnost (Donovan, 2010). 

Jak uvádí Švarcová (2016), tak marketingový mix neboli 4P byl představen v roce 1960 v knize 

Marketing, jejímž autorem byl profesor Jerry McCarthy. Jeho součástí jsou čtyři marketingové 

nástroje, které podnik využívá k dosažení svých stanovených dlouhodobých cílů. Označení 4P 

vychází z anglických názvů jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Mezi jeho nástroje se 

řadí: 

 produkt (Product), 

 cena (Price), 

 místo (Place), 

 propagace (Promotion). 

Všechny uvedené složky marketingového mixu musí být ve vzájemném souladu, aby mohlo 

docházet ke správné komunikaci se zákazníkem a byla pochopena nabídka společnosti (Foret, 

2000). 

Sestavením marketingového mixu tedy firma jistým způsobem komunikuje a spolupracuje se 

svým vnějším podnikatelským prostředím a to převážně s trhem, na který dodává své produkty 

a kde se nachází jak zprostředkovatelé prodeje, tak i koncoví zákazníci (Urbánek, 2010). 

Urbánek (2010) dále uvádí, že základní marketingový mix, je pouze základ toho, co může 

společnost udělat v rámci své činnosti. Výše uvedená 4P je možné dále rozšířit a doplnit 

v různých oborech podnikání. 

Foret (2000) zmiňuje, že je možné marketingový mix rozšířit o další tři prvky např. sociálního 

marketingu, mezi které se řadí: 
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 personál – do této kategorie spadají ti, kteří mají na starost prodej či dodání sociálního 

produktu cílovým uživatelům, 

 prezentace – jedná se o užívání daného produktu cílovými uživateli, 

 proces – spadají sem kroky, pomocí kterých se cíloví zákazníci dostanou k produktům. 

Hůla (2007) uvádí marketingový mix z pohledu kupujícího, který je označen jako 4C. Mezi 

prvky 4C patří: 

 zákazník (Customer), 

 konkurence (Competition), 

 organizace (Company), 

 kanály (Channel). 

Dle Švarcové (2016) 4C nejsou nástroje marketingu, ale představují součásti, které pak určují 

samotné nástroje marketingového mixu.  

Marketingový mix je možné vidět na Obrázku 4. 

 
Obrázek 4: Marketingový mix 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Švarcové, 2016) 

 

Následně budou představeny jednotlivé nástroje základního marketingového mixu (4P). 

Produkt (Product) 

Místo (Place) Cena (Price) 

Propagace 

(Promotion) 

Cílový trh 
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2.4.1 Produkt (Product) 

Prvním prvkem marketingového mixu je produkt. Urbánek (2010) definuje produkt jako 

hmotný výrobek či nehmotnou službu, jenž má klíčovou funkci v rámci marketingového mixu. 

A to z toho důvodu, že se o něj odvíjí další funkce, na které pak navazují důležité marketingové 

činnosti a proto je produkt výchozí složkou pro tvorbu marketingového mixu. 

Každý produkt je ojedinělý, protože má různou podobu, vlastnosti a na jeho tvorbu je využito 

lidské práce, materiálu, surovin, energií, strojů a zařízení. Dále se také mohou produkty členit 

dle různých hledisek jako je úroveň, vrstva či dimenze (Švarcová, 2016). 

Produkt zaujímá v rámci marketingového mixu dominantní pozici. Představuje cokoliv, co 

slouží ke spotřebě a může uspokojit potřeby a požadavky zákazníků. Je to tedy vše co lze 

nakupovat či prodávat (Kincl, 2004). 

Produkt představuje prostředek směny, vzniká po něm poptávka na trhu a následně na to je 

tvořena nabídka. Produkt je složen z několika vrstev (Kantorová, 2014). 

Foret (2012) rozděluje produkt z hlediska tří úrovní, které jsou zobrazeny na Obrázku 5: 

 Jádro – představuje základní užitek, který produkt s sebou přináší a důvod, proč ho 

zákazník kupuje (Foret, 2012). Jádro v sobě zahrnuje potřeby, přání, požadavky 

zákazníka, které uspokojí jeho nedostatky a problémy (Jakubíková, 2013). Boučková 

a kol. (2003) uvádí, že je to soubor fyzikálních a chemických znaků, které je možné 

objektivně měřit.  

 Vlastní (reálný) produkt – jedná se o souhrn vlastností, které zákazník požaduje a měl 

by zahrnovat kvalitu, provedení, značku, obal a styl (Foret, 2012). 

 Rozšířený produkt – zahrnuje další činnosti produktu, které nejsou vždy součástí 

a jsou tedy k produktu navíc (Švarcová, 2016). Dle Foreta (2012) se sem řadí např. 

záruční lhůty, odborná instruktáž, leasing, garanční či pogaranční opravy. 



29 

 

 

Obrázek 5: Komplexní pojetí produktu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Foreta, 2012) 

 

Životní cyklus produktu 

Životní cyklus produktu je důležité pochopit z důvodu jeho funkčnosti. Jedná se o čas, během 

kterého se produkt udržuje na trhu za uspokojivých podmínek. Životní cyklus je rozdělen na 

čtyři fáze – zavádění, růst, zralost a pokles (Kincl, 2004). 

Dle Švarcové (2016) se jednotlivé etapy životního cyklu od sebe liší a to např. délkou, cílem 

marketingu, výší tržeb, typem spotřebitelů či ziskem. 

Jednotlivé etapy životního cyklu produktu budou následně postupně představeny a také 

zobrazeny na Obrázku 6. 

Fáze zavádění 

Produkt je v této fázi zatím málo známý a proto ho kupují pouze zákazníci, kteří mají rádi 

novinky a nevadí jim vyšší cenová kategorie. Společnost v této fázi vynakládá velké množství 

finančních prostředků na jeho propagaci (Urbánek, 2010). Podle Švarcové (2016) se vedení 

společnosti v této fázi rozhoduje o tom, s jakou strategií bude na daný trh vstupovat. Existují 

čtyři možnosti:  
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 rychlé sbírání – vysoké náklady na propagaci a vysoká cena, 

 pomalé sbírání – nízké náklady na propagaci a vysoká cena, 

 rychlá penetrace – vysoké náklady na propagaci a nízká cena, 

 pomalá penetrace – nízké náklady na propagaci a nízká cena. 

Fáze růstu 

V této fázi prudce stoupají tržby za produkt a klesají výrobní náklady. Zde se začíná objevovat 

také konkurence a proto je potřeba daný výrobek inovovat a zaměřit se také na jeho cenu, aby 

to přilákalo další zákazníky (Kincl, 2004). 

Fáze zralosti 

Produkt už není považován za novinku. Konkurence je již v této fázi velmi silná a proto se 

společnost snaží prosadit před konkurencí různými inovacemi produktu. Nejdůležitějšími 

nástroji fáze zralosti je proto distribuce a aktivní marketingová komunikace (Urbánek, 2010). 

Fáze poklesu 

Zde dochází k výraznému poklesu tržeb z prodeje, což způsobuje také pokles zisku. Vedení 

společnosti by proto mělo provést v této fázi určitá opatření, mezi která se řadí stanovení 

slabých míst a nových strategií (Švarcová, 2016). V této fázi již nejsou plně vytíženy výrobní 

kapacity, a proto si výroba žádá vysoké náklady, což by mohlo vést ke stažení výrobku z trhu 

(Foret, Stávková, 2003). 

Urbánek (2010) uvádí, že mezi fází zralosti a fází útlumu se nachází ještě fáze nasycení, která 

představuje postupně stagnující poptávku po produktu a vyčerpání tržního potenciálu. Obrat je 

maximální, ale na základě snížení ceny a nástupu konkurence zisk klesá. Probíhá zde cenový 

boj s konkurencí. 
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Obrázek 6: Životní cyklus produktu 

(Zdroj: JAKASI.cz, 2015) 

 

2.4.2 Cena (Price) 

Cena je druhým nástrojem marketingového mixu a jedná se o první závislou proměnnou, jelikož 

bez produktu nelze cenu stanovit. Představuje hodnotu daného produktu pro zákazníka 

a finanční částku, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit, aby získal vybraný produkt (Švarcová, 

2016). 

Cena je „jediný nástroj marketingového mixu, který je pro podnik zdrojem tvorby zisku“. 

(Urbánek, 2010). 

Urbánek (2010) dále uvádí, že cena má dvě základní funkce a to funkci informační a alokační. 

Funkce informační má spotřebitele informovat o postavení výrobku na daném trhu vzhledem 

k ostatním produktům podobného charakteru. Alokační funkce ceny má pomoct zákazníkovi 

s umístěním jeho peněz, aby dosáhl co nejvyššího užitku. Spotřebitel tak při porovnávání 

různého zboží posuzuje nutnost či nezbytnost daného produktu a rozhoduje se tak o koupi. 

Mezi faktory ovlivňující cenu se řadí faktory vnější (externí) a vnitřní (interní). U vnitřních 

faktorů je možné přímé ovlivnění ceny společností. Vnější faktory nemůže podnik sám ovlivnit 

(Kincl, 2004). Švarcová (2016) řadí do interních faktorů cíle marketingu, náklady, strategii 

marketingového mixu nebo tvorbu ceny. Mezi externí faktory jsou zařazeny charakter trhu a 

poptávky a také konkurence. 
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Tvorba ceny 

Tvorba ceny je závislá na strategii společnosti a také na podnikatelském prostředí, ve kterém 

se společnost nachází. Při tvorbě ceny je důležité brát ohled na fáze životního cyklu výrobku, a 

zda se jedná o dlouhodobý či krátkodobý cíl, který si firma zvolila (Moudrý, 2018). 

Kincl (2004) odvozuje tři základní metody tvorby ceny a to: 

 Nákladově orientovaná metoda – v tomto případě stanovení ceny firma přičítá 

přiměřenou míru zisku k nákladům. Společnost zde může ovlivňovat míru zisku 

u jednotlivých výrobků. Nevýhoda této metody spočívá v nereálném odrazu situace 

v poptávce (Kincl, 2004). 

 Metoda orientovaná na poptávku – cílem této metody je maximalizovat zisk, platí, že 

pokud roste cena, pak klesá poptávka a naopak (Vaňák, 2011). Kincl (2004) uvádí, že 

tato metoda představuje hodnotu, kterou spotřebitel přikládá produktu, a proto existuje 

poptávka pružná a nepružná. U pružné poptávky pokud klesne cena, pak roste rychle 

prodej a naopak. Nepružná poptávka reaguje na změny ceny méně zřetelně.  

 Metoda orientovaná na konkurenci – tato metoda nalézá uplatnění hlavně v odvětví 

oligopolu, jejím základem je předpoklad, že podnik za stejné výrobky jako má 

konkurence může docílit shodné ceny (Kincl, 2004). 

Cenová strategie 

Existuje celá řada cenových strategií. Jakubíková (2013) uvádí cenovou strategii v závislosti na 

životním cyklu výrobku, která se mění podle toho, ve které fázi se výrobek právě nachází. 

Pokud se výrobek nachází ve fázi zavádění, pak se zde nachází dvě strategie: 

 Strategie vysokých zaváděcích cen – cílem této strategie je maximalizovat zisk 

a produkt je pro spotřebitele, kteří nemají problém s vyšší cenovou kategorií. 

 Strategie nízkých zaváděcích cen – cílem společnosti je si získat vysoký tržní podíl 

a co nejvíce odradit potencionální konkurenci.  

2.4.3 Místo (Place) 

Distribuce spočívá v určení cest (kanálů) pomocí kterých se produkt dostává na daný trh a ke 

spotřebiteli. Distribuční kanál obsahuje několik hledisek a to fyzické, právnické, finanční 

a komunikační (Foret, 2000). 
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Distribuční kanál nepředstavuje pouze trasu, po které jsou přemístěny produkty, ale obsahuje 

také veškeré činnosti jednotlivých účastníků distribuce. Hlavním posláním distribuce je 

poskytnout spotřebiteli správné zboží, ve správný čas, na správném místě a za správnou cenu 

(Urbánek, 2010). 

Distribuce má určité mezičlánky, které tvoří distribuční cesty a jsou zpravidla tvořeny 

následujícími účastníky (Kincl, 2004): 

 prostředníci – nakoupí od výrobce, na určitý čas jsou vlastníci produktu a poté znovu 

prodají, 

 zprostředkovatelé – produkt není jejich vlastnictvím ani na chvíli, zprostředkovávají 

obchod a komunikaci mezi výrobcem a spotřebitelem, 

 podpůrné distribuční mezičlánky – nejsou opět vlastníky ani zprostředkovateli 

obchodu, ale usnadňují směnu zboží (banky, reklamní agentury). 

Distribuce se může dále rozdělovat na distribuci přímou a nepřímou a to dle počtu distribučních 

mezičlánků (Urbánek, 2010). 

Přímá distribuce představuje dodání výrobku přímo samotnému spotřebiteli. Jedná se tedy 

o distribuci přímo od výrobce, tudíž dochází k osobnímu kontaktu se spotřebitelem. Tento 

způsob distribuce zahrnuje nižší náklady na úkor veškerých rizik, která padají na samotného 

výrobce vzhledem k tomu, že zde chybí mezičlánky (Zamazalová, 2010). 

Nepřímá distribuce značí dodání výrobku spotřebiteli z výroby přes další mezičlánky. 

Mezičlánky se většinou nepodílí na samotné výrobě, ale existují také výjimky, které se zapojují 

a pak přímo či nepřímo zvyšují užitnou hodnotu konečných produktů (Urbánek, 2010). 

Povaha produktu či způsob nákupu rozhodují o zvolení vhodného počtu mezičlánků. Každý 

produkt nebo služba musí mít zvolenou vhodnou distribuční strategii. Distribuční strategie mají 

tři podoby (Kincl, 2004): 

 Intenzivní distribuce – jedná se o produkty denní spotřeby, je zde velký počet 

prodejen, kde se tyto produkty nachází, a proto jsou k dispozici spotřebiteli prakticky 

na každém místě, jsou to potraviny a hygienické prostředky (Foret, 2000). 

 Výlučná (exkluzivní) distribuce – počet prodejců je zde značně omezen, protože se 

jedná o produkty luxusního charakteru, řadí se sem např. zlatník (Kincl, 2004). 
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 Selektivní distribuce – jedná se kompromis mezi dvěma předchozími, patří sem oděvy 

nebo elektronika (Foret, 2000). 

2.4.4 Propagace (Promotion) 

Propagace neboli také marketingová komunikace představuje formu komunikace, kterou 

společnost využívá k oslovení a informování spotřebitelů. Jedná se o cílené vytváření 

informací, které jsou dodány na určitý trh a to v takové formě, aby to zasáhlo cílovou skupinu 

(Boučková a kol., 2003). 

Propagace má fungovat jako informace pro spotřebitele o produktu a stimulovat ho k tomu, aby 

učinil koupi produktu. Je to tedy základní komunikace mezi podnikem a stálými či 

potencionálními spotřebiteli (Kincl, 2004). 

V rámci propagace je definováno pět základních nástrojů komunikace: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 public relations (vztahy s veřejností), 

 osobní prodej, 

 direct (přímý) marketing (Urbánek, 2010). 

Reklama 

Reklama se označuje jako placená neosobní forma komunikace podniku se spotřebiteli za 

pomoci různých médií. Reklama by měla přinést spotřebiteli různé informace o daném produktu 

a měla by vzbuzovat zájem o daný výrobek (Boučková a kol., 2003). 

Z hlediska funkčního a časového lze reklamu rozdělit na: 

 Informativní – představuje informaci o novém produktu a jeho vlastnostech, jejím 

cílem je vyvolat zájem veřejnosti a poptávku po daném produktu. 

 Přesvědčovací – používá se v období konkurenčního tlaku a má zapůsobit na 

spotřebitele, aby koupil právě ten daný produkt, může se jednat o reklamu srovnávací, 

která porovnává daný produkt s jiným. 

 Připomínací – cílem této reklamy je udržet produkt v povědomí spotřebitelů (Foret, 

2000). 
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje je komunikační nástroj k dosažení silnější a také rychlejší reakce. Využívá se 

pro zvýraznění nabídky produktu nebo při klesajícím prodeji (Kincl, 2004). Je zde využíváno 

různých akcí ze strany prodejců např. různé akce na svátky nebo soutěže (Paulovčáková, 2015). 

Podpora prodeje se vyznačuje přímými a nepřímými formami. Za přímé formy se považují 

takové, kdy je zákazník oceněn hned po splnění podmínek. U nepřímých spotřebitel sbírá 

určitou dobu doklady o nákupu a poté co nasbírá určené množství a předloží ho, mu vzniká 

nárok na odměnu (Foret, 2000). 

Public relations 

Cílem je vytvořit podniku pozitivní vnímání z hlediska široké veřejnosti. Je to tedy upevnění 

vztahů a vytvoření důvěry ze strany veřejnosti vzhledem ke společnosti. Jsou sem zahrnováni 

majitelé, dodavatelé, akcionáři, zaměstnanci organizace, investoři, zákazníci, úřady, 

zastupitelské orgány atd. (Urbánek, 2010). Dle Kincla (2004) do vztahů s veřejností patří články 

v tisku, semináře, výroční zprávy, charitativní dary, publikace, sponzorství. 

Osobní prodej 

Jedná se o oboustrannou komunikaci mezi kupujícím a prodávající a je uskutečňován nejen 

osobním setkáním, ale také prostřednictvím telekomunikací a infomačních technologií. 

Představuje budování osobního vztahu s cílem vytvořit dlouhodobou spolupráci (Boučková 

a kol., 2003). Úkolem osobního prodeje je výzkum trhu s produkty, příprava a uskutečnění 

vlastního prodeje, kontaktování potencionálních zákazníků, péče o zákazníky, opakovaný 

prodej (Urbánek, 2010). K osobnímu prodeji se řadí telemarketing, stimulační programy, 

vzorky či veletrhy a výstavy (Kincl, 2004). 

Přímý marketing 

Vyznačuje se podobnými rysy jako osobní prodej. Cílí na určitý segment na trhu a využívá 

jeden či více komunikačních nástrojů. Spotřebitel v tomto obchodním styku nechodí na trh, ale 

obchodník přijde za ním (Urbánek, 2010). Mezi jeho výhody se řadí zacílení na jasně vymezený 

segment trhu, možnost kontroly a měřitelnosti reakce na nabídku, možnost předvedení produktu 

a oboustranná komunikace (Foret, 2000). Mezi hlavní formy této komunikace patří katalogový 

prodej, telemarketing, teleshopping nebo zásilkový prodej (Boučková a kol., 2003). 
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2.5 Spotřebitelský trh a chovaní na něm 

V následující kapitole budou vymezeny základní pojmy, které souvisí se spotřebním chováním 

a budou zde představeny vnitřní a vnější faktory, které mají vliv na chování spotřebitele. 

2.5.1 Termín spotřebitel a zákazník 

Je důležité pochopit rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem. Spotřebitelem dle Schiffmana 

a Kanuka (2004) je označován jedinec, který je chápán jako konečný spotřebitel. Je to tedy 

někdo, kdo používá výrobky pro svoji vlastní potřebu. Spotřebitel je pojem obecnější, jelikož 

v sobě zahrnuje veškerou spotřebu, zatímco zákazník je užší pojem, je to někdo kdo nakupuje 

a platí (Komárková et al., 1998). Zákazník je jedinec, který jeví zájem o nabídku výrobků nebo 

služeb a prohlíží si fyzicky či virtuálně vystavené produkty (Zamazalová, 2010). 

Dle Vysekalové (2004) se dostane do role zákazníka a spotřebitele prakticky každý člověk 

během svého života. 

2.5.2 Pojem spotřební chování  

„Spotřební chování je takové chování lidí, které se týká získávání, užívání a odkládání 

spotřebních produktů“. (Koudelka, 2018, s. 6) 

Spotřební chování je definováno jako soubor různých projevů, činností nebo jednání jedince 

v závislosti na uspokojení jistých potřeb (Vysekalová, 2011). 

Výzkumy na téma chování spotřebitele pomáhají společnostem vylepšit jejich marketingovou 

strategii tím, že pochopí, jak spotřebitelé přemýšlí, jaké jsou jejich potřeby a jak jsou 

ovlivňováni svým okolním prostředím (Hes, 2008). 

2.5.3 Vnitřní faktory spotřebitelského chování 

Vnitřní faktory ovlivňující chování spotřebitele jsou dle Kotlera a Armstronga (2012): 

1. Kulturní faktory 

Mezi kulturní faktory se řadí společnost a kultura, ve které člověk vyrůstá a žije. Výrazně 

ovlivňuje jeho chování, přání a záliby. Kulturní vlivy se předávají z generace na generaci a jsou 

dynamické, mění se zároveň se společností. Bártová a kol. (2004) tvrdí, že kulturní faktory 

určují, jak spotřebitel vnímá a následně reaguje na ceny a obchodní značku. A také že tyto 

faktory představují, jaké jsou všeobecné cíle spotřebitele a jak spotřebitel reaguje na reklamní 

prvky. Dále také ovlivňují styl myšlení spotřebitele. 
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2. Sociální faktory 

Mezi tyto sociální faktory spadá rodina, která je nejvlivnější společenskou skupinou. Důležitý 

je vliv jednotlivých členů rodiny na nákupní zvyklosti. Je potřeba rozlišovat jaký sociální status 

spotřebitel má, zda se jedná o rodiče nebo třeba o dítě (Kotler a Armstrong, 2012). 

3. Osobní faktory 

Rozhodnutí spotřebitele při nákupu se odvíjí od jeho osobních faktorů. Mezi tyto faktory se řadí 

věk spotřebitele, životní cyklus, zaměstnání, ekonomické podmínky, osobnost nebo třeba 

životní styl (Kotler a Armstrong, 2012). 

4. Psychologické faktory 

Mezi tyto faktory se řadí motivace, zkušenosti či postoje spotřebitele. Dále se sem zařazují také 

potřeby (Kotler a Armstrong, 2012). Potřeba představuje základní hybnou sílu trhu, jelikož 

jedinci mají neustále různé potřeby. Potřeby se možné rozdělit na základní životní potřeby, mezi 

které se řadí vzduch, pití či jídlo. Dále na potřeby méně důležité, kam patří obydlí, boty nebo 

šaty, a nakonec jsou to přání a tužby, které zahrnují potřeba, které většina lidí nemá (Urbánek, 

2010). Potřeby je možné zobrazit pomocí Maslowovy pyramidy potřeb, která je znázorněna na 

Obrázku 7. 

 
Obrázek 7: Maslowova pyramida potřeb  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotlera a Armstronga, 2012) 
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Teorie Maslowovy pyramidy je založena na postupném uspokojení potřeb zespoda od nejvíce 

důležitých po nejméně důležité. Začíná tedy fyziologickými potřebami a končí potřebou 

seberealizace. Tato hierarchie potřeb vychází z obecných, psychologických a sociologických 

zákonitostí. Aby mohla být uspokojena potřeba uvedená výše, musí být nejdříve uspokojena 

potřeba nižší. Např. mezi fyziologické potřeby se řadí potřeba dýchat či potřeba hladu nebo 

žízně (Zamazalová, 2010). 

2.5.4 Vnější faktory spotřebitelského chování 

Vnější vlivy představují marketingové aktivity a ostatní aktivity. Mezi marketingové aktivity 

se řadí marketingový mix, který zahrnuje 4P neboli produkt, cenu, distribuci a propagaci. 

Ostatní aktivity zahrnují vlivy, které spotřebitele neovlivní, ale musí se jim podřizovat. Spadají 

sem podněty ekonomické, technologické, kulturní a politické (Švarcová, 2016). 

2.6 Nákupní rozhodování 

Podle Kincla (2004) je možné rozlišit několik základních rolí u nákupního rozhodování: 

 Iniciátor – první osoba, která navrhne možnost koupě daného produktu nebo služby, 

sbírá tedy základní informace o daném zboží. 

 Ovlivňovatel – osoba, která svými názory a radami ovlivňuje ostatní ve skupině a snaží 

se jim jistým způsobem vnutit své rozhodnutí. 

 Rozhodovatel – rozhoduje o samotné koupi produktu či služby a taky o místě koupě 

a jak bude nákup probíhat. 

 Kupující – koupí daný produkt či službu. 

 Uživatel – daný produkt či službu skutečně využívá. 

Jedna osoba nemusí zastávat pouze jednu roli v rámci skupiny. Stanovení rolí u nákupního 

rozhodování je základem pro stanovení cílů ohledně komunikace se zákazníky (Kincl, 2004).  

2.6.1 Kupní rozhodovací proces 

Je důležité pochopit, jak probíhá proces rozhodování spotřebitele o případném nákupu. Nákupní 

rozhodnutí představuje pouze jednu část z kupního rozhodovacího procesu. Celý tento proces 

se dle Zamazalové (2010) skládá z pěti kroků a v každé části je spotřebitel vystaven různým 

faktorům. V každé etapě má společnost možnost ovlivnit rozhodnutí spotřebitele 

prostřednictvím různých marketingových nástrojů. 
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1. Rozpoznání problému 

Jedná se o počáteční etapu kupního rozhodovacího procesu. Spotřebitel si uvědomí, že nastal 

rozdíl mezi stávajícím a požadovaným stavem. Spotřebitel pociťuje určitý nedostatek a má 

potřebu ho vyřešit. Jedná se o možnosti, které jsou spojeny s uspokojením jeho potřeb. Nebo se 

může jednat o zlepšení jeho finanční situace a tím se mu naskytnou lepší možnosti v rámci 

uspokojení potřeb (Bártová a kol., 2004). Dle Foreta (2000) zde hrají významnou roli odlišnosti 

individuálních jedinců. Každý jedinec má různé demografické znaky, odlišný životní styl a 

postoje či znalosti. Důležité je zde působení také okolního prostředí, jako je rodina nebo kultura. 

2. Hledání informací 

V této fázi spotřebitel sbírá informace, které jsou pro něho podstatné, aby se mohl rozhodnout, 

jak vyřešit vzniklou potřebu. Spotřebitel se k hledání informací staví aktivně (Zamazalová, 

2010). Tato etapa kupního rozhodovacího procesu probíhá s různou důkladností, s odlišným 

časem a různými způsoby. Je však možné hledání informací rozdělit na vnitřní a vnější. U 

vnitřního hledání se jedná o vybavování si různých poznatků a zkušeností z paměti. Proto je 

pro společnosti velmi důležité dostat se do podvědomí zákazníků. Soustředěné vyhledávání 

informací včetně jejich vyhodnocování se pak nazývá vnější hledání (Koudelka, 2018).  

3. Hodnocení variant 

Dle Koudelky (2018) má tato etapa několik rovin. Vstup tvoří výběr, o jaký produkt se bude 

jednat. Během hledání různých informací se pak upíná soustředění na vymezený typový okruh. 

Často se jedná spíš o výrobkovou kategorii. Až je rozhodnuto o typu výrobku, tak se dále volí 

třeba značka. Zamazalová (2010) uvádí, že rozhodnutí o značce může probíhat prostřednictvím 

kompenzačních a nekompenzačních pravidel. U kompenzačních pravidel je spotřebitel ochoten 

slevit ze svých původních požadavků na produkt z důvodu, že produkt je hodnocen natolik 

kladně, že to převáží jeho nedostatky. Pokud se spotřebitel rozhoduje nekompenzačně, pak není 

ochoten slevit z žádných svých požadavků.  

 

4. Nákupní rozhodnutí 

Až si spotřebitel vybere vhodnou variantu, pak následuje etapa rozhodnutí o nákupu. 

Výsledkem této etapy nemusí být koupě, protože zde působí celá řada dalších faktorů. Jedná se 

o situační vlivy např. sociálního okolí (personál prodejny), vlivy obchodní (atmosféra během 

nákupu) či vnímání rizik nákupu. Výsledkem této etapy je buď samotný nákup, nebo odložení 
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nákupu (Zamazalová, 2010). Hlavní typy rizik, které spotřebitel vnímá při rozhodování o 

nákupu produktu (Kantorová, 2014): 

 funkční riziko – produkt nebude mít dostatečnou výkonnost, 

 finanční riziko – kvalita produktu nebude odpovídat jeho ceně, 

 společenské riziko – vznik rozpaků před ostatními lidmi,  

 psychologické riziko – špatný výběr bude potlačovat ego spotřebitele, 

 časové riziko – čas vynaložený na hledání produktu byl zbytečný. 

5. Ponákupní chování 

Nákupní proces není ukončen nákupním rozhodnutím, ale následuje ještě etapa ponákupního 

chování neboli vlastní užívání produktu. Na základě užívání produktu může spotřebitel 

porovnat mezi sebou očekávaný užitek se skutečným přínosem. Spotřebitel tak pociťuje buď 

uspokojení potřeb, nebo naopak nespokojenost, pokud nedošlo k naplnění potřeb. Tato etapa 

má za cíl spokojenost zákazníků. Na spokojenost má vliv hladina očekávání (Koudelka, 2018). 

Mezi faktory, které mají pozitivní vliv na spokojenost, se řadí kvalitní komunikace, dostatečné 

informace o produktu, odpovídající servis, citlivý a přátelský přístup (Bártová a kol., 2004). 

Pokud daný produkt nesplní očekávání spotřebitele, může následovat negativní konání ze strany 

spotřebitele. Negativní postoje mohou vést k poškození dané společnosti. Pokud je však 

spotřebitel spokojený a produkt splnil jeho očekávání, pak se může stát věrným zákazníkem 

dané společnosti (Kantorová, 2014).  

Celý tento kupní rozhodovací proces je zobrazený na Obrázku 8. 
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Obrázek 8: Kupní rozhodovací proces  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kantorové, 2014) 

 

2.6.2 Druhy nákupů 

 Extenzivní nákup – Kupující předem neví, zda nákup proběhne, ale hledá aktivně 

informace ohledně produktu, jedná se hlavně o koupi dražších produktů. 

 Impulzivní nákup – Spadají sem drobné nákupy, impulzivní nákupy se od sebe velmi 

neliší a není proto potřeba se zabývat jejich charakteristikou. 

 Limitovaný nákup – Produkt či značka není kupujícímu známa, ale vychází se zde 

z obecně platných zkušeností, rozhodujícím kritériem pak může být cena či šetrnost 

k životnímu prostředí. 

 Zvyklostní nákup – Jedná se o nákupy obvyklého zboží, takže např. potraviny 

(Vysekalová, 2004). 
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2.7 Segmentace trhu 

Trh představuje široký pojem, který se člení na několik dalších oblastí a ty se dále člení na další 

části – segmenty. Každý jedinec značí samostatný segment, jelikož jeho potřeby a očekávání 

jsou odlišné od ostatních jedinců (Kincl, 2004). 

Rozdělení trhu dle segmentů spočívá v rozčlenění na skupiny spotřebitelů, kteří mají stejné 

potřeby a požadavky. Společnosti mají omezené zdroje, a proto se většina společností nemůže 

zaměřit na celý tržní segment. Zaměření na tržní segment tedy značí výběr segmentů, které 

bude firma sledovat a bude se snažit uspokojit jejich požadavky (Schiffman, 2004). 

Segmentace spotřebního trhu představuje hledání skupin spotřebitelů, jež splňují dvě důležité 

podmínky (Bártová a kol., 2004): 

 homogenita segmentů – spotřebitelé ve skupině mají podobné požadavky a potřeby, 

 heterogenita segmentů – odlišné projevy různých segmentů na vybraném trhu. 

Dle Komárkové et al. (1998) je segmentace trhu základem marketingové strategie a existují tři 

druhy: 

 geografická – rozdělení na menší územní celky (státy, národy, okresy, města), 

 demografická – rozdělení dle demografických údajů (věk, pohlaví, povolání, příjem, 

rodinný stav), 

 psychografická – zahrnuje charakter člověka, postoje, zájmy, životní návyky nebo 

názory. 

2.8 Image 

Jedná se o složitý pojem, který lze shrnout jako soubor postojů, představ či názorů vzhledem 

k určitým objektům. Patří sem image výrobku, značky a podniku (Komárková et al., 1998). 

Základem veškeré image je především důvěra spotřebitele (Kantorová, 2014). 

Bártová a kol. (2004) uvádí, že tvorba image představuje dlouhodobou záležitost a je tedy 

podstatné u produktu testovat: 

 tradici – v jaké míře je ve značce obsažena tradice a jak je vnímána, 

 očekávání – budoucí očekávání a záruka od dané značky, 

 homogenitu – v jaké míře podporují jednotlivé produkty celkovou image. 
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Dle Schiffmana a Kanuka (2004) image představuje vytvoření jisté pozice ve vědomí 

spotřebitele, že výrobek či služba dané firmy uspokojí jeho potřeby lépe než konkurence. Je 

důležité uvést přínosy výrobku nebo služby a z důvodu existence velkého množství substitutů, 

je dále potřeba vyvinout jedinečnou nabídku.  

Základem image jsou postoje a lze ji sledovat ze tří stran (Bártová a kol., 2004): 

 kognitivní – zahrnuje znalosti o produktu, 

 afektivní – představuje emoce spojené se značkou, 

 konativní – sklon ke koupi či užívání. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Stále více se rozrůstajícím trendem posledních let je zdravý životní styl, do kterého se řadí 

kromě pohybové aktivity, dodržování pitného režimu či kvalitního spánku také zdravé 

stravování. Lidé stále více navštěvují rychlá občerstvení, ve kterých se prodávají kromě 

zdravých pokrmů také čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. V současné době dochází k rychlému 

rozvoji takových juice barů na území celé České republiky. Mezi hlavní lídry v této oblasti se 

řadí společnosti UGO trade, s.r.o. a FRUITISIMO FRESH s.r.o. Pro zpracování diplomové 

práce je vybrána právě společnost UGO trade, s.r.o. (dále už jen UGO). Téma diplomové práce 

je zvoleno z důvodu zájmu o oblast zdravého životního stylu. Společnost má široký sortiment 

produktů a proto je práce zaměřena hlavně na čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. V následující 

kapitole je představena společnost UGO a podrobně rozebrán její marketingový mix. Poté 

následuje představení největšího konkurenta, kterým je společnost FRUITISIMO FRESH s.r.o. 

(dále už jen Fruitisimo). Je provedena analýza marketingového mixu i u konkurenční 

společnosti. Následně je popsána hrozba případných substitutů pro firmu UGO. Poté následuje 

kapitola, ve které se nachází rozmístění kamenných poboček obou společností na území České 

republiky včetně obrázku mapy. Další velkou částí je analýza dotazníkového šetření, pomocí 

které má být identifikována důležitost vybraných faktorů při výběru čerstvých šťáv. Nakonec 

je vytvořena SWOT analýza společnosti UGO.  

3.1 Představení společnosti UGO 

Pro vypracování diplomové práce je vybrána franšízová společnost UGO jak již bylo zmíněno 

v úvodu. Společnost vznikla v roce 2006 a nabízí široký sortiment jídel a nápojů, jejichž základ 

vždy tvoří zelenina a ovoce. Od roku 2012 společnost spadá pod firmu KOFOLA a.s. V roce 

2014 se ke společnosti přidala také síť provozoven Mangaloo. Společnost usiluje o vyšší 

dostupnost zdravého jídla a pití. Hlavním cílem společnosti je odpovědnost vůči svým 

zákazníkům a to v podobě kvalitního zákaznického servisu, dodržení hygienických standardů 

či zajištění kvalitních a čerstvých surovin. Nápoje a jídla obsahují také různé netradiční 

suroviny jako je quinoa, chia semínka či exotické druhy ovoce nebo zeleniny. Hlavním cílem 

společnosti je být nejlepší v oblasti zdravého stravování (UGO, ©2020). 

3.1.1 Image  

Společnost UGO je součástí firmy KOFOLA a.s. Jedná se o nadnárodní společnost 

s dlouholetou tradicí. Spojení s takovou společností je pozitivní okolností z hlediska vytvoření 
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dobrého jména a image. Název společnosti vznikl ze zkratky You Go Fresh. Logo společnosti 

představuje vymyšlená silueta postavy s kudrnatou hlavou – pan UGO (Mistr UGO …, 2014). 

Logo je možné vidět na Obrázku 9. Typickou barvou společnosti UGO je barva zelená. Zelená 

je symbolem života a přírody, představuje energii a svěžest.  

 

Obrázek 9: Logo společnosti UGO 

(Zdroj: Kdo je UGO, nedatováno) 

 

Společnost klade důraz na sedm pravidel (Kdo je UGO, nedatováno): 

1. Lehčí život – lehké jídlo představuje lehkou mysl, se kterou se lehce žije. 

2. Radost z jídla bez výčitek – kvalitní jídlo v rozumné míře bez výčitek. 

3. Opravdové jídlo bez kompromisů – kvalitní a čerstvé suroviny není třeba uměle 

dochucovat. 

4. Otevřenost, pestrost a barevnost – pestré a rozmanité chutě. 

5. Inspirace z přírody – čerpáno z přírodních surovin. 

6. Dostupnost – možnost zdravého stravování kdekoliv. 

7. Vyváženost – nesmí chybět nic důležitého. 

3.1.2 Produkt 

Nabídka společnosti je velmi široká a je přizpůsobována také aktuálnímu ročnímu období. 

Sortiment UGO Freshbarů představují převážně čerstvé ovocné a zeleninové šťávy nebo lehké 

slané či sladké svačinky. V UGO Salateriích jsou navíc také každý den vyráběny zeleninové 

polévky, teplá jídla, lehké saláty či wrapy. Nově je nabídka rozšířena také o snídaňové menu. 
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Společnost má také svoji vlastní točenou zmrzlinu, vyráběnou ze 100% nepasterované ovocné 

šťávy. Zmrzlina neobsahuje laktózu, umělá barviva ani konzervanty. V nabídce má společnost 

také UGO lahvičky, které obsahují nepasterovanou 100% ovocnou a zeleninovou šťávu. 

Vzhledem k ošetření vysokým tlakem (paskalizací) je zachována chuť i vitamíny a jsou zničeny 

veškeré bakterie. Šťáva v lahvičkách vydrží až 4 týdny. UGO lahvičky jsou vyráběny ve dvou 

velikostech – 250 ml a 1 litr – a jsou dodávány i do běžných potravinářských řetězců. Na 

Obrázku 10 je zobrazen vzhled kelímku i s logem společnosti.  

 
Obrázek 10: Produkt společnosti 

(Zdroj: UGO, ©2020) 

 

Diplomová práce bude zaměřena pouze na část sortimentu dané společnosti a to na čerstvě 

vymačkané ovocné a zeleninové šťávy a smoothies. Šťávy jsou čerstvě vymačkané drinky 

ideální pro osvěžení a doplnění potřebných vitamínů. Smoothies představují sytější variantu, 

jelikož neobsahují pouze vymačkanou šťávu, ale také rozmixované ingredience. Kromě šťávy 

či smoothies je možné si dát také funkční drink, do kterého se přidají ještě další suroviny navíc 

– guarana, spirulina, raw-kakao, hráškový protein. Stálou nabídku šťáv a smoothies tvoří 19 

drinků a je možné si zvolit ze tří velikostí – 0,3, 0,4 a 0,5 l. Společnost má v nabídce také drink 

dle vlastního stylu, do kterého si zákazník může namíchat, co chce a skládá si ho tak sám. Dále 

má společnost v nabídce také sezónní drinky, a to 6x ročně. 

Společnost také nabízí UGO Očistu. Jedná se o program na devět dnů, kdy první tři dny se 

jedinec stravuje dle doporučeného lehkého jídelníčku, poté další tři dny pije pouze vodu, 

ovocné šťávy, zeleninové drinky a čistící čas Leros a poslední tři dny se opět stravuje dle 
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doporučeného jídelníčku. Očista představuje obnovu vnitřní rovnováhy a měla by pročistit tělo. 

Jedinec devět dní dodržuje princip přerušovaného půstu (UGO Očistný půst, nedatováno). 

Co se týká komplexního pojetí výrobku, tak jádrem produktu je ovocná či zeleninová šťáva, 

kterou si zákazník kupuje z důvodu uspokojení fyziologické potřeby, kterou je zahnání žízně 

nebo se chce osvěžit či potřebuje doplnit vitamíny. Do vlastního produktu lze zařadit kvalitu, 

obal a značku. Co se týká kvality, tak je pro spotřebitele důležité, aby šťáva byla vyrobena 

z čerstvého ovoce či zeleniny, aby drink obsahoval, vše co si zákazník objednal a byl 

v požadovaném množství. Dále by bylo možné sem zařadit také příjemné chování personálu. 

Obalem je plastový kelímek, který má tři velikosti, je na něm logo společnosti a je k němu 

zelené plastové brčko. Existují ještě dvě další možnosti a to jsou skleněné nádoby či plastové 

lahve s objemem 0,5 l s uzavíratelným víčkem. Pokud se jedná o uzavřenou prodejnu s vlastním 

posezením a zákazník chce konzumovat produkty v místě prodeje, pak jsou drinky podávány 

ve skleněných nádobách. Jestliže zákazník si chce drink vzít s sebou domů, pak má možnost si 

ho nechat dát do plastové lahve s uzavíratelným víčkem. Posledním kritériem zařazeným do 

vlastního produktu je značka. Společnost UGO je již na trhu 14 let, tudíž se jedná o společnost, 

která je známá mezi spotřebiteli a má již vybudované určité jméno a pověst. Do rozšířeného 

produktu lze zařadit např. řešení různých reklamací ať už u drinků či pokrmů. U šťáv by se 

mohlo jednat o nižší objem tekutiny v kelímku, než si zákazník objednal. Určité druhy ovoce 

mohou pěnit a může tak docházet k většímu objemu pěny v kelímku. Tudíž by se pak 

zákazníkovi mohlo stát, že si objedná např. kelímek ve velikosti 0,5 l, ale dostane vymačkané 

šťávy pouze 0,4 l a zbytek tvoří pěna. V takovém případě je společnost povinna po případné 

reklamaci zákazníkem provést okamžitou nápravu. U pokrmů by se pak mohlo jednat o vydání 

jídla, které není tvořeno z úplně čerstvých surovin. Opět v případě reklamace je potřeba provést 

nápravu a připravit zákazníkovi nové jídlo. 

3.1.3 Přístup k ochraně životního prostředí  

Společnost UGO by ráda snížila do konce roku 2020 objem jednorázových plastů o minimálně 

15 tun. Společnost pod výzvou Ministerstva životního prostředí tak podepsala dohodu, ve které 

se zavazuje k omezení plastového nádobí ve svých UGO Freshbarech a UGO Salateriích. 

Společnost se proto rozhodla zavést skleněné nádoby místo plastových kelímků do uzavřených 

restaurací, které mají vlastní posezení. Dále společnost omezuje používání plastových talířů 

v salateriích a nahrazuje je tak běžným keramickým nádobím. Místo plastových příborů 

společnost zavádí příbory kovové. Pokud si chtějí vzít zákazníci jídlo či nápoje s sebou, pak 
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společnost nahrazuje plastové boxy a lahvičky za omyvatelné, a tedy znovupoužitelné krabice 

a nádoby, které by si zákazníci měli nosit s sebou při dalších nákupech. Dále se chce společnost 

ještě zaměřit na plastová brčka a plastové misky na dezerty (UGO šetří jednorázové plasty, 

2019). 

3.1.4 Cenová strategie společnosti 

V následující kapitole bude popsána cenová politika vybrané společnosti. Cena drinků se odvíjí 

od ceny zeleniny a ovoce. Společnost si zakládá na výběru solidních dodavatelů. Jak uvádí i na 

etiketě svých UGO lahviček, tak odebírá pouze vybrané odrůdy ovoce a zeleniny od jim 

známých pěstitelů, kteří dodávají kvalitní suroviny. Pro společnost je důležitý i původ surovin. 

Na boční straně každé etikety je tak možné si přečíst původ a odrůdu použitých surovin. V roce 

2017 uzavřela společnost kontrakt s firmou Titbit, s.r.o., na základě kterého se UGO stává 

vlastníkem výrobny čerstvých salátů (Horáček, 2017). Společnost Titbit, s.r.o. byla založena 

v roce 2001 a své saláty, exotické ovoce, zeleninu, čerstvé koření a bylinky dodává do různých 

obchodních řetězců, také do restaurací či do hotelů. V následujících tabulkách jsou rozepsány 

ceny šťáv a smoothies. Uvedené ceny byly zjištěny na kamenné pobočce společnosti UGO.  

 

Tabulka 4: Ceny jednodruhových šťáv dle velikosti kelímku – UGO 

(Zdroj: vlastní zpracování dle UGO, ©2020) 

Jednodruhové šťávy 
Velikost kelímku 

0,3 l 0,4 l 0,5 l 

Jablko, řepa, okurka 75 Kč 85 Kč 95 Kč 

Grep, mrkev, pomeranč 79 Kč 89 Kč 99 Kč 

Ananas 105 Kč 115 Kč 125 Kč 

Mix šťáv 85 Kč 95 Kč 105 Kč 

 

Tabulka 4 zobrazuje ceny jednodruhových šťáv dle druhu ovoce či zeleniny a velikosti kelímku. 

Jedná se o čerstvě odšťavněné drinky vždy z jednoho druhu ovoce. Poslední variantou je mix 

šťáv, u kterého je možné si šťávy nakombinovat.  
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Tabulka 5: Ceny šťáv a smoothies dle velikosti kelímku – UGO 

(Zdroj: vlastní zpracování dle UGO, ©2020) 

Druh drinku 
Velikost kelímku 

0,3 l 0,4 l 0,5 l 

Zeleninové šťávy 75 Kč 85 Kč 95 Kč 

Ovocné šťávy 79 Kč 89 Kč 99 Kč 

Smoothies 85 Kč 95 Kč 105 Kč 

Superfood smoothies 95 Kč 105 Kč 115 Kč 

Green smoothies 89 Kč 99 Kč 109 Kč 

Vlastní styl 99 Kč 109 Kč 119 Kč 

Sezónní nabídka  99 Kč  109 Kč 119 Kč  

 

Tabulka 5 představuje cenovou politiku různých druhů šťáv a smoothies. Rozdíl mezi šťávou a 

smoothie spočívá v tom, že smoothie kromě vymačkané šťávy obsahuje ještě rozmixované 

pevné složky. Mezi tyto pevné složky se řadí např. banán, jahody, borůvky, maliny či máta. 

Superfood smoothies jsou drinky, které obsahují suroviny s vysokým obsahem živin, které jsou 

vhodné pro podporu vitality a zdraví. Patří sem avokádo, spirulina, chia semínka či raw kakao. 

Green smoothies obsahují navíc listovou zeleninu – baby špenát, polníček. Kategorie vlastní 

styl je drink dle potřeb zákazníka. Sezónní nabídka drinků je tvořena dle ročního období a také 

podle surovin, které v daném období jsou zrovna aktuální. 

Po srovnání obou tabulek, nejlevněji vychází jednodruhové a ovocné či zeleninové šťávy. Je to 

způsobeno tím, že se u těchto druhů nepoužívají již zmíněné pevné složky. Jedinou výjimku 

zde tvoří jednodruhová šťáva z ananasu. Ananas patří k dražším druhům ovoce a na jeden drink 

se ho vypotřebuje více, od toho se odvíjí také cena drinku. K nejdražším druhům drinků patří 

superfood a green smoothies. Zde se cena odvíjí od speciálních surovin, které jsou v drincích 

přidané. Stejně cenově je na tom vlastní styl a sezónní nabídka. U vlastního stylu je cena 

nastavena výše z důvodu toho, že zákazník si může složit drink dle sebe a může si tak do něj 

přidat i různé speciální suroviny. U sezónních drinků se cena taktéž odvíjí od neobvyklých 

surovin. Může se zde jednat i o různé bylinky. Zároveň se jedná o nový produkt a společnost 

předpokládá zájem ze strany spotřebitelů a proto je daný produkt za vyšší cenu.  

3.1.5 Distribuce  

Společnost UGO provozuje většinu svých poboček ve franšíze a jedná se buď o UGO 

Freshbary, které spočívají hlavně v prodeji ovocných a zeleninových šťáv nebo o UGO 

Salaterie, ve kterých mají podnikatelé na starosti také jídlo, proto je zde podmínkou mít 

zkušenosti s provozem gastro. V tomto případě se jedná o přímou intenzivní distribuci. Je to 
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přímá distribuce, protože dochází k osobnímu kontaktu se spotřebitelem na kamenných 

prodejnách. Produkt jde tedy přímo od výrobce ke spotřebiteli. Jelikož se jedná o výrobky denní 

spotřeby, mezi které se řadí potraviny a zároveň má společnost velké množství prodejních míst, 

pak se také jedná o distribuci intenzivní. Kamenné pobočky jsou k dispozici spotřebiteli ve 

větších městech na území České republiky nebo Slovenska. V současnosti je provozováno více 

než 60 UGO Freshbarů a 20 UGO Salaterií. Mezi typy lokalit, ve kterých jsou umístěny 

pobočky, patří obchodní centra, kancelářské komplexy, pěší zóny, důležité dopravní uzly či 

volnočasová centra. Společnost se snaží soustředit na místa, kde je vysoká koncentrace lidí. 

Lokality jsou vybírány buď převodem vybraných provozoven franšízora na franšízanta nebo 

proběhne výstavba nové provozovny v lokalitě, která je schválená franšízorem. Společnost se 

zaměřuje na koncept prodeje shop in shop. Jedná se o možnost mít svoji značku umístěnou na 

prodejní ploše jiného obchodního řetězce. V rámci technických podmínek pro otevření nové 

provozovny je uvedeno, že velikost kamenné pobočky pro UGO Freshbar je 15–50 m² + 

skladovací prostory. Velikost provozovny pro UGO Salaterii je 80–400 m². Jak již bylo 

zmíněno výše, tak společnost vyrábí také UGO lahvičky, které se dají zakoupit jak na 

kamenných prodejnách, tak v hypermarketech, na internetu či v posilovně. Zde tedy společnost 

využívá nepřímé distribuce, protože se na prodeji konečnému spotřebiteli podílí další 

mezičlánky.  

3.1.6 Propagace  

Společnost využívá několik druhů propagace. Prvním je podpora prodeje. Společnost má 

věrnostní program UGOFANDA. Členem klubu se může stát pouze osoba, která je starší 

patnácti let a vyplní registrační přihlášku. Každý zákazník je povinen uvést ve formuláři 

pravdivé informace, které jsou poté zaznamenány do databáze v počítači. Odevzdáním 

vyplněného a podepsaného formuláře zákazník souhlasí s pravidly věrnostního programu. Na 

zákaznickou kartu se pak zákazníkovi každým nákupem na prodejně započítávají věrnostní 

body. Body jsou na kartu připisovány v poměru 10 % hodnoty nákupu, pokud si zákazník 

kupuje drink, nebo 5 % při nákupu jídla. Nasbírané body pak může zákazník uplatnit při dalším 

nákupu jako slevu na produkty (1 bod = 1 Kč). Počet věrnostních bodů lze zjistit přihlášením 

do svého účtu na webových stránkách společnosti nebo může počet bodů sdělit personál 

provozovny po předložení karty či jsou body uvedeny v dolní části na účtence. Další výhodou 

zákaznické karty je narozeninový drink ve velikosti 0,3 l zdarma, pokud zákazník uvede své 

datum narození (Pravidla věrnostního …, 2017). Vzhled věrnostní karty je možné vidět na 

Obrázku 11. 
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Dále nabízí také možnost zakoupení dárkové karty, kterou lze zakoupit na všech provozovnách, 

kartu je možné i nadále dobíjet a vložené prostředky mají platnost 1 rok od nabití.  

 

Obrázek 11: Věrnostní karta UGOFANDA 

(Zdroj: Foto autor) 

 

Dalším způsobem propagace je přímý marketing. Společnost zasílá svým zákazníkům 

informace o novinkách prostřednictvím e-mailu. Dále má společnost také reklamní videa na 

internetovém portálu YouTube. 

Společnost UGO se také účastní různých letních festivalů. Je možné je vidět např. na hudebním 

festivalu Votvírák, který se koná na ploše bývalého vojenského letiště Boží Dar v Milovicích 

v okrese Nymburk v půlce června. Dále má společnost svůj bar také na rockovém hudebním 

festivalu Rock for People, který se koná v druhé polovině června nebo na pestrobarevném 

festivalu Colours of Ostrava v půlce července. 

V září 2019 připravila agentura Fragile kampaň na nový produkt – Green smoothie. Reklamní 

kampaň má dát najevo snadnou dostupnost denního příjmu vitamínů a živin. Kampaň nese 

název „Vezměte zdraví do svých rukou“. Reklama se objevuje buď prostřednictvím online 

reklamy nebo outdoorové reklamy, což představuje umístění reklamy na billboardy, na budovy, 

dopravní prostředky, lavičky či třeba veřejné osvětlení. Důležité je vybrat atraktivní lokalitu 

z hlediska vysoké koncentrace lidí. Je určena především k vedení dlouhodobějších kampaní, 

kdy se společnost snaží vybudovat vyšší povědomí o dané značce. Agentura Fragile bude i 

nadále spolupracovat se společností UGO na dalších kampaních pro rok 2020 a hodlá se podílet 

také na brand positioningu. Vzhled reklamní kampaně na produkt Green smoothie je zobrazen 

na Obrázku 12. 
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Obrázek 12: Reklamní kampaň na produkt Green smoothie 

(Zdroj: MAM, 2019) 

 

3.1.7 Zaměstnanci společnosti 

Lidský faktor je jedním z nejvíce důležitých zdrojů společnosti. Pokud společnost disponuje 

loajálními a kvalifikovanými pracovníky, pak to vede k vyšší konkurenceschopnosti 

a výkonnosti společnosti. Podstatný je také způsob, jakým se management společnosti staví 

k různým situacím a k řešení problémů. Proto záleží jaký má management postoj 

k zaměstnancům a jaký volí styl komunikace s nimi. Jak již bylo řečeno, je žádoucí, aby 

společnost disponovala schopnými a kvalifikovanými zaměstnanci, neboť soubor různých 

dovedností, znalostí, způsobilostí či návyků vytváří zdroj konkurenční výhody. A na základě 

toho pak dochází ke zvýšení produktivity práce. Pokud by ve společnosti nefungoval řádně 

daný faktor, mohlo by docházet ke snížení její výkonnosti. Všichni pracovníci společnosti by 

měli být seznámeni se strategií firmy, která představuje plány a aktivity, pomocí kterých podnik 

reaguje na různé změny v prostředí a dosahuje tak svých dlouhodobých cílů, které si určil. Jedná 

se o filozofii podniku, do které se řadí vize a poslání. Tyto hodnoty mají pro danou společnost 

specifický formální i neformální význam. Společnost UGO zaměstnává spoustu svých 

zaměstnanců formou brigády. Jedná se většinou o studenty, kteří si chtějí přivydělat při studiu 

a proto je ve společnosti vysoká fluktuace zaměstnanců.  

Vize společnosti je mít vedoucí postavení v oblasti zdravého stravování. Společnost chce 

poukázat na fakt, že i na zdravém jídle si může zákazník pochutnat. Jedním z cílů společnosti 

je rozšiřovat svoji dostupnost, aby se tak mohla stát pro zákazníky každodenní možností 
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zdravého stravování. Prezentuje se jako společnost, která vyrábí čerstvé jídlo a nápoje 

z kvalitních surovin, které mají jasný původ. Proto si společnost zakládá na výběru solidních 

dodavatelů. Chce své zákazníky vést a inspirovat ke zdravému životnímu stylu a k dobrému 

pocitu ze sebe samotného.  

Společnost chce do svého týmu zaměstnance s aktivním zákaznickým přístupem a manuální 

zručností, kteří se chtějí podílet na úspěšném provozu a dalším rozvoji salaterií a freshbarů. 

Důležitá je také týmová práce a umět spolupracovat se svými kolegy. Zaměstnanec by měl mít 

vztah ke zdravému životnímu stylu a příjemné vystupování. Jako výhodu společnost vidí 

zkušenosti s gastro provozem v případě UGO Salaterie. Personál kamenných poboček musí být 

příjemný a usměvavý, protože přichází do přímého kontaktu se zákazníky. I samotná výroba 

pokrmů a nápojů je uskutečňována před očima zákazníka, tudíž má přehled o celkové přípravě 

jeho objednávky.  

Pobočky mají také svého vedoucího směny, který musí disponovat přirozenou autoritou, umět 

vést kolektiv lidí a aktivně řídit a organizovat směny. Vedoucí směny je odpovědný za kvalitu 

vydaných pokrmů a drinků. Předkládá reporty denní výroby a podílí se na řešení různých 

problémů nebo návrzích na změny.  

Další pozicí ve společnosti je skladník. Jeho náplň práce spočívá v zajištění fyzického 

a účetního příjmu na sklad. Má na starosti kontrolu množství surovin, ovoce, zeleniny či 

obalového materiálu na skladě. Je povinen dodržovat FIFO a dbát na standardizaci skladu. 

Důležitá je úzká komunikace s vedoucím směny.  

Vedoucí provozovny má odpovědnost za výsledky a rozvoj celé provozovny. Má na starosti 

nábor a zaučení nových členů svého týmu. Musí mít schopnost vést a motivovat své podřízené 

pracovníky. Na této pozici je důležité také umět zvládat stresové situace.  

Key account manager má na starosti plánování a realizaci stanovených obchodních cílů 

společnosti. Identifikuje nové obchodní příležitosti a buduje nové distribuční kanály pro balené 

produkty např. UGO lahvičky. Provádí průběžnou analýzu trhu, jaké jsou zrovna trendy, a 

neustále sleduje konkurenční prostředí. Reprezentuje společnost a stará se o portfolio klíčových 

zákazníků. Je tedy detailně seznámen s požadavky zákazníků a snaží se dbát na udržení a 

budoucí rozvoj obchodních vztahů. Podává report o průběžném vedení společnosti a 

spolupracuje na naplnění firemní strategie. 
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3.1.8 Zákaznické segmenty 

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy jsou atraktivním produktem pro široký segment trhu. Může 

se jednat o spotřebitele, kteří chtějí pouze zahnat žízeň něčím zdravým a svěžím, či o zákazníky 

dodržující zdravý životní styl nebo může jít o doplnění potřebných vitamínů např. v chřipkovém 

období. K zákazníkům společnosti patří ženy i muži v různém věku a lze je rozdělit do šesti 

skupin: 

 První skupinou jsou děti, které dostanou jistý finanční obnos od rodičů např. pro 

zakoupení svačiny, který využijí právě ke koupi zdravé šťávy. Řadí se sem děti ve věku 

od 10 do 13 let. 

 Další skupinou jsou adolescenti, jedná se o mládež ve věku od 13 do 20 let. Patří sem 

jedinci, kteří se nachází v období puberty a dospívání. Tudíž se to týká jedinců 

v posledních ročnících základní školy a středoškoláků. Řada z nich začíná chodit nebo 

už chodí na brigády. Své výdělky pak vynakládají ve většině případů na svoji osobní 

potřebu. 

 Třetí skupinu tvoří studenti vysokých škol ve věku od 20 do 26 let. V současné době je 

stále větší zájem o zdravý životní styl, jehož nedílnou součástí je právě zdravé 

stravování. Zájem o tuto oblast je právě velký u studentů. Studenti si většinou sami 

vydělávají peníze na různých brigádách a zároveň řada z nich bydlí na studentských 

kolejích a musí si hradit alespoň základní výdaje spojené s bydlením, dopravou či 

stravováním. 

 Další skupinu zákazníků představují lidé v produktivním věku. Jedná se o pracující 

jedince, kdy velká část z nich chodí na menu do restaurací či právě se stravují v blízkých 

řetězcích s rychlým občerstvením. Společnost se proto snaží mít své pobočky umístěné 

také v lokalitě, kde se nachází kancelářské komplexy. V současnosti je již velký zájem 

o zdravý životní styl i u této skupiny lidí. Spousta z nich navštěvuje i různá fitness 

centra, do kterých společnost dodává např. UGO lahvičky. 

 Rodiče s dětmi mohou tvořit další skupinu zákazníků. Rodiče chtějí doplňovat dětem 

potřebné vitamíny. Spousta dětí ale odmítá jíst ovoce a zeleninu, a proto rodiče volí 

variantu čerstvě vymačkané ovocné či zeleninové šťávy, která připomíná dětem džus.  



55 

 

 Poslední skupinu tvoří senioři. Jedná se o nejméně početnou skupinu, protože cena šťáv 

je poměrně vysoká a starší lidé si tak raději koupí čerstvé ovoce či zeleninu 

v supermarketu.  

3.2 Stávající konkurence 

V této kapitole je popsán hlavní konkurent společnosti UGO. V současné době se nachází na 

trhu čerstvých ovocných a zeleninových šťáv pouze jedna společnost, která může konkurovat 

UGU, a to je firma Fruitisimo. Nejdříve je vybraný konkurent představen a poté provedena 

analýza marketingového mixu.  

3.2.1 Představení společnosti Fruitisimo 

Fruitisimo je mezinárodní franšízová společnost zabývající se především prodejem ovocných a 

zeleninových šťáv a zmrzliny. Společnost založil Jan Hummel a Tomáš Lichtenberg v Praze 

v roce 2003. Pole působnosti společnosti je kromě České republiky také na Slovensku 

a v Maďarsku. Slogan společnosti zní „LIVE WHAT YOU LOVE“. Což v překladu znamená 

– Žij tím, co miluješ. Společnost tím chce poukázat na její aktivní postoj ke zdravému životnímu 

stylu a zapálení a vášeň pro tuto oblast. Důležitost úspěchu nespočívá ani tak v technologiích, 

ale spíše je jejím zdrojem lidský faktor (O nás, ©2020).  

V roce 2016 a 2017 společnost získala ocenění Super Brands v rámci České republiky. Zároveň 

v roce 2017 obdržela ocenění Superbrands pro Slovensko. Logo společnosti Fruitisimo je 

znázorněno na Obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Logo společnosti Fruitisimo 

(Zdroj: O nás, ©2020) 
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3.2.2 Image  

Společnost Fruitisimo garantuje ke každému nákupu úsměv zdarma od obsluhy kamenné 

pobočky (Obrázek 14). Tento úsměv je možné nalézt i jako položku na účtence. Neobdrží-li 

zákazník úsměv, má nárok na sezónní drink zdarma. Jak již bylo zmíněno v úvodu, pro 

společnost je důležitým ukazatelem úspěchu lidský faktor. Proto si zakládá na příjemném 

a usměvavém personálu. Je pro ni důležité, aby návštěva pobočky byla pro každého zákazníka 

příjemným zážitkem a aby se rád vracel. Proto se společnost řídí heslem „Úsměv nic nestojí, 

ale udělá mnoho“. Společnost chce do svého týmu pracovníky, kteří mají zájem o zdravý životní 

styl, mají příjemné vystupování a práce je pro ně zábavou. Typickou barvou společnosti je 

oranžová, která je symbolem pozitivního myšlení a radosti ze života. 

 

Obrázek 14: Garance úsměvu zdarma 

(Zdroj: O nás, ©2020) 

 

Fruitisimo má 10 zásad, kterými se řídí: 

1. ovoce je všude, kam se podíváš, 

2. garance úsměvu od roku 2014, 

3. BIO kelímky, 

4. provozovna je vidět ze všech stran, 

5. solidní dodavatelé – důležitá je kvalita a čerstvost surovin, 

6. obsluha používá pozdrav „Na zdraví!“, 

7. barmani umí super triky, aby byla zábava, 

8. drinky mají své názvy – zákazník se tak může každý den cítit jinak, 

9. neustálá inovace nabídky, 

10. heslo společnosti „LIVE WHAT YOU LOVE“ (Naše zásady, ©2014). 
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3.2.3 Produkt  

Mezi produkty společnosti Fruitisimo se řadí čerstvé šťávy a ovocné koktejly, kopečková 

zmrzlina, dorty vlastní výroby, čerstvě umletá káva a zdravé svačinky, které představují ovocné 

či zeleninové saláty, jogurtové nebo tvarohové kelímky s ovocem, tyčinky. 

Společnost Fruitisimo se pyšní ručně vyráběnou kopečkovou zmrzlinou z vybraných kvalitních 

surovin, která představuje značnou konkurenční výhodu. Zmrzlina je vyráběna řemeslným 

způsobem a vychází z tradičních receptur italského zmrzlináře Antonia Garofala. Společnost 

má svoji vlastní továrnu na zmrzlinu, kde je zmrzlina ručně vyráběna, následně je pak 

expedována do poboček. Výroba probíhá přímo před očima zákazníků. Mají celkem 18 druhů 

zmrzlin a vyrábí také limitované edice. V jejich nabídce jsou čistě ovocné zmrzliny, dále 

zmrzliny smetanové nebo sorbety. Sorbety obsahují maximální podíl ovocné složky. Zmrzlinu 

je možné si nechat dát buď do kornoutku, který si společnost sama vyrábí nebo do kelímku.  

Hlavním produktem společnosti jsou vitamínové koktejly. Každý koktejl má svůj vlastní název, 

aby si zákazník mohl vybrat drink dle svojí nálady a užít si tak každý den jinak. Může se cítit 

jako filmová hvězda s drinkem PRETTY WOMAN nebo odbourat stres s drinkem STRESS 

KILLER. Nabídku vitamínových koktejlů tvoří celkem 15 drinků. Dále jsou v nabídce tři 

drinky vyladěné pro zdraví a pohyb a dva sezónní drinky. Příprava drinků může pro zákazníky 

představovat malou show, jelikož obsluha mnohdy umí super triky. Na Obrázku 15 je možné 

vidět vzhled produktu společnosti. 

 

Obrázek 15: Produkt společnosti 

(Zdroj: O nás, ©2020) 
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Zákazník si může vybrat ze dvou velikostí drinků (0,3 l a 0,5 l) a dostane ho do praktické 

lahvičky nebo BIO kelímku. Spotřebitel má možnost na provozovnách zakoupit lahvičku za 

5 Kč, a pokud ji donese při dalším nákupu s sebou, pak dostane peníze zpět. Nebo si může 

donést svoji vlastní nádobu a dostane 5 Kč slevu.  

Fruitisimo se snaží o šetrnější přístup k životnímu prostředí, a proto se v roce 2018 zapojilo do 

iniciativy Ministerstva životního prostředí ke snížení plastového odpadu. Skvělou vychytávkou 

jsou tak ekologické BIO kelímky, které jsou vyrobeny z bioplastu PLA. Na první pohled se 

mohou zdát být stejné jako klasické kelímky z plastu, ale pro jejich výrobu je využíváno 

kukuřičného škrobu. Po cca čtyřech měsících se kelímek ze 100 % rozloží. Proces výroby BIO 

kelímku znázorňuje Obrázek 16. 

Mezi hlavní výhody BIO kelímku se řadí: 

 rychlá rozložitelnost – cca 4 měsíce, 

 neškodí zvířatům, 

 vhodné pro alergiky, astmatiky, děti, kojící i těhotné ženy, 

 odolné vůči rozbití i teplu, 

 jsou zdravotně nezávadné, 

 splňují veškeré světové normy, 

 je možné je uskladnit v mrazu. 

 

Obrázek 16: Proces výroby BIO kelímku 

(Zdroj: O nás, ©2020) 
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3.2.4 Cenová strategie společnosti 

Společnost Fruitisimo nabízí dvě velikosti BIO kelímku – 0,3 l a 0,5 l. V nabídce má celkem 

18 stálých drinků a dva drinky sezónní. Cena je stanovena vzhledem ke konkurenci a zároveň 

závisí na surovinách použitých k přípravě drinku a objemu kelímku. Každý drink má svůj 

specifický název, od něhož se odvíjí i samotné složení drinku. Jednou ze zásad společnosti je 

právě výběr čerstvých a kvalitních surovin. Společnost si zakládá na solidních dodavatelích 

ovoce a zeleniny. Od toho se pak odvíjí i samotná cena drinků. První početnější skupinou drinků 

jsou vitamínové koktejly. K těm levnějším se řadí drinky zeleninové (RE-FRESH nebo AFTER 

PARTY). Jejich složení obsahuje převážně zeleninu jako řepu, celer, mrkev nebo řapíkatý celer. 

K levnějším ovocným koktejlům pak patří SEXUALITY, GET FRESH. Tyto koktejly jsou 

složeny spíše z vymačkané šťávy a neobsahují vysoký podíl pevných složek. Do kategorie 

dražších koktejlů spadá např. PRETTY WOMAN, TAI-CHI NEBO ME2D. Jedná se o koktejly 

obsahující vyšší podíl pevných složek a speciální suroviny (banán, jahody, jogurt, med, acai, 

chia semínka). Nejdražší vitamínové koktejly jsou drinky ACAI VITALITY a GO GREEN. 

ACAI VITALITY obsahuje kromě acai i vysoký podíl lesních plodů a také zázvor. Hlavní 

složkou drinku GO GREEN je avokádo, mango a špenát. Všechny vitamínové koktejly jsou 

uvedeny v  Tabulce 6. Ceny byly zjišťovány na kamenné pobočce společnosti. 

 
Tabulka 6: Ceny vitamínových koktejlů dle velikosti kelímku 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vitamínové koktejly, ©2020) 

Vitamínové koktejly 
Velikost kelímku 

0,3 l 0,5 l 

STRESS KILLER 95 Kč 115 Kč 

IMUNITY 85 Kč 105 Kč 

CÉČKO 95 Kč 115 Kč 

SEXUALITY 79 Kč 99 Kč 

NESPOUTANÉ MANGO 95 Kč 115 Kč 

PRETTY WOMAN 85 Kč 105 Kč 

ACAI VITALITY 109 Kč 129 Kč 

HAPPY BUDDHA 95 Kč 115 Kč 

TAI-CHI 89 Kč 109 Kč 

RE-FRESH 69 Kč 89 Kč 

ME2D 85 Kč 105 Kč 

AFTER PARTY 79 Kč 99 Kč 

GET FRESH 79 Kč 99 Kč 

DETOX 85 Kč 105 Kč 

GO GREEN 105 Kč 125 Kč 
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Další skupinu tvoří drinky s názvem Fresh & Fit. Řadí se sem celkem tři drinky určené pro 

zdraví a pohyb. Jejich cenová hladina je poměrně vyšší. Je to z důvodu toho, že obsahují 

suroviny jako mandle, chia semínka, sójové mléko či jogurt, kakao, datle, kokos, lněná semínka 

nebo tvaroh. Poslední skupinu představuje sezónní nabídka. Složení sezónních drinků obsahuje 

jak odšťavněnou šťávu tak i pevné složky. Cenová hladina se tak pohybuje v rozmezí 89 Kč do 

99 Kč za 0,3 l a od 109 Kč do 119 Kč za 0,5 l. V Tabulce 7 se nachází ceny Fresh & Fit drinků 

a sezónní nabídky dle velikosti kelímku. 

 

Tabulka 7: Ceny speciálních drinků dle velikosti kelímku 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vitamínové koktejly, ©2020) 

Fresh & Fit 
Velikost kelímku 

0,3 l 0,5 l 

NABÍJEČKA 105 Kč 125 Kč 

KAKAO-BOB 105 Kč 125 Kč 

FOREVER YOUNG 105 Kč 125 Kč 

Sezónní nabídka 
Velikost kelímku 

0,3 l 0,5 l 

RYBÍZKA 89 Kč 109 Kč 

MANDARÍN 99 Kč 119 Kč 

 

3.2.5 Distribuce 

Provozovny společnosti Fruitisimo se nachází kromě České republiky také na Slovensku 

a v Maďarsku. První provozovnu na Slovensku otevřela společnost v roce 2007, v Maďarsku 

to bylo v roce 2016. Společnost nabízí možnost vlastní či franšízové provozovny. Dohromady 

je v provozu cca 80 poboček a z toho 40 představují franšízy. Mezi lokality barů Fruitisimo 

patří hlavně nákupní a obchodní centra nebo rušnější oblasti v centru města, kancelářské 

komplexy, nemocnice, polikliniky, důležité dopravní uzly. 

Prodejny mohou mít různý vzhled. Může se jednat o kiosek, otevřenou jednotku, uzavřenou 

jednotku s vlastním posezením, jednotku Bistro Café. Společnost má také mobilní řešení 

provozoven pro různé turistické či rekreační oblasti. Co se týká kiosku, jde o provozovnu, která 

jde vidět ze všech stran a zákazník si tak může celou prodejnu obejít a vše si prohlédnout.  

Společnost Fruitisimo se specializuje také na office catering. Dodává firmám občerstvení na 

porady, snídaně, meetingy nebo školení. Nabízí celkem šest druhů mís a jedná se o různé 
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ovocné či zeleninové mísy. Catering je vytvářen přímo na míru, vhodný třeba na svatbu nebo 

narozeninovou oslavu.  

Od roku 2016 se nachází bary společnosti také v prostorách Polikliniky Prosek v Praze nebo 

jsou součástí čerpacích stanic Shell. Bar Fruitisimo se v současnosti nachází na šesti čerpacích 

stanicích. Společnost chce tímto potěšit řidiče na cestách a dopřát jim dodržení pitného režimu, 

přísun vitamínů či doplnění energie (Natankujte vitamíny …, nedatováno). Fruitisimo otevírá 

své provozovny také prostřednictvím konceptu shop in shop v hračkářství Hamleys v Praze 

nebo v prodejně Sklizeno. 

Od roku 2017 dělá společnost rozvoz čerstvých ovocných a zeleninových drinků po Praze. 

Dopravu nápojů má na starosti společnost DámeJídlo. Rozvoz je možný každý všední den 10:00 

do 16:00. Objednávka je vyhotovena do 90 minut od objednání. Pokud si zákazník objedná 

pouze jeden drink, pak zaplatí za dovážku 125 Kč. Pokud nakoupí dva a více nápojů pak má 

dopravu v okruhu 5 km zdarma, jinak se účtováno 5 Kč za kilometr. Je možné platit za 

objednávku platební kartou či hotově. 

Fruitisimo má také svoji pojízdnou provozovnu, kterou představuje Juice Bus či karavan. 

Společnost tento pojízdný bar vnímá jako skvělou reklamu a zároveň možnost si otestovat nové 

lokality, kde by mohla vzniknout nová kamenná provozovna. S tímto typem provozovny je 

možné se setkat u různých kancelářských komplexů, na nábřežích či na různých venkovních 

společenských akcích (Fruitisimo JUICE BUS …, 2015).  

Firma také dodává svoji kopečkovou zmrzlinu do různých kaváren a cukráren v Praze, Brně, 

Ostravě, Bratislavě atd.  Mezi odběratele zmrzliny se řadí např. Coffeeshop Company, který 

odebírá zmrzlinu hned do několika kaváren, Kavárna Šlágr v Praze, Radniční sklípek 

v Kroměříži, Šugr Kafé v Brně, Jiné Kafe v Uherském Hradišti. 

3.2.6 Propagace 

Společnost Fruitisimo využívá z hlediska propagace ke komunikaci se svými zákazníky 

podporu prodeje formou věrnostních kartiček. Členství ve Fruitisimo klubu má svá daná 

pravidla. Každý zákazník se může registrovat přes webové stránky společnosti, kde vyplní 

základní údaje o sobě. Po předložení věrnostní karty před nákupem na pobočce se zákazníkovi 

načítá 10 % z hodnoty jeho nákupu bez DPH ve formě Fruitikorun. Při dalším nákupu je pak 

možné nasbírané Fruitikoruny využít k zaplacení objednávky. Další výhodou je také sleva 50 

% na celý sortiment, pokud zákazník vyplní své datum narození. Stav bodů na kartě lze zjistit 

přihlášením se do účtu (Podmínky členství, ©2020).  
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Společnost nově zavedla místo plastových kartiček mobilní aplikaci. Karta je načítána na 

prodejně pomocí QR kódu nebo zákazník řekne individuální šestimístné číslo své karty. Stav 

svých bodů na kartě lze sledovat pomocí ikony peněženky v pravém horním rohu aplikace. 

Aplikace obsahuje také mapu všech poboček a jejich seznam i s otevírací dobou prodejen. 

Vzhled mobilní aplikace společnosti Fruitisimo je na Obrázku 17. 

 

Obrázek 17: Mobilní aplikace společnosti Fruitisimo 

(Zdroj: Fruitisimo klub, ©2020) 

 

Společnost Fruitisimo má také svoji dárkovou kartu. Na kartu je nabita určitá peněžní částka, 

kterou je pak možné libovolně čerpat na pobočkách. Minimální částka pro nabití je 300 Kč. 

Mezi bonusy z nabité částky se řadí: 

 částka 300 Kč – 999 Kč, pak zákazník získá bonus 10 %, 

 částka 1000 Kč – 1999 Kč, bonus 15 %, 

 částka 2000 Kč a více – bonus 20 %. 

 

Jako formu přímého marketingu společnost využívá e-mail. Každý měsíc společnost rozesílá 

svým členům klubu e-mailový magazín, ve kterém se nachází různé slevové vouchery a akční 

nabídky na vybrané produkty, také různé aktuální novinky v sortimentu společnosti či druhy 

ovoce, které jsou aktuální pro dané období.  

Společnost Fruitisimo komunikuje se svými zákazníky především pomocí online kampaně přes 

sociální sítě Facebook a Instagram. Dále má své webové stránky, které neustále aktualizuje. Na 

webových stránkách společnosti je možné nalézt celkový sortiment, informace o všech 

pobočkách, podmínky Fruitisimo klubu, historii společnosti, informace o volných pozicích či 
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různé novinky ať už týkající se nového sortimentu či nově otevřených poboček. Na Facebooku 

pak informuje hlavně o novinkách a pořádá různé soutěže. 

Další formou propagace je umístění barů společnosti Fruitisimo také na čerpacích stanicích 

Shell. Tento fakt společnost vnímá jako svoji konkurenční výhodu. Pomocí čerpacích stanic 

Shell by chtěla společnost ještě více expandovat do zahraničních zemí. Uvažuje o Rumunsku, 

Německu, Rakousku či Polsku.  

Společnost se také účastní různých festivalů. Je možné je vidět na Mezinárodním filmovém 

festivalu v Karlových Varech, který se koná v první polovině července. Dále se Fruitisimo 

účastnilo Food Truck Show v Praze, kde mělo svůj Juice bus. Jedná se o největší mezinárodní 

přehlídku food trucků. 

3.3 Hrozba substitutů 

Hrozbu pro UGO představují také společnosti nabízející podobný sortiment. Mezi podobné 

produkty lze zařadit OXO BUBBLE TEA. Společnost se zabývá prodejem koktejlů ze zeleného 

jasmínového čaje, který je dochucen ovocnými sirupy tzv. BUBBLE TEA. Nabídku tvoří také 

krémové čajové koktejly (CREAM TEA). Další variantou je PURE TEA, který představuje 

čerstvě louhovaný zelený jasmínový čaj. Název BUBBLE TEA vychází z efektu drobných 

bublin. Tyto bubliny se nachází v horní části kelímku po jeho protřepání. Do každého drinku je 

navíc možné si přidat tapioku, želé či praskací kuličky. Sortiment společnosti OXO BUBBLE 

TEA je znázorněn na Obrázku 18. 

 
Obrázek 18: Sortiment společnosti OXO BUBBLE TEA 

(Zdroj: Nabídka koktejlů, ©2020) 

 

Mezi další možné substituty je možné zařadit různé ovocné či zeleninové šťávy nebo džusy, 

které jsou prodávány v potravinářských obchodních řetězcích.  
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3.4 Srovnání společnosti UGO a Fruitisimo 

Obě tyto společnosti se zaměřují na zdravý životní styl formou rychlého občerstvení. 

V současné době velmi vzrostl potenciál zdravého životního stylu, což představuje pro obě 

společnosti možnost budoucího rozvoje v dané oblasti. Obě tyto firmy se na daném trhu nachází 

dlouhodobě a mají tak již silné postavení na trhu. Společnost Fruitisimo vznikla v roce 2003, 

kdežto UGO pouze o tři roky později. Za tu dobu zvládly vybudovat dobré jméno a image a 

staly se tak lídry v oblasti rychlého zdravého občerstvení. Jako jednu z možných konkurenčních 

výhod UGA vidím v partnerství s firmou KOFOLA a.s., jelikož se jedná o nadnárodní 

společnost s dlouholetou tradicí.  

UGO oproti své konkurenci má širší portfolio produktů, což představuje jednu z výhod pro tuto 

společnost. Jedná se o čerstvé polévky, teplá jídla, obědové saláty či wrapy. Od roku 2017 je 

firma také vlastníkem výrobny čerstvých salátů. Dále má společnost v nabídce UGO lahvičky, 

které prodává jednak na svých kamenných prodejnách, ale také je dodává do různých 

obchodních řetězců či posiloven. Při jejich výrobě využívá šetrných technologií 

prostřednictvím paskalizace. UGO se zaměřuje také na program UGO očista, což je možné také 

zařadit mezi konkurenční výhody. Naopak Fruitisimo má možnost konkurovat prostřednictvím 

své originální kopečkové zmrzliny, kterou prodává na svých kamenných pobočkách a zároveň 

ji dodává do různých kaváren a cukráren v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě atd. Obě společnosti 

nabízí širokou nabídku čerstvých ovocných a zeleninových drinků. Zaměřují se také na 

neustálou inovaci nabídky produktů např. formou sezónních drinků a na výběr neobvyklých 

ingrediencí v nápojích. UGO oproti konkurenci má tři velikosti kelímku.  

Z hlediska životního prostředí se obě společnosti činí a snaží o šetrnější přístup. UGO by tak 

rádo snížilo množství jednorázových plastů o 15 tun do konce roku 2020 a zavádí proto např. 

místo plastových kelímků skleněné nádoby. Fruitisimo naopak nahradilo plastové kelímky 

ekologickými BIO kelímky, jež jsou vyrobeny z bioplastu PLA. Pro jejich výrobu je tedy 

využíváno kukuřičného škrobu.  

Co se týká cenové strategie se UGO i Fruitisimo nachází na podobné úrovni cen čerstvých 

ovocných a zeleninových šťáv. Staví na výběru solidních dodavatelů a snaží se podporovat 

tuzemské prodejce. Pro obě společnosti je důležitý původ a kvalita dodávaných surovin 

potřebných pro výrobu drinků. 

Obě společnosti disponují vysokým počtem kamenných prodejen. Soustřeďují se na jejich 

dobrou dostupnost a na lokality s vysokou koncentrací osob. Proto se zaměřují hlavně na větší 
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města na území České republiky a to na místa jako jsou obchodní a nákupní centra, 

vysokoškolské kampusy, kancelářské budovy, v blízkosti nemocnic a důležitých dopravních 

spojů. Společnost Fruitisimo se snaží více prorazit na zahraniční trh, proto má své pobočky už 

také na Slovensku a v Maďarsku. V následujících letech by ráda prorazila i do dalších 

evropských zemí a to prostřednictvím čerpacích stanic Shell. Uvažuje o Rumunsku, Německu, 

Rakousku či Polsku. Konkurenční výhodou společnosti Fruitismo v oblasti distribuce může být 

také office catering nebo rozvoz drinků s využitím dopravy od společnosti DámeJídlo. 

V oblasti propagace mají firmy zavedené věrnostní karty. Výhodou firmy Fruitisimo je 

vytvoření mobilní aplikace, ve které je zákaznická karta načtena. Zákazník tedy nemusí brát 

s sebou kartu, ale stačí pouze nechat načíst QR kód z mobilu. Obě společnosti mají své webové 

stránky a jsou aktivní hlavně na sociálních sítích. Z hlediska reklamní kampaně vykazují obě 

společnosti nižší aktivitu. Jistou konkurenční výhodu u Fruitisima lze vidět ve spolupráci 

s čerpacími stanicemi Shell nebo v pojízdné provozovně, kterou představuje Juice bus. Obě 

firmy se občas účastní různých letních festivalů.   

Společnost Fruitisimo si zakládá na kvalitně vyškolené obsluze svých kamenných poboček 

a chce, aby základem marketingu společnosti byl hlavně lidský faktor. Věnuje tedy hodně času 

do školení a motivace svých pracovníků. Proto ke každému nákupu garantuje úsměv zdarma 

od své obsluhy. Může se jednat o určitou výhodu, jelikož základem každé úspěšné společnosti 

je spokojenost zákazníků. Je tedy důležité, aby personál byl příjemný, usměvavý, rozuměl své 

práci a bavila ho.  

3.5 Rozmístění poboček v České republice 

Na Obrázku 19 je možné vidět rozmístění poboček společnosti UGO a Fruitisimo  pouze po 

České republice. V současné době má společnost UGO na území České republiky 67 poboček, 

které se dělí na UGO Freshbary a UGO Salaterie. U firmy Fruitisimo se jedná o 50 prodejen. 

Obě firmy mají velmi dobrou dostupnost svých kamenných poboček a zaměřují se na lokality 

s vysokou koncentrací lidí, jak již bylo zmíněno výše. Síť barů obou společností se velmi rychle 

rozrůstá. UGO v současnosti provozuje více prodejen oproti své konkurenci, ovšem její 

působnost se vztahuje pouze na Českou republiku a Slovensko. Mohla by se tedy zaměřit více 

také na zahraniční trh. Společnost Fruitisimo  má své bary také na Slovensku a ještě v Maďarsku 

a chtěla by své pobočky v budoucnu rozšiřovat do dalších zahraničních zemí.  

UGO provozuje nejvíce svých poboček v Praze, kde se nachází 34 prodejen. V Brně má UGO 

celkem 6 svých provozoven. Jedná se o dva Freshbary v NC Královo pole a v OC Letmo. Dále 
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provozuje společnost v Brně čtyři salaterie, které se nachází v nákupním centru Olympia, 

v Galerii Vaňkovka, v OC Campus Square a na Náměstí Svobody.  Dalšími velkými městy, ve 

kterých se nachází pobočky společnosti  UGO, jsou Ostrava, Olomouc, Pardubice, Zlín, Hradec 

Králové či Plzeň. Nejvíce svých poboček společnost soustřeďuje na východ, jihovýchod země 

a do středu České republiky. V současnosti společnost neprovozuje žádnou pobočku 

v Libereckém kraji, Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina.  

Fruitisimo koncentruje nejvíce svých poboček také do středu České republiky a to konkrétně 

do Prahy, kde je situováno 24 prodejen. Dále pak se jedná hlavně o sever, východ a jihovýchod 

České republiky. V Brně a jeho okolí provozuje společnost celkem 5 poboček. Tři z nich se 

nachází přímo v Brně v nákupním centru Olympia, v Galerii Vaňkovka a v OC Campus Square. 

Další dvě jsou součástí čerpacích stanic Shell. Jedna se nachází na čerpací stanici Shell 

v Popůvkách směr Praha (D1 183. km). Druhá je situována na dálnici D2 (44. km) poblíž obce 

Ladná směr Bratislava. Fruitisimo má celkem 6 poboček, které jsou součástí čerpacích stanic 

Shell a má v plánu v budoucnu toto číslo dále zvyšovat. Kromě poboček v Jihomoravském kraji 

se dále jedná ještě o dvě ve Středočeském kraji (Všechlapy, Kalná), jednu pobočku v Plzeňském 

kraji (Rozvadov) a jednu v Libereckém kraji (Příšovice). Prodejny společnosti Fruitisimo jsou 

taktéž situovány do středu velkých měst. Kromě Prahy a Brna se jedná např. o Ostravu, České 

Budějovice, Plzeň, Hradec Králové či Benešov. V současné době se žádná pobočka této 

společnosti nenachází ve Zlínském a Karlovarském kraji.
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Obrázek 19: Rozmístění poboček obou společností v České republice 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6 Analýza dotazníkového šetření 

Pomocí dotazníkového šetření jsou zjištěna primární data. Pro lepší vypovídací schopnost 

dotazníkového šetření je určen kvótní výběr pomocí dat z Českého statistického úřadu. Kvótní 

výběr byl určen na základě rozložení obyvatelstva z hlediska pohlaví a věkové skupiny v okrese 

Brno-město a Brno-venkov. Velikost vzorku byla stanovena na 200 respondentů, z toho 100 

mužů a 100 žen. Respondenti byli dále rozděleni do šesti věkových skupin. Cílem bylo naplnit 

předem dané kvóty, což se podařilo. Dotazník byl určen pouze pro ženy a muže ve věku od 15 

do 69 let, kteří mají trvalé bydliště v okrese Brno-město či Brno-venkov. Konzumují čerstvé 

ovocné či zeleninové šťávy a alespoň občas je nakupují v UGU. Dotazování se účastnilo celkem 

215 respondentů a bylo rozděleno na osobní dotazování před dvěma vybranými kamennými 

pobočkami společnosti UGO (30 %) a dotazování elektronickou formou (70 %). Při kompletaci 

dotazníků muselo být 15 z nich vyřazeno z důvodu neúplnosti potřebných údajů. Jednalo se o 

dotazníky z osobního dotazování před prodejnou. Šedesát dotazníků tedy bylo získáno 

prostřednictvím osobního dotazování, a to celkem dvakrát. První dotazování probíhalo v 

kamenné prodejně v Galerii Vaňkovka a druhé u pobočky v obchodním centru Olympia Brno. 

Formou elektronického dotazníku pak bylo získáno zbylých 140 dotazníků. Dotazníkové 

šetření probíhalo v únoru 2020.  

3.6.1 Profil respondentů 

Dotazník je rozdělen na tři části a sestává dohromady z 19 otázek. První část obsahuje 5 otázek 

a zabývá se oblastí čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Druhá část se skládá z osmi otázek 

a je zaměřena na společnost UGO. Třetí část se zabývá charakteristikou samotných respondentů 

a představuje šest identifikačních otázek. Rozložení mužského a ženského pohlaví odpovídá 

datům, která byla získána z Českého statistického úřadu. Složení respondentů bylo z hlediska 

pohlaví vyrovnané, což je možné vyčíst z Tabulky 8. 

 

Tabulka 8: Pohlaví dotazovaných respondentů 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

Mužské pohlaví 100 50 % 

Ženské pohlaví 100 50 % 

Celkem 200 100 % 
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V Tabulce 9 je zobrazeno rozložení mužského a ženského pohlaví dle věkové skupiny. 

Účastníci výzkumu spadají do věkového rozmezí od 15 do 69 let. Jelikož byl pro vypracování 

dotazníkového šetření stanoven kvótní výběr, bylo nezbytné tedy splnit předem stanovené 

kvóty týkající se rozložení respondentů dle věkových skupin. Z hlediska věkového rozmezí 

respondentů se mezi nejvíce zastoupené řadí osoby ve věku od 30 do 39 let a od 40 do 49 let. 

Tyto dvě skupiny představují skoro polovinu z celkového počtu dotazovaných respondentů (45 

%). Jedná se o lidi v pokročilém věku, kteří již pracují, a velká část z nich se aktivně zajímá o 

zdravý životní styl, navštěvují různá fitness centra či vyhledávají možnosti zdravějšího 

stravování. Nejméně početnou skupinu představují respondenti ve věku od 15 do 19 let.  

 

Tabulka 9: Rozložení respondentů dle věkové skupiny 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Věková skupina 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Muži Ženy Muži Ženy 

15–19 let 6 6 3 % 3 % 

20–29 let 16 16 8 % 8 % 

30–39 let 22 22 11 % 11 % 

40–49 let 24 22 12 % 11 % 

50–59 let 16 16 8 % 8 % 

60–69 let 16 18 8 % 9 % 

Celkem 200 100 % 

 

Tabulka 10 zobrazuje zastoupení účastníků výzkumu dle jejich sociálního statusu. V rámci této 

otázky bylo zjištěno, že nejvíce zastoupenou skupinou jsou zaměstnané osoby, které představují 

47 %. Jedná se tedy o skoro polovinu respondentů dotazníkového šetření. Mezi další početné 

skupiny se řadí studenti (19 %) a OSVČ (16 %). K nejméně početným skupinám pak patří 

důchodci, ženy na mateřské dovolené a nezaměstnaní lidé, kteří dohromady tvoří 18 % 

z celkového počtu dotazovaných respondentů.  
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Tabulka 10: Zastoupení respondentů dle sociálního statusu 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Sociální status Absolutní četnost Relativní četnost 

Zaměstnaný 94 47 % 

Nezaměstnaný 4 2 % 

OSVČ 32 16 % 

Student 38 19 % 

Mateřská dovolená 10 5 % 

Důchodce 22 11 % 

Celkem 200 100 % 

 

Mezi další identifikační otázky se řadí nejvyšší dosažené vzdělání a výsledky z dotazníkového 

šetření jsou zobrazeny v Tabulce 11. Z tabulky je možné vyčíst, že 94 respondentů odpovědělo, 

že mají dosažené středoškolské vzdělání. Z hlediska procentuálního vyjádření se jedná o 47 %, 

což představuje skoro polovinu dotazovaných respondentů. Druhou skupinu s nejvyšším 

počtem respondentů představuje vysokoškolské vzdělání, což by mohlo mít souvislost i 

s faktem, že v Brně se nachází řada univerzit, spousta lidí dojíždí za studiem právě do Brna a 

po ukončení studia zde zůstávají trvale žít. Třetí nejvíce početná skupina jsou lidé s výučním 

listem. Tuto možnost v dotazníku zaškrtlo 28 lidí (14 %). Nejméně početné skupiny jsou pak 

lidé s vyšším odborným vzděláním, se základním vzděláním a lidé bez vzdělání, kteří 

představují 13 % z celkového počtu dotazovaných.  

Tabulka 11: Zastoupení respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Nejvyšší dosažené vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost 

Bez vzdělání / neúplné základní vzdělání 2 1 % 

Základní 6 3 % 

Vyučen / a 28 14 % 

Středoškolské 94 47 % 

Vyšší odborné 18 9 % 

Vysokoškolské 52 26 % 

Celkem 200 100 % 

 

Dotazníkové šetření bylo určené pouze pro jedince s trvalým bydlištěm v okrese Brno-město či 

Brno-venkov. Z celkového počtu dotazovaných respondentů se výzkumu účastnilo 136 lidí, 

kteří mají trvalé bydliště v okrese Brno-město, což představuje 68 %. S trvalým bydlištěm 
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v okrese Brno-venkov vyplnilo dotazník 64 respondentů neboli 32 %. Zastoupení respondentů 

dle trvalého bydliště je popsáno prostřednictvím absolutní a relativní četnosti v Tabulce 12. 

Tabulka 12: Zastoupení respondentů dle trvalého bydliště 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Trvalé bydliště Absolutní četnost Relativní četnost 

Okres Brno-město 136 68 % 

Okres Brno-venkov 64 32 % 

Celkem 200 100 % 

 

Tabulka 13 znázorňuje rozložení respondentů z hlediska čistého měsíčního příjmu spotřebitele. 

K nejvíce početným příjmovým skupinám se řadí spotřebitelé s čistým měsíčním příjmem od 

10 001 Kč do 20 000 Kč a od 20 0001 Kč do 30 000 Kč. Tyto dvě skupiny dohromady tvoří 

114 respondentů, což v procentech představuje 57 %. Třetí nejvíce početnou skupinou jsou 

spotřebitelé s čistým měsíčním příjmem od 30 001 – 40 000 Kč, kteří tvoří 17 % z celkového 

počtu dotazovaných. Nejmenší část z dotazovaných zahrnují spotřebitelé s čistým měsíčním 

příjmem do 10 000 Kč. Celkově do této příjmové kategorie spadá 15 % respondentů a jedná se 

o první dvě skupiny uvedené v Tabulce 13. Do těchto příjmových kategorií spadají také 

studenti, kteří se snaží si přivydělávat při studiu prostřednictvím brigád a nemají tak ještě vlastní 

plnohodnotný příjem.  

Tabulka 13: Zastoupení respondentů dle čistého měsíčního příjmu  

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Čistý měsíční příjem spotřebitele Absolutní četnost Relativní četnost 

Do 5 000 Kč 14 7 % 

5 001 – 10 000 Kč 16 8 % 

10 001 – 20 000 Kč 56 28 % 

20 001 – 30 000 Kč 58 29 % 

30 001 – 40 000 Kč 34 17 % 

40 001 Kč a více 22 11 % 

Celkem 200 100 % 

 

3.6.2 Výsledky výzkumu 

Dotazník obsahoval dohromady 19 otázek. Z toho 5 otázek bylo zaměřeno na konzumaci 

čerstvých ovocných a zeleninových šťáv a 8 otázek se zabývalo vybranou společností UGO. 

Nejdříve byl u dotazovaných respondentů zjišťován jejich zájem o oblast zdravého životního 
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stylu. Cílem otázky bylo zjistit, zda se účastníci výzkumu aktivně zajímají o zdravý životní styl 

a sledují nejnovější trendy v této oblasti, a to nejen z hlediska zdravého stravování, ale 

i s ohledem na pohyb, spánek, pitný režim, aj. V Grafu 1 je možné vidět, že 80,5 % oslovených 

respondentů se o zdravý životní styl zajímá aktivně nebo alespoň částečně. Dohromady se 

z celkového počtu 200 respondentů jedná o 161 účastníků výzkumu.  

 

 
Graf 1: Zájem respondentů o zdravý životní styl 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Více jak polovina lidí odpověděla, že se zajímá o zdravý životní styl alespoň částečně. Je tedy 

pravděpodobné, že respondenti mají zájem o zdravý životní styl, ale pouze o jeho určité části. 

Může se zde jednat zrovna o konzumaci zdravých ovocných či zeleninových šťáv. Z Tabulky 

45, uvedené v příloze, zachycující vztah mezi pohlavím respondentů a jejich zájmem o zdravý 

životní styl vyplývá, že z hlediska pohlaví 93 žen odpovědělo, že se zajímá o zdravý životní 

styl a pouze 7 uvedlo, že přistupuje k této oblasti pasivně. Naopak u mužského pohlaví 68 

respondentů se snaží dodržovat zdravý životní styl a 32 mužů se o zdravý životní styl nezajímá. 

Z výzkumu je tedy možné usoudit, že se více o zdravý životní styl zajímají ženy a snaží se ho 

dodržovat. Dle Tabulky 46 v příloze nejvíce respondentů stravujících se zdravě patří do věkové 

skupiny 30–39 let a 40-49 let. Dohromady tyto dvě věkové skupiny představují 78 respondentů 

(39 %) a jedná se o pracující lidi v pokročilém věku, kdy velká část z nich může mít sedavé 

zaměstnání, a proto se snaží vyhledávat alespoň zdravější variantu, co se týká stravování. Dále 

se o zdravý životní styl zajímají také lidé ve věku od 20 do 29 let (14,5 %). Tato věková skupina 

představuje mladé lidi, kteří sledují nejnovější trendy a zvládají se rychle adaptovat. Nejméně 

se o zdravý životní styl zajímají respondenti ve věkové skupině 15–19 let (5 %). Patří sem 
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respondenti, kteří většinou žijí ještě u svých rodičů a studují. Nemají tedy zatím vlastní 

plnohodnotný příjem, ale živí je rodiče.  

Dále bylo zkoumáno, jak často dotazovaní respondenti zahrnují do svého jídelníčku čerstvě 

vymačkané ovocné a zeleninové šťávy. Výsledky z dotazníkového šetření jsou zobrazeny 

v Grafu 2. Jelikož byl dotazník zaměřen pouze na spotřebitele, kteří alespoň občas pijí čerstvé 

ovocné a zeleninové šťávy, tak se ve výběru nenachází odpověď, že tyto šťávy vůbec 

nekonzumují. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce respondentů pije čerstvé ovocné a zeleninové 

šťávy několikrát do měsíce. Tuto odpověď zaškrtlo celkem 91 respondentů 

z 200 dotazovaných. Jedná se tedy o skoro polovinu. Je tedy patrné, že spotřebitelé nezahrnují 

čerstvé šťávy do svého jídelníčku tak často. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří lidé 

konzumující čerstvé šťávy jednou týdně, kteří představují 18,50 %. Z dotazníkového šetření 

bylo dále zjištěno, že mezi častější konzumenty čerstvých šťáv se řadí ženy, jelikož 43 žen 

označilo, že tyto šťávy konzumuje alespoň jednou týdně nebo častěji. Zatímco u mužského 

pohlaví se jedná pouze o 18 respondentů (Tabulka 47 v příloze). Alespoň jednou týdně pijí 

čerstvé šťávy nejvíce spotřebitelé ve věku od 20 do 49 let. Nejnižší frekvence spotřeby 

čerstvých šťáv byla shledána u lidí ve věku od 50 do 69 let, což je možné vyčíst z Tabulky 48 

umístěné v příloze. Zde se může jednat o poměrně vysokou cenovou hladinu šťáv a proto si 

starší lidé raději koupí čerstvé ovoce, zeleninu nebo džus v klasickém obchodním řetězci.  

 

 
Graf 2: Frekvence spotřeby čerstvých šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 
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V dotazníkovém šetření bylo dále zjišťováno, co je hlavním důvodem konzumace čerstvých 

ovocných a zeleninových šťáv. Nejnižší četnost byla zaznamenána u tvrzení, že jsou důležité 

k doplnění potřebných vitamínů. Tuto odpověď zaznačilo pouze 19 respondentů. Nejvíce lidí 

zaznačilo možnost, že hlavním důvodem nákupu čerstvých šťáv je jejich chuť. Tuto variantu 

zaškrtlo dohromady 84 respondentů z 200 dotazovaných, což představuje 42 %. K možnostem 

s vyšší četností se ještě řadí varianta, že šťávy představují jistý způsob osvěžení (18,5 %) nebo 

z důvodu dodržování zdravého životního stylu (17 %). Veškeré možnosti jsou zobrazeny 

v Tabulce 14. 

Tabulka 14: Důvod konzumace čerstvých šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Důvod konzumace čerstvých šťáv Absolutní vyjádření Relativní vyjádření 

Chci žít zdravě a dodržovat zdravý životní styl 34 17 % 

Jsou důležitou součástí kvalitní výživy člověka 26 13 % 

Chci doplnit potřebné vitamíny 19 9,5 % 

Protože mi chutnají 84 42 % 

Představují pro mě jistý způsob osvěžení 37 18,5 % 

Celková suma 200 100 % 

 

Z Tabulky 49 v příloze, která zachycuje vztah mezi věkovou skupinou respondentů a hlavním 

důvodem konzumace čerstvých šťáv, je možné vidět, že respondenti ve věku 20–29 let 

zaznamenávali nejčastěji první možnost, tedy dodržování zdravého životního stylu. Jednalo se 

prakticky o polovinu respondentů dotazovaných v této věkové kategorii. V současnosti je stále 

větší zájem o oblast zdravého životního stylu, se kterým souvisí právě i konzumace zdravých 

šťáv u mladé generace. U dotazovaných respondentů ve věku 50 let a výše byla nejčetnější 

odpovědí čtvrtá možnost v Tabulce 14, a to chutnost šťáv. 

Graf 3 zobrazuje důležitost ceny při výběru čerstvých šťáv. Otázka obsahovala pětibodovou 

škálu, kde jednička značila nízkou důležitost a pětka vysokou důležitost. Na základě této otázky 

lze zjistit, jaká je citlivost spotřebitelů na cenu daného produktu. Pokud by byla citlivost na 

cenu u čerstvých šťáv vysoká, pak by mohl stávající zákazník přejít ke konkurenční společnosti, 

pokud by došlo jen k nízkému zvýšení cen u vybraného sortimentu. Skoro polovina 

z dotazovaných respondentů (48 %) uvedla, že hodnotí cenu při výběru šťáv jako středně 

důležitý faktor, tedy známkou 3. Z hlediska věkové skupiny respondentů (Tabulka 50 v příloze) 

považují nejvíce cenu za důležitý faktor při výběru šťáv osoby ve věku od 15 do 29 let. Jednalo 

se o respondenty, kteří nejvíce zaškrtávali známku 4 nebo 5. Spadají sem ve velké míře lidé, 
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kteří nemají ještě svůj plnohodnotný příjem, ale buď je živí rodiče, nebo mají brigády. Je to 

možné vidět i v Tabulce 51 v příloze zachycující právě sociální status respondentů a důležitost 

ceny, kde považují nejvíce cenu za důležitou právě studenti. Za méně důležitý faktor pak cenu 

hodnotili respondenti ve věku od 40 do 49 let. Z hlediska sociálního statusu se jedná o 

zaměstnané lidi či OSVČ. 

 

 

Graf 3: Důležitost ceny při výběru šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Dále byly zkoumány měsíční výdaje respondentů za čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy. 

Výsledky jsou znázorněny v Grafu 4. Skoro polovina z dotazovaných respondentů (46,5 %) 

uvedla, že za měsíc utratí za šťávy v rozmezí od 101 do 250 Kč. Týká se to hlavně respondentů 

s čistým měsíčním příjmem od 20 0001 do 30 000 Kč, kteří představují 18 %. 
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Graf 4: Měsíční výdaje na čerstvé šťávy 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Tabulka 15: Závislost čistého měsíčního příjmu na měsíčních výdajích 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Čistý měsíční příjem spotřebitele Měsíční výdaje za šťávy Relativní četnost 

Do 5 000 Kč Do 100 Kč 4 % 

5 001–10 000 Kč 101–250 Kč 4,5 % 

10 001–20 000 Kč 101–250 Kč 13 % 

20 001–30 000 Kč 101–250 Kč 18 % 

30 001–40 000 Kč 251–500 Kč 6,5 % 

40 001 Kč a více 501 Kč a více 6 % 

 

Z Tabulky 15 je možné vidět, že čím vyšší je čistý měsíční příjem respondenta, tak tím větší je 

ochota vydávat za šťávy vyšší finanční obnosy. Lidé s měsíčním příjmem do 5000 Kč mají 

měsíční výdaje za šťávy do 100 Kč. Oproti tomu např. respondenti s měsíčním příjmem nad 

30 001 Kč jsou ochotni utrácet za zdravé šťávy v rozmezí 251–500 Kč. Lidé s příjmem 40 001 

Kč a vyšším pak mají nejvyšší měsíční výdaje za šťávy.  

Po části zaměřené na oblast konzumace zdravých ovocných či zeleninových šťáv následuje část 

zabývající se vybranou společností UGO. Tato část dohromady obsahuje 8 otázek. Nejdříve 

bylo zkoumáno, kde došlo k prvnímu kontaktu s vybranou společností. Výsledky 

z dotazníkového šetření jsou zaznamenány v Tabulce 16. Z tabulky je patrné, že více jak 

polovina z dotazovaných respondentů (63 %) se dozvěděla o společnosti UGO tím, že navštívili 

kamennou pobočku. Je tedy zjevné, že i v současné době, kdy existuje silná propagace přes 
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internet, tak je možné mít první kontakt se spotřebitelem přes kamenné prodejny. Mezi další 

možnosti s vyšší četností odpovědí se řadí doporučení od rodiny a přátel (15,5 %) nebo sociální 

sítě jako Facebook či Instagram (12,5 %). První kontakt se společností přes sociální sítě se týkal 

hlavně respondentů ve věku od 15 do 19 let. Tuto možnost zaškrtlo 10 účastníků výzkumu z 12 

dotazovaných v této věkové kategorii (Tabulka 52 v příloze). K nejméně početným odpovědím 

se řadí letní festivaly, reklamní kampaně, internet a obchodní řetězce. U reklamních kampaní 

je to zároveň určitý signál pro společnost, že má v této oblasti jisté mezery a mohla by se tak 

na tento komunikační kanál více zaměřit.  

 

Tabulka 16: První kontakt se společností UGO 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Přes sociální sítě – Facebook, Instagram 25 12,5 % 

Návštěva kamenné pobočky 126 63 % 

Doporučení rodiny, přátel 31 15,5 % 

Přes internet 5 2,5 % 

Prostřednictvím reklamní kampaně 4 2 % 

Na letním festivalu 3 1,5 % 

V obchodním řetězci či posilovně 6 3 % 

Celková suma 200 100 % 

 

Dále bylo zkoumáno, jaké další fresh bary respondenti znají v Brně a jeho okolí, kromě vybrané 

společnosti UGO. U této otázky bylo možné zaškrtnout více odpovědí. Z Grafu 5 je vidět, že 

80,70 % respondentů zvolilo fresh bar Fruitisimo, který představuje zároveň největšího 

konkurenta společnosti UGO. Tuto variantu zaškrtlo dohromady 168 dotazovaných 

respondentů. Společnost UGO a Fruitisimo jsou největšími lídry v oblasti rychlého zdravého 

občerstvení. V současné době je navíc stále větší zájem o oblast zdravého životního stylu, což 

představuje pro obě společnosti možnost budoucího rozvoje v daném oboru. Ostatní varianty 

fresh barů nacházejících se v Brně a jeho okolí zaškrtlo dohromady 29 účastníků výzkumu, tedy 

14 %. 11 respondentů pak odpovědělo, že nezná žádný jiný fresh bar kromě společnosti UGO. 
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Graf 5: Znalost fresh barů v Brně a okolí 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Další otázka se zabývala tím, jaký fresh bar respondenti preferují a primárně zde tedy nakupují 

čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. Preference jednotlivých fresh barů je popsána v Grafu 6. 

Dle výsledků lze soudit, že z dotazovaných respondentů preferuje 48 % osob vybranou 

společnost UGO. Jedná se tedy o skoro polovinu, konkrétně 96 respondentů. Největší konkurent 

této společnosti v daném odvětví firma Fruitisimo zaujímala hned druhou pozici s hodnotou 39 

%. Zbylých 13 % respondentů uvedlo, že preferuje jiné fresh bary, mezi které se řadí  Mojoo 

Juices, které zaškrtlo 18 účastníků výzkumu, pak dále Berry’s Juice & Smoothies, který zvolilo 

6 osob a nakonec Chameleon Fresh Bar, který vybrali dva lidé. 

 

 

Graf 6: Preference jednotlivých fresh barů 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 
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Dále byla zkoumána frekvence nákupu čerstvých ovocných a zeleninových šťáv na některé 

z kamenných poboček společnosti UGO. Graf 7 ukazuje, že 40,50 % z dotazovaných 

respondentů nakupuje šťávy u společnosti UGO jednou měsíčně. Což představuje 81 účastníků 

dotazníkového šetření. Druhou nejčetnější možností je návštěva kamenné pobočky několikrát 

do měsíce. Tuto variantu zvolilo 29,50 % tedy 59 respondentů. Méně často navštěvuje UGO 

17,50 % z dotazovaných. Mezi častější návštěvníky poboček vybrané společnosti, kteří 

nakupují šťávy jednou týdně a více se řadí 12,5 %. Z výsledků lze tedy soudit, že frekvence 

nákupů čerstvých ovocných a zeleninových šťáv u společnosti UGO je spíše nepravidelná. 

Z hlediska pohlaví častěji nakupují čerstvé šťávy ženy. Z výzkumu bylo zjištěno, že 60 žen 

uvedlo, že nakupují šťávy několikrát do měsíce a častěji. Zatímco u mužského pohlaví tuto 

variantu zvolilo pouze 24 respondentů. Co se týká věkové kategorie, tak častější nákupy v UGU 

dělají respondenti ve věku od 20 do 39 let. Do této kategorie mohou spadat buď studenti 

vysokých škol či již lidé pracující. V současnosti je velký zájem o zdravý životní styl a řada lidí 

má sedavé zaměstnání, což může být důvodem vyššího zájmu o čerstvé šťávy právě u těchto 

věkových kategorií. Méně často pak lidé ve věku od 15 do 19 let a od 40 do 69 let (Tabulka 53 

v příloze). Respondenti tedy spadající do starší věkové kategorie naopak nepředstavují tak 

vysoký kupní potenciál. Zde se může jednat o poměrně vysokou cenu čerstvých šťáv, a proto 

starší lidé si raději zakoupí čerstvé ovoce, zeleninu nebo džus v potravinářském obchodním 

řetězci.  

 

Graf 7: Frekvence nákupu šťáv u společnosti UGO 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 
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Jak již bylo zjištěno z výzkumu, tak prvotní kontakt se společností UGO mají dotazovaní 

respondenti prostřednictvím kamenné pobočky. V návaznosti na to je vhodné dále zkoumat, 

které kamenné prodejny v Brně jsou respondenty nejvíce navštěvované. Návštěvnost 

kamenných poboček společnosti UGO v Brně je zobrazena v Grafu 8. 

 

 

Graf 8: Návštěvnost kamenných prodejen společnosti UGO v Brně 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Více jak polovina z dotazovaných respondentů navštěvuje převážně kamenné prodejny v centru 

města Brna. Nejvíce navštěvovanou pobočkou je Galerie Vaňkovka, kterou zvolilo 28 % 

účastníků dotazníkového šetření. Nákupní centrum Galerie Vaňkovka má velice perspektivní 

polohu, jelikož se nachází kousek od vlakového i autobusového nádraží. V blízkosti nákupního 

centra se také vyskytuje několik kancelářských komplexů. Druhou nejvíce navštěvovanou 

kamennou pobočkou v Brně je prodejna na Náměstí Svobody, kterou zaškrtlo 24,50 % 

respondentů. Jedná se o stěžejní náměstí v Brně, které je pojítkem mezi dvěma velkými 

přestupními uzly městské hromadné dopravy – hlavním nádražím a ulicí Česká. Během dne 

tedy přes náměstí projde velká řada lidí. Dalším možným důvodem vysoké návštěvnosti této 

kamenné pobočky by mohly být různé kulturní akce a festivaly pořádané během celého roku 

právě na Náměstí Svobody. Na třetím místě s hodnotou 20,50 % se nachází pobočka v OC 

Olympia. Obchodní a zábavní centrum Olympia se nachází u dálnice D2 kousek od města 

Modřice v okrese Brno-venkov. Jedná se o největší nákupní centrum v Brně a jeho okolí. 

Jelikož nabízí velké množství obchodů, kaváren, stravovacích zařízení nebo kino, dále se zde 

koná také spousta akcí, tak je návštěvnost tohoto centra opravdu neustále velmi vysoká a lidé 
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se zde zdržují většinou i více hodin. Mezi další více navštěvované pobočky se řadí prodejna 

v OC Campus Square. Tuto variantu zvolilo 17,50 % respondentů. V blízkosti tohoto 

nákupního centra se nachází kancelářské komplexy, areál Masarykovy univerzity a také 

Fakultní nemocnice Brno. Jedná se tedy o lokalitu s vysokou koncentrací lidí. Prodejnu v NC 

Královo pole označilo 7,50 % účastníků výzkumu. Jedná se o poměrně novou pobočku 

společnosti UGO, je tedy možné, že není ještě tolik známá. Mezi nejméně navštěvovanou 

pobočku patří OC Letmo. Jedná se o pobočku, kde lze zakoupit převážně jen ovocné nebo 

zeleninové šťávy a prodejna nemá možnost vlastního posezení. I když se tedy prodejna nachází 

ve středu města v blízkosti hlavního nádraží, patří k nejméně navštěvovaným. Dále bylo 

zjištěno, že z hlediska sociálního statusu nakupují studenti nejvíce právě na pobočce v Galerii 

Vaňkovka, na Náměstí Svobody a v OC Campus Square. Zaměstnaní lidé pak naopak nejvíce 

nakupují v OC Olympia (Tabulka 54 v příloze).  

Dalším zkoumaným znakem byla preference druhu čerstvých šťáv, která je znázorněna v Grafu 

9. Nejvíce respondentů odpovědělo, že mají zájem o smoothies. Smoothies představuje sytější 

variantu drinku, jelikož neobsahuje pouze vymačkanou šťávu, ale také různé rozmixované 

pevné ingredience. Mezi tyto pevné složky patří např. banán, jahody, maliny, borůvky či máta. 

Jedná se tedy o drinky, které může spotřebitel zvolit i v případě, pokud potřebuje zahnat pocit 

hladu. Tuto variantu zvolilo celkem 82 účastníků dotazníkového šetření tedy 41 %. Druhou 

nejčetnější odpovědí je sezónní nabídka, která je 6x do roka. Tuto možnost zvolilo 68 

respondentů (34 %). Sezónní nabídka drinků je tvořena dle ročního období a také podle surovin, 

které jsou v daném období zrovna aktuální. Jedná se o určité oživení stálé nabídky, což může 

být důvodem vyššího zájmu spotřebitelů. K méně početným odpovědím se pak řadí 

jednodruhové, ovocné a zeleninové šťávy, které zvolilo 50 respondentů, tedy 25 %. Šťávy jsou 

čerstvě vymačkané drinky, které jsou ideální pro osvěžení či doplnění potřebných vitamínů. 

Pokud však spotřebitel vyhledává něco, co ho zasytí, pak se jako lepší varianta jeví smoothies. 

Z hlediska pohlaví respondentů preferují ženy spíše smoothies či sezónní nabídku než šťávy. U 

mužského pohlaví je pak vyšší zájem u jednodruhových a ovocných šťáv. Zatímco u žen je 

vyšší zájem oproti mužům o zeleninové šťávy. Výsledky zachycující vztah mezi pohlavím 

respondentů a jaký preferují druh čerstvé šťávy, jsou uvedeny v Tabulce 55 v příloze. 
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Graf 9: Preference druhu šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Dále byla zjišťována důležitost vybraných faktorů při výběru čerstvých ovocných 

a zeleninových šťáv. Celkové výsledky z výzkumu jsou zobrazeny v Tabulce 56 umístěné 

v příloze. Účastníci dotazníkového šetření hodnotili vybrané faktory na bodové škále od 1 do 

10, kde jednička představovala nízkou důležitost a 10 značila vysokou důležitost. Dohromady 

bylo hodnoceno patnáct různých faktorů. U jednotlivých faktorů byl následně vypočítán vážený 

průměr a rozptyl. Vážený průměr byl vypočítán dle následující vzorce: 

 

kde x značí jednotlivé hodnoty, 

p představuje váhu dílčích hodnot (Vážený průměr, [©2013]). 

Rozptyl byl pak vyjádřen následovně: 

 

kde n označuje počet pozorování,  

 vyjadřuje konkrétní realizaci veličiny X, 

 představuje prostý aritmetický průměr veličiny X (Rozptyl a směrodatná odchylka, 2017). 
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Tabulka 17: Důležitost vybraných faktorů při výběru šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Vybrané faktory Vážený průměr Rozptyl 

Cenová politika 8,03 2,16 

Kvalitní a čerstvé suroviny 9,57 0,37 

Image společnosti 6,51 4,17 

Čistota kamenné prodejny 8,28 2,16 

Široká nabídka drinků 6,03 5,58 

Obalový materiál, vzhled 5,07 5,33 

Sezónní nabídka 5,96 6,69 

Hodnocení od zákazníků 6,75 5,89 

Neobvyklé ingredience 4,77 5,42 

Reklama 6,67 5,37 

Přístup k životnímu prostředí 4,47 6,31 

Dostupnost kamenné pobočky 7,80 4,62 

Kvalifikovaná, příjemná obsluha 6,16 6,55 

Rychlost personálu 7,05 5,15 

Akce, slevy 6,72 6,33 

 

Z Tabulky 17 je možné vidět, že mezi nejvíce důležité faktory při výběru šťáv se dle 

dotazovaných respondentů řadí cenová politika, kvalitní a čerstvé suroviny a čistota kamenné 

prodejny, které jsou následně zobrazeny v Grafu 10. Jako nejvíce důležitý faktor považují 

účastníci dotazníkového šetření kvalitní a čerstvé suroviny, kde hodnota váženého průměru 

představuje 9,57 a byl zde vypočítán i velice nízký rozptyl (0,37). Je tedy možné říct, že se 

v odpovědích nevyskytovala vysoká variabilita a odpovědi respondentů byly převážně 

jednotné. Z 200 dotazovaných respondentů 126 ohodnotilo daný faktor známkou 10, 

62 respondentů dalo na bodové škále číslo 9 a 12 osob hodnotu 8. Kvalita produktu je prokázána 

i samotným způsobem přípravy čerstvých šťáv. Zpracování drinků probíhá před samotnými 

zákazníky a mají tak přehled o kvalitě a čerstvosti použitého ovoce a zeleniny. Druhým nejvíce 

důležitým faktorem byla zvolena čistota kamenné prodejny, jejíž vážený průměr činí 8,28. I u 

tohoto faktoru byla poměrně nízká variabilita (2,16). Třetím klíčovým faktorem je cenová 

politika. Je tedy patrné, že u dotazovaných respondentů patří cena k podstatným faktorům, ale 

nepředstavuje faktor nejdůležitější, neboť se umístila až za kvalitou surovin a čistotou prodejny. 

Opět se tedy potvrdilo, že spotřebitelé hodnotí cenu jako středně důležitý faktor. Další faktory, 

které také byly hodnoceny jako důležité, jsou dostupnost kamenné pobočky, rychlost personálu, 
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hodnocení od zákazníků, akce či reklama. Mezi nejméně důležité faktory respondenti zařadili 

přístup k životnímu prostředí, neobvyklé ingredience a obalový materiál. Nejvyšší variabilita 

v odpovědích respondentů se objevila u sezónní nabídky (6,69) a u kvalifikované, příjemné 

obsluhy (6,55).  

 

 

Graf 10: Nejdůležitější faktory při výběru šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

Posledním zkoumaným znakem je postoj respondentů k vybraným výrokům vzhledem ke 

společnosti UGO. Dohromady se jednalo o 12 tvrzení. Celkové výsledky jsou znázorněny 

v Tabulce 57 v příloze. Respondenti měli k dispozici pětibodovou škálu, kde hodnota 1 značila 

absolutní nesouhlas s daným výrokem a hodnota 5 představovala absolutní souhlas. Pro 

jednotlivá tvrzení byl opět vypočítán vážený průměr a rozptyl. Dílčí výpočty jsou znázorněny 

v Tabulce 18. Mezi tři nejvíce souhlasná tvrzení se řadí: 

 Kamenné pobočky společnosti jsou dobře dostupné. 

 Při výběru drinků mám vždy předem jasnou představu, co chci. 

 Jsem ochotný/á si připlatit za kvalitní a čerstvé suroviny. 
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Tabulka 18: Postoj respondentů k vybraným výrokům vzhledem ke společnosti UGO 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Vybrané výroky Vážený průměr Rozptyl 

Kamenné pobočky společnosti jsou dobře dostupné.  4,26 0,44 

Nabídka drinků se mi zdá dostatečná. 3,65 0,83 

Jsem spokojený/á s čistotou prodejen. 3,24 0,69 

Obsluha kamenných prodejen je ochotná a příjemná. 3,13 0,81 

Personál na pobočkách je rychlý a sehraný tým. 3,23 0,68 

Ceny drinků jsou v porovnání s konkurencí přijatelné. 3,13 1,01 

Jsem ochotný/á si připlatit za kvalitní a čerstvé suroviny. 3,73 0,60 

Cena drinků má souvislost s jejich kvalitou. 2,71 1,10 

Jsem spokojen/a s kvalitou drinků ve společnosti UGO. 3,69 0,92 

Myslím si, že je propagace společnosti UGO dostatečná. 3,56 1,05 

Při výběru drinků mám vždy předem jasnou představu, co chci. 3,96 0,73 

Doporučil/a bych společnost UGO rodině či známým. 3,71 1,00 

 

Na Grafu 11 jsou zobrazeny tři tvrzení, se kterými dotazovaní respondenti nejvíce souhlasili. 

Nejvyšší míru souhlasu získalo tvrzení „Kamenné pobočky společnosti jsou dobře dostupné“. 

Hodnota váženého průměru daného výroku představuje 4,26 a zároveň se jednalo o tvrzení 

s nejnižší variabilitou odpovědí (0,44). Z dotazovaných respondentů dohromady 181 

ohodnotilo daný výrok známkou 4 nebo 5 na bodové škále. Společnost UGO si zakládá na dobré 

lokalitě a dostupnosti svých kamenných prodejen. Zaměřuje se proto na lokality s vysokou 

koncentrací lidí, jako jsou nákupní centra, důležité dopravní uzly či kancelářské komplexy. 

Druhým nejvíce souhlasným výrokem s hodnotou váženého průměru 3,96 je tvrzení „Při 

výběru drinků mám vždy předem jasnou představu, co chci“. Třetím výrokem s nejvyšší mírou 

souhlasu pak je tvrzení „Jsem ochotný/á si připlatit za kvalitní a čerstvé suroviny“. U tohoto 

výroku byl shledán druhý nejnižší rozptyl (0,60) a tudíž se respondenti víceméně shodovali ve 

svých odpovědích. 141 respondentů klasifikovalo daný výrok hodnotou 4 nebo 5 na bodové 

škále. K tvrzením s nejnižší mírou souhlasu se řadí „Cena drinků má souvislost s jejich 

kvalitou“ s hodnotou váženého průměru 2,71. U daného výroku byla shledána také nejvyšší 

variabilita odpovědí (1,10). K dalším nejméně souhlasným tvrzením patří „Obsluha 

kamenných prodejen je ochotná a příjemná“ a „Ceny drinků jsou v porovnání s konkurencí 

přijatelné“. Oba tyto výroky mají shodnou hodnotu váženého průměru (3,13). 
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Graf 11: Nejvyšší míra souhlasu s výroky 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

 

3.7 Vyhodnocení statistických hypotéz 

Nejdříve byly v diplomové práci stanoveny tři statistické hypotézy. V následující kapitole 

budou tyto hypotézy vyhodnoceny. Prostřednictvím zvolených metod bude zkoumána závislost 

dvou proměnných. 

1. : Neexistuje závislost mezi čistým měsíčním příjmem spotřebitele a měsíčním 

výdajem na čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové šťávy. 

Nejprve byla sestavena kontingenční tabulka pozorovaných četností, která se nachází v Tabulce 

19. Poté byly vypočteny očekávané četnosti a následně byly skutečné a očekávané četnosti 

porovnány pomocí testu nezávislosti dvou diskrétních znaků.  
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Tabulka 19: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi čistým měsíčním příjmem a výdaji na šťávy 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Měsíční výdaje spotřebitele na čerstvé šťávy 

Čistý měsíční příjem 

spotřebitele 

Do 100 Kč 101 – 250 Kč 251 – 500 Kč 501 Kč a více Celková 

suma 

Do 5 000 Kč 8 5 1 0 14 

5 001–10 000 Kč 5 9 1 1 16 

10 001–20 000 Kč 18 26 7 5 56 

20 001–30 000 Kč 11 36 8 3 58 

30 001–40 000 Kč 4 11 13 6 34 

40 001 Kč a více 2 6 2 12 22 

Celková suma 48 93 32 27 200 

 

Prostřednictvím programu MS Excel byla vypočítána p-hodnota 1,17118E-08. Hladina 

významnosti byla stanovena na 0,05. Jelikož vypočtená p-hodnota je nižší než stanovená 

hladina významnosti, pak byla nulová hypotéza zamítnuta a byla přijata alternativní hypotéza. 

Mezi čistým měsíčním příjmem spotřebitele a měsíčním výdajem na čerstvě vymačkané ovocné 

a zeleninové šťávy existuje závislost. Dále byla zjišťována síla závislosti prostřednictvím 

Cramérova koeficientu kontingence. Hodnota čtvercové kontingence vyšla 67,64 a hodnota 

Cramérova koeficientu kontingence tak představovala 0,34. 

Význam hodnot Cramérova koeficientu kontingence: 

 zanedbatelná závislost (0–0,1), 

 slabá závislost (0,1–0,3), 

 střední závislost (0,3–0,7), 

 silná závislost (0,7–1). 

Z hlediska intenzity závislosti mezi čistým měsíčním příjmem spotřebitele a jeho měsíčními 

výdaji na čerstvé šťávy se jedná o střední závislost. 

2. : Neexistuje souvislost mezi pohlavím spotřebitelů a četností nákupů čerstvých 

ovocných a zeleninových šťáv u společnosti UGO. 

Opět byla nejdříve sestavena kontingenční tabulka, která je zobrazena v Tabulce 20.  
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Tabulka 20: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi pohlavím a frekvencí nákupu drinků u UGA 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Pohlaví 

Frekvence nákupu Muž Žena Celková suma 

Každý den 0 2 2 

Víckrát za týden 0 7 7 

Jednou týdně 6 10 16 

Několikrát do měsíce 18 41 59 

Jednou měsíčně 50 31 81 

Méně často 26 9 35 

Celková suma 100 100 200 

 

V programu MS Excel byla následně vypočtena p-hodnota 6,87399E-06. Hladina významnosti 

byla opět zvolena 0,05. I v tomto případě byla nulová hypotéza zamítnuta ve prospěch hypotézy 

alternativní, protože získaná p-hodnota je nižší než stanovená hladina významnosti. Mezi 

pohlavím spotřebitelů a frekvencí nákupu čerstvých šťáv u společnosti UGO existuje závislost. 

Testová statistika představuje hodnotu 31,68 a Cramérův koeficient kontingence vyšel 0,40. 

Opět se tedy jedná o střední závislost. 

3. : Nejdůležitější faktor, který má vliv na spotřebitelovo chování při výběru čerstvě 

vymačkaných ovocných a zeleninových šťáv je cena produktu. 

Poslední hypotéza obsahuje tvrzení, že cena produktu má největší vliv na chování spotřebitele 

při výběru čerstvě vymačkaných ovocných a zeleninových šťáv. Pro vyhodnocení této hypotézy 

bylo využito několik informací získaných prostřednictvím dotazníkového šetření. Zpočátku 

byla hodnocena obecná důležitost ceny při výběru čerstvých šťáv. Otázka obsahovala 

pětibodovou škálu, kde hodnota 1 značila nízkou důležitost a hodnota 5 vysokou důležitost. 

Skoro polovina z dotazovaných respondentů (48 %) uvedla, že hodnotí cenu jako středně 

důležitý faktor tedy známkou 3, hodnocení je možné vidět v Grafu 3. Následně byla zjišťována 

důležitost vybraných faktorů. Zde mezi tři nejdůležitější faktory byly zvoleny sestupně kvalita 

a čerstvost surovin, čistota kamenné prodejny a cena produktu. Cena tedy byla zvolena jako 

jeden z nejvíce důležitých faktorů, ale umístila se až na třetím místě za kvalitou a čistotou. Dále 

byly hodnoceny vybraná tvrzení prostřednictvím pětibodové škály, kde 1 značila absolutní 

nesouhlas s daným tvrzením a hodnota 5 představovala absolutní souhlas. V tomto případě se 

na třetí pozici umístilo tvrzení „Jsem ochotný/á si připlatit za kvalitní a čerstvé suroviny“. Je 

tedy možné říct, že kvalita a čerstvost surovin úzce souvisí s cenou produktu a respondenti jsou 
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ochotní si za kvalitní suroviny připlatit. Pro spotřebitele je tedy důležitá hlavně kvalita a 

čerstvost produktů, od kterých se pak odvíjí samotná cena. Celkové hodnocení všech vybraných 

výroků je zobrazeno v Tabulce 18. Na základě výše uvedených výsledků z dotazníkového 

šetření je tedy možné říct, že cena se řadí mezi důležité faktory při výběru šťáv, ale nejedná se 

o nejvíce podstatný faktor. Proto bude zamítnuta nulová hypotéza a přijata alternativní 

hypotéza. 

3.8 Určení profilu typického spotřebitele 

Na základě zjištěných informací z dotazníkového šetření je možné vytvořit profil typického 

spotřebitele společnosti UGO pro Brno a jeho okolí. Typickým zákazníkem vybrané 

společnosti je pracující žena ve věku od 30 do 49 let, která má středoškolské vzdělání. Její čistý 

měsíční příjem se pohybuje v rozmezí od 10 001 do 30 000 Kč. Na základě výzkumu bylo totiž 

zjištěno, že aktivní přístup ke zdravému životnímu stylu a sledování nejnovějších trendů v této 

oblasti se týká z větší části ženského pohlaví. Ženy dle výzkumu patří také mezi častější 

konzumenty čerstvých ovocných a zeleninových šťáv oproti mužům. Hlavním důvodem 

konzumace čerstvých šťáv je jejich chutnost. Ženy zároveň nakupují šťávy přímo u společnosti 

UGO více než muži a to převážně několikrát do měsíce a častěji. Cena je při výběru šťáv středně 

důležitým faktorem a jejich celkové měsíční výdaje na tyto šťávy se pohybují převážně 

v rozmezí od 101 do 250 Kč. Mezi hlavní faktory při výběru šťáv se řadí kvalita a čerstvost 

surovin a čistota prodejny. První kontakt s vybranou společností nastal návštěvou jedné 

z kamenných poboček. Mezi nejvíce navštěvované se řadí prodejny ve středu města Brna a to 

hlavně Galerie Vaňkovka a provozovna na Náměstí Svobody. Z hlediska druhu šťávy preferují 

ženy spíše smoothies či sezónní nabídku. 

3.9 SWOT analýza společnosti UGO 

V následující kapitole je vypracována SWOT analýza pro společnost UGO. Pro rozbor 

vnitřního prostředí je vycházeno z charakteristiky podniku a marketingového mixu. Analýza 

vnějšího prostředí je vytvářena na základě segmentace trhu, stávající konkurence a hrozby 

substitutů. U rozřazování jednotlivých položek do dílčích částí matice byly pokládány dvě 

základní otázky. Zda je možné danou položku ovlivnit nebo není a jedná-li se o položku 

škodlivou či nápomocnou. SWOT matice je rozdělována na silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby. V následující Tabulce 21 je uvedeno rozdělení a charakter vnitřního a vnějšího 

prostředí.  
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Tabulka 21: Rozdělení a charakter vnitřního a vnějšího prostředí 

(Zdroj: SWOT analýza, 2010) 

 Pozitivní charakter (pomocná) Negativní charakter (škodlivá) 

Vnitřní prostředí (ovlivnitelné) Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

Vnější prostředí (nelze ovlivnit) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 

Mezi silné stránky společnosti UGO je zařazena dobrá lokalita poboček. Společnost se 

zaměřuje na to, aby své provozovny umisťovala na místa, která jsou rušná, a pohybuje se tam 

velké množství lidí. Jedná se proto o různá nákupní centra, volnočasová centra, důležité 

dopravní uzly či místa, kde jsou kanceláře. Mezi další silné stránky patří silné postavení na trhu, 

protože UGO provozuje svoji činnost již od roku 2006 a za tu dobu se ze společnosti stal lídr 

ve zdravém stravování v oblasti rychlého občerstvení. Společnost se také rychle rozrůstá, 

momentálně má cca 60 UGO Freshbarů a 20 UGO Salaterií. Jedním z nejvíce aktuálních témat 

současnosti je ochrana životního prostředí. Společnost UGO chce do konce roku 2020 snížit 

objem jednorázových plastů minimálně o 15 tun a nahrazuje proto veškeré plastové nádobí 

nádobím keramickým či plastové kelímky za skleněné nádoby. Další silnou stránkou 

společnosti je široké portfolio produktů. Oproti své konkurenci má UGO nabídku produktů 

opravdu pestrou – polévky, obědové saláty, wrapy, zmrzlina, ovocné a zeleninové drinky, 

tyčinky, UGO lahvičky, teplé pokrmy, quiche, dezerty. S tím souvisí další silná stránka 

společnosti, kterou je neustálá inovace nabídky produktů. Společnost svoji nabídku obměňuje 

až 6x do roka formou sezónních drinků a pokrmů. Jedna ze silných stránek je také distribuční 

síť s UGO lahvičkami. Při jejich výrobě je využíváno šetrné technologie tzv. paskalizace. 

Společnost UGO lahvičky prodává jak na svých provozovnách, tak i v potravinářských 

obchodních řetězcích či v posilovnách. Společnost odebírá suroviny pro přípravu nápojů 

i pokrmů pouze od svých ověřených dodavatelů. Velice dbá na kvalitu surovin a jejich původ. 

Poslední silnou stránkou jsou neobvyklé ingredience v drincích. Zákazník si může svůj drink 

udělat pestřejší a přidat si do něj neobvyklé ingredience na podporu vitality a zdraví – spirulina, 

hráškový protein, chia semínka či raw kakao.  

Mezi slabé stránky společnosti UGO se řadí nízká aktivita v oblasti reklamy. Společnost má 

svůj věrnostní program a komunikuje se svými zákazníky převážně přes sociální sítě, mohla by 

se tak zaměřit i na jiná komunikační média např. reklama v televizi, v rádiu či v tisku. Další 

slabou stránkou jsou vysoké náklady na suroviny, jelikož se společnost zaměřuje na solidní 

dodavatele a dbá na kvalitu surovin, tak se od toho odvíjí i ceny surovin. A s tím pak souvisí 

také vyšší cenová kategorie produktů, která představuje také slabou stránku společnosti, jelikož 
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vyšší cena může odlákat potencionální spotřebitele od nákupu. Neboť lidský faktor je důležitým 

zdrojem úspěšné společnosti, bylo by dobré, aby se společnost zaměřila na lepší motivaci svých 

zaměstnanců. Je důležité, aby zaměstnance jejich práce bavila a byli příjemní a milí na 

zákazníky. Nepříjemný personál může taktéž odlákat zákazníka od dalšího nákupu. Ve 

společnosti je také vysoká fluktuace zaměstnanců, což vede k nižší kvalifikovanosti personálu. 

Společnost ve větší míře zaměstnává hlavně studenty formou brigády. Poslední slabou stránkou 

je nízká expanze do zahraničí. UGO má své provozovny kromě České republiky pouze na 

Slovensku. Společnost by se mohla zaměřit i na jiné zahraniční země. 

K příležitostem lze zařadit rostoucí potenciál zdravého životního stylu. Jedná se o stále více 

rozebírané téma současnosti. UGO provozuje své pobočky hlavně ve větších městech, kde se 

nachází dostupná a levná pracovní síla. Pobočky společnosti jsou náročné na provoz, co se týká 

energií. Kdyby došlo ke snížení cenové hladiny energií, pak by to společnost jistě uvítala. 

Jednou z příležitostí je také kladné hodnocení od stálých zákazníků. Pokud bude mít společnost 

dobré hodnocení, pak to přiláká nové potencionální zákazníky. V tomto ohledu je důležité, aby 

společnost disponovala příjemným a kvalifikovaným personálem. Dalšími příležitostmi jsou 

stále rozvíjející se technologie, dostatečné zdroje surovin a využití nových trhů.  

Z hlediska hrozeb se jedná o růst stávající konkurence, kterou je společnost Fruitisimo. Tato 

společnost se nachází na trhu již od roku 2003 a za tu dobu si vybudovala dobré jméno a pověst. 

Stále více se snaží rozvíjet jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Další hrozbu může představovat 

zvýšení cen u dodavatelů. V tomto případě by se společnost musela zaměřit na výběr nových 

dodavatelů potřebných surovin. K dalším hrozbám lze zařadit vstup nových konkurentů na daný 

trh, hrozbu substitutů či neúrodu ovoce a zeleniny vlivem klimatu. 

Výsledná SWOT matice je pak zobrazena v Tabulce 22. Na základě zjištěných faktů bylo 

vyhodnoceno osm silných stránek, šest slabých stránek, sedm příležitostí a pět hrozeb. 
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Tabulka 22: Finální SWOT matice společnosti UGO 

(Zdroj: vlastní zpracování dle SWOT analýza, 2010) 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

S1 Dobrá lokalita poboček W1 Nízká aktivita v oblasti reklamy 

S2 Silné postavení na trhu W2 Vyšší cenová kategorie produktů 

S3 Ochrana životního prostředí  W3 Nepříjemný personál 

S4 Široké portfolio produktů W4 Vysoké náklady na suroviny 

S5 Distribuční síť s UGO lahvičkami W5 Nízká expanze do zahraničí 

S6 Neustálá inovace nabídky produktů W6 Vysoká fluktuace zaměstnanců 

S7 Síť ověřených dodavatelů  

S8 Neobvyklé ingredience v drincích 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

O1 Rostoucí potenciál zdravého životního stylu T1 Zvýšení cen u dodavatelů 

O2 Dostatečné zdroje surovin T2 Vstup nových konkurentů na trh 

O3 Dostupná a levná pracovní síla T3 Růst stávající konkurence – Fruitisimo 

O4 Snížení cenové hladiny energií T4 Neúroda ovoce a zeleniny vlivem klimatu 

O5 Nové modernější technologie T5 Hrozba substitutů 

O6 Kladné hodnocení společnosti od zákazníků  

O7 Využití nových trhů 

 

Pro vyhodnocení a určení SWOT strategie je podstatné, aby každá dílčí část matice obsahovala 

stejný počet položek. Pokud je počet položek identický, pak se vytváří rovnou souhrnná tabulka. 

Jestliže není počet položek stejný, tak je potřeba nejdříve udělat dílčí hodnocení každé části 

matice. Porovnávají se dílčí položky v každé části matice mezi sebou dle jejich důležitosti. 

Hodnocení má tři stupně: 

 váha 1 – zkoumaný znak je důležitější oproti porovnávanému znaku, 

 váha 0,5 – zkoumané znaky jsou stejně důležité, 

 váha 0 – zkoumaný znak je méně důležitý oproti porovnávanému znaku. 

Provádí se hodnocení jednotlivých vazeb a jejich součet musí být vždy roven 1. Existují tři 

varianty hodnocení vazeb: 

 Pokud by např. vazba S1-S2 byla hodnocena váhou 1, pak vazba S2-S1 by měla 

hodnocení 0. 

 Další možností je hodnocení vazby S1-S2 váhou 0,5, pak by měla vazba S2-S1 také 

hodnocení 0,5. 
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 Třetí možností je hodnocení vazby S1-S2 váhou 0, pak by vazba S2-S1 byla ohodnocena 

váhou 1. 

Poté co jsou zjištěny váhy jednotlivých vazeb, je proveden součet každého řádku a následně 

vypočítána souhrnná váha dílčích znaků vůči ostatním položkám. Vzorec pro výpočet výsledné 

váhy je: 

 
 

Souhrnný součet vah musí být roven 100 %. Následně jsou pak vybrány položky s nejvyšší 

váhou a ty jsou zařazeny do souhrnné Tabulky 28, abych bylo dosaženo identického počtu 

položek v každé části matice.  

 

Tabulka 23: Srovnání silných stránek dle jejich důležitosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle SWOT analýza, 2010) 

Znaky S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Suma Váha (%) 

S1 X 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 5 17,86% 

S2 0,5 X 1 0,5 1 1 0,5 1 5,5 19,64% 

S3 0 0 X 0 0,5 0,5 0 1 2 7,14% 

S4 0,5 0,5 1 X 0,5 0,5 0,5 0,5 4 14,29% 

S5 0 0 0,5 0,5 X 0 0,5 0,5 2 7,14% 

S6 0,5 0 0,5 0,5 1 X 0 0,5 3 10,71% 

S7 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 X 1 5 17,86% 

S8 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 X 1,5 5,36% 

Součet - - - - - - - - 28 100,00% 

 

Tabulka 23 zobrazuje porovnání jednotlivých položek dle jejich důležitosti. Hodnotí se položky 

zařazené do silných stránek společnosti UGO. Celkem je zde zařazeno osm znaků, z nichž je 

vybráno pět s nejvyšší souhrnnou váhou. Jedná se o znak S1, S2, S4, S6 a S7. Vyšlo tedy, že 

mezi nejdůležitější silné stránky společnosti se od položky s nejvyšší váhou řadí silné postavení 

na trhu, dobrá lokalita poboček, síť ověřených dodavatelů, široké portfolio produktů a neustálá 

inovace nabídky produktů. 

 
 
 
 



94 

 

Tabulka 24: Srovnání slabých stránek dle jejich důležitosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle SWOT analýza, 2010) 

Znaky W1 W2 W3 W4 W5 W6 Suma Váha (%) 

W1 X 1 0,5 0,5 1 0,5 3,5 23,33% 

W2 0 X 0 0,5 0 0 0,5 3,33% 

W3 0,5 1 X 0,5 1 0,5 3,5 23,33% 

W4 0,5 0,5 0,5 X 0,5 0,5 2,5 16,67% 

W5 0 1 0 0,5 X 0 1,5 10% 

W6 0,5 1 0,5 0,5 1 X 3,5 23,33% 

Součet - - - - - - 15 100,00% 

 
V Tabulce 24 je srovnání slabých stránek společnosti dle jejich důležitosti. Do této části matice 

je zařazeno šest znaků. Následně byla vyřazena položka W2, která dosáhla nejnižší souhrnné 

váhy. Mezi podstatné slabé stránky společnosti UGO patří s nejvyšší váhou 23,33 % hned tři 

položky (W1, W3 a W6). Jedná se o nízkou aktivitu v oblasti reklamy, nepříjemný personál a 

vysoká fluktuace zaměstnanců. Dále jsou to vysoké náklady na suroviny (W4) s hodnotou váhy 

16,67 %. Poslední položkou je s hodnotou 10 % znak W5 – nízká expanze do zahraničí. 

 

Tabulka 25: Srovnání příležitostí dle jejich důležitosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle SWOT analýza, 2010) 

Znaky O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 Suma Váha (%) 

O1 X 0 0,5 1 0,5 0 0,5 2,5 11,90% 

O2 1 X 0,5 1 0,5 0,5 1 4,5 21,43% 

O3 0,5 0,5 X 0,5 0,5 0,5 0,5 3 14,29% 

O4 0 0 0,5 X 0,5 0 0 1 4,76% 

O5 0,5 0,5 0,5 0,5 X 0,5 0,5 3 14,29% 

O6 1 0,5 0,5 1 0,5 X 0,5 4 19,05% 

O7 0,5 0 0,5 1 0,5 0,5 X 3 14,29% 

Součet - - - - - - - 21 100,00% 

 

Příležitosti pro společnost značí Tabulka 25. Mezi příležitosti společnosti je vybráno sedm 

znaků. Po určení důležitosti jednotlivých položek vůči ostatním a následném výpočtu váhy 

vyšlo, že nejméně důležité příležitosti jsou znak O1 a O4, představující rostoucí potenciál 

zdravého životního stylu a snížení cenové hladiny energií. Nejvyššího hodnocení pak dosáhly 

položky O2  a O6 – dostatečné zdroje surovin a kladné hodnocení společnosti od zákazníků. 



95 

 

Další tři položky mají stejnou váhu s hodnotou 14,29 %. Patří sem dostupná a levná pracovní 

síla, nové modernější technologie a využití nových trhů. 

 

Tabulka 26: Srovnání hrozeb dle jejich důležitosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle SWOT analýza, 2010) 

Znaky T1 T2 T3 T4 T5 Suma Váha (%) 

T1 X 1 0,5 0,5 1 3 30,00% 

T2 0 X 1 0,5 0,5 2 20,00% 

T3 0,5 0 X 1 1 2,5 25,00% 

T4 0,5 0,5 0 X 0,5 1,5 15,00% 

T5 0 0,5 0 0,5 X 1 10,00% 

Součet - - - - - 10 100,00% 

 

Srovnání hrozeb dle jejich důležitosti je zobrazeno v Tabulce 26. Je zjištěno pět hrozeb 

z vnějšího prostředí a jsou tedy všechny zařazeny do výsledné tabulky. Nejvyšší váhu 

důležitosti získala položka T1, která představuje zvýšení cen u dodavatelů. Položka s nejnižším 

hodnocením s váhou 10,00 % je znak T5 – hrozba substitutů. Mezi další možné hrozby patří 

vstup nových konkurentů na trh, neúrody ovoce a zeleniny vlivem klimatu a růst největšího 

konkurenta společnosti, kterým je firma Fruitisimo.  

V Tabulce 27 jsou zobrazeny jednotlivé typy strategií na základě SWOT analýzy. V rámci 

výsledků, dosažených zhodnocením intenzity vzájemných vztahů mezi vybranými klíčovými 

externími a interními faktory, se společnost rozhodne, jaký typ strategie bude prosazovat. Jedná 

se o čtyři různé varianty, které představují kombinace dílčích částí SWOT matice. Řadí se sem 

strategie SO, WO, ST a WT. 

 

Tabulka 27: Typy strategií na základě SWOT analýzy 

(Zdroj: vlastní zpracování dle SWOT analýza, 2010) 

Typy strategií v rámci SWOT analýzy 

Strategie SO Strategie WO 

MAXImalizací silných stránek 

MAXImalizovat příležitosti 

MINImalizací slabých stránek 

MAXImalizovat příležitosti 

Strategie ST Strategie WT 

MAXImalizací silných stránek 

MINImalizovat hrozby 

MINImalizací slabých stránek 

MINImalizovat hrozby 



96 

 

 

Typy strategií: 

 Strategie Maxi-Maxi – je založená na využití příležitostí prostřednictvím silných 

stránek. 

 Strategie Mini-Maxi – představuje využití příležitostí pro společnost k eliminaci silných 

stránek. 

 Strategie Maxi-Mini – značí potlačení vnějších hrozeb společnosti prostřednictvím 

silných stránek. Může zde dojít ke změně potencionální hrozby v možnou příležitost pro 

podnik. 

 Strategie Mini-Mini – řeší, jak nejvíce minimalizovat dopady vnějších hrozeb ve vztahu 

ke slabým stránkám firmy. 

 

Tabulka 28 znázorňuje hodnocení intenzity vzájemných vztahů hlavních vnitřních a vnějších 

faktorů. Vybrané položky jsou uspořádány do čtvercové matice, kdy musí být v každé dílčí 

části matice stejný počet položek. Pro hodnocení vztahu mezi položkami se využívá pětibodové 

škály, kdy známka 5 značí úzký vztah mezi položkami a hodnota 1 vyjadřuje stav, kdy není 

žádný vztah mezi položkami. Pokud se jedná o pozitivní vztah, pak se volí kladné znaménko, 

v opačném případě záporné znaménko. Z Tabulky 28 je možné vidět, že by se měl podnik 

zaměřit na strategii ST, a tedy prostřednictvím svých silných stránek minimalizovat 

potencionální hrozby. Výsledná hodnota této vazby byla nejvyšší (|-80| = 80). 
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Tabulka 28: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů vybraných položek 

(Zdroj: vlastní zpracování dle SWOT analýza, 2010) 

 Klíčové interní faktory 

S1 S2 S4 S6 S7 Součet 

O,T/S 

W1 W3 W4 W5 W6 Součet 

O,T/W 

K
lí

čo
v

é 
ex

te
r
n

í 
fa

k
to

ry
 

O2 3 1 3 1 4 12 -2 1 4 1 1 5 

O3 3 1 1 1 1 7 1 5 1 1 5 13 

O5 2 4 3 5 1 15 3 1 2 2 1 9 

O6 4 5 4 3 2 18 3 5 1 3 3 15 

O7 3 3 1 4 3 14 1 3 4 5 3 16 

Součet O/S,W 15 14 12 14 11 66 6 15 12 12 13 58 

T1 -1 -1 -3 -3 -5 -13 -1 -1 -5 -1 -1 -9 

T2 -3 -5 -3 -4 -3 -18 -5 -3 -1 -2 -1 -12 

T3 -3 -5 -3 -4 -3 -18 -5 -4 -1 -2 -1 -13 

T4 -1 -1 -4 -3 -4 -13 -1 -1 -5 -1 -1 -9 

T5 -3 -5 -3 -4 -3 -18 -4 -3 -1 -1 -1 -10 

Součet T/S,W -11 -17 -16 -18 -18 -80 -16 -12 -13 -7 -5 -53 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V poslední části diplomové práce budou popsány návrhy a doporučení, které by mohly vést ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a k získání nových potencionálních zákazníků u vybrané 

společnosti. Návrhy se budou týkat současného marketingového mixu firmy, který byl 

v diplomové práci podrobně rozebrán. Jednotlivé návrhy na změny v marketingovém mixu 

vychází převážně z dílčích analýz a vytvořené SWOT matice. Bude se jednat o změny u dvou 

prvků marketingového mixu – distribuce a propagace. Z hlediska produktu má společnost 

nabídku velmi pestrou a různorodou. Kromě čerstvých šťáv představujících 19 stálých drinků, 

které je možné si vybrat ve třech velikostech, dále nabízí zeleninové polévky, teplá jídla, lehké 

saláty, wrapy, snídaňové menu, vlastní točenou zmrzlinu či tyčinky. Stálá nabídka společnosti 

je navíc 6x ročně obohacena o sezónní nápoje a pokrmy. Společnost má tedy velmi široké 

portfolio produktů, které představuje silnou stránku firmy, a proto není potřeba zavádět změny 

u tohoto prvku marketingového mixu. Další prvek marketingového mixu, u kterého nebudou 

navrženy žádné změny, je cena. Společnost má nastavenou poměrně vyšší cenovou kategorii u 

své nabídky, což by mohlo určité spotřebitele odradit od koupě produktů. Důvodem vyšších 

cen je odběr surovin od domácích pěstitelů. Společnost si zakládá na solidních dodavatelích a 

je pro ni důležitý také původ potřebných surovin. Z hlediska zachování kvality u pokrmů a 

nápojů je tedy nastavena vyšší cenová politika. Většina kamenných provozoven představuje 

franšízovou koncepci podnikání, což může být dalším důvodem vyšších cen. Ceny jsou 

stanoveny a nelze s nimi tedy výrazně manipulovat. Při srovnání cen s konkurenční společností 

Fruitisimo se obě firmy nachází na podobné cenové úrovni.  

První návrh se bude týkat z hlediska marketingového mixu oblasti propagace. Společnost má 

poměrně nízkou aktivitu v oblasti reklamy. Mezi její hlavní prostředky komunikace se 

zákazníky se řadí věrnostní program UGOFANDA a prostřednictvím přímého marketingu 

společnost rozesílá e-maily, kde informuje zákazníky o novinkách a dění v UGU. Dále 

společnost komunikuje se spotřebiteli pomocí sociálních sítí Facebook a Instagram a má 

umístěná reklamní videa na internetovém portálu YouTube. Občas je možné firmu vidět na 

některém z letních festivalů. 

V květnu 2017 společnost spustila multikanálovou reklamní kampaň s názvem „Naprav si 

karmu“. Kampaň běžela dva měsíce a cílem bylo zvýšit povědomí o dané značce. Reklamní 

sdělení bylo možné vidět na televizních stanicích Nova a Prima. Dále se reklama nacházela také 

v kinech či na internetu. Kampaň měla poukázat na zhřešení nezdravým jídlem a možností si 
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tak napravit svoji karmu na některé z kamenných poboček UGO, kde je možné nastartovat cestu 

ke zdravějšímu způsobu stravování. Od té doby se žádná podobná reklamní kampaň již 

neopakovala. 

 

Obrázek 20: Reklamní kampaň květen 2017 

(Zdroj: UGO jde do televize …, 2017) 

 

Druhý návrh bude spadat do oblasti distribuce a bude se jednat o pořízení mobilní provozovny, 

která by sloužila k prodeji čerstvých šťáv případně zmrzliny. Pojízdnou prodejnu je možné také 

využít na různé letní festivaly, sportovní akce či vánoční trhy. V současné době se jedná o jistý 

trend a dobrý způsob distribuce svých produktů na různých místech.  

4.1 Reklamní sdělení v rozhlasové stanici 

Jedním z nejvíce efektivních způsobů, jak lze oslovit své potencionální zákazníky je reklamní 

upoutávka v rádiu. Reklamní sdělení představuje vysokou flexibilitu z hlediska jeho tvorby. 

Jedním z důvodů jeho efektivity je opakovatelnost reklamního spotu. Na základě toho se 

reklama může dostat do podvědomí zákazníků. Prostřednictvím reklamy v rádiu je možné se 

zaměřit na svoji cílovou skupinu, jelikož skladba posluchačů každého rádia je rozdílná. Dále je 

důležité zvolit správný čas, kdy má být reklamní spot vysílán. Je potřeba zvolit takový moment, 

aby to oslovilo správný cílový segment. Vysílání v rádiu je dostupné pro posluchače prakticky 

v každém prostředí např. doma, v práci či v autě. Oproti televizním kanálům málokdy 

posluchači přepínají rozhlasové stanice z důvodu reklamy. Což může být právě šance 

k oslovení nových zákazníků. Reklama v rádiu přináší stejnou efektivitu, jako reklama 

v televizi, ale jedná se o podstatně levnější záležitost (Sedm důvodů …, ©2020).  



100 

 

Reklamní sdělení je možné si nechat vytvořit od reklamní agentury nebo jako součást 

rozhlasového vysílání. Jedná se o jedno z nejméně finančně náročných médií v ČR k oslovení 

posluchačů a pohybuje se v řádech tisících korun. V Tabulce 29 je zobrazena obecná kalkulace 

reklamního spotu od agentury. 

 

Tabulka 29: Obecná kalkulace reklamního spotu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Online kalkulace, ©2012–2020) 

Jednotlivé položky Cena Délka nahrávky v sekundách 
Celková cena vč. 

všech příplatků 

Základní cena reklamního spotu 2 000 Kč Do 34 sekund 

7 000 Kč 

Příplatek 500 Kč Od 35 sekund 

1 hlas Zdarma - 

Každý další hlas 500 Kč - 

Celoplošné rádiové vysílání 2 000 Kč - 

Podkres z databáze ke spotu Zdarma - 

Vlastní podkres ke spotu 1 500 Kč - 

Vlastní textový návrh  Zdarma - 

Textová návrh od agentury 500 Kč - 

 

Z Tabulky 29 je možné vyčíst, že celková kalkulace včetně všech příplatků představuje 

7 000 Kč bez DPH. Jedná se tedy o prostředek komunikace, který mohou využít i menší 

společnosti, protože nepředstavuje tak vysokou finanční náročnost jako třeba reklama 

v televizi. Základní cena připadá na 2000 Kč bez DPH. Délka nahrávky reklamního spotu je 

zdarma do 34 sekund, poté je za příplatek 500 Kč. Jeden mluvený hlas v nahrávce je zdarma 

a každý další za 500 Kč navíc. Celoplošné rádiové vysílání stojí nad rámec základní ceny 

2 000 Kč. Agentura má rozsáhlou hudební databanku, ale je možné si dodat vlastní podkres ke 

spotu za 1500 Kč. Textový návrh buď společnost dodá sama, nebo si nechá vytvořit od agentury 

(500 Kč). Návrh by měl být stručný a výstižný.  

Mezi tři celoplošné rozhlasové stanice s nejvyšší poslechovostí se řadí rádio Impuls, Český 

rozhlas Radiožurnál a Evropa 2. V Grafu 12 je zobrazeno porovnání poslechovosti těchto tří 

stanic za rok 1. čtvrtletí roku 2019. Rádio Impuls má nejvyšší poslechovost za den z hlediska 

celoplošných rádií a to 1,011 mil. osob. Na druhém místě je Český rozhlas Radiožurnál 

s 858 tis. posluchači za den a na třetím místě se nachází Evropa 2 (853 tis. osob / den). 
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Graf 12: Poslechovost vybraných celoplošných rozhlasových stanic v tis. osob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Na čele stále Impuls …, 2019) 

 

Z hlediska denní poslechovosti regionálních rádií patří ke stanicím s nejvyšším počtem osob 

rádio Krokodýl, Český rozhlas Brno a rádio Petrov. Jelikož se diplomová práce zaměřena na 

Brno a okolí, tak byly vybrány pouze regionální rozhlasové stanice vysílající v Jihomoravském 

kraji. Poslechovost za den těchto tří regionálních rádií je uvedena v Grafu 13. Uvedená data 

byla naměřena za 1. pololetí 2019. Na prvním místě se nachází rádio Krokodýl s hodnotou 111 

tis. posluchačů za den. Na místě druhém je Český rozhlas Brno (94 tis. osob / den) a na třetí 

místo připadá rádiu Petrov (47 tis. osob / den).  

 

Graf 13: Poslechovost vybraných regionálních rozhlasových stanic v tis. osob 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Na čele stále Impuls …, 2019) 



102 

 

 

Dále byly porovnány dvě rozhlasové stanice, které mají zpřístupněný ceník reklamních spotů 

online na internetu. Jelikož je diplomová práce zaměřena pouze na okres Brno-město a Brno-

venkov, tak byly vybrány pouze rozhlasové stanice, které vysílají na území Jihomoravského 

kraje. První je rozhlasová síť rádio Petrov. Jedná se o soukromou brněnskou stanici. Zaměřuje 

se převážně na české hity a z hlediska zahraničních písniček na starší hity. Název rádia je vázán 

k dominantě města Brna, kterou je katedrála Sv. Petra a Pavla. Rádio Petrov je zaměřeno spíše 

na starší posluchače, a proto vysílá také klasické hity již od 60. let. Hudební formát obsahuje 

hlavně pop, country a folk. Vysílací frekvence pro Brno je 103,4 FM. Na obrázku 22 je 

znázorněna mapa pokrytí rádia Petrov. 

 

Obrázek 21: Mapa pokrytí rádia Petrov 

(Zdroj: Prohaska, 2010) 

 

V Tabulce 30 je zobrazena kalkulace reklamního spotu rádia Petrov. Tato rozhlasová stanice 

nabízí dvě časová pásma, a to pásmo A (6–18 hod.) a pásmo B (18–6 hod.). Délka reklamního 

spotu se pohybuje od 5 do 30 sekund a dle toho je odvozena také základní cena bez DPH. 

Rozdělení jednotlivých cen dle časového pásma je možné vidět v Tabulce 30 níže. Dále je 

možné si zvolit také místo v bloku a počet hlasů. Cena autorských práv pro odkoupení spotu je 

od 2 000 Kč bez DPH. 
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Tabulka 30: Kalkulace reklamního spotu rádia Petrov 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Ceník rádia Petrov, ©2020) 

Rádio Petrov Časové pásmo 

Jednotlivé položky A B 

Časové rozmezí 6–18 hod. 18–6 hod. 

Délka 5 sekund 130 Kč bez DPH 80 Kč bez DPH 

Délka 10 sekund 260 Kč bez DPH 160 Kč bez DPH 

Délka 20 sekund 520 Kč bez DPH 320 Kč bez DPH 

Délka 30 sekund 780 Kč bez DPH 480 Kč bez DPH 

Poslední místo v bloku + 20 % ceny 

První místo v bloku + 50 % ceny 

Spot v samostatném bloku + 100 % ceny 

1 hlas (20–30 sekund) 3000 Kč bez DPH 

1 hlas (5–15 sekund) 2000 Kč bez DPH 

Každý další hlas 500 Kč bez DPH 

Spot čtený bez hudebního doprovodu 1500 Kč bez DPH 

Tvorba textu 500 Kč bez DPH 

Cena autorských práv pro odkoupení od 2000 Kč bez DPH 

 

Druhou srovnávanou rozhlasovou stanicí je rádio Impuls. Jedná se o nejposlouchanější rádio 

v České republice, která vysílá od roku 1999. Rádio se zaměřuje hlavně na české hity, 

zpravodajství a informace o aktuální dopravní situaci. Hudební repertoár je převážně z 60. až 

80. let dvacátého století. Vysílací frekvence pro Brno je 87,6 FM. Mapu pokrytí rádia Impuls 

je možné vidět na Obrázku 23. 

 

Obrázek 22: Mapa pokrytí rádia Impuls 

(Zdroj: Rádio Impuls, nedatováno) 
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V Tabulce 31 je vyčíslena základní cena reklamního spotu dle časového pásma pro rádio 

Impuls. Ceny jsou vedeny bez DPH. Délka reklamního spotu se pohybuje od 5 do 50 sekund. 

Uvedené ceny se týkají reklamního spotu o délce 30 sekund. Jelikož rádio Impuls vysílá na 

území celé České republiky, tak byly vybrány pouze ceny týkající se Jihomoravského kraje. 

V případě volby kratší reklamní upoutávky se cena v daném časovém rozmezí násobí 

příslušným koeficientem. 

 

Tabulka 31: Základní cena reklamního spotu dle časového rozmezí rádia Impuls 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Prezentace rádia Impuls, nedatováno) 

Rádio Impuls Délka reklamního spotu 30 sekund 

Časové 

rozmezí 

5–6 6–9 9–12 12–15 15–18 18–19 19–22 22–24 - 

Cena bez DPH 800 Kč 2200 Kč 2200 Kč 2050 Kč 2050 Kč 1050 Kč 600 Kč 400 Kč - 

Délka spotu 5 s 10 s 15 s 20 s 25 s 35 s 40 s 45 s 50 s 

Koeficient 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 

 

Aby mohla být vyčíslen přibližný měsíční výdaj za vysílání reklamního spotu v rádiu Impuls a 

Petrov, tak je potřeba si zvolit jednotlivé údaje. Z hlediska časového rozmezí je vybráno časové 

pásmo A (6–18 hod.) u rádia Petrov a vysílání mezi šestou a devátou hodinou u rádia Impuls. 

Časové rozmezí je vybráno z důvodu vyšší poslechovosti v uvedených časech. Délka 

reklamního spotu je dána na 30 sekund. U rádia Petrov je dále zvoleno poslední místo v bloku, 

které představuje příplatek 20 % ceny. Reklamní spot bude znít třikrát denně v daném časovém 

rozmezí. Měsíční umístění reklamní upoutávky na společnost UGO do těchto dvou vybraných 

rozhlasových stanic by tedy celkově stálo 263 424 Kč bez DPH. Přibližné náklady na reklamní 

spot ve vybraných rozhlasových stanicích jsou uvedeny v Tabulce 32. 

 

Tabulka 32: Přibližné náklady na reklamní spot ve vybraných rozhlasových stanicích 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Přibližné 

náklady 
Jednotlivé položky pro reklamní spot o délce 30 sekund 

Rozhlasové 

stanice 

Časové 

rozmezí 

Cena 

bez DPH 

Místo v 

bloku 

Cena za jednotku 

bez DPH 

Frekvence 

vysílání 

Celková suma 

bez DPH / měsíc 

Petrov 6–18 hod. 780 Kč + 20 % 936 Kč 3x denně 78 624 Kč 

Impuls 6–9 hod. 2200 Kč - 2200 Kč 3x denně 184 800 Kč 

Celková suma  263 424 Kč bez DPH za měsíc 
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Z hlediska konkrétního scénáře rozhlasové reklamy by se mělo jednat o jednoduchý a věcně 

srozumitelný spot už na první poslech. Ve znělce by mělo v průběhu několikrát zaznít, o jaký 

produkt se jedná a jméno samotné společnosti. Dále se v reklamním spotu nachází slogany 

typické pro danou společnost a měl by být alespoň v závěru znělky uvedený určitý kontakt 

(adresa, webové stránky, atd.). Vhodné je také využití typických zvukových efektů či stylové 

hudby v pozadí. Jelikož byl vybrán reklamní spot o délce 30 sekund, který umožňuje větší 

prostor pro kreativitu a z hlediska vyšší délky spotu je zde možnost dílčí informace několikrát 

zopakovat, proto by měl i obsahovat určité efekty, aby dokázal posluchače zaujmout a byli 

schopni ho po celou dobu vnímat. Rozhlasová znělka by tedy mohla představovat reklamu na 

podporu image firmy a vyvolání emocí a chuti si daný produkt jít zakoupit. Určitě je také 

důležité si určit, jaký zákaznický segment má být osloven a na základě toho zvolit vhodný 

scénář. Formu reklamního spotu je nutné odlišit od ostatních a to hlavně zpočátku, kdy je jejím 

cílem upoutat pozornost posluchačů.  

Stavba rozhlasové reklamy by měla být schématická s cílem vyvolat během krátkého časového 

úseku potřebný efekt. V pozadí reklamní znělky by měla hrát veselá instrumentální skladba 

k navození atmosféry, jelikož společnost se řídí heslem zdravého životního stylu a používáním 

přírodních surovin. Typickou barvou je zelená, která je symbolem energie, svěžesti a 

vyváženosti. Proto by i hudební podkres měl být velmi melodický a plný energie. Dále by se 

mohlo jednat o monolog, kdy tedy bude hovořit jeden hlas o daných produktech. Namluvit by 

ho mohl muž ve středním věku s hlubokým příjemným hlasem. Mělo by alespoň 2-3x 

v reklamní znělce zaznít jméno společnosti a odkaz na webové stránky a to např. na začátku 

znělky, pak v průběhu a na konci reklamního spotu. Důležité je také klást důraz na firemní 

slogan „Vezměte zdraví do svých rukou!“, který by byl umístěn až na úplný konec. Hlavním 

cílem rozhlasové reklamy by bylo získání nových zákazníků a zvýšit povědomí o dané firmě. 

Reklamní spot by mohl představovat upoutávku na nové sezónní drinky v rámci blížícího se 

léta. Proto by mohly v průběhu zaznít informace jako „Ty nejlepší smoothies a šťávy ve všech 

UGO Freshbarech v Brně.“ a „Potěšení plné vitamínů pro tělo i mysl.“. Hlavní sdělení by 

pak mohlo znít „Už jste ochutnali nové sezónní drinky v UGU?“. Rozhlasová reklama by 

mohla být doplněna ještě o zvukové efekty charakteristické pro danou společnost např. zvuk 

brčka při dopití drinku. Scénář reklamního spotu by mohl být poskládán následovně: 

1. Odkaz na webové stránky společnosti. 

2. „Ty nejlepší smoothies a šťávy ve všech UGO Freshbarech v Brně.“ 
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3. „Už jste ochutnali nové sezónní drinky v UGU?“ 

4. „Potěšení plné vitamínů pro tělo i mysl.“ 

5. Odkaz na webové stránky společnosti. 

6. „Vezměte zdraví do svých rukou!“  

Reklamní upoutávku by kompletně namluvil jeden mužský hlas. Ve fázích 1–5 by hrál v pozadí 

veselý hudební podkres a v poslední fázi by se nacházel zvukový efekt brčka.  

4.2 Reklamní sdělení v Městské hromadné dopravě v Brně 

V Brně je 381 000 obyvatel a městskou hromadnou dopravu využívá pravidelně k přepravě 

kolem 80 % z nich a to až dvakrát za den. Délka linek Městské hromadné dopravy představuje 

977 km a v pracovní den jí využije okolo 1 000 000 lidí. V pracovní den je v průměru v provozu 

okolo 520 vozidel, které tvoří tramvaje (180 ks), autobusy (240 ks) a trolejbusy (100 ks). 

Celková přeprava za rok 2018 činila zhruba 360 mil. osob. Existuje celá řada způsobů, kam je 

možné nechat umístit reklamu.  

 
Obrázek 23: Vzhled reklamní upoutávky na vozidlech MHD 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na Obrázku 23 je možné vidět vzhled reklamní upoutávky společnosti UGO, která by mohla 

být umístěna na vozidlech Městské hromadné dopravy. Vzhledem k blížícímu se létu by se 

mohlo jednat o reklamu na nový sezónní drink. Hlavní část propagačního sdělení zaujímá 
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vybraný sezónní nápoj, na kterém je umístěné logo společnosti. Pozadí má zelenou barvu, která 

je typická pro danou firmu. Ve spodní části reklamy se nachází suroviny, ze kterých by se mohl 

drink skládat.  Další podstatnou částí reklamní upoutávky by měl být stručný a poutavý slogan. 

Zde bylo vybráno sdělení „Letní potěšení pro tělo a mysl!“, které by mělo spotřebiteli říct, že 

se jedná o letní drink, který osvěží tělesnou i duševní stránku. Dále je reklama doplněna o letní 

prvky, jako jsou např. sluneční brýle.  

1. Vnitřní reklama 

První způsob umístění reklamy představuje vnitřní prostor vybraného vozidla a je možné si 

vybrat ze dvou formátů – A3 a A4. Reklamu lze umístit do tramvaje, autobusu nebo trolejbusu. 

Minimální odběr je 50 kusů a instalace do vozidel probíhá každý pátek. V případě barevného 

tisku se účtuje cena při množství 100 ks 4,70 Kč / kus pro A4 a 8,80 Kč / kus pro A3. Ceny za 

pronájem vnitřních reklamních ploch ve vozech jsou uvedeny v Tabulce 33. Ceny jsou bez 

DPH. 

 

Tabulka 33: Ceny za pronájem vnitřních ploch v MHD 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SNIP & CO, [2020]) 

Vnitřní reklama 
A4 (svisle) A3 (vodorovně) 

do 199 ks od 200 ks do 199 ks od 200 ks 

1 týden 35 Kč / ks 30 Kč / ks 60 Kč / ks 55 Kč / ks 

2 týdny 70 Kč / ks 60 Kč / ks 120 Kč / ks 110 Kč / ks 

1 měsíc 80 Kč / ks 70 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 

každý další měsíc 75 Kč / ks 65 Kč / ks 130 Kč / ks 120 Kč / ks 

instalace 10 Kč / ks 10 Kč / ks 10 Kč / ks 10 Kč / ks 

 

2. Reklama v LCD monitorech 

LCD monitory jsou oboustranné a jsou umístěny v nových typech tramvají Škoda 13T – 

Porsche. Uhlopříčka monitorů je 40 cm a rozlišení představuje 1280 x 800 b. Celkově se v Brně 

nachází 49 takových vozidel se 196 monitory dohromady. Monitory jsou denně v provozu 16 

hodin a reklamní spot je zobrazen 6x za hodinu. Na Obrázku 24 je zobrazen vzhled tramvaje 

Škoda 13T – Porsche. 
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Obrázek 24: Tramvaj Škoda 13T – Porsche 

(Zdroj: SNIP & CO, [2020]) 

 

Reklamní podklady je potřeba dodat nejpozději 7 dní před instalací do vozu. Jsou přijímány 

formáty bmo, mpeg, avi, wmv, flv, swf či nosiče CD, DVD nebo flash. Ceny reklamních spotů 

jsou uvedeny v Tabulce 34, a to včetně délky spotu. V ceně není zahrnuta výroba reklamní 

upoutávky a je bez DPH.  

Tabulka 34: Ceny reklamních spotů v LCD monitorech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SNIP & CO, [2020]) 

Délka reklamního 

spotu 

Délka umístění reklamního spotu 

14 dní každých dalších 14 dní produkční práce 

10 sekund 9 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč 

15 sekund 11 000 Kč 8 000 Kč  3 000 Kč 

20 sekund 13 000 Kč 10 000 Kč 3 000 Kč 

30 sekund 17 000 Kč 14 000 Kč 3 000 Kč 

 

3. Celoplošná reklama na vozidlech 

Dalším možným způsobem je celoplošná reklama na vozech MHD. Tento způsob reklamy lze 

zvolit jak pro tramvaje, autobusy tak i pro trolejbusy. Budou zde uvedeny ceny např. pro 

umístění reklamy na tramvaj. Celoplošnou reklamu na tramvajích MHD si lze vybrat buď 

s polepem oken, nebo bez polepu oken. Pro účely diplomové práce zde bude uvedena kalkulace 

varianty bez polepu oken, jelikož se jedná o levnější způsob. Je možné si dále vybrat z různých 

typů vozidel. Jednotlivé typy tramvají jsou zobrazeny na Obrázku 25. 
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Obrázek 25: Jednotlivé typy tramvají 

(Zdroj: SNIP & CO, [2020]) 

 

Barevné provedení na vozidle si volí sám zákazník a jedná se o nástřik pomocí laku nebo zábal 

vozidla do samolepicí fólie. V základní ceně není zahrnuta cena barvy pro podklad. Zákazník 

má možnost dodat své vlastní reklamní podklady, který musí ale splňovat technické a provozní 

podmínky a právní předpisy. Po dodání je následná instalace provedena do pěti pracovních dnů. 

Reklamu lze umístit na vybrané vozidlo minimálně na 1 rok a maximálně na 3 roky. Pokud by 

byl zájem o polep i oken vozidla, pak je polep dovolen pouze na levé straně, aby nezakrývalo 

výhled řidiče. K těmto účelům je používána speciální průhledná fólie typu contra-vision. Ceník 

celoplošných reklam pro tramvaje dle délky umístění je uveden v Tabulce 35. Uvedené ceny 

jsou bez DPH. 

 

Tabulka 35: Ceny celoplošných reklam na tramvajích MHD 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SNIP & CO, [2020]) 

Celoplošná reklama 

pro tramvaje 

Délka pronájmu reklamní plochy bez polepu oken Celkové zhotovení 

reklamy od jeden rok dva roky tři roky 

tramvaj KT8 330 000 Kč 300 000 Kč 270 000 Kč 178 000 Kč 

Vario dlouhé 200 000 Kč 180 000 Kč 160 000 Kč 120 000 Kč 

Vario krátké 170 000 Kč 150 000 Kč 130 000 Kč 94 000 Kč 

tramvaj Anitra 300 000 Kč 270 000 Kč 250 000 Kč 152 000 Kč 

Škoda 13T – 

Porsche 

500 000 Kč 450 000 Kč 400 000 Kč 200 000 Kč 
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4. Samolepicí fólie na boční karoserii vozidla 

Fólie s reklamním sdělením lze opět umístit i přes okna. Bude zde vyčíslena pouze kalkulace 

na polep bez oken. Tento typ reklamy lze umístit buď na tramvaj či na autobus Solaris. Motiv 

musí být natištěn na jednom kusu fólie a má být chráněn tuhou laminací. Zákazník má opět 

možnost si dodat svůj vlastní motiv, který ale musí splňovat jisté technické a provozní 

podmínky. Instalace je poté provedena do pěti pracovních dnů. Přibližná kalkulace reklamních 

fólií a výrobní lhůta je cca do pěti pracovních dní. Na obrázku 26 jsou uvedeny možnosti 

umístění samolepicí fólie. 

 

Obrázek 26: Možnosti rozmístění samolepicí fólie na vozidla MHD 

(Zdroj: SNIP & CO, [2020]) 

Reklamní samolepicí fólie lze umístit na boční karoserii vozidel konkrétně tramvají čtyřmi 

způsoby, které se od sebe liší rozměry i cenově. Další možností je umístění této fólie na autobus 

Solaris. V Tabulce 36 jsou jednotlivé možnosti vyobrazeny prostřednictvím rozměrů a cen na 

jeden měsíc a případný každý další započatý měsíc. Ceny jsou bez DPH.  

 

Tabulka 36: Ceník samolepicích fólií na boční karoserii vozidel 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SNIP & CO, [2020]) 

Samolepicí fólie 
Délka pronájmu reklamní plochy Celkové zhotovení 

reklamy od rozměry jeden měsíc každý další měsíc 

 100 x 60 cm 1 000 Kč 700 Kč 1 000 Kč 

 220 x 60 cm 2 000 Kč 1 400 Kč 1 000 Kč 

 220 x 80 cm 2 600 Kč 1 700 Kč 1 000 Kč 

 300 x 60 cm 2 600 Kč 1 700 Kč 1 000 Kč 

autobus Solaris 198 x 60 cm 2 000 Kč 1 400 Kč 1 000 Kč 
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5. Reklamní panely a transparenty na zábradlí 

Dále je možné pronajmout si reklamní panely či transparenty (PVC bannery) na zábradlích. Je 

možné je umístit buď na hlavním nádraží na zábradlí, které se nachází v kolejišti tramvajových 

zastávek. Nebo na ostatní zastávky – Nové sady, Ústřední hřbitov, Mendlovo náměstí, Stará 

osada a další. Instalace reklamních panelů je uskutečněna nejpozději do pěti pracovních dnů od 

dodání či po jejich výrobě. U transparentů se jedná o cca 3 pracovní dny. Přibližná výrobní cena 

reklamního panelu je 2 600 Kč / kus v rozměru 200 x 80 cm bez DPH. Výroba trvá zpravidla 

3–6 pracovních dnů. U reklamních panelů je navíc účtován měsíční paušál za jeho údržbu. 

Pokud je dodán vlastní reklamní panel, pak je nutné, aby se jednalo o pozinkovaný plech 

v tloušťce 0,8-1 mm. PVC bannery mají přibližné výrobní ceny: 

 rozměry 200 x 80 cm za cenu 800 Kč + 21 % DPH, 

 rozměry 250 x 80 cm za cenu 1 000 Kč + 21 % DPH, 

 rozměry 500 x 80 cm za cenu 1 800 Kč + 21 % DPH. 

Výrobní lhůta u transparentů je zhruba 5 pracovních dnů a není u nich garance proti poškození 

třetí osobou či povětrnostními vlivy. Kalkulace reklamních panelů a transparentů je uvedena 

v Tabulce 37. 

 

Tabulka 37: Kalkulace reklamních panelů a transparentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SNIP & CO, [2020]) 

Reklamní 

panely 

Délka pronájmu reklamní plochy Celkové 

zhotovení 

reklamy od 

Údržba / 

měsíc Rozměry Jeden měsíc Každý další 12 

měsíců 

Hlavní nádraží 200 x 80 cm 4 000 Kč 2 500 Kč 25 000 

Kč 

1 200 Kč 60 Kč 

Ostatní zastávky 250 x 80 cm 3 500 Kč 2 000 Kč 20 000 

Kč 

1 200 Kč 60 Kč 

Transparenty - - - - - - 

Hlavní nádraží 200 x 80 cm 4 000 Kč 2 500 Kč 25 000 

Kč 

700 Kč - 

Ostatní zastávky 250 x 80 cm 3 500 Kč 2 000 Kč 20 000 

Kč 

700 Kč - 

Ostatní zastávky 500 x 80 cm 7 000 Kč 4 000 Kč 38 000 

Kč 

700 Kč - 
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V následující tabulce 38 jsou vyčísleny celkové přibližné náklady na vybraná reklamní sdělení 

v Městské hromadné dopravě v Brně. Byl vybrán pronájem vnitřní reklamy ve vozidlech MHD 

v rozměru A4 (svisle) a v délce pronájmu na měsíc. Celková cena včetně výroby a instalace by 

činila 16 940 Kč bez DPH pro odběr 200 kusů. Dále byla zvolena samolepicí fólie v počtu čtyř 

kusů a to dvakrát pro tramvaj a dvakrát pro autobus Solaris. Z hlediska tramvajových linek se 

jedná o rozměry 300 x 60 cm a celková cena za výrobu, pronájem a instalaci představuje 8 600 

Kč bez DPH. Samolepicí fólie by mohly být umístěny na tramvajovou linku č. 1 a č. 12. Tyto 

dvě tramvajové linky patří k nejvíce vytíženým v městské dopravě. U samolepicích fólií na 

autobusy Solaris se předpokládá rozměr 198 x 60 cm a konečná cena bez DPH činí 7 000 Kč. 

Zde by mohly být fólie umístěny na autobusové linky č. 50 a č. 84, které mají nejdelší trasu. 

Posledním reklamním sdělením je panel umístěný v kolejišti na zábradlí na hlavním nádraží. 

Rozměry reklamního panelu jsou 200 x 80 cm a celková cena i s údržbou je 7 860 Kč bez DPH. 

Celkové měsíční náklady na reklamu v MHD tedy představují přibližně 40 400 Kč bez DPH. 

Pokud by se společnost UGO rozhodla investovat finance do reklamního sdělení ve vybraných 

rozhlasových stanicích – Petrov a Impuls a v Městské hromadné dopravě v Brně, pak by 

celková suma + 21 % DPH představovala částku cca 367 627 Kč za měsíc. 
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Tabulka 38: Celkové přibližné náklady na reklamu v MHD 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle SNIP & CO, [2020]) 

Přibližné 

náklady 

Jednotlivé položky  

Rozměry Počet 
Jednotková 

cena 

Délka 

pronájmu 

Cena 

pronájmu 

Instalace + 

údržba / ks 

Celkem 

bez DPH 

Vnitřní reklama A4 (svisle) 200 ks 4,70 Kč / ks 1 měsíc 70 Kč / ks 10 Kč  16 940 Kč 

Samolepicí fólie 

– tramvaj 
300x60 cm 2 ks 700 Kč / ks 1 měsíc 2600 Kč / ks 1000 Kč  8600 Kč 

Samolepicí fólie 

– autobus 
198x60 cm 2 ks 500 Kč / ks 1 měsíc 2000 Kč / ks 1000 Kč 7000 Kč 

Reklamní panel 

– hl. nádraží 
200x80 cm 1 ks 2600 Kč / ks 1 měsíc 4000 Kč / ks 1260 Kč 7860 Kč 

Celková suma 40 400 Kč bez DPH za měsíc 

 

4.3 Mobilní UGO Freshbar 

Druhý návrh pro společnost UGO se bude týkat mobilní provozovny. Společnost by si mohla 

pořídit pojízdnou provozovnu podobně jako to má její největší konkurent Fruitisimo. A tento 

mobilní Freshbar by pak mohl v letních měsících být využíván pro přípravu čerstvých ovocných 

a zeleninových šťáv nebo i zmrzliny. Drinky by byly nabízeny hlavně na různých místech 

v centru města Brna na předem vybraných lokalitách. Jednalo by se především o místa 

s vysokou koncentrací lidí, jako jsou např. nákupní centra, volnočasová centra, místa, kde se 

nachází důležité dopravní uzly, vysokoškolské kampusy nebo kancelářské komplexy, kde by 

zaměstnanci jistě uvítali v horkých letních měsících v kanceláři jisté osvěžení prostřednictvím 

tohoto baru nebo by také mohl fungovat na různých letních festivalech, kulturních či 

sportovních akcích. Mobilní provozovna by mohla být také na vánočních trzích, kde by její 

nabídka byla přizpůsobena ročnímu období a obsahovala by proto teplé nápoje. Jedná se také o 

jistý způsob propagace společnosti, protože by vozidlo mohlo být sladěno do barvy společnosti, 

kterou je zelená a bylo by na něm umístěno logo a název společnosti. Tato pojízdná provozovna 

je zároveň způsob, jakým lze otestovat nové lokality, které jsou vhodné pro vznik nových 

kamenných poboček.  

V současné době se jedná o jistý trend v pořizování mobilních provozoven s rychlým 

občerstvením. Je to jistá alternativa ke kamenné pobočce, jen s výhodou úspory za pronájem 

a nezávislostí vzhledem k lokalitě. Poslední dobou se začal velice rozvíjet mobilní prodej kávy 

či zmrzliny, proto by právě zrovna pojízdná provozovna fresh drinků mohla být pro spotřebitele 
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zajímavým zpestřením. V tuto chvíli se v Brně nenachází žádný podobný koncept. Z hlediska 

marketingové aktivity by bylo možné dát vědět o mobilním UGO Freshbaru široké veřejnosti 

pomocí sociálních sítí (Facebook, Instagram) nebo právě vysíláním reklamního spotu 

prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic vysílajících v Jihomoravském kraji či 

umístěním reklamního sdělení na vozidla Městské hromadné dopravy v Brně. 

4.3.1 Užitkové vozidlo Aixam Mega 

Důležité je také zvolit atraktivní vozidlo a dát mu zajímavý design. Pro tyto účely bylo vybráno 

užitkové vozidlo Aixam Mega, které lze řídit s platným řidičským průkazem B1 a výše již od 

sedmnácti let. Auto je možné si vybrat buď motorové, nebo elektrické. Motorová vozidla 

Aixam jsou velmi ekologická, jelikož jejich spotřeba paliva činí pouze 2,96 litru na 100 km, a 

řadí se do emisní skupiny A – nejvíce šetrná skupina na trhu. Jelikož se ale společnost UGO 

aktivně zajímá o ochranu životního prostředí, a zároveň se jedná o jistý způsob snížení 

provozních nákladů, pak bych volila spíše elektromobil.  Auto je možné zakoupit u společnosti 

Moped Auto s.r.o. přímo v centru Brna. Na vozidlo je pak možné si objednat nástavbu na míru 

dle konkrétních potřeb a požadavků. Přibližná cena vozidla s nástavbou se pohybuje okolo 

550 000 Kč včetně DPH. Vzhled vozidla s nástavbou je zobrazen na Obrázku 27. 

 

Obrázek 27: Vzhled vozidla s nástavbou 

(Zdroj: Mega Brno, ©2009) 

 

V nabídce společnosti Moped Auto s.r.o. je několik typů těchto užitkových vozů. Byl vybrán 

typ Mega Van. Je ve čtyřech barevných variantách – modrá, červená, bílá a stříbrná. U tohoto 

typu je tedy možné si zvolit elektrickou verzi a zároveň také je možné tuto čtyřkolku řídit již 
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od patnácti let s řidičským průkazem Am, protože váží pouze 350 kg. Prodejní cena s DPH 

u modelu s elektrickým motorem (8 baterií) činí 472 025 Kč a u elektrického motoru 

(12 baterií) 518 364 Kč. Na obrázku 28 je znázorněn návrh vzhledu mobilního UGO Freshbaru. 

 
Obrázek 28: Návrh mobilního UGO Freshbaru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dále bude potřeba na vozidle provést jisté grafické úpravy a polepit ho reklamní fólií. Cena 

polepu užitkového automobilu se rozlišuje dle jeho rozsahu. Jednotlivé možnosti jsou 

zobrazeny v Tabulce 39. Jedná se pouze o orientační ceny a jsou uvedeny bez DPH. Cena 

grafické práce představuje 450 Kč / hodinu. 
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Tabulka 39: Jednotlivé cenové varianty polepu vozidla 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Orientační ceník polepů aut, ©2019) 

 Rozsah polepu 

Jednotlivé 

varianty 

Víko 

motoru 

Přední 

dveře 
Boční strana Zadní dveře Nárazník Celková suma 

První varianta logo logo logo / slogan X webová stránka od 4 500 Kč 

Druhá varianta logo logo digitální tisk digitální tisk webová stránka od 11 000 Kč 

Celoplošný Polep celého auta digitálním tiskem od 32 000 Kč 

 

Pro uschování vozidla by bylo možné si pronajmout garáž. Měsíční pronájem garáže v centru 

Brna se pohybuje okolo 2500 Kč bez DPH.  

Dále bude potřeba zařídit odpovídající povinné ručení. Jedná se totiž o zákonem vyžadovanou 

pojistku, pomocí které je uhrazena škoda druhé straně v případě zavinění dopravní nehody. Na 

cenu povinného ručení má vliv řada faktorů. Obecná roční kalkulace na tento typ vozidla 

představuje cca 7 400 Kč s limitem pojistného plnění 70 mil. Kč. Tento limit značí maximální 

plnění dané pojišťovny při jedné konkrétní události. Automatickou součástí povinného ručení 

je základní asistenční služba i s případným odtahem v rámci České republiky i zahraničí za 

3 000 Kč a právní poradenství. Dále je možné k povinnému ručení přiobjednat doplňková 

pojištění, kam se řadí pojištění skel, střet se zvěří, poškození zvěří, úrazové pojištění, pojištění 

odcizení, živelní pojištění, přímá likvidace a pojištění zavazadel ve vozidle (Povinné ručení …, 

©2000–2020). Taky je možné si dále zřídit havarijní pojištění, které představuje dobrovolné 

pojištění majetku pro krytí škod na vozidle. Pojištění tedy hradí náklady, které byly vynaloženy 

z důvodu havárie, odcizení, vandalismu nebo přírodního živlu. Je potřeba také provádět 

pravidelně kontrolu technického stavu vozidla a to jednou za dva roky. Vybrané vozidlo spadá 

do kategorie M1. Cena technické prohlídky v této kategorii je 1 070 Kč (STK Brno …, ©2020). 

4.3.2 Podmínky provozu mobilního UGO Freshbaru 

Mezi základní prvky pro provoz pojízdné provozovny bez problémů se řadí: 

1. Ochrana nebalených surovin potřebných k přípravě drinků před prachem či kontaktem 

s podlahou. Dále je důležité zamezit také styku potravin se spotřebitelem. Spotřebitelé 

se nesmí surovin dotýkat nebo na ně kýchat. V neposlední řadě je podstatný i kontakt 

prodejce. Proto je dobré používat k manipulaci jednorázové rukavice a kuchyňské 

kleště.  
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2. Plochy sloužící k uskladnění surovin na přípravu nápojů musí být neustále udržovány 

v naprosté čistotě. 

3. Pokud se na provozovně nachází potraviny, které vyžadují chlad, pak musí být 

uchovávány v chladírenském zařízení.  

4. Mobilní provozovna se musí nacházet na takovém místě, aby měl personál prodejny 

přístup k sociálnímu zařízení.  

5. Mít na provozovně zajištěný přívod pitné vody studené nebo teplé. Z důvodu očištění 

zařízení a kuchyňských pomůcek potřebných ke zpracování drinků (Vesecký, 2016).  

K hlavním kompetencím provozovatele pojízdné prodejny kromě celkové odpovědnosti za 

činnost provozovny patří řízení dodavatelských vztahů, nábor zaměstnanců a jejich následné 

proškolení, zajištění finančních prostředků, veškerá administrativa spojená s provozem a s tím 

také související komunikace s úřady, marketingová aktivita a vyhledávání nových lokalit 

k provozu.  

Pro provoz mobilní provozovny je důležité disponovat živnostenským oprávněním k hostinské 

činnosti. Dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností se 

hostinská činnost řadí k ohlašovací řemeslné živnosti a do její činnost spadá také příprava a 

prodej pokrmů a nápojů přes ulici (Nařízení vlády …, 2008). K založení živnostenského 

oprávnění je zapotřebí doklad totožnosti a vyplněný formulář. Poplatek za vystavení je 

1 000 Kč. 

Provoz mobilních provozoven v rámci města Brna kontroluje Živnostenský úřad města Brna 

a Česká obchodní inspekce. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Krajská 

veterinární správa SVS pro JMK a Státní zemědělská a potravinářská inspekce má na starosti 

dodržování hygienických podmínek. Zde také záleží na tom, jaký druh potravin je v provozovně 

zpracováván. Pokud se jedná o suroviny s rostlinným původem, nebo zpracované potraviny 

živočišného původu neschválené Krajskou veterinární správou SVS pro JMK, tak je to 

v kompetenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Krajská veterinární správa se dále 

zajímá o suroviny, které mají živočišný původ jako např. čerstvé maso nebo ryby. Podnikatel 

má povinnost se u příslušných úřadů registrovat a získat od nich povolení (Poradna: Jaké jsou 

podmínky …, ©2020). 

Dle § 17 živnostenského zákona (Zákon č. 455/1991 Sb.) je za mobilní provozovnu považována 

prodejna, která nemá určenou stálou lokalitu provozu, ale různě se přemisťuje a na jednom 

místě nesetrvává delší dobu jak tři měsíce. Podnikatel nemá povinnost ohlásit živnostenskému 

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-455-1991-sb-o-zivnostenskem-podnikani-zivnostensky-zakon/cprvni-hii/#PAR-17
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úřadu zahájení a ukončení provozu pojízdné prodejny. Provozovatel mobilní prodejny má ale 

povinnost na vyžádání živnostenského úřadu prokázat oprávnění k umístění pojízdné 

provozovny. Provozovna musí být uzpůsobena k provozu dle zvláštních právních předpisů 

(Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Každá provozovna musí mít 

svoji osobu, která je zodpovědná za činnost celé prodejny a jméno a příjmení této osoby musí 

být z venkovní strany umístěno na viditelném místě na provozovně. Živnostenský úřad na 

základě žádosti přidělí identifikační číslo provozovny. Mobilní provozovna musí mít na sobě 

jasně a viditelně z venkovní strany umístěný název obchodní firmy nebo celé jméno podnikatele 

a IČO. Dále musí obsahovat také informaci o sídle či místě podnikání (Zákon č. 455/1991 Sb. 

…, ©2020).  

Dále je také důležité při provozování ať už klasické kamenné prodejny či mobilní provozovny 

klást důraz na dodržování hygienických podmínek. Je tedy potřeba dbát na dodržování státem 

stanovených podmínek provozu. Provozovna musí dodržovat provozní hygienické požadavky, 

technologické postupy, dodržování pravidel HACCP, což je systém opatření, který slouží 

k zajištění zdravotní nezávadnosti surovin potřebných k přípravě drinků během všech činností 

(výroba, zpracování, skladování, manipulace, atd.), provozovna musí disponovat také řádně 

proškoleným personálem v oblasti hygieny, který musí vlastnit zdravotní průkaz pracovníka 

v potravinářství. Důležitý je také technický stav provozovny, proto je nutné provádět pravidelné 

prohlídky technického stavu vozidla.  

Podnikatel se musí řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 

potravin. Příloha II (kapitola I) týkající se obecných povinností podnikatelů vlastnících 

potravinářské prostory. Tato pravidla se týkají zajištění odpovídajících hygienických podmínek 

a to jak ve fázi výroby, zpracování či distribuce surovin. Dále je také důležité se řídit kapitolou 

III v příloze II, která pojednává o požadavcích na pojízdné provozovny či přechodné prodejny 

(Nařízení Evropského parlamentu …, 2004). 

K dalším ustanovením se řadí Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V § 23 jsou 

uvedeny podmínky provozu stravovacího zařízení. Mezi stravovací zařízení se řadí také 

poskytování rychlého občerstvení. Dle odstavce 2 se jedná o pokrmy, do kterých se řadí 

i nápoje, které jsou kuchyňsky upraveny a to teplou či studenou formou nebo ošetřeny tak, aby 

mohly být podány k přímé konzumaci. Provozovatel prodejny má povinnost k přípravě pokrmů 

používat takové suroviny, které vyhovují požadavkům stanoveným zvláštními právními 

předpisy, jak je uvedeno v § 24. Musí tedy dbát na nezávadnost použitých surovin (Zákon č. 

258/2000 Sb.…, ©2020).   
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Důležitým zákonem je také Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Provozovatel má 

povinnost prodávat své produkty ve správném množství a v předepsané kvalitě. Cena za 

produkty musí být v souladu s cenovými předpisy (Zákon č. 526/1990 Sb.). Dále má 

prodávající povinnost spotřebitele řádně informovat o vlastnostech prodávaného produktu. 

Produkty musí být řádně a viditelně označeny (původ surovin, údaje o hmotnosti, atd.). Pokud 

není možné prodávané produkty přímo označit, pak má provozovatel povinnost na vyžádání 

spotřebitele tyto informace sdělit či doložit. Od roku 2014 je nutné informovat spotřebitele 

o alergenech obsažených v nabízených produktech písemnou formou. Soupis veškerých 

alergenů je součástí novely zákona a obsahuje dohromady 14 druhů alergenů (Zákon 

č. 634/1992 Sb. …, ©2020). 

Státní požární dozor má na starosti provádět pravidelné kontroly dodržování požární ochrany. 

Veškerá ustanovení spojená s touto problematikou se nachází v Zákoně č. 133/1985 Sb. týkající 

se požární ochrany. Nejdříve je důležité provozovnu začlenit do jedné ze tří kategorií dle míry 

požárního nebezpečí. Začlenění do jedné z kategorií má v kompetenci technik požární ochrany 

nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Mobilní UGO Freshbar by měl spadat do 

kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí. Způsob provádění kontroly a jejich frekvence 

jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. U kategorie bez zvýšeného 

požárního nebezpečí se preventivní prohlídka provádí 1x za 12 měsíců. Každý podnikatel má 

povinnost vybavit svoji provozovnu potřebnými prostředky požární ochrany. Jejich rozsah 

včetně umístění by měl být zohledněn v dokumentu o posouzení požárního nebezpečí. Mezi 

tyto prostředky se řadí např. hasicí přístroj, osobní ochranné prostředky, atd. (Kdo provádí 

kontrolu …, 2014) 

Mobilní provozovna by se také měla provádět revize elektrických zařízení, a to jak před 

uvedením do provozu, tak poté i pravidelně dle stanovených lhůt. O revizích elektrických 

zařízení pojednává norma ČSN 33 1500. Norma se vztahuje na všechna elektrická zařízení, 

která by mohla určitým způsobem ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata či majetek. Účelem 

revize veškerých elektrických zařízení je jejich ověření z hlediska bezpečnosti. Lhůty 

pravidelných revizí se stanovují dle druhu prostředí (ČSN 33 1500, ©2005–2018). Norma ČSN 

33 2000-6 obsahuje požadavky na pravidelnou revizi elektrické instalace nízkého napětí (ČSN 

33 2000-6 ED.2, ©2005–2018).  

Pojízdná prodejna se musí řídit také základními pravidly pro nakládání s odpady, které 

stanovuje Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nakládání s odpady má v kompetenci 

Ministerstvo životního prostředí. Cíle pro nakládání s odpady na období od roku 2015 do roku 
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2024 jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky. Odpadové 

hospodářství představuje veškeré činnosti spojené s předcházením vzniku přebytečných 

odpadů, nakládání s odpady, atd. (Odpadové hospodářství, ©2008–2020). 

Provozovatel mobilní provozovny se musí také zaměřit na elektronickou evidenci tržeb. 

Veškeré platby v hotovosti, platební kartou či jiným způsobem, u kterých se jedná o příjmy 

z podnikatelské činnosti je potřeba evidovat – Zákon č. 112/2016 Sb. (Poplatníci s mobilní 

provozovnou, ©2016–2018). 

Při umístění provozovny na pozemku obce je od obce vybírán poplatek za zábor veřejného 

prostranství. V případě rozhodnutí prodávat drinky např. na Zelném trhu v Brně je tedy potřeba 

nejdříve podat žádost o povolení k zvláštnímu užívání pozemku obce a tuto žádost donést buď 

osobně na Úřad městské části Brno-střed, nebo zaslat poštou. Je nutné uhradit poplatek za 

užívání veřejného prostranství. Z hlediska zákonů se jedná o Zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích a Zákon č. 565/1990 Sb., České národní rady o místních poplatcích. Za 

umístění pojízdného zařízení, které slouží k prodeji občerstvení v lokalitě I, do které spadá 

právě Zelný trh, je účtována paušální částka 300 Kč za týden. Obec může mít také svůj tržní 

řád, který obsahuje různé podmínky – odkdy dokdy je možné prodávat, počet prodejních míst, 

co se smí prodávat, atd. Je proto nutné vždy kontaktovat danou obec a zjistit si potřebné 

podmínky. Tržní řád města Brna udává, že na Zelném trhu je 130 prodejních míst. Vymezení 

sortimentu je smíšené a prodávat lze celoročně. V centrální části náměstí je prodejní doba ve 

všední dny od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 14 hodin. Dále je také důležité se řídit 

provozním řádem samotného tržiště (Nařízení statutárního města Brna …, ©2020).  

4.3.3 Personální zajištění 

Jedná se o jeden z nejvíce důležitých nástrojů přímé marketingové komunikace a proto je 

potřeba mu věnovat náležitou pozornost. Obsluha provozovny přichází do osobního kontaktu 

s konečným spotřebitelem, proto musí být personál řádně vyškolen a zároveň musí udělat na 

zákazníka dobrý dojem. Obsluha by tedy měla své práci rozumět a měla by ji bavit. Současně 

musí personál být milý, usměvavý a umět zákazníkovi případně poradit s výběrem drinku. 

Lidský faktor je zkrátka jedním z nejvíce důležitých nástrojů z hlediska úspěšnosti společnosti 

a její konkurenceschopnosti.  

Mobilní provozovna bude představovat převážně sezónní záležitost a to od začátku května do 

konce září. Z tohoto důvodu by bylo dobré, kdyby obsluhu pojízdné provozovny tvořili hlavně 

studenti. Pro začátek by se mohlo jednat o šest studentů. Otevírací doba by byla každý den 
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v měsíci od 8:00 do 18:00. Denní směna by tedy představovala 10 hodin a byli by na ní vždy 

dva lidé. Nárok na pauzu by byl jednou za směnu na 30 minut po šesti hodinách nepřetržité 

práce a byla by neplacená. Pokud by byl zaměstnán mladistvý zaměstnanec, tedy osoba mladší 

18 let, byla by přestávka po 4,5 hodinách nepřetržité práce (Zákoník práce …, [2020]). 

Podmínkou pro přijetí na brigádu by byl řidičský a zdravotní průkaz pro pracovníka v 

potravinářství. Zdravotní průkaz v potravinářství vystaví po zdravotní prohlídce praktický 

lékař. Prohlídku je třeba absolvovat před nástupem na brigádu. Cenu průkazu určuje praktický 

lékař a pohybuje se od 200 do 500 Kč. Tuto částku si hradí sám zaměstnanec. Dále je také 

potřeba myslet na to, že pokud je zaměstnán jedinec pod 18 let, který ještě nemůže pracovat 

s pokladnou, tak s ním musí být vždy na směně zletilá osoba. K dalším důležitým pravidlům se 

řadí dodržení oblékacího kodexu. Každý zaměstnanec je povinen si pořídit dlouhé kalhoty 

tmavé barvy, tmavé ponožky a uzavřenou protiskluzovou obuv taktéž v tmavé barvě. Od 

společnosti následně obdrží tričko v zelené barvě, hnědou zástěru a jmenovku. Manažer se liší 

od ostatních prostřednictvím zelené kostkované košile. Cena za šest zelených triček s vybraným 

potiskem se pohybuje okolo 2 000 Kč. Pořízení šesti hnědých zástěr s vlastním potiskem 

vychází zhruba na 1 500 Kč. Jmenovky na oblečení s vlastním motivem stojí v počtu šesti kusů 

přibližně 300 Kč. Návrh pracovního trička je znázorněn na Obrázku 29. 

 

Obrázek 29: Návrh pracovního trička 

(Zdroj: vlastní zpracování dle Vlastní potisk, ©2020) 

 

Z hlediska pracovněprávního vztahu by se jednalo o dohodu o provedení práce. U tohoto typu 

nesmí rozsah práce překročit 300 hodin za kalendářní rok. Z hlediska odvodů sociálního 

a zdravotního pojištění není nic odváděno do výdělku 10 000 Kč, a to ani ze strany 

zaměstnance, ani zaměstnavatele. Dále je důležité, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení 

k dani a uplatňuje tedy základní daňovou slevu na poplatníka.  
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Pokud by tedy všichni podepsali prohlášení k dani, pak by obecné zdanění DPP mohlo vypadat 

následovně: 

 

Tabulka 40: Obecné zdanění DPP 

(Zdroj: vlastní zpracování dle DPP, DPČ – kalkulačka …, ©2000–2020) 

 Obecné zdanění DPP 

Hrubá měsíční mzda 10 000 Kč 10 001 Kč 

Prohlášení k dani ANO ANO 

Zdravotní pojištění 4,5 % 0 451 Kč 

Sociální pojištění 6,5 % 0 651 Kč 

Superhrubá mzda 10 000 Kč 13 381 Kč 

Základ daně 10 000 Kč 13 400 Kč 

Zdravotní pojištění 9 % 0 901 Kč 

Sociální pojištění 24,8 % 0 2 481 Kč 

Druh daně  zálohová zálohová 

Daň 15 % 1 500 Kč 2 010 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 

Sleva student 335 Kč 335 Kč 

Daň po slevě 0 0 

Čistá měsíční mzda 10 000 Kč 8 899 Kč 

 

Pokud by měsíční hrubá mzda představovala částku do 10 000 Kč, pak by zaměstnanec ani 

zaměstnavatel neplatil žádné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Z hlediska druhu daně 

se jedná o daň zálohovou a podepsaným prohlášením k dani si může poplatník uplatnit různé 

slevy. V tomto případě jde o základní slevu na poplatníka, která činí 2 070 Kč a sleva na 

studenta 335 Kč. Základ daně je v tomto případě roven hrubé mzdě a je vždy zaokrouhlen na 

celé sta koruny nahoru. Ze základu daně je pak následně vypočtena daň 15 %. V případě že 

měsíční odměna přesahuje částku 10 000 Kč, pak zaměstnanec hradí 11 % z hrubé mzdy – 

4,5 % tvoří zdravotní pojištění a 6,5 % představuje sociální pojištění. Obě tyto částky jsou 

zaokrouhlovány na celou korunu nahoru. Zaměstnavatel pak odvádí 33,8 % z hrubé mzdy (9 % 

zdravotní pojištění a 24,8 % sociální pojištění). Superhrubá mzda je vypočtena jako 

1,338násobek hrubé mzdy a základ daně je pak opět zaokrouhlen na celé sta koruny nahoru. 

Pokud je podepsáno prohlášení k dani, tak může poplatník opět uplatnit různé slevy na dani 

(Tomanová, 2020). 
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Tabulka 41: Výpočet čisté měsíční mzdy a odvodů dle počtu směn 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Výpočet čisté měsíční mzdy a odvodů dle počtu směn 

Počet směn 8 směn 10 směn 12 směn 

Hrubá měsíční mzda 9 120 Kč 11 400 Kč 13 680 Kč 

Prohlášení k dani ANO ANO ANO 

Zdravotní pojištění 4,5 % 0 513 Kč 616 Kč 

Sociální pojištění 6,5 % 0 741 Kč 890 Kč 

Superhrubá mzda 9 120 Kč 15 253 Kč 18 303 Kč 

Základ daně 9 120 Kč 15 300 Kč 18 400 Kč 

Zdravotní pojištění 9 % 0 1 026 Kč 1 232 Kč 

Sociální pojištění 24,8 % 0 2 828 Kč 3 393 Kč 

Druh daně  zálohová zálohová zálohová 

Daň 15 % 1 368 Kč 2 295 Kč 2 760 Kč 

Sleva na dani 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Sleva student 335 Kč 335 Kč 335 Kč 

Daň po slevě 0 0 355 Kč 

Čistá měsíční mzda 9 120 Kč 10 146 Kč 11 819 Kč 

Celková čistá měsíční mzda  62 170 Kč 

 

Hodinová mzda představuje 120 Kč. Mzdové náklady na jednoho pracovníka tedy činí 

1 140 Kč za den. Na směně budou vždy dva zaměstnanci, a proto denní náklady na mzdy jsou 

2 280 Kč. Jelikož směna je na deset hodin a každý zaměstnanec má neplacenou přestávku na 

30 minut. V Tabulce 41 je zobrazen výpočet čisté měsíční mzdy a odvodů dle počtu směn. 

Předpokládá se provoz při šesti zaměstnancích a všichni mají podepsané prohlášení k dani. 

Výpočet byl proveden pro 8, 10 a 12 směn za měsíc. Pokud zaměstnanec bude mít za měsíc 

8 směn, pak jeho hrubá měsíční mzda nepřesáhne částku 10 000 Kč, a tudíž se nebudou odvádět 

žádné odvody. V případě 10 a 12 směn za měsíc již hrubá mzda přesahuje částku 10 000 Kč a 

je tedy nutné odvádět zdravotní a sociální pojištění. V případě, že by dva zaměstnanci měli 8 

směn, dva 10 směn a dva 12 směn za měsíc, tak by celková čistá měsíční mzda za všechny 

zaměstnance tvořila částku 62 170 Kč.  
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Tabulka 42: Celkové náklady na mzdy a odvody za sledované období 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové suma nákladů na mzdy a odvody od května do září 

Celkové mzdové náklady 310 850 Kč 

Celkové odvody zaměstnavatele 84 790 Kč 

Celkové náklady na mzdy a odvody 395 640 Kč 

 

V Tabulce 42 jsou znázorněny celkové náklady na mzdy a odvody za sledované období. Provoz 

pojízdné provozovny by byl primárně od začátku května do konce září. Celkové mzdové 

náklady za pět měsíců činí 310 850 Kč. Odvody zaměstnavatele na sociálním pojištění 

dohromady tvoří 62 210 Kč a odvody zdravotního pojištění jsou celkem 22 580 Kč. 

Zaměstnavatel tedy musí kromě finančních prostředků na mzdy navíc vynaložit ještě 84 790 Kč 

za odvody sociálního a zdravotního pojištění. Celkové náklady zaměstnavatele od května do 

září na mzdy a odvody tedy představují 395 640 Kč. 

4.3.4 Elektrické spotřebiče a kuchyňské pomůcky 

Před zahájením samotného provozu je potřeba koupit určité elektrické spotřebiče, kuchyňské 

pomůcky a přípravky na dezinfekci a čištění. K základním spotřebičům na výrobu čerstvých 

šťáv se řadí odšťavňovač ovoce a zeleniny Ceado ES700 profesional Fresh. Pořizovací cena 

tohoto odšťavňovače je zhruba 60 000 i s DPH. Zvládne odšťavnit všechny druhy ovoce 

a zeleniny, které jsou nakrájené na kousky a jsou z nich odstraněné nečistoty. Svým výkonem 

až 2 litry čerstvé šťávy za minutu je vhodný do restaurací, barů, kaváren či freshbarů. 

Automaticky odděluje dužinu od šťávy. Má dva vstupní otvory s pěchovacími kolíky. Je 

schopen vyprodukovat až 300 kg za den. Vzhled odšťavňovače je zobrazen na Obrázku 30. 

 
Obrázek 30: Odšťavňovač ovoce a zeleniny Ceado ES700 profesional Fresh 

(Zdroj: Odšťavňovač ovoce …, ©2016) 
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K dalším potřebným kuchyňským spotřebičům patří mixér Blender Blendtec Connoisseur 825 

QS. Mixér je možné zabudovat do pracovní desky z hlediska úspory místa a dojde tím i ke 

snížení hluku motoru. Výkon motoru je 2,4 kW. Mixér obsahuje 30 přednastavených 

mixovacích programů. K přístroji jsou navíc 2 polykarbonátové nádoby GE Lexan o obsahu 

1,89 litru s flexibilním víčkem. Cena představuje cca 40 000 včetně DPH. Cena samostatné 

nádoby s objemem 1,9 l k mixérům činí 3 600 Kč s DPH. Na Obrázku 31 je znázorněn 

zevnějšek mixéru. 

 

Obrázek 31: Mixér Blender Blendtec Connoisseur 825 QS 

(Zdroj: Blendtec nádoba J2QT, ©2020) 

 

Dále je třeba pořídit pokladní systém. Jedním z nezbytných prvků je dotykový terminál 

SEWOO NBP 150. Tento dotykový terminál představuje pokladnu vysoké výkonnosti 

a obsahuje mnoho funkcí. K volitelnému příslušenství se řadí zákaznický displej, který značí 

možnost pro cílenou reklamu v místě prodeje. Počítačový terminál se vyznačuje 15" LCD 

obrazovkou. Cena dotykového terminálu je 35 000 Kč včetně DPH a jeho vzhled je možné vidět 

na obrázku 32. Zákaznický displej je volitelný a je možné si zvolit ze dvou velikostí. První 

možností je displej o velikosti 10.1'' za cenu 4 690 Kč nebo displej 15'' za cenu 6 490 Kč. 

Prodejce je schopen do pokladního systému zavést i věrnostní program. POS pokladna 

představuje propracovaný a vysoce efektivní systém řízení a správy prodejů. Systém je možné 

propojit i s účetnictvím, proto dává obchodníkovi možnost mít přehled nad všemi oblastmi. 



126 

 

 

Obrázek 32: Dotykový terminál SEWOO NBP 150 

(Zdroj: Produkty, ©2020) 

 

K pokladnímu obchodnímu systému je dále možné připojit další zařízení, mezi která patří 

tiskárna na účtenky, platební terminál, pokladní zásuvka, čtečka čárových kódů či zákaznický 

displej. Přibližná cena kompletního příslušenství k pokladnímu systému je 20 000 Kč. 

K dalšímu vybavení pokladny patří pokladní pásky a mincovník. 

Dále bude potřeba pořídit jisté kuchyňské pomůcky, spotřební materiál a přípravky na čištění a 

dezinfekci mobilní provozovny. Mezi pracovní pomůcky se řadí prkýnka, nože, škrabky, lžíce 

na nabírání lesních plodů, kuchyňské kleště, gastro nádoby na menší suroviny (zázvor, jahody, 

maliny, borůvky, mango, atd.) a plastové nádoby různých velikostí na jablka, pomeranče, řepu, 

mandarinky, grepy, atd. Ke spotřebnímu materiálu lze zařadit jednorázové rukavice, ubrousky 

s logem společnosti, brčka, kelímky s logem ve třech velikostech, víčka, uzavíratelné lahvičky 

pro drink s sebou. 

4.3.5 Sjednání dodavatelských vztahů 

Provozoval mobilního UGO Freshbaru bude muset sjednat solidního dodavatele ovoce 

a zeleniny. Vzhledem k faktu, že se jedná o pojízdnou provozovnu, která nemá možnost 

skladování, tak buď by musel dodavatel dovážet čerstvé ovoce a zeleninu každý den dle aktuální 

potřeby nebo každá kamenná prodejna UGO má svůj sklad, tak by bylo možné domluvit 

skladování ovoce a zeleniny pro pojízdnou provozovnu na některé z poboček. Prostřednictvím 

vhodných nástrojů bude potřeba zvolit vhodného dodavatele a uzavřít s ním smlouvu na 

konkrétní dodávky. K základním kritériím pro správný výběr se řadí cena surovin, odpovídající 

kvalita a čerstvost, platební podmínky, dodací lhůty, spolehlivost, komunikace a vstřícnost. 

Rozhodně je důležité zvolit kvalitní suroviny za výhodné ceny. Proto je potřeba se zajímat u 
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ovoce a zeleniny také o jejich původ. Pokud je zvolen vhodný dodavatel, pak podnikání 

většinou vede ke kladnému hospodaření. Provozovatel si musí určit, co od daného dodavatele 

očekává a následně dle zvolených kritérií si ho poté vybrat. Měl by se také zaměřit na vzdálenost 

dodavatele, množstevní slevy a také široké spektrum ovoce a zeleniny. Provozovatel by mohl 

například uplatnit metodu řízení logistického řetězce JIT (Just in Time). U této metody je 

zakládáno právě na minimalizaci skladovacích nákladů. Z hlediska řízení materiálového toku 

je požadovaný druh surovin dodán v určitém množství a daném čase. Při této metodě je důležité 

klást důraz na přesnou koordinaci všech spolu souvisejících toků a procesů. Metodu je vhodné 

využít tam, kde je stabilní poptávka. Firma TEKOO spol. s.r.o. se zabývá dovozem čerstvého 

ovoce a zeleniny po celé Moravě. Sídlo firmy se nachází v Uherském Brodě a uskutečňuje 

dodávky surovin Just in Time. Společnost nabízí široký sortiment ovoce a to včetně tropického 

ovoce, dále veškerou zeleninu i bylinky. Objednávky jsou uskutečňovány e-mailem nebo 

telefonicky do 15:00 předchozího dne (Mojetekoo.cz, ©2020). Jelikož společnost má závozové 

dny pouze pondělí až pátek, ale mobilní provozovna by byla v provozu také o víkendu, tak by 

bylo možné po předchozí domluvě využít na sobotu a neděli sklad některé z kamenných 

prodejen. 

4.3.6 Celkové provozní výdaje mobilní prodejny 

Celkové provozní výdaje představují výlohy, které je potřeba vynaložit k zajištění provozu 

mobilního UGO Freshbaru  a vybrané z nich ještě před samotným zahájením činnosti. 

V Tabulce 43 je uveden souhrn jednotlivých položek, které je nutné zajistit. Ceny u dílčích 

bodů jsou včetně DPH. Celkové provozní výdaje tedy činí 1 198 510 Kč s DPH. 
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Tabulka 43: Celkové provozní výdaje na mobilní prodejnu 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

Jednotlivé položky Ceny včetně DPH Další údaje 

Vozidlo Aixam Mega s nástavbou 550 000 Kč - 

Celoplošný polep vozidla 38 700 Kč - 

Grafická práce 3 600 Kč / 8 hodin 450 Kč / hod + DPH 

Pronájem garáže 36 300 Kč / rok 2 500 Kč / měsíc + DPH 

Povinné ručení 7 400 Kč Platnost jeden rok 

Technická kontrola vozidla 1 070 Kč Platnost dva roky 

Pracovní oděv 3 800 Kč Pro 6 osob 

Celkové mzdové náklady 310 850 Kč  Za 5 měsíců 

Celkové odvody zaměstnavatele 84 790 Kč  Za 5 měsíců 

Poplatek za živnostenské oprávnění 1 000 Kč - 

Poplatek za zábor veřejného prostranství 6 000 Kč / 5 měsíců 300 Kč / týden 

Odšťavňovač 60 000 Kč - 

Mixér 40 000 Kč - 

Pokladní obchodní systém 35 000 Kč - 

Příslušenství k pokladnímu systému 20 000 Kč - 

Celková suma 1 198 510 Kč včetně DPH 

 

4.4 Souhrn celkových výdajů a přínosů pro společnost 

Pro větší přehlednost budou v následující kapitole shrnuty celkové výdaje za všechny navržené 

změny v marketingovém mixu. Dále zde budou uvedeny očekávané přínosy z hlediska změn 

pro danou společnost. Celkově byly vypracovány tři návrhy řešení. Dva návrhy spadají do 

oblasti propagace a jeden se řadí k distribuci z hlediska marketingového mixu. V Tabulce 44 je 

uveden souhrn celkových výdajů navrhovaných změn.  

Tabulka 44: Celková suma výdajů navrhovaných změn 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jednotlivé návrhy  Celkové náklady dílčích návrhů 

vč. DPH 

Časové rozmezí výdajů 

Reklamní spot v rozhlasových 

stanicích 

318 743 Kč 1 měsíc 

Reklamní sdělení přes MHD v Brně 48 884 Kč 1 měsíc 

Provoz mobilní prodejny 1 198 510 Kč 5 měsíců 

Celková suma výdajů 1 566 137 Kč včetně DPH 

 

Z hlediska reklamy v rozhlasových stanicích se jednalo o vyčíslení reklamního spotu o délce 

30 sekund. Byly vybrány dvě rozhlasové stanice – Petrov a Impuls. U rádia Petrov by vysílání 
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reklamní upoutávky probíhalo v časovém rozmezí od 6–18 hodin a to celkem 3x za den. 

Celková suma by tak představovala 78 624 Kč bez DPH za měsíc. Dále by reklamní spot byl 

vysílán na rádiu Impuls v čase od 6–9 hodin s frekvencí vysílání 3x denně. Zde by celková 

suma činila 184 800 Kč bez DPH za měsíc. Celkové výdaje za obě rozhlasové stanice tedy tvoří 

318 743 Kč včetně DPH za měsíc. Druhým návrhem spadajícím do oblasti propagace bylo 

umístění reklamního sdělení přes Městskou hromadnou dopravu v Brně. Byly vyčísleny celkem 

čtyři možnosti pro umístění: 

1. Vnitřní reklama v rozměru A4 a počtu 200 kusů. Celková cena s dobou pronájmu na 

1 měsíc by byla 16 940 Kč bez DPH. Cena obsahuje také instalaci reklamy. 

2. Samolepicí fólie o rozměrech 300x60 cm umístěná ve dvou tramvajích. Celková suma 

včetně instalace zde představuje 8 600 Kč bez DPH za měsíc.  

3. Samolepicí fólie v rozměru 198x60 cm v počtu 2 kusů s rozmístěním na autobusy 

Solaris. Celková kalkulace i s instalací činí 7 000 Kč bez DPH za měsíc. 

4. Reklamní panel situovaný na hlavním nádraží. Panel by měl rozměry 200x80 cm 

a celkové náklady by tvořily včetně instalace a údržby 7 860 Kč bez DPH za měsíc.  

Celkové výdaje na všechny čtyři možnosti umístění reklamního sdělení přes MHD v Brně jsou 

vyčísleny na 48 884 Kč vč. DPH v časovém rozmezí jednoho měsíce. Poslední návrh je 

zakoupení mobilní provozovny, kde celkové provozní výdaje na 5 měsíců byly vypočteny na 

částku 1 198 510 Kč s DPH. Mezi hlavní výdaje se v tomto případě řadí pořízení vozidla Aixam 

Mega s nástavbou, celoplošný polep vozidla, pronájem garáže, mzdové náklady, odvody 

zaměstnavatele, zakoupení odšťavňovače, mixéru a pokladního obchodního systému. Celkový 

souhrn nákladů všech navrhovaných změn tak představuje 1 566 137 Kč včetně DPH.  

4.4.1 Očekávané přínosy jednotlivých návrhů 

V následující kapitole budou zhodnoceny jednotlivé návrhy z hlediska jejich přínosů pro 

vybranou společnost. V rámci zvýšení distribuce bylo navrženo pořízení mobilní provozovny. 

Jedná se o poměrně finančně náročnější záležitost a to hlavně z hlediska počátečních výdajů, 

které je potřeba vynaložit předem k zajištění samotného provozu a také je důležité dodržet 

všechny zákony a vyhlášky vztahující se k této oblasti. Celkem byly tyty provozní výdaje 

vyčísleny na částku 1 198 510 včetně DPH za 5 měsíců. Zároveň s sebou nese pojízdná 

provozovna také řadu přínosů. První výhodou je její nezávislost vzhledem k lokalitě oproti 

kamenné prodejně, která stojí na jednom místě. Je tedy možné se neustále přesouvat a vybírat 
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si dle potřeby různá atraktivní místa. K dalším výhodám se také řadí úspory za pronájem a nižší 

náklady na provoz. Při výběru různých vhodných míst, kde by mohl mobilní bar stát, je dále 

možné si otestovat nové lokality vhodné pro vznik dalších kamenných poboček. K přínosům 

také patří účast mobilní provozovny na letních festivalech, kulturních či sportovních akcích, 

kde by spotřebitelé jistě uvítali v horkých letních měsících drink z čerstvého ovoce a zeleniny 

jako formu osvěžení. Aby pojízdný bar nebyl využíván pouze od května do září, ale také 

v zimních měsících, tak by bylo možné přizpůsobit nabídku nápojů vzhledem k ročnímu období 

a doplnit ji tedy i o teplé drinky. Pak by mohla provozovna fungovat např. i na vánočních trzích. 

Mobilní bar představuje také určitý způsob propagace samotné společnosti, protože je sladěn 

do zelené barvy a je na něm umístěno logo a název firmy. Určitě je důležité také zmínit, že 

pojízdné provozovny s prodejem kávy či zmrzliny jsou trendem současné doby a spotřebitelé 

je sami vyhledávají. Jelikož se v současnosti nenachází v Brně žádný podobný koncept 

s prodejem fresh drinků, tak by to mohlo být pro spotřebitele zajímavé zpestření a mohlo by to 

společnosti pomoct posílit loajalitu stávajících zákazníků a navázat také vztahy s novými 

potencionálními zákazníky. Společnost by tak tímto mohla upevnit svoji pozici na trhu.  

Další dva návrhy se vztahují ke zvýšení propagace. První návrh se týká reklamní upoutávky 

v rádiu. Prostřednictvím této reklamy lze oslovit zákazníky efektivně a rychle. K výhodám se 

řadí vysoká flexibilita z hlediska jeho tvorby, opakovatelnost reklamního spotu, čímž se 

dostane do podvědomí posluchačů a oslovení potencionálních spotřebitelů napříč všemi 

věkovými skupinami. Společnost si sama určí frekvenci opakování reklamního spotu. Je možné 

si zvolit takový čas vysílání, aby byla oslovena právě vybraná cílová skupina, a je zde možné 

také cílit regionálně. Další výhodou je dostupnost pro posluchače prakticky kdekoliv (doma, 

v autě, v práci) a málokdy dochází ze strany posluchačů k přepínání rozhlasových stanic 

z důvodu reklamy, jako tomu je u televizních kanálů. Jedná se také o podstatně méně finančně 

náročnou záležitost oproti reklamě v televizi. Dále je k dispozici také přesné měření 

poslechovosti jednotlivých rádií. Reklamní spot ve vysílání rozhlasových stanic s sebou tedy 

nese jisté náklady, které je potřeba vynaložit, ale zároveň umí přilákat nové potencionální 

zákazníky a zvýšit povědomí o dané společnosti.  

Druhý návrh spadající do oblasti zvýšení propagace souvisí s umístěním reklamního sdělení 

přes Městskou hromadnou dopravu v Brně. Jednou z výhod je pohyblivost reklamy. Jestliže 

bude reklamní sdělení umístěno na některé z vozidel, pak bude docházet k jejímu pohybu na 

různých místech, a tím i k větší frekvenci zhlédnutí. Reklama umístěná na vozidle není 

sledována jen cestujícími, ale také kolemjdoucími či ostatními řidiči. Pokud je reklama většího 
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formátu, pak je přínosem její výrazná viditelnost. V případě volby reklamního panelu se pak 

jako výhoda jeví umístění na strategické pozici, kde je vysoká koncentrace osob např. hlavní 

nádraží v Brně. I u tohoto druhu reklamy je možnost regionálního cílení a vysoká četnost 

z hlediska rozmístění na více míst či vozidel zároveň. Reklamní sdělení má taktéž opakované 

působení, protože vybranými dopravními spoji jezdí často stejní lidé a shlédnou tak danou 

reklamu vícekrát. Jen v Brně využívá Městskou hromadnou dopravu k přepravě zhruba 80 % 

obyvatel a to až dvakrát za den. Aby byla reklamní upoutávka přínosná, musí být na první 

pohled zajímavá a měla by obsahovat stručný a poutavý slogan.  

Návrh týkající se pojízdné provozovny je zaměřený převážně na segment mladých lidí či osob 

v produktivním věku. Mobilní provozovna by se měla pohybovat na různých letních festivalech 

a kulturních akcích, které navštěvují převážně mladí lidé a studenti. Dále bude pojízdný 

automobil stát také u různých kancelářských komplexů, proto cílovou skupinu tvoří i lidé 

v produktivním věku.  

Z hlediska reklamy na vozidlech MHD není vytyčena žádná konkrétní cílová skupina, protože 

MHD využívá k přepravě v Brně až 80 % lidí, tudíž je zde velká pravděpodobnost oslovit 

jedince v každém věku.  

U reklamního spotu v rozhlasových stanicích lze cílit na seniory. Protože rádio Petrov je 

zaměřeno spíše na starší generace, a proto vysílá také klasické hity již od 60. let. 
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ZÁVĚR 

Hlavním tématem diplomové práce bylo zhodnocení současného marketingového mixu 

společnosti UGO trade s.r.o. a navržení konkrétních změn, které by mohly vést k zlepšení 

konkurenceschopnosti, získání nových zákazníků a k posílení vztahů se stávajícími spotřebiteli. 

Firma UGO trade s.r.o. je na trhu již od roku 2006 a v nabídce má široké spektrum čerstvých 

šťáv a pokrmů, jejichž základem je vždy ovoce a zelenina. Od roku 2012 vybraná společnost 

spadá pod nadnárodní firmu KOFOLA a.s. s dlouholetou tradicí.  

Diplomová práce byla rozdělena na tři podstatné celky. První část práce obsahovala teoretická 

východiska. Jednalo se o vysvětlení důležitých pojmů, které byly nezbytné pro pochopení dané 

problematiky. Nejdříve byla vysvětlena oblast týkající se marketingového mixu, kde byly 

definovány také jeho jednotlivé prvky. Druhou důležitou částí bylo vysvětlení pojmů 

potřebných k pochopení problematiky spotřebního chování.  

Druhá část diplomové práce se zabývala již samotnou analýzou současného stavu. Zpočátku 

byla představena vybraná firma. Poté následoval rozbor marketingového mixu dílčí společnosti. 

Následně byla provedena analýza marketingového mixu hlavního konkurenta. Dále bylo 

potřeba provést marketingový kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazování. Po získání 

potřebných informací následovalo zpracování primárních dat z dotazníkového šetření a jejich 

následná analýza. Cílem analýzy bylo identifikovat důležitost vybraných faktorů, které mají 

vliv na chování spotřebitele při výběru zdravých šťáv. Pak proběhlo testování stanovených 

statistických hypotéz z hlediska existence závislosti mezi vybranými proměnnými. Nakonec 

byl určen typický spotřebitel společnosti a byla vypracována SWOT analýza.  

Poslední část zahrnovala vlastní návrhy řešení. Návrhy vycházely převážně z vytvořené SWOT 

matice a týkaly se zlepšení dvou prvků marketingového mixu – distribuce a propagace. 

Diplomová práce byla zaměřena na území Brna a okolí, proto i vlastní návrhy byly provedeny 

na tuto oblast. Z hlediska propagace bylo navrženo řešení formou reklamního spotu ve vysílání 

vybraných rozhlasových stanic, nebo reklamní upoutávka na vozidlech Městské hromadné 

dopravy v Brně. Druhý návrh spadající do oblasti distribuce se týkal zakoupení mobilní 

provozovny. Pojízdná prodejna by sloužila k prodeji čerstvých šťáv na různých místech. Dále 

by bylo možné tuto prodejnu využít na různých letních festivalech či sportovních akcích. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Dotazník 

Vážení respondenti,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na chování spotřebitele na trhu 

čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Dotazník je určen pro osoby ve věku od 15 do 69 let, 

kteří mají trvalé bydliště v okrese Brno-město či Brno-venkov. Dotazník se dále týká 

respondentů, kteří zahrnují do svého jídelníčku čerstvé ovocné a zeleninové šťávy a nakupují 

alespoň občas tyto šťávy od společnosti UGO. 

Veškeré získané odpovědi budou sloužit výhradně k vypracování mé diplomové práce. 

Vyplnění dotazníku zabere zhruba 10 minut. 

Předem Vám moc děkuji za ochotu a obětovaný čas.  

 

Bc. Pavlína Josefi 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská 

 

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy 

1. Jaký je váš zájem o oblast týkající se zdravého životního stylu? 

Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 Zajímám se aktivně o zdravý životní styl a sleduji nejnovější trendy v této oblasti. 

 O zdravý životní styl se zajímám pouze částečně. 

 Ke zdravému životnímu stylu přistupuji pasivně, není to pro mě podstatné.  

2. Jak často zahrnujete do svého jídelníčku čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové 

šťávy? 

Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 Každý den 
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 Víckrát za týden 

 Jednou týdně 

 Několikrát do měsíce 

 Jednou měsíčně 

 Méně často 

3. Z jakého důvodu do svého jídelníčku zahrnujete čerstvě vymačkané ovocné a 

zeleninové šťávy? Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 Chci žít zdravě a dodržovat zdravý životní styl. 

 Představují důležitou součást kvalitní výživy člověka.  

 Chci doplnit potřebné vitamíny. 

 Protože mi chutnají. 

 Představují pro mě jistý způsob osvěžení.  

4. Ohodnoťte prosím, jak je pro vás důležitá cena při výběru čerstvých ovocných či 

zeleninových šťáv? Na škále 1–5 označte odpovídající možnost (1=málo důležitá, 

5=velmi důležitá). 

1 2 3 4 5 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

5. Jaké jsou vaše měsíční výdaje za čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové šťávy? 

Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 Do 100 Kč 

 101–250 Kč 

 251–500 Kč 

 501 Kč a více 
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Společnost UGO 

6. Jak jste se dozvěděl (a) o síti fresh barů UGO? 

Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 Přes sociální sítě – Facebook, Instagram 

 Návštěva kamenné pobočky 

 Doporučení od rodiny nebo známých 

 Přes internet 

 Prostřednictvím reklamní kampaně 

 Na letním festivalu 

 V obchodním řetězci či posilovně – prostřednictvím UGO lahviček 

7. Které další z uvedených fresh barů kromě společnosti UGO v Brně a jeho okolí 

znáte? 

Můžete označit více odpovědí. 

 

 Fruitisimo 

 Chameleon Fresh Bar 

 Mojoo Juices 

 Berry‘s Juice & Smoothies 

 Žádný 

8. Jaký preferujete fresh bar při nákupu čerstvých ovocných a zeleninových šťáv? 

Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 UGO  

 Fruitisimo 

 Chameleon Fresh Bar 
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 Mojoo Juices 

 Berry‘s Juice & Smoothies 

9. Jak často nakupujete čerstvé ovocné a zeleninové šťávy na některé z kamenných 

poboček společnosti UGO? Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 Každý den 

 Víckrát za týden 

 Jednou týdně 

 Několikrát do měsíce 

 Jednou měsíčně 

 Méně často 

10. Na které kamenné prodejně společnosti UGO v Brně primárně nakupujete 

čerstvé ovocné a zeleninové šťávy? Vyberte pouze jednu odpověď. 

 

 NC Královo pole 

 OC Letmo 

 OC Olympia 

 Náměstí Svobody 

 OC Campus Square 

 Galerie Vaňkovka 

11. Jaký druh čerstvých šťáv preferujete při nákupu ve společnosti UGO? Vyberte 

pouze jednu odpověď. 

 

 Jednodruhové šťávy 

 Zeleninové šťávy 

 Ovocné šťávy 
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 Smoothies 

 Sezónní nabídka 

 

12. Ohodnoťte uvedené faktory z hlediska jejich důležitosti při výběru čerstvých 

ovocných a zeleninových šťáv. Na škále 1–10 označte pouze jednu možnost ke 

každému faktoru (1=málo důležitý, 10=velmi důležitý). 

Vybrané faktory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cenová politika ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Kvalitní čerstvé suroviny ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Image společnosti ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Čistota kamenné prodejny ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Široká nabídka drinků ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Obalový materiál, vzhled ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Sezónní nabídka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Hodnocení od zákazníků ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Neobvyklé ingredience ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Reklama ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Přístup k životnímu prostředí ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Dostupnost kamenné pobočky ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Kvalifikovaná, příjemná obsluha ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Rychlost personálu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Akce, slevy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

13. Označte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky vzhledem ke společnosti 

UGO. Na škále 1–5 označte pouze jednu možnost ke každému výroku (1=absolutně 

nesouhlasím, 5=absolutně souhlasím). 

Vybrané výroky 1 2 3 4 5 

Kamenné pobočky společnosti jsou dobře dostupné.  ○ ○ ○ ○ ○ 

Nabídka drinků se mi zdá dostatečná. ○ ○ ○ ○ ○ 

Jsem spokojený/á s čistotou prodejen. ○ ○ ○ ○ ○ 

Obsluha kamenných prodejen je ochotná a příjemná. ○ ○ ○ ○ ○ 

Personál na pobočkách je rychlý a sehraný tým. ○ ○ ○ ○ ○ 

Ceny drinků jsou v porovnání s konkurencí přijatelné. ○ ○ ○ ○ ○ 

Jsem ochotný/á si připlatit za kvalitní a čerstvé suroviny. ○ ○ ○ ○ ○ 

Cena drinků má souvislost s jejich kvalitou. ○ ○ ○ ○ ○ 

Jsem spokojen/a s kvalitou drinků ve společnosti UGO. ○ ○ ○ ○ ○ 

Myslím si, že je propagace společnosti UGO dostatečná. ○ ○ ○ ○ ○ 

Při výběru drinků mám vždy předem jasnou představu, co chci. ○ ○ ○ ○ ○ 

Doporučil/a bych společnost UGO rodině či známým. ○ ○ ○ ○ ○ 
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Identifikační otázky 

14.  Jakého jste pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

 

15.  Do jakého věkového rozmezí se řadíte? 

 15–19 let 

 20–29 let 

 30–39 let 

 40–49 let 

 50–59 let 

 60–69 let 

 

16. Jaký je Váš sociální status? 

 Zaměstnaný 

 Nezaměstnaný 

 OSVČ 

 Student 

 Mateřská dovolená 

 Důchodce 

 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Bez vzdělání / neúplné základní 

 Základní 

 Vyučen/a 
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 Středoškolské 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

 

18. Kde se nachází Vaše trvalé bydliště? 

 Okres Brno-město 

 Okres Brno-venkov 

 

19. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

 Do 5 000 Kč 

 5 001–10 000 Kč 

 10 001–20 000 Kč 

 20 001–30 000 Kč 

 30 001–40 000 Kč 

 40 001 Kč a více 

Tabulky 

Tabulka 45: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi pohlavím a zájmem o zdravý životní styl 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Pohlaví 

Zájem o zdravý životní styl Muž Žena Celková suma 

Aktivně 16 29 45 

Částečně 52 64 116 

Pasivně 32 7 39 

Celková suma 100 100 200 

 
Tabulka 46: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi věkovou skupinou a zájmem o zdravý životní 

styl 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Věková skupina 

Zájem o zdravý životní styl 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Celková suma 

Aktivně 2 8 10 15 6 4 45 

Částečně 8 21 29 24 18 16 116 

Pasivně 2 3 5 7 8 14 39 

Celková suma 12 32 44 46 32 34 200 
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Tabulka 47: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi pohlavím a frekvencí spotřeby čerstvých šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Pohlaví 

Frekvence spotřeby Muž Žena Celková suma 

Každý den 0 5 5 

Víckrát za týden 3 16 19 

Jednou týdně 15 22 37 

Několikrát do měsíce 49 42 91 

Jednou měsíčně 24 7 31 

Méně často 9 8 17 

Celková suma 100 100 200 

 
Tabulka 48: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi věkovou skupinou a frekvencí spotřeby šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Věková skupina 

Frekvence spotřeby 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Celková suma 

Každý den 1 2 2 0 0 0 5 

Víckrát za týden 3 6 4 4 1 1 19 

Jednou týdně 5 9 10 10 2 1 37 

Několikrát do měsíce 2 12 18 26 10 23 91 

Jednou měsíčně 1 2 8 3 15 2 31 

Méně často 0 1 2 3 4 7 17 

Celková suma 12 32 44 46 32 34 200 

 

Tabulka 49: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi věkovou skupinou a důvodem konzumace šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Věková skupina 

Důvod konzumace šťáv 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Celková 

suma 

Dodržování zdravého 

životního stylu 

3 15 9 6 1 0 34 

Součást kvalitní výživy 

člověka 

1 3 15 5 2 0 26 

Doplnění potřebných 

vitamínů 

1 1 3 7 5 2 19 

Dobře chutnají 5 6 14 15 17 27 84 

Představují jistý způsob 

osvěžení 

2 7 3 13 7 5 37 

Celková suma 12 32 44 46 32 34 200 
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Tabulka 50: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi věkovou skupinou a důležitostí ceny při výběru 

šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Věková skupina 

Důležitost ceny při výběru 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Celková suma 

1 = málo důležitá 0 1 1 2 1 0 5 

2 0 5 4 26 12 5 52 

3 2 8 33 15 16 22 96 

4 5 16 5 2 2 6 36 

5 = velmi důležitá 5 2 1 1 1 1 11 

Celková suma 12 32 44 46 32 34 200 

 
Tabulka 51: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi sociálním statusem a důležitostí ceny při výběru 

šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Důležitost ceny při výběru šťáv 

Sociální status 1 – nedůležitá 2 3 4 5 – důležitá Celková suma 

Zaměstnaný 2 29 54 8 1 94 

Nezaměstnaný 0 0 1 1 2 4 

OSVČ 2 15 10 5 0 32 

Student 0 5 12 18 3 38 

Mateřská dovolená 0 1 5 2 2 10 

Důchodce 1 2 14 2 3 22 

Celková suma 5 52 96 36 11 200 

 
Tabulka 52: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi věkovou skupinou a jakým způsobem poznali 

UGO 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Věková skupina 

Poznání firmy UGO 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Celková suma 

Sociální sítě 10 3 7 5 0 0 25 

Kamenná pobočka 1 23 33 16 26 27 126 

Doporučení 0 2 1 16 5 7 31 

Přes internet 0 0 2 3 0 0 5 

Reklamní kampaň 0 0 1 2 1 0 4 

Letní festival 1 2 0 0 0 0 3 

Obchodní řetězec 0 2 0 4 0 0 6 

Celková suma 12 32 44 46 32 34 200 
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Tabulka 53: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi věkovou skupinou a frekvencí nákupů u firmy 

UGO 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Věková skupina 

Frekvence nákupu 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Celková suma 

Každý den 0 0 2 0 0 0 2 

Víckrát za týden 0 1 4 2 0 0 7 

Jednou týdně 0 3 9 4 0 0 16 

Několikrát do měsíce 4 16 18 11 7 3 59 

Jednou měsíčně 5 8 10 26 17 15 81 

Méně často 3 4 1 3 8 16 35 

Celková suma 12 32 44 46 32 34 200 

 
Tabulka 54: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi sociálním statusem a kamennou pobočkou  

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Kamenná pobočka 

Sociální status Královo 

pole 

Letmo Olympia Náměstí 

Svobody 

Campus 

Square 

Galerie 

Vaňkovka 

Celkem 

Zaměstnaný 8 1 30 21 16 18 94 

Nezaměstnaný 0 1 0 1 1 1 4 

OSVČ 3 1 5 8 5 10 32 

Student 1 0 3 11 7 16 38 

Mateřská dovolená 1 1 0 3 1 4 10 

Důchodce 2 0 3 5 5 7 22 

Celková suma 15 4 41 49 35 56 200 

 
Tabulka 55: Kontingenční tabulka zachycující vztah mezi pohlavím respondentů a jaký preferují druh 

šťávy 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Pozorované četnosti Pohlaví 

Druh čerstvé šťávy Muž Žena Celková suma 

Jednodruhové šťávy 10 4 14 

Zeleninové šťávy 1 8 9 

Ovocné šťávy 20 7 27 

Smoothies 39 43 82 

Sezónní nabídka 30 38 68 

Celková suma 100 100 200 
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Tabulka 56: Hodnocení vybraných faktorů z hlediska jejich důležitosti při výběru šťáv 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Vybrané faktory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celková suma 

Cenová politika 0 0 0 0 18 17 26 49 61 29 200 

Kvalitní a čerstvé suroviny 0 0 0 0 0 0 0 12 62 126 200 

Image společnosti 0 7 11 16 32 27 29 47 19 12 200 

Čistota kamenné prodejny 0 0 0 0 10 19 30 37 55 49 200 

Široká nabídka drinků 6 12 20 12 23 42 28 23 20 14 200 

Obalový materiál, vzhled 11 21 25 22 36 31 25 10 13 6 200 

Sezónní nabídka 10 13 21 18 20 27 25 29 19 18 200 

Hodnocení od zákazníků 5 7 15 15 17 19 28 33 42 19 200 

Neobvyklé ingredience 15 25 31 21 29 30 20 18 7 4 200 

Reklama 2 8 15 15 22 22 30 38 26 22 200 

Přístup k životnímu prostředí 17 40 33 17 29 17 16 16 7 8 200 

Dostupnost kamenné pobočky 1 4 4 8 13 26 20 28 38 58 200 

Kvalifikovaná obsluha 6 15 19 15 24 26 21 30 25 19 200 

Rychlost personálu 3 3 11 18 18 15 30 35 43 24 200 

Akce, slevy 6 6 14 17 20 24 26 26 28 33 200 

 

Tabulka 57: Míra souhlasu s vybranými výroky vzhledem k firmě UGO 

(Zdroj: Dotazníkové šetření (2020), n=200) 

Vybrané výroky 1 2 3 4 5 Celkem 

Kamenné pobočky společnosti jsou dobře dostupné.  0 3 16 106 75 200 

Nabídka drinků se mi zdá dostatečná. 0 11 98 42 49 200 

Jsem spokojený/á s čistotou prodejen. 2 26 115 36 21 200 

Obsluha kamenných prodejen je ochotná a příjemná. 8 30 106 40 16 200 

Personál na pobočkách je rychlý a sehraný tým. 5 18 122 37 18 200 

Ceny drinků jsou v porovnání s konkurencí přijatelné. 14 37 70 68 11 200 

Jsem ochotný/á si připlatit za kvalitní a čerstvé suroviny. 3 10 46 119 22 200 

Cena drinků má souvislost s jejich kvalitou. 17 86 45 42 10 200 

Jsem spokojen/a s kvalitou drinků ve společnosti UGO. 6 14 55 86 39 200 

Myslím si, že je propagace společnosti UGO dostatečná. 8 12 85 51 44 200 

Při výběru drinků mám vždy předem jasnou představu, co chci. 2 5 51 84 58 200 

Doporučil/a bych společnost UGO rodině či známým. 5 15 62 69 49 200 

 


