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Abstrakt 

 

Bakalárska práca sa zaoberá vyhotovením marketingového plánu pre budúce zimné 

obdobie v podniku Cyklo Cibulka. V prvej časti sa bližšie pozrieme na teoretické 

portfólio práce, ktoré je potrebné k vyhotoveniu marketingového plánu. V druhej časti 

práce analyzujem vnútorné a vonkajšie prostredie podniku, analyzujem trh a taktiež 

konkurenciu. Informácie z predchádzajúcich častí skombinujem a použijem ich 

v poslednej časti na vytvorenie marketingového plánu podľa stanovených cieľov. 

 

Astract 

 

This bachelor tesis is focused on creation of marketing plan for oncoming winter period 

in store Cyklo Cibulka. In the first part, we will take a closer look at the  theoretical 

knowledge that is necessary to create a marketing plan. In the secont part i will analyze 

internal and external environment  of store, market analysis and analysis of competition. 

I will combine obtained informations from the previous sections and use them in last 

part to create marketing plan according to the set goals.  

 

Kľúčové slová 

 

marketing, marketingový plán, marketingový mix, analýza SWOT, analýza STEP, 

marketingová stratégia, analýza trhu, analýza konkurencie 
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Úvod 

Marketing predstavuje neodmysliteľnú časť trhu, vďaka ktorej mu pomáha rásť a 

zdokonaľovať sa. Každá spoločnosť pôsobiaca na trhu, podniká s cieľom úspechu a najmä 

zisku. Na to aby bol podnik úspešný, a uspokojoval potreby cieľových zákazníkov je 

nutné tieto potreby najskôr identifikovať, pochopiť a následne aplikovať vo sfére 

obchodu. Preto je vzájomná komunikácia a udržiavanie dobrého vzťahu kľúčovým 

procesom, ktorý častokrát ovplyvňuje rozhodovanie zákazníka. Mnohokrát je marketing 

vnímaný ako len reklama, tá ktorá je neodmysliteľnou časťou médií.  

Avšak marketing zahŕňa najmä veľké množstvo služieb, ktoré súvisia so samotným 

procesom predaja. Počnúc značkou a s tým súvisiace dobré meno spoločnosti, spokojnosť 

s poskytovanými službami personálu až po darčekové poukážky, ktoré tešia každého 

zákazníka. Na to, aby sa podniku darilo aplikovať tie správne formy marketingu, musí 

byť jasne zvolený zámer a cieľ, ktorý sa podnik snaží dosiahnuť, a to v podobe 

marketingového plán. Správne nastavený marketingový plán, napomáha podniku poraziť 

konkurenciu a budovať si stále miesto na trhu.  

Táto práca je výsledkom navrhnutia marketingového plánu pre spoločnosť Cyklo 

Cibulka, ktorej zákazník som aj ja sám, preto som sa snažil navrhnúť zmeny, ktoré by 

zákazník mohol oceniť. Budem preto rád, ak budú aj ostatní zákazníci podniku spokojní 

s navrhnutými riešeniami. Samozrejme verím, že sa podniku v budúcnosti podarí 

realizácia tohto plánu, a v lepšom prípade z neho bude profitovať. 
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1. VYMEDZENIE PROBLÉMU, STANOVENÉ CIELE, 

METÓDY A RIEŠENIE 

V nasledujúcej časti práce je definované vymedzenie problému, ktorým sa práca bude 

zaoberať a následne ho riešiť. Ďalším krokom je stanovenie reálne dosiahnuteľných 

čiastkových cieľov, ktoré bližšie identifikujú hlavný cieľ práce. Posledným krokom tejto 

časti práce je definovanie určitých metodík a postupov, prostredníctvom ktorých budú 

realizované návrhy marketingového plánu.  

1.1.  Vymedzenie problému 

Bakalárska práca sa zaoberá vybraným podnikom Cyklo Cibulka. Jedná sa o rodinný 

podnik, sídliaci v Brne, pôsobiaci na trhu 25 rokov. Predmetom podnikania spoločnosti 

je predaj bicyklov, cyklistických doplnkov a poskytovanie servisných služieb. V oblasti 

cyklistiky existuje mnoho malých ako aj globálnych predajcov, pôsobiacich v Brne. 

Dôkladnosť pri určovaní stratégií v marketingu je preto dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje 

predaj a tým pádom aj ziskovosť podniku.  

Medzi konkurenčnými spoločnosťami tak dochádza k súboju, ktorého ťažisko 

predstavuje chovanie zákazníka a jeho rozhodovanie pri nákupe. V prechádzajúcich 

rokoch podnik nevenoval významnú pozornosť marketingovému plánovaniu a prehliadal 

tak jeho dôležitosť v konkurenčnom boji. V súčasnej situácii, kedy miera konkurencie 

stúpa, by mal však podnik tento faktor zohľadniť najmä v zimnom období, kedy dopyt po 

cyklistike upadá. V dôsledku toho má moja bakalárska práca za úlohu zhotoviť 

marketingový plán pre zvýšenie objemu predaja bicyklov v zimnom období. 

1.2. Cieľ práce 

Primárnym cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie marketingového plánu pre 

zvýšenie objemu predaja bicyklov v zimnom období od 01.09.2020 do 28.02.2021 

v podniku Cyklo Cibulka. 

K naplneniu hlavného cieľa práce budú napomáhať tieto čiastkové ciele: 

• analýza súčasnej situácie podniku, jeho postavenia na trhu a jeho pozície voči 

konkurenčným podnikom, 

• návrh pre zlepšenie marketingovej komunikácie s potencionálnym zákazníkom a 

vymedzenie cieľovej skupiny zákazníkov, 
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• zostavenie finančného zhodnotenia navrhovaných zmien. 

1.3.  Metódy a postup riešenia 

Pri spracovávaní tejto práce boli použité viaceré metodiky a postupy. Bakalárska práca je 

členená do troch častí. Teoretická časť je zameraná na definíciu a opis teoretických 

poznatkov k zvolenej téme, z ktorých sú získané informácie a vedomosti, ktoré sú 

následne využité k vypracovaniu nasledujúcich častí práce. Hlavným zdrojom informácií 

je hlavne knižná literatúra, ktorej podklady boli zhromažďované na základe porovnávania 

viacerých zdrojov a publikácií.  

V druhej časti práce je podrobná charakteristika podniku, jeho organizačná štruktúra a 

následne sú zhotovené analýzy pre jeho situačný rozbor.  Analýzy, ktoré boli použité pri 

riešení tejto práce, predstavujú významný nástroj, prostredníctvom, ktorého je možné 

zhodnotiť účinnosť súčasného marketingového riadenia firmy, definovať jeho nedostatky 

a následne navrhnúť marketingový plán pre budúce obdobia. Za adekvátny spôsob 

skúmania vonkajšieho prostredia spoločnosti je pokladaná STEP analýza, odborové 

prostredie rieši analýza trhu a  Porterov model piatich konkurenčných síl skúma 

konkurenciu. Na skúmanie vnútorného prostredia spoločnosti bola využitá analýza 

zdrojov a následne marketingový mix . Syntézou informácií vyplývajúcich z predošlých 

analýz boli zhotovené vstupné podklady SWOT analýzy.  

Všetky dôveryhodné informácie týkajúce sa podniku Cyklo Cibulka boli získané 

prostredníctvom konzultácií s majiteľom firmy. Praktická časť je doplnená o dotazník, 

ktorý rieši spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami a podnikom ako takým, 

z ktorého sú vyvodené závery. Následne je zhotovený grafický návrh letáku, ako jeden 

z možných nástrojov marketingu pre zvýšenie predaja spoločnosti v určitom období. 
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2. Teoretické východiská práce 

Táto časť bakalárskej práce obsahuje vhodné teoretické východiská, ktoré sú použité 

v nasledujúcich častiach spracovanej témy. Tieto poznatky slúžia na výber vhodných 

analýz na základe ktorých, bude zvolený plán marketingového riadenia pre vybranú 

spoločnosť.  

2.1. Marketing 

Podstatou marketingu je snaha nachádzať rovnováhu medzi záujmami zákazníka 

a podnikateľského subjektu. Marketing je možné chápať ako súbor aktivít, ktorých 

cieľom je predpokladať a  následne nachádzať, stimulovať a nakoniec dokázať  uspokojiť 

potreby zákazníka. Potreba zákazníka predstavuje individuálny stav, ktorý sa dá 

charakterizovať ako pociťovaný stav nedostatku. (1, s. 3) 

„Marketing lze tedy například definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny 

získavají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují.“ (1, s. 3) 

2.1.1. Marketingové riadenie  

Predstavuje riadenie, ktoré spočíva v zachycovaní všetkých zmien, ktoré sa dejú na trhu 

včas, či už sa to týka potrieb spotrebiteľov alebo zmien podmienok predaja. Podnik sa 

snaží vytvárať dobrú tvár pod ktorou pôsobí na trhu a zároveň  dbať na svoju povesť 

u svojich aktuálnych zákazníkov. Zároveň sa týmto riadením podnik snaží aktívne 

ovplyvňovať nákupné rozhodovanie svojich aktuálnych zákazníkov a nachádzať spôsoby 

na získavanie potencionálne nových zákazníkov. Podstata riadenia závisí v správnom 

organizovaní informácií, vďaka ktorým, môže podnik marketingovo jednať a rozhodovať 

aby naplňoval svoje marketingové plány a ciele, pri ktorých efektívne využíva všetky 

svoje zdroje.(1, s. 10-11) 

2.2. Marketingový plán 

„Neumíte-li úspešne plánovat, plánujete svůj neúspěch“ (2, s. 185) 

Plánovanie je nutnosťou každej firmy, ktorá má iniciatívu napredovať. Samotný proces 

tvorby plánovania je mnohokrát dôležitejší ako samotné plány, ktoré majú byť jeho 

záverom. Základom sú ciele, ktoré majú byť dosiahnuté, a v prípade, že sa ciele nedarí 

naplniť, je potrebné prijať nápravné opatrenia. Ciele sú výsledkom prevedenia situačnej 
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analýzy a mali by byť plne kompatibilné s prvotnými vytýčenými cieľmi podniku. (2, s. 

186) 

Marketingový plán predstavuje dokument, z ktorého je jasne a konkrétne poznať, o čo sa 

podnik usiluje, kam sa plánuje dostať a prostredníctvom akých nástrojov chce dané ciele 

dosiahnuť. To znamená, že marketingový plán vytyčuje jednotlivé kroky a kontrolné 

body, ktoré musia byť úspešne splnené. Následne nám spracovaný marketingový plán 

môže pomôcť napríklad motivovať vlastných zamestnancov, prípadne osloviť partnerov 

pre finančný úver. Vo všeobecnosti platí, že dobre spracovaný plán je prospešným pre 

podnik predovšetkým tým, že umožňuje maximalizovať efektivitu marketingového 

procesu a tým zvyšovať celkovú výkonnosť všetkých jeho oddelení.  (7, s. 36) 

 

Obr. 1: Tvorba marketingového plánu (Vlastné spracovanie podľa 7, s. 22) 

2.2.1. Typy marketingových plánov 

V rámci odbornej knižnej literatúry podľa Kotlera by mala každá obchodná jednotka 

spracovať samostatný marketingový plán, ak sa jedná o dôležitú udalosť vo svojej 

marketingovej činnosti. Využíva sa konkrétne šesť typov marketingových plánov: (2, s. 

186-187) 

• Marketingové plány značiek 

• Marketingové plány pre jednotlivé kategórie produktov 

• Marketingový plán pre nové produkty  

• Plány pre segmenty trhu 

• Plány pre geografické trhy 

• Zákaznícke plány 

Z toho vyplýva že v skutočnosti je potrebné zostaviť 2 základné druhy plánov. 

• Dlhodobo strategický plán 

• Ročný plán 

Poslanie Vízia Ciele Stratégia Plán
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Dlhodobo strategický plán nám udáva konkrétny časový horizont, z ktorého sa skladá 

ročný plán. Všetky tieto plány je nutné vzájomne synchronizovať tak, aby sa nestalo že 

plány budú nezávislé na ostatných. (2, s.186-187) 

2.2.2.  Štruktúra marketingového plánu 

Obsah marketingového plánu by nemal byť písaný zložito, neprehľadne ale práve naopak. 

Najvýstižnejšie plány sú tie jednoducho a zrozumiteľne vypracované, ideálne ak je 

napísaný jednostránkovo a je jasne poznať ciele, stratégiu a kalkulované náklady na 

realizáciu plánu. (2, s. 187) 

Štruktúra, ktorú by mal obsahovať marketingový plán: 

✓ Marketingová situačná analýza 

✓ Stanovenie marketingových zámerov a cieľov 

✓ Formulovanie marketingovej stratégie 

✓ Zostavenie marketingového plánu 

✓ Kontrolné nástroje marketingu 

1. Marketingová situačná analýza  

Situačná analýza predstavuje komplexnú analýzu pozostávajúcu z nasledujúcich štyroch 

základných súborov: 

• Popis súčasnej situácie - obsahuje skúmanie okolia podniku, teda externú 

analýzu a taktiež sa skúma prostredie samotného podniku, teda interná analýza. 

Po vykonaní analýz sa určia predovšetkým trhy, na ktorých firma figuruje alebo 

sa chystá uskutočniť podnikateľské aktivity. Určujú sa ciele, aké chce podnik 

dosiahnuť, ktoré by mali byť kvantitatívne (tržné podiely alebo objemy predaja) 

a kvalitatívne (predstava o imidži podniku). V poslednom rade sa určujú 

marketingové nástroje podniku, ktoré bude využívať a spôsob ich využitia. (3, s. 

104) 

• SWOT analýza – sa týka analýzy prostredia podniku ale aj okolia podniku. 

Popisuje svoje silné a slabé stránky v závislosti na svojich príležitostiach 

a hrozbách, ktoré môžu nastať. Bližší popis analýzy nájdeme v  kapitole 2.10. (3, 

s. 104) 
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• Problémy, ktorým podnik čelí – Nám približuje skutočnú problematiku 

v podniku, ktorej musí čeliť. V tejto fáze je nutné k problematike pristupovať 

z reálneho pohľadu a problémy podniku brať z nezainteresovaného hľadiska. 

Prijať realitu aká je a snažiť sa identifikovať ich príčiny vzniku. (2, s. 189) 

• Predpoklady ohľadom budúcnosti – Predstavujú hlavné predpoklady, na 

ktorých je založený plán. Reálne dosiahnuteľné predpoklady, vychádzajúce 

z cieľov marketingového plánu.  (2, s. 188-189) 

2. Marketingové zámery a ciele 

Zámery a ciele by mali byť plne kompatibilné so skutočnosťami identifikovanými 

v rámci situačnej analýzy. Ciele musia vyjadrovať o ktorý konkrétny úžitok sa jedná, 

definovať jeho množstvo, cieľové trhy a tržné segmenty, ktorých potreby chce podnik 

uspokojovať a neposlednej rade je nutné vytýčiť časové obdobie, pre ktoré je plán 

stanovený.  (1, s. 18) 

3. Marketingová stratégia  

Je postup, vďaka ktorému by malo dôjsť k dosiahnutiu stanovených cieľov. Štruktúra 

stratégie sa skladá zo šiestich prvkov: 

• Cieľový trh – Pri definovaní cieľového trhu, je potrebné ho rozlišovať medzi 

základné úrovne a to primárny, sekundárny a terciárny. V pláne by mali byť 

obsiahnuté charakteristiky cieľového trhu. Pri spotrebnom tovare by mala táto 

charakteristika obsahovať demografické prvky (lokalita, príjmy, vzdelanie, vek 

a pohlavie) a psychografické prvky (názory, záujmy a postoje). Špecifiká 

cieľového trhu by mali obsahovať taktiež  návyky a nákupné a mediálne 

preferencie trhu. V prípade podnikových cieľových trhov má charakteristika 

cieľového trhu popisovať odbory, lokality na ktoré sa chce zamerať so svojimi 

produktmi, veľkosť podniku a zvažované aplikácie produktu. Cena a servis sú 

predmetom motivácie k podnikovým nákupom pomocou ktorých, definujeme 

podnikové cieľové trhy. (2, s. 193-194) 

• Kľúčová prezentácia (core positioning) – Ukazuje svojim potencionálnym 

zákazníkom čomu sa podnik venuje. Aké prínosy ich podnikanie prináša svojim 

zákazníkom a podobne. Podniky sa môžu zamerať na rôzne typy prínosov ako 

napríklad bezpečnosť, rýchlosť, kvalita, najlepší dizajn alebo jednoduchosť 
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použitia. Je na podniku, na aký prínos sa zameria a pri výbere ich môže 

prezentovať aj viacero. (2, s. 194) 

• Cenová prezentácia (price positioning) Pri určovaní stratégie sa musí firma 

zameriavať na cenovú hladinu v nadväznosti k vybraným prínosom. Kupujúci 

chcú vedieť čo za svoje peniaze dostanú. (2, s. 75,194) 

• Celková hodnotová proklamácia – Vypovedá o schopnosti podniku odpovedať 

na otázku „Prečo nakúpiť práve u vás ?“ Potencionálny zákazník skúma rozdiel 

medzi celkovou ponukou a nákladmi pre iné konkurenčné ponuky, nad ktorými 

premýšľa. Potencionálny kupujúci taktiež zvažuje nad tým, ak sú ponuky 

u konkurencie rovnakej cenovej kategórie, ktorý predávajúci prejavuje o neho 

väčší záujem. Pri jeho rozhodovaní môžu byť dôležité aj podporné poskytované 

služby spojené s predajom.(2, s. 78) 

• Distribučná stratégia – Je forma stratégie, ktorá sa stará o obsluhu cieľového 

trhu. Vďaka nej má možnosť podnik pouvažovať nad možnými vylepšeniami 

k obsluhe cieľového trhu ako napríklad zavedenie novej pobočky. (2, s. 194) 

• Komunikačná stratégia – Je príprava komunikačných stratégii pre produkt. 

Vyčleniť určité množstvo finančných prostriedkov na reklamu, public relations, 

podporu predaja, predajný personál a priamy marketing. Táto kampaň má slúžiť 

k budovaniu imidžu podniku alebo na predaj konkrétnych produktov. Je dôležité 

sa ubezpečiť, že nie sú žiadne rozpory medzi cieľovým trhom, kľúčovou 

prezentáciou, celkovou hodnotou proklamácie, distribučnej a komunikačnej 

stratégie. (2, s. 194) 

4. Plán marketingových opatrení 

Podnik potrebuje svojim plánom a vybraným stratégiám zvoliť konkrétne opatrenia, ktoré 

sa majú uskutočňovať v stanovených termínoch. To znamená, splňovať v určených 

termínoch prichystané úlohy ako akcie pre podporu predaja, účasť na veľtrhoch a 

uvádzanie nových produktov na trh. Poverení pracovníci musia byť podrobne 

oboznámení s plánom konkrétnych opatrení, ktoré dostali za úlohu. (2, s. 195) 

5. Kontrolné nástroje  

Sú nástroje, vďaka ktorým si podnik dokáže overiť, či plánované opatrenia zabezpečujú 

dosahovanie stanovených plánovaných cieľov. Stanovený plán sa zväčša skladá 
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z niekoľkých čiastkových cieľov, vďaka ktorým môžeme hodnotiť výkonnosť. Vďaka 

kontrole dokáže podnik prísť na nesprávne stanovené stratégie alebo opatrenia, ktoré boli 

zle zhodnotené a tým pádom neprispievajú k naplňovaniu plánov, prípadne je možné ich 

zvoliť inak. (2, s. 195) 

 

Obr. 2: Prvky marketingového plánovania (9, s. 38) 

2.3.  Marketingové prostredie 

Všetky podniky sú pri svojom fungovaní obklopené prostredím, ktoré má určité 

charakteristiky, určuje podmienky pre fungovanie podnikov v určitom čase. Toto 

prostredie zahrňuje všetky interakcie, ktoré ovplyvňujú rast podniku, jeho schopnosť 

udržiavať vzťahy so svojimi subdodávateľmi a cieľovými zákazníkmi. Pri predstave 

marketingového prostredia musíme rátať s tým, že často prechádza zmenami, čo znamená 

že nie je statické. Pri týchto zmenách musí podnik meniť svoj prístup k prostrediu. Aby 

tak mohol čo najefektívnejšie učiniť, musí poznať čo najlepšie sily a aktérov pôsobiacich 

v prostredí. (3, s. 49) 
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2.4. Analýza vonkajšieho prostredia  

Na rozbor vonkajšieho prostredia, ktorom sa spoločnosť pohybuje je použitá STEP 

analýza, ktorá podrobne demonštruje externé faktory, ktorých vývoj podnik svojím 

konaním nedokáže ovplyvňovať.  

2.4.1. STEP Analýza  

Analýza STEP spočíva v hodnotení vplyvu vonkajších faktorov na plynulý chod podniku. 

Predstavuje teda jeden zo základných  nástrojov pre analýzu externých faktorov, ktoré 

môžu ovplyvňovať rast podniku v budúcnosti. Faktory tvoriace STEP analýzu:  

• S – Sociálne faktory – Sociálne faktory v sebe zahrňujú prvky od demografie, až 

po environmentálne vedomie alebo vplyv náboženských presvedčení. Dosiahnuté 

vzdelanie, generačné postoje, zdravie komunity a sociálna mobilita predstavujú 

sociálno-kultúrne aspekty podnikateľského prostredia, ktoré sa môžu dramaticky 

meniť medzi regiónmi, mestami alebo dokonca susedstvami. 

• T – Technické a technologické faktory – predstavujú technologické inovácie 

a zmeny, ich súčasnú úroveň, ale aj zameranie výskumu, nedávne prototypy 

a nadchádzajúce riešenia.  

• E – Ekonomické faktory – skúmajú širšie ekonomické prostredie od dostupnosť 

úverov, miery nezamestnanosti až po celkové zdravie hospodárstva, ktoré 

významne formujú prostredie, v ktorom podniky pôsobia. 

• P – Politické a právne faktory - predstavujú vplyv vlády na podnikateľské 

prostredie. Zahŕňa existujúce a pripravované právne predpisy, ako aj prístup 

zahraničia k právnemu štátu, vlastníckym právam a korupcii.  (3, s. 49-52) 
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Obr. 3: Faktory analýzy STEP (Vlastné spracovanie) 

2.5. Analýza odborového prostredia 

Vhodný nástroj pre skúmanie odborového prostredie predstavuje analýza trhu spolu 

s Porterovým modelom piatich konkurenčných síl. 

2.5.1. Analýza trhu 

Trh, je miesto kde sa stretávajú dva faktory, predávajúci, ktorý vytvára ponuku, ktorá 

slúži ako zdroj firiem pre uspokojenie potrieb zákazníka a dopyt, ktorý vytvárajú 

kupujúci, teda potencionálni zákazníci. Na nich však záleží aký rozsah požadovaných 

produktov sú schopní nakúpiť a akou kúpnou silou disponujú. (1, s. 4) 

Pri samotnej analýze zisťujeme hlavne informácie ohľadom veľkosti skúmaného trhu, 

rýchlosti rastu daného trhu, ziskovosť na trhu, záujem o tento trh, trendy figurujúce na 

trhu a podobne. (4, s. 55) 

Na trhu rozlišujeme zákazníkov z pohľadu cieleného marketingu alebo tržne 

nediferencovanému marketingovému prístupu. Nediferencovaný prístup sa využíva 

vtedy, ak zákazník na trhu neprejavuje rozdiely alebo sú pre podnik nevýznamné. Vtedy 

tento prístup môže nabrať podobu masového marketingu, kedy ponúka celému trhu 

jediným marketingovým mixom jeden produkt. Napríklad pri zavádzaní inovácie 

výrobku s vysokým očakávaným dopytom. Iný druh tohto prístupu poznáme ako 

výrobkovo diferencovaný marketing, kedy rovnakým spôsobom ponúkame celému 

trhu niekoľko variant produktu. 

STEP

Sociálne 
faktory

Technické 
faktory

Ekonomické 
faktory

Politické 
faktory



21 

 

Cielený marketing môže naberať formu koncentrovaného marketingu, ktorý sa zameriava 

na jeden alebo viacero segmentov, vďaka ktorej má výhodu špecializácie k daným 

segmentom. Pri tom ale podstupuje aj vyššie riziko nesprávneho marketingového 

oslovenia segmentu. Druhá forma cieleného marketingu je diferencovaný marketing, 

ktorý sa orientuje na všetky významné segmenty, ale pre každý s jedinečným 

marketingovým mixom. Cielený marketing prebieha v troch etapách: 

• Segmentácia trhu – je postup spoznávania segmentov na danom trhu, jeho 

profilov, ktoré sa už predstavujú v marketingovej podobe 

• Tržné zacielenie – po zistení druhov segmentov na trhu sa rozhoduje o 

výbere segmentoch ktoré predstavuje naša podniková ponuka. Pre výber tržného 

segmentu sa zostavujú výberové postupy a algoritmus na základe ktorých 

vyberáme vhodný segment. 

• Tržné umiestnenie – Po výbere umiestnenia v tržnom segmente sa volia 

najvhodnejšie prístupy k segmentom. Ako správne nastaviť marketing voči nim 

aby sa vytvoril záujem z pohľadu potencionálnych zákazníkov.(1, s. 122) 

2.5.2.  Porterova analýza  

Profesor Michael Porter prišiel s metódou analýzy ktorá napomáha pri určovaní 

konkurenčných stratégií, vďaka ktorej je možné určovať konkurenčné výhody podniku. 

Analýza, ktorá skúma externé prostredie podniku, spočíva v modelovaní piatich 

pôsobiacich konkurenčných síl, vďaka ktorým je možné analyzovať situáciu v odvetví 

a vplyv konkurenčného prostredia na podnik. Celková hodnota podniku a zisk v tomto 

odvetví závisí na piatich konkurenčných silách: 

• Rivalita konkurentov v odvetví 

• Hrozba vstupu novej konkurencie  

• Hrozba substitučných výrobkov 

• Vyjednávacia sila dodávateľov 

• Vyjednávacia sila odoberateľov (5, s. 41) 
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Obr. 4: Porterov model piatich síl (Vlastné spracovanie podľa 5, s. 41) 

2.6. Analýza vnútorného prostredia 

Vnútorné prostredie spoločnosti je skúmané pomocou podrobnej analýzy zdrojov, 

ktorými firma disponuje. Následne je konštruovaný marketingový mix, ktorý rieši 

marketingové riadenie podniku s dôrazom na koncového zákazníka. 

2.6.1. Analýza zdrojov 

Hlavným cieľom tejto analýzy je posúdenie existujúcich zdrojov v podniku, ich 

kvalitatívnu stránku, mieru a jedinečnosť. V prvom rade sa zisťuje miera osobitných 

zdrojov podniku v porovnaní s tým, ako samotné zdroje prispievajú k jej tvorbe. 

Základné typy zdrojov vieme rozčleniť do štyroch kategórií: 

• Hmotné zdroje 

• Nehmotné zdroje 

• Ľudské zdroje 

• Finančné zdroje (6, s. 75) 
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Hmotné zdroje 

Klasickými predstaviteľmi hmotných zdrojov považujeme zariadenia, nástroje, budovy, 

haly a dopravné prostriedky. Za konkurenčnú výhodu z tohto hľadiska môžeme 

považovať technologickú vyspelosť zdrojov a ich výrobné schopnosti. Umiestnenie 

strojového parku a umiestnenie závodu alebo prevádzky v blízkosti svojich dodávateľov 

a zákazníkov je taktiež dôležitý faktor. (6, s. 76) 

Nehmotné zdroje 

Do týchto zdrojov zaradzujeme obchodné tajomstvá, patenty, licencie, know-how, 

softvér, vydavateľské práva, či už dobré meno spoločnosti a podobne. Čím viac patentov, 

licencií, a iným nehmotným majetkom podnik disponuje, získava značnú konkurenčnú 

výhodu pri určovaniu vlastníctva podniku. (6, s. 77) 

Ľudské zdroje 

Táto analýza sa zaoberá riadením ľudských zdrojov, teda zamestnancov. Kladie dôraz na 

kvalifikovanosť zamestnancov a motivačné nástroje podniku. V konkurenčnom boji 

zohráva významnú úlohu, či už to je kvalifikovanosť manažérov, zamestnancov alebo 

výskumníkov alebo samotných predajcov. (6, s. 76) 

Finančné zdroje 

K finančným zdrojom podniku patria vlastné ale aj cudzie zdroje, ktoré vytvárajú 

finančné stránku podniku. Cieľom je zistiť, ktoré z týchto zdrojov prinášajú podniku 

výhodu oproti konkurencii. Táto analýza sa zaoberá spôsobmi získavania kapitálu, 

nákladmi na získavanie kapitálu, mierou zadlženosti podniku a veľkosťou vlastného 

kapitálu. (6, s. 77) 

2.6.2.  Marketingový mix 

Marketingový mix je kombináciou jednotlivých marketingových nástrojov, ktoré 

presnejšie definoval začiatkom 60-tych rokov profesor Jerome McCarthy ako 4P. Každé 

písmeno P definuje jednotlivú zložku (product, price, place, promotion). Slúžia 

k dosahovaniu navrhovaných marketingových cieľov podniku a predstavujú jeden 

z hlavných nástrojov marketingového riadenia podniku. Dôležité je kladenie dôrazu na 

pomer medzi jednotlivými prvkami vzhľadom na cieľových zákazníkov. (2, s. 112, 3, s. 

39). 
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Ak sa však pozrieme na 4P z pohľadu nakupujúceho, stráca sa pointa riadenia sa 

potrebami zákazníka, pretože pri zvažovaní nákupu nemusí vidieť očami predávajúceho. 

Ide o kladenie dôrazu na vonkajší pohľad podnikového prístupu. Pre zvýraznenie 

vonkajšieho pohľadu, teda z pohľadu zákazníka, niektorí autori odporúčajú nahradiť 4P 

označením 4C. (3. s. 41) 

 

Obr. 5: Nahradenie 4P za 4C (Vlastné spracovanie podľa 3, s.41) 

Produkt 

Produkt predstavuje základný prvok marketingového mixu, ktorý je možné definovať ako   

ponuku firmy na trhu, ktorá slúži k uspokojeniu určitej ľudskej potreby. Môže sa jednať 

o výrobok, službu, či iný nehmotný produkt (myšlienka, zážitok, kultúrna či umelecká 

hodnota). (10, s.103) 

Z pohľadu marketingu vnímame produkt v troch úrovniach:  

• Jadro – tvorí určitá hodnota produktu, kvôli ktorej zákazník vyhľadáva výrobok 

či službu 

• Reálny produkt – okrem jadra obsahuje aj ďalšie materiálne a nemateriálne 

komponenty akými sú design, štýl, balenie, kvalita, značka. 

• Rozšírený produkt – zahrňuje ďalšie služby akou je záruka, údržba 

a zákaznícky servis, poradenstvo a platobné podmienky. (10, s.105) 

Produkty je možné diferencovať od ponuky ostatných konkurentov, a vytvoriť si na trhu 

preferenciu vlastných ponúkaných produktov, za ktoré dokonca dokážu spotrebitelia 

zaplatiť aj vyššiu cenu. Efektívne diferencované faktory sú fyzické, pretože popisujú štýl 

Product (produkt)

Price (cena)

Place (miesto)

Promotion 
(propagácia)

4P
Customer solution (riešenie potrieb 
zákazníka)

Customer cost (výdaje zákazíka)

Convenience (dostupnosť riešení)

Communication (komunikácia)
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a kvalitu výrobku. Inovujúce vlastnosti sú spôsobom ako ukázať prínos produktu. Dizajn 

môže na oko odlíšiť produkt od ostatných, v čom spočíva aj obal produktu. (2, s. 115) 

Cena  

Cena je jedinou súčasťou marketingového mixu, ktorá je zdrojom príjmov. Ostatné prvky 

tvoria naopak náklady. Stanovením správnej ceny firma ovplyvňuje nielen výšku svojich 

výnosov z predaja produktov, ale taktiež výšku svojich ziskov. Preto každá firma musí v 

rámci svojej marketingové stratégie vymedziť vlastné ciele cien a deklarovať im 

odpovedajúcu cenovú politiku. (10, s.118) 

Pri pokuse predať svoj produkt za vyššiu cenu ako je daná trhom, sa snažia podniky 

ukázať kvalitu svojho produktu oproti iným na trhu. V opačnom prípade využívajú zľavy 

ako prostriedok k zvýšeniu záujmu o daný produkt. Tým pádom je cena pre podnik 

významnou položkou pri vytváraní hodnotovej ponuky. (2, s.  118-119)  

Spôsoby stanovenie ceny:  

• Nákladovo orientovaná cena – predstavuje najjednoduchšiu metódu tvorby cien 

a spočíva v stanovení ceny prirážkou, teda k nákladom sa pripočíta určitá marža. 

• Stanovenie cien na základe cien konkurencie - cena je stanovená podľa cien 

zrovnateľných výrobkov či služieb konkurenčných firiem. 

• Stanovenie ceny podľa hodnoty vnímanej zákazníkom - cena je stanovená na 

základe hodnoty vnímanej spotrebiteľom; cieľom tejto stratégie je ponúknuť 

správnu kombináciu kvality produktu za prijateľnú cenu.  

• Stanovenie ceny na základe dopytu – stanovenie ceny je založené na odhade 

objemu predaja v závislosti na rôznych výškach cien; rôzne ceny vedú k rôznym 

úrovniam dopytu. 

• Zmluvná cena - je založená na vzájomnej dohode, uznanie predávajúceho aj 

zákazníka o vyhovujúcej výške ceny pro obe strany, často realizovaná na dražbe.  

• Konkurzná cena - je cenou pri vyhlasovaní výberových kôl na verejné zákazky, 

kedy uchádzači sú povinní predložiť projekt s cenou, za ktorú sú ochotní a schopní 

zákazku realizovať. (10, s. 118-121) 

Distribúcia  
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Pri otázke ako chce podnik distribuovať svoje produkty cieľovým zákazníkom sa mu 

naskytnú dve možnosti. Buď priamym predajom alebo cez takzvaných „prostredníkov“. 

• Priama distribučná cesta - poskytuje podniku jednoduchší spôsob distribúcie, 

kedy svoje produkty predáva priamo konečnému zákazníkovi. V tomto spôsobe 

podnik prichádza k bezprostrednému kontaktu so svojimi zákazníkmi a vďaka 

tomu má bližšie k pochopeniu ich potrieb.  

 

Obr. 6: Primárna distribučná cesta (Vlastné spracovanie podľa 10, s. 129) 

• Nepriama distribučná cesta - vedie produkt od svojho výrobcu cez jedného 

alebo viacerých sprostredkovateľov. Tým stráca výrobca kontakt s konečným 

zákazníkom a taktiež aj nad bezpečným dohľadom svojich výrobkov.  

 

Obr. 7: Nepriama distribučná cesta (Vlastné spracovanie podľa 10, s. 129) 

Propagácia   

Hlavnou úlohou propagácie je svojim zákazníkom poskytovať aktuálne informácie 

o svojej ponuke produktov. Tým dáva možnosť aj pre zisk nových obchodných partnerov, 

poskytuje informácie o rôznych produktoch, ich cenovej hladine a miesta dostupnosti. Jej 

účelom je predstaviť svoju hodnotovú ponuku. Patria medzi ňu štyri základné prvky:  

• Reklama – je najpoužívanejšou a najúčinnejšou zložkou komunikačného mixu. 

Vytvára jednosmernú formu oslovenia zákazníkov za účelom vyvolania záujmu 

o produkt. Najpoužívanejšie formy reklamy poznáme v podobe inzerátov v tlači, 

rádiách, televízií, billboardy, plagáty a mnoho ďalších. (2, s. 124,127) 

„Reklama je komunikace, během níž jeden subjekt nabízí svůj produkt, službu 

nebo ideu veřejnosti s cílem přimět ji ke změně postojů či nákupního chování. Táto 

nabídka se děje prostřednictvím masových médií a její zadavatel za zvášť 

vymezené místo v mediálním obsahu vetšinou platí.“ (11, s.152) 

Výrobca Spotrebiteľ

Výrobca Veľkoobchod Maloobchod Spotrebiteľ
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• Podpora predaja – je tvorená škálou krátkodobých podnetov, ktoré majú za 

úlohu podporiť ponuku výrobkov alebo služieb. Najčastejšie volenou formou 

podpory sú zľavy, zákaznícke karty, kupóny, bonusy a iné. Vďaka nim podnik 

dokáže stimulovať zákazníkov, aby produkty vyskúšali a tým rástol dopyt po 

produkte. Tieto formy však môžu ovplyvniť zákazníkov natoľko, že začnú 

vyhľadávať výhodné nákupy u konkurencie. (2, s. 127-128) 

• Public Relations – sa zakladá na vzájomných vzťahoch s rozličnými cieľovými 

skupinami. K vytváraniu vzťahov prispievajú komunikačné prostriedky pod 

skratkou PENCILS, ktorú tvoria začiatočné písmena komunikačných nástrojov. 

Skladá sa z publications (publikácie), events (akcie), news (novinky), community 

involvement activities (angažovanosť pre komunitu), identity media (prejavy 

vlastnej identity), lobbying activity (lobbystické aktivity) a social responsibility 

activities (aktivity sociálnych zodpovednosti).  Každý druh predstavuje hneď 

niekoľko nástrojov. Výdaje na public relations tvoria investície za účelom 

vytvorenia imidžu podniku a rozšíriť ho na cieľovom trhu. (2, s. 128-129) 

• Predajný personál – je jedinečným nástrojom, pretože pri predaji sa kladie dôraz 

na osobnosť predávajúceho, ktorý osobne komunikuje so zákazníkom. U predajcu 

záleží na skúsenostiach a zdvorilom vystupovaní a správaní. Pre predajný 

personál sú dôležité poznatky o ponúkaných produktoch a predstava samotného 

produktu zákazníkovi. Pri výbere z dvoch homogénnych produktov s rovnakou 

cenovou hladinou, dokáže predajca jediným faktorom presvedčiť zákazníka pre 

kúpu produktu svojej značky. (2, s. 130-133) 

2.7. SWOT analýza 

Predstavuje univerzálnu analytickú techniku, ktorá skúma úspešnosť podniku, 

prostredníctvom dôkladnej analýzy silných a slabých stránok organizácie. Tvorcom tejto 

metódy je Albert S. Humphrey, podľa ktorého, všeobecný princíp analýzy sa zakladá na 

stanovení podstatných faktorov vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku a ich 

vzájomnej interakcie. V konečnom dôsledku SWOT analýza vyjadruje princíp, akým 

významné silné a slabé stránky vplývajú na príležitosti a hrozby organizácie, a naopak. 

(7, s. 38-40) 
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Tvorba SWOT analýzy ako podrobného rozboru vonkajšieho a vnútorného prostredia 

podniku predstavuje časovo náročný proces. Prvým dôležitým krokom jej tvorby je 

definovanie predmetu analýzy, špecifikácia jej účelu a vymedzenie časového horizontu, 

teda obdobie za aké bude prostredie spoločnosti sledované. 

Vďaka kombinácii externých a interných vplyvov je možné ich rozdeliť na štyri typy 

výsledných stratégií: 

• WT (mini-mini) - v podniku dochádza k prevahe slabých stránok a hrozieb 

z externého prostredia, 

• WO (mini-maxi) - v podniku prevažujú slabé stránky ale naskytujú sa príležitosti 

z externého prostredia, 

• ST (maxi-mini) - podnik dominuje silnými stránkami ale z externého prostredia 

prichádzajú hrozby, 

• SO (maxi-maxi) -  v podniku sú v prevahe silné stránky a z externého prostredia 

sa mu naskytujú príležitosti. (3, s. 105) 

 

Obr. 8: SWOT analýza (Vlastné spracovanie podľa 7, s. 41) 

2.7.1. Vyhodnotenie analýzy SWOT maticou plus/mínus 

Pre výber vhodnej marketingovej stratégie sa často využíva analýza párového 

porovnávania, ktorá využíva výsledky analýzy SWOT. Napomáha určiť priority 

strategických postupov, vyplývajúcich zo zisteného poradia silných, slabých stránok, 

príležitostí  a hrozieb podniku. (9, s. 67) 



29 

 

3. ANALYTICKÁ ČASŤ  

V tejto kapitole je podrobne analyzovaný súčasný stav podniku, v ktorého stručnom 

úvode je základná charakteristika, údaje o založení a organizačná štruktúra podniku. 

Súčasťou analýz je vnútorná a vonkajšia analýza prostredia pomocou analýzy STEP, 

analýza trhu a analýzy konkurencie s použitím Porterovej analýzy piatich síl. Na základe 

informácií z predchádzajúcich analýz je vyhotovená SWOT analýza. 

3.1.  Charakteristika spoločnosti 

Cyklo Cibulka bola prevádzka známa pod názvom „Cyklosport Cibulka“ už od roku 

1995, ktorú založil otec momentálnej majiteľky, Vít Cibulka. V priebehu 25 rokov 

existencie obchodnej jednotky, prešla predajňa mnohými zmenami či už zmena 

predajného miesta, vybudovanie vlastného obchodného priestoru na momentálnej adrese 

alebo prispôsobovanie sa moderným trendom a zavádzanie produktov do predajne mimo 

cyklistického odvetvie ako je doplnková strava pre športovcov. Obchodná jednotka 

taktiež disponuje vlastným servisným priestorom, ktorý je autorizovaný od predávanej 

značky bicyklov Pells Distribution s.r.o., a je známy hlavne vďaka svojej odbornej 

znalosti so samotným servisom bicyklov a ich komponentov. Ako jediný servis dokáže 

repasovať tlmiče a vidlice značky Fox v celom Brne za pomerne krátky čas do siedmych 

dní. Obchod disponuje tiež vlastným parkovacím miestom.  

V obchode sú v ponuke bicykle značky Pells Distribution s.r.o., čo je vlastne domáca 

značka z Brna, ktorá sídli v Maloměřicích. Ďalej je to slovenská značka CTM, jednotka 

na Slovenskom trhu v predaji bicyklov. V predajni je tiež možná dostupnosť bicyklov 

značky Superior, ktoré sú dostupné len v minimálnom množstve priamo v predajni a 

väčšinou sú objednávané len s požiadavku zákazníka. V predajni je možné si reálne 

vyskúšať každý kus vystaveného bicykla, ku ktorému dostáva zákazník detailný popis o 

produkte, osobné rady čo sa týka výberu správnej veľkosti, a výbavy bicykla. V oblasti 

sortimentu sa v predajni nachádza široká škála produktov, rôznych značiek pre 

uspokojenie potrieb rôznych zákazníkov. Súčasťou sortimentu je aj cyklistické oblečenie 

od ponúkaných cyklistických značiek ale aj iných. Predajňa disponuje vlastným 

servisným stojanom, ktorý umožňuje predajnému personálu aby si samy dokázali 

pripraviť nakúpené bicykle na predaj, prípadné opravy a nastavenia bicyklov do 

perfektného stavu. S tým sú spojené samozrejme drobné opravy, ktoré robí sám personál 
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obchodu pre vyššiu spokojnosť zákazníkov. V tomto prípade je obchod samozrejme 

ochotný vypožičať náradie zákazníkom, ktorí by potrebovali využiť stojan a náradie na 

údržbu a servis vlastných bicyklov. V predajni je zavedený taktiež vlastný kompresor, 

pre jednoduchšie dofukovanie kolies bicyklov, ale aj kolies áut zákazníkom, ak to je 

potrebné. Cyklo Cibulka má vo svojej ponuke veľa českých značiek či už samotný Pells 

Distribution s.r.o., ktorý im dodáva bicykle a svoj sortiment ale aj menej známe značky 

na českom trhu ako napríklad Jersey made with love, ktorým sa snaží dávať priestor na 

uchytenie sa na českom trhu. Taktiež už svetovo známe české značky ako Mitas. V 

záujme obchodu je ponúknuť zákazníkovi kvalitný a cenovo dostupný sortiment, ktorý 

vyberajú samotní predajcovia v obchode na základe požiadaviek zákazníka. O sortimente 

je personál riadne zaučený aby mohol poskytnúť zákazníkovi to, čo potrebuje. 

3.2.  Základné údaje 

Tab. 1: Základné údaje o podniku (Vlastné spracovanie) 

Názov spoločnosti 
Cyklo Cibulka  

Logo spoločnosti 

 

Právna forma 
Fyzická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona 

Adresa spoločnosti 
Čichnova 1314/2, 624 00, Brno – Komín  

Doplňujúce údaje 
IČ: 04840992 

DIČ: CZ8558214214 

Kontaktné údaje 
+420 541 260 402 / +420 723 371 709 

kolacibulka@seznam.cz 

 

3.3.  Organizačná štruktúra podniku 

V podniku figuruje jednoduchá líniová organizačná štruktúra, kde každý podriadený má 

iba jediného nadriadeného. Majiteľka podniku sa nachádza na úplnom vrchole líniovej 
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štruktúry, pod ktorú spadá vedúci pracovník. Pod vedúcim pracovníkom pracuje zbytok 

brigádnikov. 

 

Obr. 9: Organizačná štruktúra spoločnosti Cyklo Cibulka (Vlastné spracovanie) 

3.4. Analýza vonkajšieho prostredia 

V tejto časti bakalárskej práce je analyzované vonkajšie prostredie spoločnosti, 

prostredníctvom vhodných nástrojov STEP analýzy pomocou ktorej, bola komplexne 

posúdená aktuálna situácia v akej sa verejnosť nachádza, z pohľadu sociálnych, 

technologických, ekonomických a právnych faktorov na podnikanie vybranej spoločnosti 

Sociálne faktory 

Česká republika mala ku dňu 30.9.2019 10 681 161 obyvateľov. Zo štatistických 

záznamov obyvateľov sa k 1.1.2019 , Brno-město obývalo 380 681 obyvateľov z toho 

184 048 mužov a 196 633 žien v priemernom veku 43 rokov čo je takmer rovnaký vekový 

priemer ako v celej republike. (19)  

Tab. 2: Veková štruktúra a zamestnanosť v okolitých mestských častiach podniku (Vlastné spracovanie) 

 

Majiteľ 
podniku

Vedúci 
pracovník

Brigádnik Brigádnik
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Informácie o športovej aktivite obyvateľstva vychádzajú z posledných prieskumov EHIS 

z roku 2014, kedy sa registrovalo najviac športovo aktívnych ľudí vo veku 15-24 rokov, 

počet športujúcich bol približne 68%. Celkový počet fyzicky aktívnych ľudí sa vyšplhal 

na necelú tretinu obyvateľstva. Prognóza športovo aktívnych ľudí, závisí na vekovej 

štruktúre obyvateľstva. Najväčší záujem o šport majú ľudia pred dosiahnutím 35 rokov 

života, kedy športuje viac ako polovica obyvateľstva. S pribúdajúcim vekom počet 

športovo aktívnych ľudí klesá. Najmenej aktívni sú ľudia po 65 rokoch. Prekvapivým 

číslom sú však športovo aktívni ľudia nad 75 rokov z ktorých stále športuje 5,6% 

populácie. (20) 

 

Graf 1: Vývoj obyvateľstva v Českej Republike (21) 

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvateľov mesta Brno (37) 
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Obr. 10: Veková štruktúra obyvateľstva (22) 

 

Obr. 11: Veková štruktúra obyvateľstva (37) 
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Údaje získané z posledného prieskumu EHIS (2014) taktiež hovoria o využití bicykla ako 

prostriedku dopravy, nie ako voľnočasová aktivita. Prieskum ukazuje že až 35,5% 

populácie používa bicykel raz za týždeň. Najčastejšie využívajú formu dopravy na bicykli 

muži (40%) na rozdiel od žien (31%).  

 

Obr. 12: Čas strávený na bicykli v rámci dopravy (23) 

Technologické faktory 

Sú faktormi, ktoré v cyklistike hrajú významnú rolu, keďže typ konštrukcií rámov 

a komponentov stále napreduje. Roky vývoja komponentov ako napríklad prevodník 

alebo kotúčové brzdy sa stali neodmysliteľným trendom. U prevodníkov sa stále usiluje 

o ponechanie len jedného kolieska, ktoré sa vyrábajú s čo najmenšou hmotnosťou za 

pomoci rôznych druhov postupov a použitého materiálu.  

Pri radení bicykla sa v momentálnej vrcholovej cyklistike usádza nový trend v podobe 

elektronického radenia. Presnosť a jednoduchosť radenia dosiahla novú a efektívnu 

úroveň. (24) 

Moderný trend udáva aj ďalšiu špecializáciu vo výbere technologického materiálu 

komponentov, je ním karbón. Karbón je ľahší materiál ako hliník a v cyklistike sa hľadí 

najme na pevnosť a váhu. Z karbónu sa v dnešnej dobe dajú vyskladať takmer všetky 

komponenty bicykla, od kolies cez sedlá až po rámy. Tento trend má však aj svoje 

nevýhody, ktoré sa odrážajú napríklad na vysokých cenách za karbónové komponenty, 

sú síce pevné a ľahké ale zároveň sú krehké a dajú sa prasknúť, vtedy je nutné karbónové 

diely opraviť, čo znamená mesačné čakania na poradovník a vysoké ceny za opravy. 

V súčasnej dobe však kvôli pandémii spôsobenej šírením vírusu COVID-19 mnohé 

dodávateľské subjekty pre firemných dodávateľov Cyklo Cibulka, prevažne z Číny boli 

nútené svoje továrne a výrobné činnosti pozastaviť. V dôsledku toho nemohli byť dodané 
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určité objednávky nových modelov 2020  načas a v dohodnutých termínoch. (25) 

Ekonomické faktory  

Z hľadiska českej ekonomiky vyplýva z posledných analýz v októbri 2019, že ekonomika 

pokračuje v raste. Tento rast zahrňuje aj rast HDP, ktoré sa medziročne zvýšilo o 2,8%. 

Tento vývoj sa podarilo dosiahnuť aj napriek oslabenému zahraničnému trhu a rastúcim 

neistotám externého prostredia.  

Hrubý domáci produkt predstavuje peňažné vyjadrenie celkovej hodnoty statkov 

a služieb novo vytvorených v sledovanom období na určitom území. Slúži pre stanovenie 

výkonnosti ekonomiky. Výpočet HDP dokážeme stanoviť produkčnou, výdajovou 

a dôchodkovou metódou. (26) 

 

Graf 3: Štvrťročný vývoj HDP v minulých rokoch v Českej Republike (27) 

Miera inflácie sa vyjadruje pomocou indexu spotrebiteľských cien. Je potrebné udať 

jednoznačné obdobie, na ktoré sa miera inflácie uvádza a k nemu základ s vymedzeným 

obdobím, s ktorým sa bude porovnávať. Priemerná ročná miera inflácie roku 2019 bola 

2,8%.  
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Graf 4: Miera inflácie vyjadrená prírastkom indexu spotrebiteľských cien k mesiacom minulých rokov (28) 

Priemerná mesačná mzda v druhom štvrťroku vzrástla o 4,3%. Za posledné roky sa 

z pohľadu miezd vyznačujú rýchlym rastom. Výška priemernej mzdy tak dosiahla 

v druhom štvrťroku 2019 až 34 105 korún. Čo je o 2 290 korún viac ako v rovnakom 

období predchádzajúceho roku. Túto priemernú mzdu však nedosiahnu až dve tretiny 

zamestnancov. (29) 

 

Graf 5: Medziročný vývoj priemernej mzdy v Českej Republike (30) 
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Miera nezamestnanosti v Českej republike momentálne dosahuje najnižšiu hodnotu za 

posledných 25 rokov. V januári roku 2020 bola miera nezamestnanosti na 2%. 

K momentálnej situácii s prebiehajúcou pandémiou sa však toto číslo môže líšiť z dôvodu 

uzatvárania prevádzok počas vyhláseného núdzového stavu, ktorý môže určité podniky 

donútiť k prepúšťaniu.  

 

Graf 6: Medziročný vývoj nezamestnanosti v Českej Republike (31) 

Právne faktory 

Dňa 27. novembra 2019 vydal Európsky parlament a Rada Európskej únie nariadenie, 

ktoré mení smernicu 2014/65/EU a nariadenie č.596/2014, pokiaľ sa jedná o podporu 

využívania trhov pre rast malých a stredných podnikov. Úprava sa snaží docieliť prístup 

malým a stredným podnikom na kapitálové trhy. Ide hlavne o nadmernú administratívnu 

činnosť, ktorá je záťažou malých a stredných podnikov. Nadobudnutie platnosti platí od 

dňa 31. decembra 2019, s výnimkou článku 1, ktorý bude platný od 01. januára 2021. 

(32)  

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou a vyhlásením núdzového stavu v Českej 

republike sa od 27. apríla 2020 zakazuje maloobchodný predaj a prevádzka služieb 

mnohých odvetví. Do tejto skupiny však s výnimkou nezapadá predaj bicyklov a ich 

servis a tak môže naďalej prevádzkovať svoje služby. To však jedine za prísnych 

hygienických podmienok a opatrení v podniku o maximálnom počte zákazníkov 

v predajni, rozostupe 2 metre medzi zákazníkmi, s povinnosťou nosiť rúško v predajni 

a dezinfekcie rúk. V rámci opatrení vláda nariadila obmedzenie voľného pohybu na 
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verejných miestach v maximálnom počte 10 ľudí, to platí aj pre spoločne športujúcich 

športovcov, ktorí však vo vnútorných priestoroch musia nosiť aj rúško alebo inú pokrývku 

dýchacích ciest a odstupom 2 metre, neplatí pre vonkajšie aktivity. (34) 

Medzi významné pozitívne zmeny z pohľadu malých a stredných podnikov patrí chystaná 

zmena v odpočtoch na výskum a vývoj o definíciu rodinného podnikania s cieľom 

podporiť tento segment. Pre živnostníkov prichádza najväčší prínos opätovné navrátenie 

maximálneho limitu príjmu na použitie výdajových paušálov na 2 milióny korún. 

Za najnegatívnejšie postoje voči malým a stredným podnikom sa vníma zrušenie 

karenčnej doby, čo bude v dobe nedostatku pracovných síl mať dopad na všetkých 

zamestnávateľov. Pre najmenších živnostníkov padá ťarcha na trvalo vzrastajúcich 

zálohách na sociálne a zdravotné poistenie so súčtom vyše 55 000 korún ročne. (35) 

Karenčná doba znamená hrozbu pre zamestnávateľov, ktorá značí že budú musieť svojim 

zamestnancom platiť náhradu mzdy už od prvého dňa dočasnej práce neschopnosti a to 

až do štrnástich dní. Pre zamestnávateľa to znamená úsporu, ktorá ale nestačí ani na 

úhradu dvoch dní dočasnej práce neschopnosti jedného zamestnanca ročne. S týmto 

rizikom sa taktiež spája aj možnosť, že bude zamestnanec za rok práce neschopný 

opakovane viac ako tri dni. Teda tieto náklady budú musieť zamestnávatelia hradiť 

z vlastných zdrojov. (36) 

3.4.1. Zhrnutie analýzy STEP  

Tab. 3: Vyhodnotenie analýzy STEP (Vlastné spracovanie) 

 
Sociálne 

prostredie 

Technologické 

prostredie 

Ekonomické 

prostredie 

Právne 

prostredie 

Príležitosti 

Vysoký 

záujem 

u mladých 

ľudí 

Nové druhy 

technológií 

Rast kúpnej 

sily 

Podpora 

Európskej 

Únie 

Rast 

užívania 

bicyklov ako 

spôsob 

dopravy 

Záujem 

o moderný 

dizajn 

Rast HDP 

Definícia 

rodinného 

podnikania 
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Hrozby 

Starnutie 

obyvateľstva 

Vysoké 

náklady na 

nové modely 

Rast inflácie 
Rast záloh na 

SaZ poistenie 

 

Oneskorené 

dodávky 

nových 

modelov 

bicyklov 

Nezamestnan

osť z dôvodu 

pandémie 

Zrušenie 

karenčnej 

doby 

3.5. Analýza trhu 

Podnik Cyklo Cibulka sa nachádza na dokonale konkurenčnom trhu, v ktorom pôsobí 

veľa malých či veľkých podnikov. Preto na trhu dochádza vo veľkej miere ku 

konkurenčnému boju o potencionálnych zákazníkov z dôvodu takmer identického tovaru 

a ponúkaných služieb. Štruktúra trhu pozostáva z veľkého počtu predávajúcich a rovnako 

aj veľkého množstva kupujúcich.  

Tržná sila podniku nie je veľmi silná, pretože sa v odvetví nachádza veľký počet firiem 

a podnik s malou predajňou a obmedzenou ponukou značiek bicyklov nedokáže 

formovať cenu produktov, množstvo výroby a ani kontrolovať trh.  Vďaka momentálnej 

situácii s pandémiou a obmedzením pohybu osôb na verejných priestranstvách, však 

vzrástol dopyt po bicykloch a cyklistickom tovare. 

Momentálne trendy podnik Cyklo Cibulka splňuje a to v podobe ponuky elektro-

bicyklov, ktoré sú momentálne na trhu dosť populárne. Vďaka nim vzbudzuje atraktivitu 

u potencionálnych zákazníkov voči iným konkurenčným podnikom. 

3.5.1. Cieľový zákazník 

Cieľovú skupinu zákazníkov podniku Cyklo Cibulka môžeme rozdeliť medzi tri základné 

kategórie: 

• Cyklisti na športovej úrovni 

• Cyklisti  

• Príležitostní cyklisti 

Každá skupina ma svoje charakteristické správanie, požiadavky a intenzitu návštevy 

predajne.  
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Cyklisti na športovej úrovni - sa radia medzi typ zákazníkov s príležitostnými nákupmi, 

ktoré však obsahujú vysoké požiadavky na kvalitu. V tomto prípade sa jedná o rôzne 

druhy bicyklov na špecifické použitia ako sú cestné, horské, zjazdové a podobne. Typy 

komponentov vyberajú v  špičkovej kvalite s dôrazom na nízku hmotnosť, kvalitné 

cyklistické oblečenie a obuv. Vysokú rolu hrajú aj trendy v modernej cyklistke. Čo sa 

týka servisu, väčšinou býva dlhší ako býva zvykom, pretože zákazníci požadujú 

špecifické komponenty od rôznych dodávateľov. Vrcholoví cyklisti majú záujem aj 

o výživovú a doplnkovú stravu pre športovcov.  Pri tomto type servisu sú úkony na 

opravu a údržbu oveľa zložitejšie a namáhavejšie. Po príležitostnom nákupe alebo servise 

však nemajú problém uhradiť náklady na diely či prácu, patria tu hlavne ľudia do 35 

rokov. 

Cyklisti – predstavujú skupinu ľudí, ktorí majú doma bicykel bežného horského typu, na 

rôzne použitie či už na cestách alebo v teréne. Sú pravidelnými zákazníkmi v predajni, 

pretože ich počet návštev tvorí najväčšiu časť. Prichádzajú často s požiadavkami na 

drobný servis svojich bicyklov alebo doplnenie nejakých komponentov k svojmu bicyklu. 

U tohto typu zákazníka je už vyšší dôraz na cenu bicyklov a produktov, s ktorým vždy 

pomôže skúsený personál pri výbere strednej cesty s dôrazom na využitie, kvalitu a cenu. 

Tento druh zákazníka tvorí najvyšší podiel pri predaji bicyklov, komponentov a počtom 

servisov. V tejto kategórií nájdeme cyklistov od útleho veku až po vysoké vekové 

kategórie. 

Príležitostní cyklisti – dá sa ich charakterizovať ako menej navštevujúcich cyklistov, 

ktorí však do predajne zavítajú len občas, k drobným úpravám aby ich bicykle boli 

funkčné. Neberú vysoký ohľad na stav ale skôr na funkčnosť bicykla. Neriadia sa 

trendami a vždy prídu len za tým, čo potrebujú. Ich nákupy nie sú vysokým podielom 

tržieb, no stále tvoria určité množstvo príjmu podniku.  

Vnímanie zákazníkov treba charakterizovať z geografického hľadiska pretože takmer 

všetci zákazníci pochádzajú z Brna alebo okolia, pri špecifikácií primárne pochádzajú 

z okolia predajne ako Brno-Komín, Královo pole a Bystrc. 

3.6. Analýza vnútorného prostredia 

Podnik Cyklo Cibulka sa rozhoduje a odvíja na základe ročného plánu a nemá 

zadefinované žiadne dlhodobé marketingové stratégie alebo ciele. Podnik sa snaží dbať 
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na svojej dobrej povesti s poskytovaním kvalitných služieb, bicyklov a sortimentu za 

rozumnú cenu. 

3.6.1. Analýza zdrojov 

Hmotné zdroje  

Podnik Cyklo Cibulka disponuje vlastnou predajňou, ktorú si v minulosti obchodná 

jednotka sama vybudovala. Medzi dôležitú časť hmotného majetku patrí dodávka VW 

transportér, vďaka ktorému si vie zabezpečiť rýchle dodanie zásoby bicyklov od 

dodávateľa značky Pells Distribution s.r.o., sídliacom v rovnakom meste. Toto vozidlo 

podlieha značnému opotrebovaniu, keďže je v prevádzke pravidelne. Taktiež je 

využívané v prípade, že je potrebné rýchle dodanie tovaru od iných dodávateľov v rámci 

mesta.  Ďalej firma disponuje vlastným počítačom a notebookom, ktorý je nevyhnutný či 

už k samotnému predaju, objednávkam tovaru, prehľadu skladových zásob 

u dodávateľov a podobne. Spoločnosť disponuje kompletným vybavením na všetky 

potrebné úkony týkajúce sa servisu a montáže bicyklov. Čo sa týka náradia sa podnik 

usiluje o zachovanie najmodernejšieho vybavenia ako je stojan na ukotvenie bicykla 

v priebehu montáže. Ručné náradie sa po prípadnom opotrebení okamžite nahradí novým 

a plne funkčným. Náklady na toto vybavenie však nie sú veľké, keďže sa jedná o ručné 

náradie. Z pohľadu zariadení je v inventári podniku zaradený kompresor slúžiaci na 

plnenie vzduchu na požadovaný tlak. Tento stroj je pravidelne udržiavaný. V zimnom 

období sa v podniku ponúka servis lyží, pre ktoré disponuje podnik strojom na úpravu 

viazania. V súčasnej dobe podnik investoval len do drobného náradia. 

Nehmotné zdroje 

Za nehmotný zdroj podniku považujeme dobré meno, ktoré sa snaží podnik držať na 

vysokej úrovni vďaka ochote riešiť akúkoľvek požiadavku zákazníka. Ďalším aspektom 

je rýchli a kvalitný servis bicyklov čo tiež zveľaďuje meno podniku. Ďalej disponuje 

ekonomickým informačným systémom Cézar. V poslednom rade servis bicyklov 

disponuje autorizovaným označením pre servis bicyklov Pells v rámci garančných 

prehliadok. 

Ľudské zdroje 
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V rámci podniku momentálne pracuje iba jeden zamestnaný pracovník prevádzky. Táto 

osoba má niekoľko ročnú prax v cyklistickom obore a taktiež kvalifikáciu na prevádzanie 

servisných úkonov. V rámci kontaktu so zákazníkmi pôsobí dobrým a ochotným 

dojmom, čo potvrdilo už viacero zákazníkov. Tento vedúci pracovník sa taktiež stará 

o zásobovanie podniku a taktiež dohliada na správnosť fakturačných údajov a podobne. 

V prevádzke pracujú ďalší dvaja brigádnici, hlavne cez letné obdobie kedy je najviac 

práce. Títo brigádnici sú riadne zaškolený o ekonomickom informačnom systéme Cézar, 

dobrými zvykmi podniku a kvalifikačnou zručnosťou pre servis a montáž bicyklov. 

V rámci motivácie svojich zamestnancov sa raz ročne udeľuje bonus z počtu predaných 

bicyklov. 

Finančné zdroje 

Do zdrojov financovania podniku zaraďujeme všetky vlastné a cudzie zdroje. V súčasnej 

dobe môžeme konštatovať, že podnik je stabilný a jeho financovanie pokrýva z vlastných 

zdrojov. Z dôvodu obmedzenej veľkosti prevádzky tak nemôže využiť cudzie zdroje pre 

ďalší rozvoj ponúkaných značiek bicyklov a sortimentu. Firma podnikajúca podľa 

živnostenského oprávnenie nevyužíva jednoduché ani podvojné účtovníctvo. V roku 

2019 spoločnosť celkovo utŕžila podľa daňového priznania za celé obdobie 4 894 743 Kč 

a výdaje súvisiace s prímami boli 4 366 901 Kč. Výsledok hospodárenia, teda rozdiel 

medzi výdajmi a prímami boli 527 842 Kč. Tržby za zimné obdobie 2019-2020 boli vo 

výške 418 902 Kč.  

Tab. 4: Tržby v zimnom období (Vlastné spracovanie) 

Zimné obdobie Tržby za obdobie Tržby z predaja bicyklov 

2019 - 2020 418 902 Kč 314 641 Kč 

2018 - 2019 403 656 Kč 297 311 Kč 

2017 - 2018 378 054 Kč 257 590 Kč 

2016 - 2017 364 952 Kč 278 664 Kč 
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Graf 7: Vývoj tržieb v zimnom období (Vlastné spracovanie) 

 

Odhadované tržby pre zimné obdobie 2020 – 2021, vychádzajú z dát z predchádzajúcich 

zimných období. K odhadovaným tržbám musíme však počítať s faktom, že počas 

vzniknutej pandémie s ochorením COVID-19, vzrástol dopyt po bicykloch. 

Predpokladané tržby za zimné obdobie 2020 – 2021 činia 460 000 Kč. 

3.6.2. Štyri P 

Product  (Produkt) 

Cyklo Cibulka ako podnik ponúka širokú škálu sortimentu a doplnkov pre bicykle vrátane 

oblečenia a taktiež cyklistickej obuvi. Najdôležitejšiu časť z pohľadu obratu tvoria 

bicykle. Ponuku bicyklov tvorí prevažne rada horských bicyklov s predným odpružením 

čo je v modernom trende základom a líšiacim sa vo výbave. V rámci toho ponúka dve 

overené značky. Od oboch dodávateľov disponuje bicyklami pre všetky kategórie 

užívania od cestnej cyklistiky, horské, mestské a elektro. Vďaka širokej ponuke svojich 

dodávateľov vie podnik zabezpečiť ponuku pre všetky vekové kategórie. V zimnom 

období 2019 – 2020 podľa firemného systému bolo predaných 22 bicyklov. 

Najpredávanejšie bicykle za rok 2019 podľa firemného systému  

• Pells Razzer Pro9 – 33 kusov 

• Pells Razzer Elite – 19 kusov 

• Pells Razzer Comp9 – 15 kusov 
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Najpredávanejšie doplnky za rok 2019 podľa firemného systému 

• Duše značky Pro-T – 972 kusov 

• Otáčkomer značky Sigma – 147 kusov 

• Zámky značky ABUS – 131 kusov 

• Rukavice značky R2 – 124 kusov 

Price (Cena) 

Cenu svojich bicyklov podnik drží na odporúčaných cenách od svojich dodávateľov. 

Veľkosť zisku sa v rámci odporúčaných cien nelíši od ostatnej konkurencie,  ktorá ponúka 

rovnaké značky. V rámci starších modelov však podnik využíva akciové ceny z dôvodu 

potreby uvoľniť priestor pre nové modely bicyklov. Pre zákazníkov má pripravený 

vernostný program kedy po zakúpení prvého bicykla zákazník automaticky získava 5% 

zľavu na nákup ďalších bicyklov alebo sortimentu. Čo sa týka sortimentu v podniku sa 

ceny dajú mierne upraviť po konzultácii s vedúcim pracovníkom v prospech zákazníka 

ak sa podniku zdajú nadstavené ceny oproti nízkym nákupným cenám.  

Place (Distribúcia) 

V rámci distribúcie dbá podnik na svojich dodávateľov rovnako ako na svojich priamych 

zákazníkov. Vďaka tomuto spôsobu čerpá jednej z najväčších výhod od svojho hlavného 

miestneho dodávateľa Pells distribution s.r.o, a tou je ponuka dodania bicykla do 

„zapožičania“ čo znamená že za neho podnik nemusí zaplatiť dodávateľovi pokiaľ 

nedôjde k priamemu zakúpeniu so zákazníkom. Ak k tomu nedôjde môže podnik 

jednoducho vrátiť bicykel dodávateľovi. Druhým hlavným dodávateľom bicyklov je 

firma CTM, momentálny líder na Slovenskom trhu s cyklistikou. Dlhodobá dobrá 

spolupráca a vysoký odber produktov od firmy ABUS CZECH s.r.o., zaručila nižšie 

nákupnú ceny oproti konkurenčným podnikom.  

Promotion (Propagácia) 

Propagačnú sieť firmy Cyklo Cibulka tvoria prevažne sociálne siete a vlastná webová 

stránka. Spoločne sa usilujú o kontakt a informovanosť svojich zákazníkov o ponuke, 

akciách alebo dôležitých informáciách. Najviac používanou formou prezentácie 

produktov je portál Facebook, kde využíva propagáciu pomocou platenej reklamy. Svoju 

webovú stánku spustila do obehu len nedávno ale už s kompletnou ponukou produktov, 
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služieb a cien. V rámci servisu preferuje podnik telefonický dohovor priamo so 

zákazníkom. Cyklo Cibulka sa nachádza aj na stránkach svojich dodávateľov či už Pells 

Distribution s.r.o., alebo Jerseys made with love ako odberné miesto, kde si zákazníci ich 

produkty môžu vyskúšať. 

V rámci propagácie na sociálnych sieťach, prevažne u nižšej vekovej kategórie však 

chýba komunikácia alebo len akékoľvek vystupovanie podniku na platforme Instagramu. 

Túto sieť pozná asi každý mladý človek a je škoda že túto možnosť podnik Cyklo Cibulka 

doteraz nevyužíval na kontakt so zákazníkmi, propagáciu svojich ponúkaných produktov 

alebo platenej reklamy s oblasťou zameranou na mesto Brno. 

3.7. Analýza konkurencie pomocou Porterovho modelu 

V meste Brno sa nachádza viacero konkurenčných podnikov s rovnakým predmetom 

podnikania ako Cyklo Cibulka. S ohľadom na vysoký počet konkurenčných podnikov 

som sa rozhodol ich analyzovať podľa štyroch kritérií a to na základe: 

• Miesto predaja konkurenčných predajní 

• Ponúkané značky bicyklov 

• Cenová hladina ponúkaných bicyklov 

• Forma komunikácie so zákazníkmi 

Vďaka Porterovmu modelu a zadaným kritériám dokážem vyhodnotiť výhody 

a nevýhody konkurenčných podnikov v blízkom okolí a analyzovať mieru konkurencie 

schopnosti podniku Cyklo Cibulka. 

3.7.1. Konkurencia v blízkom okolí spoločnosti Cyklo Cibulka 

Vybrané konkurenčné podniky sa nachádzajú rovnakej alebo susedných mestských 

častiach mesta Brno. V analýze sú zahrnuté aj veľkoobchodné predajne, ktoré nie sú 

priamymi konkurentami z pohľadu lokality, ale ich konkurenčnú silu treba zhodnotiť.  

VK Cyklosport 

Konkurenčný podnik VK Cyklosport sídli blízko od podniku Cyklo Cibulka a to hneď 

v dvoch susedných mestských častí Brno-Žabovřesky a Brno-Bystrc čo priamo ohrozuje 

návštevnosť svojich potencionálnych zákazníkov z mestskej časti Brno-Komín. Vo svojej 

ponuke majú hneď štyri odlišné značky bicyklov ako Bianchi, Giant, Kellys a elektro 

bicykle značky Haibike. Diferenčné značky ponúkajú potencionálnym zákazníkom 
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možnosť voľby s ohľadom na kvalitu, dizajn a doplnkové služby. Cenová relácia 

ponúkaných bicyklov sa pohybuje na rovnakej cenovej hladine ako v podniku Cyklo 

Cibulka, to znamená že to nemusí byť rozhodujúcim faktorom nákupu. Formu svojej 

komunikácie so zákazníkmi rovnako udržiavajú cez sociálnu sieť Facebook a vlastnú 

webovú stránku. Za konkurenčnú výhodu VK Cyklosport celkovo považujem 

rôznorodosť ponúkaných značiek a dve kamenné predajne v blízkom okolí. (15) 

KOLA SVORADA 

Tento podnik vlastní v meste Brno hneď tri kamenné predajne a to hneď v susediacej 

mestskej časti Brno-Královo Pole a dve predajne v časti Brno-Štýřice. Vďaka veľkej 

vzdialenosti predajní v Brno-Štýřice nepovažujem za hrozbu prilákania zákazníkov 

z okolitých častí Brno-Komín Avšak predajňa v časti Brno-Královo pole predstavuje 

hrozbu prilákania potencionálnych zákazníkov. Tento podnik disponuje dvoma 

diferenčnými značkami Trek a Specialized. Značka Trek spadá do rovnakej cenovej 

kategórie ako značky ponúkané v Cyklo Cibulka. Značka Specialized však siaha vysoko 

nad mieru cenovej hladiny Cyklo Cibulka a to takmer na úroveň 350 000 korún za 

ponúkaný bicykel. Tieto vysoké ceny môžu byť výhodou pre Cyklo Cibulka ale naopak 

lákadlom pre zákazníka s vysokým štandardom. V závislosti na forme komunikácie so 

zákazníkom však napredujú. Vysoká kvalita webovej stránky ponúkajúcej E-shop vie 

prilákať zákazníkov aj mimo mesta Brna. Mimo sieť Facebook taktiež využíva platformy 

Instagram, kde pravidelne pridáva príspevky a udržiava sa v povedomí zákazníkov. 

V poslednom rade využíva platformy YouTube, kde na svoj kanál KOLA SVORADA 

TV nahráva svoje videá a prezentuje ponúkané bicykle. Celkovo sú KOLA SVORADA 

výrazným konkurentom už len vďaka svojej prezentácii a komunikácii so zákazníkom. 

Vďaka E-shopu a trom kamenným predajniam dokážu osloviť vysoké množstvo 

potencionálnych zákazníkov. (18) 

Koloprodite.cz 

Kolaprodite.cz predstavujú najbližšiu konkurenciu podniku Cyklo Cibulka sídliacu 

v rovnakej mestskej časti a vzdialenosťou necelí kilometer. Tento podnik má vo svojej 

ponuku 12 značiek bicyklov. Tento vysoký počet zohráva dôležitú úlohu 

v konkurenčnom boji, avšak ich dostupnosť na predajni nie je vysoká. Stratégia 

ponúkania väčšieho výberu značiek má za obeť ich skladnosť na prevádzke, kde sú len 
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v malom množstve a reálne ich nejde vyskúšať a obzrieť. Podnik rozširuje svoju ponuku 

aj o kolobežky a možnosti ich zapožičania. Tento výber týmto láka aj potencionálnych 

zákazníkov mimo cyklistického oboru. V rámci ponuky sa zameriavajú predovšetkým na 

detských cyklistov. Cenová relácia sa pohybuje na rovnakej hladine ako u Cyklo Cibulka. 

Formou komunikácie so zákazníkmi zvolili taktiež webovú stránku a stránku na 

Facebooku. Frekvencia pridávania príspevkov je však menej než jeden za týždeň. 

Celkové zhodnotenie podniku ako konkurencie vidím o možnosti veľkého výberu 

bicyklov avšak formou na objednanie a rozšírenie svojej ponuky na kolobežky pre iné 

účely dopravy alebo športu. (17) 

Cyklo LASL 

Tento podnik sídli vo vedľajšej mestskej časti Brno-Bystrc, a tým ohrozuje 

potencionálnych zákazníkov z blízkeho okolia Cyklo Cibulka. V rámci ponuky značiek 

taktiež disponuje diferenčnou značkou Rock Machine a Superior, ktorú však ponúka aj 

Cyklo Cibulka. Bicykle sa u konkurencie pohybujú taktiež v podobnej cenovej relácii ako 

je to u Cyklo Cibulka. Rozdiely preto zákazník môže nachádzať v dizajne, kvalite 

komponentov alebo doplnkových službách. Formou ich komunikácie je webová stránka, 

ktorá je však veľmi neprehľadná a na pohľad zastaralá a nevýrazná. Už tento aspekt môže 

ovplyvniť potencionálneho zákazníka. Na webe funguje aj E-shop, ktorý im rozširuje 

možnosť nákupu od potencionálnych zákazníkov mimo mesta Brno. Podnik má aj 

fungujúcu stránku na Facebooku, na ktorej sú však neaktívny a posledný príspevok bol 

nahraný v roku 2013. Čo uberá na príležitosti kontaktu so zákazníkom. Celkovo 

konkurenčnú výhodu hodnotím len výber inej značky a taktiež ich rozšírenie sortimentu 

o kolobežky. (16) 

Sportisimo, Decathlon, Sport Direct 

Tieto medzinárodné spoločnosti nie sú s ohľadom na vzdialenosť blízke spoločnosti 

Cyklo Cibulka ale ich zváženie treba zohľadniť a to už z viacerých dôvodov. Ich vysoký 

počet predajní, ponúkaného sortimentu aj mimo oblasť cyklistiky do rôznych športov 

umožňuje ponúkať bicykle za ceny, ktoré maloobchodné jednotky ako Cyklo Cibulka 

nedokážu zaobstarať za nákupné ceny. Túto výhodu získavajú vďaka obrovskému 

množstvu objednaných kusov bicyklov do predajní po celkom českom a svetom trhu. Ich 

formy komunikácie so zákazníkmi sú taktiež na vysokej úrovni v podobe letákov, reklám 
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v televíziách, rádiách, a všetkých sociálnych sieťach. Taktiež formou tvorby videí 

a podobne. Táto konkurencia priamo ohrozuje maloobchody, ktoré im dokážu oponovať 

jedine podobe udržiavania dobrého mena, kvality služieb a ochoty plniť priania svojich 

zákazníkov. (12, 13, 14) 

3.7.2. Kritické zhodnotenie okolitých konkurenčných predajní 

V kritickom hodnotení zohľadním mieru zadaných kritérií vybraných konkurenčných 

podnikov v blízkom okolí spoločnosti Cyklo Cibulka ale aj vzdialenejších 

veľkoobchodných predajní s ponukou bicyklov a doplnkov cyklistiky v Brne. Pre toto 

hodnotenie využijem bodové hodnotenie, v rozmedzí 1 až 5, kde 5 predstavuje 

najvýraznejšiu hrozbu a naopak 1 najmenej výraznú hrozbu a tým určím najsilnejšieho 

konkurenta v blízkom okolí. K vyhodnoteniu najvýraznejšej konkurencie sa 

veľkoobchodné predajne rátať nebudú, ale je potrebné zohľadniť ich silu. 

Tab. 5: Kritické zhodnotenie okolitých predajni (Vlastné spracovanie) 

Konkurenčný 

podnik 

Vzdialenosť 

konkurencie 

Ponuka 

konkurencie 

Cenová 

hladina 

Formy 

komunikácie 

Spolu 

VK Cyklosport 4 3 4 2 13 

KOLA 

SVORADA 
2 2 2 5 11 

Koloprodite.cz 5 3 2 2 12 

Cyklo LASL 2 2 3 1 8 

Veľkoobchody 1 5 5 5 16 

Z predošlej tabuľky sa mimo veľkoobchodné predajne dostal na prvú priečku VK 

Cyklosport čo značí, že je pre podnik Cyklo Cibulka najvýraznejším konkurentom 

v rámci maloobchodných predajní základe zadaných štyroch parametrov hodnotenia. 

Nikto z uvedených konkurentov okrem veľkoobchodných predajní neponúka sortiment 

k zimným športom. 

3.7.3. Hrozba vstupu potencionálnej konkurencie 

Odvetvie v ktorom podnik figuruje, predstavuje pri súčasnej situácii so zvýšeným 

dopytom bicyklov hrozbu. Preto je možný predpoklad k vstupu nových spoločností na trh 

a hlavne do oblasti Brno-Komín, kde zatiaľ podniká iba jedna konkurenčná spoločnosť s 
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cyklistikou. Proces začlenenia a úspešného vstupu na trh v tomto odvetví však treba 

zvážiť, pretože budovanie dôvery hodnej tváre podniku v cyklistike je náročný a zdĺhavý. 

Ak by však situácia nastala, podnik Cyklo Cibulka by nemala mať problém sa udržať na 

svojej pozícií, nakoľko už na trhu pôsobí dlhodobo a je overeným predajcom. 

3.7.4. Hrozba substitučných produktov v odvetví 

Z pohľadu substitučného produktu, z pohľadu fyzickej aktivity a spôsobu dopravy už 

existujú v podobe kolobežky, skateboardov a iných prostriedkov. V tomto substitučnom 

boji si však cyklistika vedie najlepšie, pretože prináša najlepšie druhy využitia 

a vlastnosti prostriedku. Poskytuje mnoho výhod ako sedenie, využitie na rôzne povrchy, 

jednoduchú ovládateľnosť a podobne. Hrozba však stále pretrváva v zlúčení všetkých 

výhod bicyklu so zapojením nových technologických trendov. 

3.7.5. Vyjednávacia sila odberateľov 

Za odberateľov podniku Cyklo Cibulka považujem priamych zákazníkov, ktorý 

predstavujú konečných spotrebiteľov. Trh s distribúciou bicyklov a cyklistických 

doplnkov je veľký a preto musí podnik generovať vysoké snaženie v poskytovaných 

službách a produktoch aby si udržala ale aj prilákala nových zákazníkov. Vďaka dlhému 

pôsobeniu na trhu ma Cyklo Cibulka za sebou už veľa procesov budovania lojálnych 

zákazníkov. Pútanie nových zákazníkov dokáže aj práve vďaka referenciám stálych 

zákazníkov.  

3.7.6. Vyjednávacia sila dodávateľov  

Dodávateľov podniku má Cyklo Cibulka množstvo, no väčšina z nich sú už dlhoroční 

partneri. Väčšina z nich sú dlhoročné fungujúce podniky a distribútori komponentov 

a tovaru. Medzi nich patrí spomínaný výrobca bicyklov Pells Distribution s.r.o., sídliaci 

taktiež v Brne preto sa stal kľúčovým dodávateľom bicyklov a sortimentu. Najnovším 

dodávateľom bicyklov sa stala Slovenská značka CTM, ktorá sa teší veľkému odberu 

v Cyklo Cibulka. Medzi svojich nových nemeckých dodávateľov zaradil podnik aj známu 

značku  a výrobcu pneumatík Continental, ktorá sa stala hlavným značkou plášťov 

v predajni vďaka vysokej kvalite. Druhým nemeckým dodávateľom celosvetovo známej 

značky ABUS, prijal podnik na základe kvality a zabezpečenosti ich produktov ochrany 

hlavy. Napriek vyššej cene sa Cyklo Cibulka zaradil medzi pravidelných odberateľov 

tejto značky. 
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Tab. 6: Príležitosti a hrozby podľa Porterovej analýzy (Vlastné spracovanie) 

Príležitosti  Hrozby 

Zvýšiť informovanosť zákazníkov Vznik novej konkurencie v blízkom okolí 

Rozšírenie ponuky bicyklov o iné typy  Ponuka substitučných produktov 

Rozšírenie ponuky sortimentu 

o SKIALPY lyže v zimnom období 

Strata výhod u dodávateľov 

3.8. Analýza SWOT 

Z predchádzajúcich analýz a súhrnu ich vyhodnotení som zostavil tabuľku silných 

a slabých stránok podniku Cyklo Cibulka a jeho príležitostí a hrozieb, ktorým čelí.  

Tab. 7: SWOT analýza (Vlastné spracovanie) 

Silné stránky Slabé Stránky 

Silný zástupca v maloobchodnom predaji 

bicyklov a cyklistických potrieb v Brne 

Nízka informovanosť zákazníkov 

Dobré meno u odberateľov Nízky rozpočet na marketingovú 

komunikáciu 

Distribútor domácej značky Pells 

a najsilnejšej značky na Slovenskom trhu 

CTM 

Nedostatočná reklama v iných častiach 

mesta Brna 

Kvalifikovanosť zamestnancov Nevyužívanie cudzích zdrojov 

Ľahká dostupnosť do predajne  

Vysoká kvalita služieb a ponúkaného 

sortimentu 

 

Príležitosti Hrozby 

Získavanie nových zákazníkov Legislatívne zmeny 

Investícia do online marketingu Strata stálych zákazníkov 
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Nový distribútor bicyklov s novým typom 

bicyklov 

Vstup konkurencie do oblasti 

Investícia do event marketingu Nárast inflácie 

Rozšírenie ponuky o nový druh produktu – 

lyže (SKIAPLY) 

 

3.8.1. Vyhodnotenie analýzy SWOT plus/mínus maticou 

Tab. 8. Matica plus/mínus (Vlastné spracovanie podľa 9, s. 68) 

 S – Silné stránky W – Slabé Stránky Suma Poradie 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 W1 W2 W3 W4 

O
- 

P
rí

le
ži

to
st

i 

O1 ++ ++ + + + + -- 0 - 0 5 1. 

O2 0 + 0 0 0 + + - - 0 1 4. 

O3 ++ 0 0 0 0 ++ 0 0 0 + 5 1. 

O4 0 ++ 0 0 0 0 0 + 0 0 4 2. 

O5 ++ 0 - 0 0 + 0 0 0 + 3 3. 

T
- 

H
ro

zb
y

 

T1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2. 

T2 - -- 0 0 0 0 - - 0 0 -5 1. 

T3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3. 

T4 - 0 0 0 0 - 0 0 0 + -1 3. 

Spolu 1 3 0 1 1 4 -2 -1 -2 3   

Vďaka analýze SWOT pomocou matice plus/mínus vieme na aké marketingové stratégie 

mal podnik Cyklo Cibulka zamerať. 

• Silný zástupca - podnik by mal naďalej pokračovať vo vedení podniku rovnako, 

pretože vďaka nemu prosperuje a stupňuje svoju pozíciu medzi stávajúcim 

maloobchodným podnikom. 

• Riziko straty stálych zákazníkov - podnik by sa v tomto ohľade mal zamerať 

a podporiť marketingové aktivity zamerané na komunikáciu so svojimi stálymi 
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zákazníkmi a tým predísť najväčšej hrozbe a zároveň využiť komunikáciu na 

prilákanie potencionálnych zákazníkov 

• Nový distribútor bicyklov – v tomto ohľade by podnik mal zvážiť rozšírenie 

o aspoň jedného nového distribútora, teda značky a typu bicyklov, ktoré sú mimo 

ponúkané značky u blízkej konkurencie najpredávanejšie. 

Na základe zostavenej analýzy SWOT a ich prevažujúcich faktorov, sa podnik nachádza 

v situácií SO (Maxi-maxi), ktorá poukazuje na to, aby podnik využíval svoje silné stránky 

na využitia viacerých naskytovaných sa príležitostí z vonkajšieho prostredia. 
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4. VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Z informácii vyplývajúcich z predchádzajúcich častí práce je možné navrhnutie 

a následné zhotovenie marketingového plánu.  Vďaka zhotoveným analýzam sú 

navrhnuté riešenia dosiahnutia stanovených cieľov práce. Marketingový plán sa orientuje 

na nasledujúce zimné obdobie od 1. septembra 2020 do 28. februára 2021. Navrhované 

riešenia a ich realizácia sú kryté finančnými zdrojmi podniku. 

Výsledky SWOT  analýzy ukázali, že najvhodnejšie riešenie pre podnik Cyklo Cibulka 

predstavuje stratégia Maxi-maxi. Podnik by mal teda využiť svoje silné stránky, ktorými 

disponuje aby tým využil svojich naskytovaných príležitostí zistených na základe analýzy 

SWOT.  Výsledky analýzy SWOT potvrdzujú fakt, že by sa mal podnik predovšetkým 

zamerať na zlepšenie komunikácie so zákazníkom, upevniť vzťahy a tým predísť strate 

stálych zákazníkov, a rozšíriť portfólio o nových potencionálnych zákazníkov. 

Cieľovú skupinu, na ktorú by sa podnik Cyklo Cibulka mal zamerať, predstavujú ľudia 

vo veku od 15 do 35 rokov. Táto vymedzená skupina mužov aj žien predstavuje najväčší 

možný dopyt po bicykloch, vďaka tomu, že sa jedná o najviac športovo aktívnych ľudí.  

V meste Brno, kde podľa posledných prieskumov v sčítania obyvateľstva podľa veku a 

miesta bydliska, žije v lokalitách Brno-Komín, Královo pole a Bystrc v rozmedzí 15 až 

35 rokov viac ako 60 000 obyvateľov. Podľa prieskumov, zo športovo aktívnych ľudí do 

35 rokov, športuje viac ako polovica obyvateľov. Potenciál pre kúpu bicykla je teda 

vysoký a to už z viacerých dôvodov, ako rekreačné jazdenie na kultúrne miesta, športové 

využitie alebo dopravný prostriedok, čo podľa prieskumov využíva až 35% obyvateľov. 

Z tohto vysokého počtu 30 000 športovo aktívnych ľudí sa vzhľadom na maloobchodnú 

predajňu budeme usilovať minimálne o 3 500 potencionálnych záujemcov.  

4.1. Marketingové ciele 

Základné marketingové ciele podniku Cyklo Cibulka predstavujú: 

• Zvýšenie objemu predaja bicyklov v zimnom období o 50% oproti roku 2019 

• Vytvorenie marketingovej kampane pre nadchádzajúce zimné obdobie 

• Pravidelné spravovanie aktuálnych sociálnych sietí a realizácia platenej reklamy 

na platforme inej sociálnej siete 
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Keďže, primárnym cieľom tejto práce je zvýšenie objemu predaja bicyklov v zimnom 

období, jedným z možných riešení je rozšírenie ponuky o nový typ bicykla Fat bike. 

Ďalšou navrhovanou možnosťou riešenia je zlepšenie úrovne komunikácie so zákazníkmi 

prostredníctvom spomínaných sociálnych sietí, súťaží  a akciových zliav, ktoré sú 

súčasťou marketingovej kampane.  

4.2. Marketingová stratégia 

Vďaka stanoveným cieľom v predošlej kapitole určíme nástroje, ktoré budú ovplyvňovať 

zákazníka po jeho fyzickej ale aj psychickej stránke. Podnik sa bude snažiť predviesť 

svojim zákazníkom, že aj zimné obdobie sa dá využiť v cyklistike a toto obdobie taktiež 

využiť pre zvýhodnené nákupy. Informácie budú zákazníkom zdieľané na sociálnych 

sieťach a webovej stránke spoločnosti. Výhodné ponuky nákupu a súťaž o vecnú cenu 

spolu s rozšírenou ponukou bude mať za úlohu dosiahnutia stanovených cieľov. 

Product (Produkt) 

Podľa výsledkov objemov predaja bicyklov v minulých rokoch sa najpredávanejším 

modelom z oboch ponúkaných značiek stal Pells RAZZER PRO9 či už v LADY 

variante alebo klasickej. Tento model sa každoročne upravuje v rámci komponentov 

a dizajnu. Pre zákazníka je tento model cenovo najvýhodnejší vzhľadom na komponenty, 

ktoré poskytuje. Cieľom na nasledujúce obdobie preto bude, zvýšiť propagáciu tohto 

modelu bicykla. Súčasťou stratégie je taktiež zaradiť staršie modely z roku 2019 a nižšie 

s doplnkovou výbavou a dostať ich do povedomia zákazníkov. 

Price (Cena) 

Spolu s kvalitatívnou stránkou bicykla predstavuje cena zväčša rozhodujúci faktor pri 

výbere. V zimnom období, kedy je dopyt po bicykloch na minime musí podnik 

stimulovať rozhodovanie zákazníka pomocou zľavy. Za stratégiu teda navrhujem zlacniť 

bicykle s predajnou cenou do 25 000 Kč o 5% z predajnej ceny a bicykle nad túto sumu 

o 10%. Navrhované zľavy stále ponúkajú podniku zarobiť na svojich bicykloch napriek 

nízkemu dopytu a tým zvýšiť objem jeho predaja. V rámci zliav cyklistických doplnkov 

taktiež navrhujem zníženie ceny produktov v rámci pripravovaného Cyklo Adventu o 5 

až 10%. 

Place (Distribúcia) 
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V súčasnej dobe v podniku funguje iba jediný druh predaja, a to v rámci svojej 

prevádzky. Podnik disponuje svojou webovou stránkou s ponúkaným sortimentom, avšak  

tovar si nemožno objednať nikam okrem predajne. V rámci tohto by v budúcnosti mohol 

podnik zvážiť formu e-shopu, a tým rozšíril svoje možnosti predaja mimo mesto Brno, 

a tým sa aj vyrovnal konkurenčným predajniam. Táto forma by taktiež prispela k cieľom 

podniku zvýšiť objem predaja bicyklov. Realizácia e-shopu na mieru podľa vlastných 

požiadaviek z prieskumu vychádza od 45 000 Kč a 590 Kč za jeho mesačný paušál za 

spravovanie a administráciu. Pre túto investíciu by mohol podnik zvážiť využitia cudzích 

zdrojov v podobe úveru z banky.  

Promotion (Propagácia) 

V podniku Cyklo Cibulka sa stretávame s nevyužitím dostupných zdrojov komunikácie 

a propagácie svojich produktov. Cieľom spomínaného marketingu na sociálnych sieťach 

je byť v pravidelnom kontakte so zákazníkom, stále aktualizovať momentálnu ponuku 

a výhodné nákupy pre stimuláciu potencionálnych zákazníkov a rozširovania povedomia 

o svojej značke. Taktiež rozšíriť svoje portfólio na sieť Instagram alebo YouTube formou 

krátkych náučných videí. V rámci cieľovej skupiny preto naberá táto komunikácia na 

dôležitosti pretože stále viac a viac ľudí trávi svoj čas sledovaním ponúk na internete 

a sociálnych sieťach. Ak sa v rámci budúcnosti firma rozhodne realizovanie e-shopu sa 

bude musieť zamerať na svoj online marketing, kde treba analyzovať kľúčové slová 

a popis, ktorý pomáha pri vyhľadávaní. Svoj e-shop však podnik musí sledovať 

a analyzovať a na to je vhodné využiť Google Analytics, ktorý slúži ako nástroj sledujúci 

návštevnosť stránky a podobne.  

4.3. Plánované zmeny 

Pre dosiahnutie uvedených cieľov je nutné v podniku Cyklo Cibulka naplánovať činnosti, 

vďaka ktorým ich môžeme naplniť. 

Prvou nutnou zmenou v podniku, bude založenie účtu na sociálnej sieti Instagram, ktorá 

mala už v septembri 2019 cez 2 275 000 užívateľov v Českej republike. Tento krok bude 

predstavovať  priamu cestu k svojim potencionálnym zákazníkom. Založenie účtu a jeho 

vlastné spravovanie je zadarmo, pričom svoje príspevky je možné posilniť platenou 

reklamou. V rámci tejto možnosti si podnik určí účel propagácie, prepojenie na webovú 

stránku alebo odkaz na fotografie a videá. Svoj okruh užívateľov môže limitovať na vek 



56 

 

do 35 rokov a výberom lokality pre mesto Brno. V rámci záujmov sa dá nastaviť aj šport 

alebo cyklistika. Jej cena sa vypočíta vždy podľa zadaných parametrov, ktorá však nikdy 

neprekročí zadaný rozpočet. Minimálny denný rozpočet je 25 Kč. Túto reklamu následne 

naplánujeme na zadané obdobie od 1. októbra 2020 do 28. februára 2021. Rovnaký krok 

podnik podstúpi na svojom fungujúcom profile na Facebooku. Na oboch sieťach 

navrhujem pravidelné pridávanie príspevkov minimálne trikrát do týždňa, čo je podľa 

prieskumov optimálne množstvo, kedy sa dostávate do povedomia svojich fanúšikov na 

sociálnych sieťach.  

Ďalším návrhom je príprava marketingovej kampane v zimnom období s nadväznosťou 

na sviatky v zimnom období. Od 1. decembra do 24. decembra bude vytvorený adventný 

kalendár zliav. To znamená, že každý deň v tomto intervale bude v podniku nejaký druh 

sortimentu alebo staršieho modelu bicykla vo výhodnej zľave 15-20 %, v závislosti od 

predajnej a nákupnej ceny produktu a zľava bude platiť len v daný deň. Vybrané produkty 

budú na zvážení vedenia podniku. Ak zľava padne na sviatok alebo nepracovný deň,  

zľava sa presunie na najbližší pracovný deň, bez omeškania nasledujúcich zliav. Týmto 

sa zľavy na produkty z nedele presunú k pondelkovým zľavám alebo najbližšiemu 

pracovnému dňu. Hlavnou úlohou tohto kalendára je prilákanie stálych, ako aj 

potenciálnych zákazníkov do predajne, kde sa naskytuje možnosť k dodatočnému predaju 

bicyklov. 

Formu súťaže o vecnú cenu navrhujem ako ďalší spôsob prilákania zákazníkov do 

predajne. V tomto ohľade je navrhnutá novoročná súťaž o bicykel v hodnote do 10 000 

Kč (predajná cena) a bude z rady minuloročných modelov, na ktorom sa zhodne vedenie 

podniku. Táto súťaž bude trvať už od 1. novembra kedy zákazník pri nákupe nad 500 Kč 

dostane možnosť prihlásiť sa do súťaže. Registrovať sa bude možné iba raz, avšak pri 

kúpe bicykla nad 25 000 Kč v tomto období dostane zákazník možnosť dvojitého 

registrovania sa do súťaže. Súťaž potrvá do 30. decembra 2020 a 31. decembra dôjde 

k losovaniu.  

Táto súťaž má za výhodu nielen prilákanie zákazníkov ale aj uvoľnenie miesta v predajni 

pre nové modely roku 2021. Registráciu do súťaže spracuje pracovník predajne na 

základe účtovného dokladu a telefónneho čísla alebo emailu zákazníka. Túto súťaž 
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samozrejme uverejní na svoju webovú stránku a sociálne siete, kde ju budú pripomínať 

zákazníkom formou príbehu každý týždeň.  

Posledným návrhom bude oslovenie nového dodávateľa, pre rozšírenie ponuky bicyklov 

o Fat bike, ktorý by priniesol možnosť zvýšenia objemu predaja pre nadšencov cyklistiky 

aj v tomto období.  

Týmto by sa samozrejme zvýšila aj konkurencie schopnosť podniku. Novým 

dodávateľom, s ohľadom na požadovaný typ bicykla, by sa podľa môjho prieskumu 

mohla stať značka Rock Machine spoločnosti BIKE FUN International. Ak spoločnosť 

bude mať záujem o dodávku bicyklov, určite bude vhodné objednať pred zimným 

obdobím aspoň 2 kusy tohto modelu. Cenová kategória spadá taktiež do hladiny 

ponúkaných bicyklov v podniku Cyklo Cibulka. 

 

Obr. 13: Typ bicykla Fat bike (35) 

4.4. Akčný plán 

V nasledujúcej tabuľke je vypracovaný a navrhnutý vlastný akčný plán pre celé 

vymedzené zimné obdobie, v ktorom sú plánované zmeny zaznamenané do konkrétnych 

časových horizontov. Počnúc zámerom činnosti, kto bude túto činnosť vykonávať, 

prostredníctvom čoho, a za akú cenu bude činnosť realizovaná, až po začiatok a dobu, po 

ktorú bude činnosť trvať. 



58 

 

Tab. 9: Akčný plán nadchádzajúceho zimného obdobia (Vlastné spracovanie) 

Činnosť Zámer Ako Kto 
Cena 

činnosti 
Začiatok 

Doba 

trvania 

Prezentácia 

MTB 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 
250 Kč 01.09.2020 20 dní 

Prezentácia 

ROAD 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 
200 Kč 21.09.2020 8 dní 

Prezentácia 

ELEKTRO 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 
700 Kč. 27.09.2020 28 dní 

Prezentácia 

CROSS 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 
250 Kč 25.10.2020 10 dní 

Prezentácia 

GRAVEL 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 
150 Kč 05.11.2020 6 dní 

Súťaž o 

bicykel 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 

11 500 

Kč 
01.11.2020 60 dní 

Cyklo 

Advent 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 

2 600 

Kč 
01.12.2020 24 dní 

Dopredaj 
Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 
750 Kč 02.01.2021 30 dní 

Prezentácia 

modelov 

2021 

Informovanosť 

zákazníkov 

Sociálne 

siete 

Vedúci 

pracovník 
700 Kč 01.02.2021 28 dní 

4.4.1. Ganttov diagram 

V rámci akčného plánu som sa rozhodol vytvoriť aj Ganttov diagram, ktorý poukazuje 

na priebeh jednotlivých činností, ich dĺžku, prekrývanie a jednotlivé nadväznosti počas 

celého nadchádzajúceho zimného obdobia 2020 – 2021. 
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Obr. 14: Ganttov diagram akčného plánu (Vlastné spracovanie) 

4.4.2. Cyklo Advent 

Cyklo Advent predstavuje mnou navrhnutý kalendár, na predvianočné obdobie, 

zahŕňajúci zoznam zliav pre vybrané produkty k bicyklom, doplnky, oblečenie, obuv 

a iný sortiment. Ak pripadá zľava na nepracovný deň, tak sa zľava presunie na nasledujúci 

pracovný deň. Cieľom tohto plánu, je prilákať zákazníkov do samotnej predajne, kde sa 

o zbytok postará predajný personál. 

Tab. 10: Harmonogram počas Cyklo Adventu (Vlastné spracovanie) 

Dátum Produkt Zľava Dátum Produkt Zľava 

01. 12 Prilby 5 % 13. 12 Brzdy 5 % 

02. 12 Tretry 5 % 14. 12 Gripy 10 % 

03. 12 Svetlá 10 % 15. 12 Duše 10 % 

04. 12 Plášte 10 % 16. 12 Predstavce 5 % 

05. 12 Zámky 5 % 17. 12 Pedále 5 % 

06. 12 Fľaše 10 % 18. 12 Nosiče 10 % 

07. 12 Rukavice 5 % 19. 12 Náradie 10 % 

01.09.2020 21.10.2020 10.12.2020 29.01.2021

Prezent. MTB

Prezent. ROAD

Prezent. ELEKTRO

Prezent. CROSS

Prezent. GRAVEL

Sútaž o bicykel

Cyklo Advent

Dopredaj

Prezent. modelov 2021

Prezent.
MTB

Prezent.
ROAD

Prezent.
ELEKTRO

Prezent.
CROSS

Prezent.
GRAVEL

Sútaž o
bicykel

Cyklo
Advent

Dopredaj
Prezent.
modelov

2021

Začiatok 01.09.20221.09.20227.09.20225.10.20205.11.20201.11.20201.12.20202.01.20201.02.202

Trvanie (dni) 2082810660243028

Ganttov diagram
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08. 12 Kraťasy 10 % 20. 12 Radenie 5 % 

09. 12 Dresy 5 % 21. 12 Pumpy 10 % 

10. 12 
Košíky na 

fľaše 
10 % 22. 12 Otáčkomer 5 % 

11. 12 Ponožky 10 % 23. 12 Okuliare 5 % 

12. 12 Kapsy 10 % 24. 12 Blatníky 10 % 

V predchádzajúcej tabuľke je podrobný harmonogram Cyklo Adventu obsahujúci názov 

zľavneného produktu, samotnú zľavu v rozmedzí 5 až 10 % a deň, na ktorý sa vzťahuje 

daná akcia. 

4.4.3. Návrh dizajnu kalendára pre sociálne siete 

Na nasledujúcom obrázku je možný návrh kalendára Cyklo Advent, pričom je 

navrhnutý tak, aby prostredníctvom spomínaných sietí Facebook a Instagram, oslovil čo 

najširšie okolie koncových spotrebiteľov. 

Obr. 15: Dizajn kalendára pre Cyklo Advent (Vlastné spracovanie) 

 

4.5.  Rozpočet 

Plánovaný rozpočet je zostavený na základe všetkých potrebných operácií, ktoré sú 

potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov.  
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Prvý návrh založenia profilu na sociálnej sieti Instagram a jeho spravovanie je bezplatné. 

Avšak k spomínanej propagácii svojho podniku po výpočte ceny podľa zadaných 

parametrov, je potrebné zainvestovať minimálne 2 550 Kč do platenej reklamy na 

Instagrame. Tento rozpočet by mal byť schopný pokryť platenú reklamu každý druhý deň 

po celú stanovenú dobu aj pre ostatné návrhy. Rovnaké náklady sú stanovené aj  na 

sociálnu sieť Facebook, vo výške 2 550 Kč. 

Druhým návrhom ohľadom zliav pre staršie modely bicyklov a sortimentu v rámci 

zimného obdobia, predpokladáme náklady na ušlí zisk v hodnote 6 400 Kč. Tieto zrážky 

z tržieb podnik akceptuje, v snahe prilákania potencionálnych zákazníkov, za účelom 

zvýšenie počtu predaných bicyklov.  

Pri realizácií súťaže budú vynaložené náklady na obstaranie bicykla v nákupnej cene. 

Obstarávacia cena bicykla je stanovená do 10 000 Kč. Tento návrh však prináša aj úžitok 

v podobe podmienky súťaže, kedy musí zákazník utratiť za nákup minimálne 500 Kč. Ak 

rátame bežnú obchodnú prirážku k predávaným produktom 15-20%, čo z nákupu 500Kč 

predstavuje v priemere 82,5 Kč, tak spoločnosť môže získať až 8250 Kč naspäť, určených 

na bicykel do súťaže, pri predpokladaných 100 zúčastnených nakupujúcich. 

V poslednom návrhu oslovenia nového dodávateľa a zaobstarania nového typu bicykla 

v počte minimálne jedného kusu, budú náklady na obstaranie bicykla v maximálnej sume 

29 500 Kč za kus. Výpočet obstarávanej sumy sa však môže líšiť, v závislosti na 

dojednaných podmienkach. Túto sumu som vyčíslil z predajnej sumy 1 349 eur, čo po 

prepočte s aktuálnym kurzom daným Národnou bankou Slovenska 27,097 činí 36 554 

Kč. Od tejto sumy som odpočítal 20% prirážku. 

Tab. 11: Kumulované náklady na dosiahnutie cieľov (Vlastné spracovanie) 

Náklad Suma 

Náklady reklamy sociálnych sietí 5100 Kč 

Náklady na bicykel do súťaže 10 000 Kč 

Náklady na obstaranie nového typu bicykla  29 500 Kč 

Ušlí zisk z Cyklo Advent 1900 Kč 

Ušlí zisk z dopredaja 4 500 Kč 
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Kumulované náklady 50 000 Kč 

Z tabuľky teda vyplýva že celkové náklady na navrhnuté zmeny budú činiť sumu 50 000 

Kč pre dosiahnutie stanovených cieľov. 

4.6.  Ekonomické zhodnotenie 

Na základe definovaných cieľov bol vytvorený plán, za účelom zvýšenia objemu predaja 

bicyklov v zimnom období. Náklady na vyhotovený plán bude spoločnosť Cyklo Cibulka 

hradiť z vlastných zdrojov a to 10 000 Kč mesačne. Uskutočnenie marketingového plánu 

spoločnosti zaručí zvýšený objem predaja bicyklov v nadchádzajúcom zimnom období. 

Firma následne analyzuje výsledok plánu v porovnaní s minulým zimným obdobím 

2019-2020. 

Tab. 12: Ekonomické zhodnotenie (Vlastné spracovanie) 

Položka Suma 

Predpokladané tržby za nasledujúce zimné obdobie 460 000 Kč 

Náklady na marketingový plán 50 000 Kč 

Predpokladané náklady na tovar 390 000 Kč 

Výsledok hospodárenia za nasledujúce zimné obdobie 20 000 Kč 

4.7.  Spôsob kontroly 

Marketingový plán je vytvorený na obdobie piatich mesiacov a jeho kontrola je nutná aby 

sme dokázali sledovať či dosahujeme požadované výsledky. Spôsob kontroly preto bude 

pozostávať z porovnávania výšky objemu predaja v rovnakých mesiacoch 

predchádzajúceho roku s terajším rokom. Položky, ktoré budeme sledovať, predstavujú 

všetky druhy bicyklov ponúkaných v predajni.  

Ak by nastali komplikácie s naplňovaním stanovených cieľov, je potrebné plán upraviť 

a vylepšiť jeho slabé stránky tak, aby sa podniku nedostavil negatívny efekt.  

V rámci kontroly plnenia stanovených cieľov je zostavený predajný plán, vďaka ktorému 

môžeme analyzovať plnenie plánu. V tomto pláne prichádzame s cieľom zvýšiť objem 

predaja bicyklov o 50% oproti minulému zimnému obdobiu. Za minulé obdobie sa 

predalo 22 bicyklov čo značí, že plán je predať minimálne 33 kusov bicyklov v tomto 

nadchádzajúcom období. Mesačne teda predať minimálne 5 kusov bicyklov s výnimkou 
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vianočného obdobia kde je cieľom predať minimálne 7 kusov bicyklov a v novoročnom 

mesiaci 6 kusov bicyklov.  

Tab. 13: Predajný plán mesačne (Vlastné spracovanie) 

Mesiac Predaj 

September 2020 5 ks 

Október 2020 5 ks 

November 2020 5 ks 

December 2020 7 ks 

Január 2021 6 ks 

Február 2021 5 ks 

Ak sa v danom mesiaci nepodarí predať požadovaný počet bicyklov, v ďalšom mesiaci 

spoločnosť poskytne 5 % zľavu na vybraný typ bicykla, v nižšej cenovej kategórii do 

25 000 Kč. Počet bicyklov v zľave bude nastavený podľa počtu chýbajúcich predajov 

z minulého mesiaca. K bicyklom spoločnosť poskytne 1 pozáručný servis zdarma a 15 % 

zľavu na doplnky k bicyklu do 500 Kč. Táto alternatíva však podniku zapríčiní náklady 

na ušlom zisku z predaja bicyklov a cyklistických doplnkov. Alternatíva teda zníži 

očakávaný výsledok hospodárenia za zimné obdobie 2020 – 2021 o 8000 Kč. 

V prípade neúspešného plánu si firma prípadnú stratu prevedie k zvýšenej cene 

najpredávanejších produktov, teda duší do bicyklov o 10 Kč v roku 2021, pokým sa strata 

neuhradí. Toto zvýšenie nebude mať rapídny vplyv na nákup tohto produktu, pretože 

produkt sa predáva za už tak nízku sumu, ktorú však doteraz nemal podnik prečo 

zvyšovať. Z výberu ponúkaných duší to bude stále lacnejšia možnosť od značky PRO-T 

ako od druhej ponúkanej značky duší CONTINENTAL. Tento produkt je v cyklistike 

stále nevyhnutnou súčasťou bicyklov. 
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ZÁVER 

V bakalárskej práci bol podľa zadaných cieľov vytvorený marketingový plán pre 

spoločnosť Cyklo Cibulka. Vďaka tomuto plánu môže podnik hľadieť na nové možnosti 

využitia svojho potenciálu v oblasti marketingu, spolu s mojimi odporúčaniami 

a návrhmi, ktoré by im mali zaručiť lepšie postavenie na trhu s predajom bicyklov 

a cyklistickými potrebami.  

Obsahom sú tri hlavné časti práce a to teoretické východiská, analytická a návrhová časť. 

V úvode práce boli stanovené ciele, ktoré chceme dosiahnuť spolu s metódami, ako tieto 

ciele dosiahnuť. Ďalším krokom bola teoretická časť, ktorá sa zameriavala na všetky 

potrebné teoretické znalosti a postupy z odbornej literatúry, potrebné pre vytvorenie 

marketingového plánu. V analytickej časti bolo analyzované vnútorné a vonkajšie 

prostredie spoločnosti za pomoci analýzy STEP, analýzy trhu, analýzy konkurencie 

pomocou Porterovho modelu a marketingového mixu, z ktorých bola následne 

vypracovaná a zostavená analýzu SWOT. Výsledná analýza SWOT poukazuje na miesta, 

na ktoré by sa mal podnik zamerať, pre úplnú elimináciu svojich slabých miest a znížiť 

tak riziká prípadných hrozieb. V rámci toho však analýza poukazuje aj na príležitosti 

spoločnosti, ktoré by mala spoločnosť možnosť využiť pre zlepšenie svojho postavenia. 

Záverečnou, hlavnou častou je návrhová časť, v ktorej je vyhotovený marketingový plán 

pre spoločnosť na nadchádzajúce zimné obdobie 2020 – 2021. Plán je vytvorený na 

základe nadobudnutých informácií z analýz a finančných prostriedkov podniku tak, aby 

jeho forma mala realizovateľnú podobu. Úlohou plánu je odstránenie firemných 

nedostatkov a zlepšenie konkurencie schopnosti podniku, vrátane zvýšenia predajov 

v zimnom období. Boli navrhnuté viaceré aktivity, ktoré zabezpečia návratnosť nákladov 

na tento plán. V rámci plánu je zostavený aj predajný plán a spôsoby kontroly plnenia 

hlavného cieľu plánu. 

V momentálnej situácii s prebiehajúcou pandémiou kvôli ochoreniu COVID-19 sa 

naskytuje možnosť spoločnostiam ako Cyklo Cibulka využiť zvýšeného dopytu po 

bicykloch. Navrhnutie marketingového plánu by spoločnosti malo taktiež zaručiť 

najlepšie využitie tohto zvýšeného dopytu, avšak netreba zabúdať na dodržiavanie 

hygienických opatrení. Na záver by som chcel poďakovať spoločnosti Cyklo Cibulka, za 

možnosť vypracovania práce práve v ich podniku. 
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