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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na cenovou diskriminaci vybrané společnosti působící 

v mezinárodním prostředí. Práce je rozdělena na tři hlavní části. Teoretická část práce 

popíše klíčové pojmy a charakteristiky nutné k pochopení problematiky související 

s tématem diplomové práce. Analytická část práce je zaměřená na popis aktuálního stavu 

společnosti na vybraných zahraničních trzích. V návrhové části práce byla využita metoda 

vícenásobné regresní analýzy a dále jsou také předloženy možné návrhy a doporučení 

na cenovou diskriminaci na jednotlivé zahraniční trhy s ohledem na kupní sílu 

jednotlivých zemí.  

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on price discrimination of a selected company operating 

in an international environment. The work is divided into three main parts. The theoretical 

part of the thesis describes the key concepts and characteristics necessary to understand 

the issues related to the topic of the thesis. The analytical part of the work is focused 

on the description of the current state of the company in selected foreign markets. 

The proposal part of the work used the method of multiple regression analysis and also 

presents possible proposals and recommendations for price discrimination in individual 

foreign markets with regard to the purchasing power of individual countries. 
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ÚVOD 

 Jestliže chce být společnost na mezinárodních trzích úspěšná, tak musí dokonale 

znát samostatný trh, jeho specifika, potřeby zákazníků, ale také situaci po ekonomické 

stránce, a proto se práce zaměřuje také na kupní sílu jednotlivých zemí. 

Pro diplomovou práci jsem si vybrala společnost z oboru stavebnictví, která působí 

na Českém trhu více než 20 let a je jednou z předních společností při poskytování 

komplexního řešení problému při stavbě specifického typu budov. Během těchto let 

společnost expandovala i do zahraničí a na základě toho bych ráda navrhla využití možné 

cenové diskriminace pro jednotlivé zahraniční trhy. V práci se zaměřím na trh Německa 

a Polska a na jejich kupní sílu a porovnání, jakým způsobem ovlivňuje právě kupní síla 

jiné makroekonomické ukazatele. Právě kupní síla je jedním z důležitých kritérií 

pro aplikaci cenové diskriminace. 

 Důvodů k volbě tématu cenové diskriminace je mnoho. V odborné literatuře 

se věnuje dostatek prostoru marketingu, avšak cenové diskriminaci náleží ve většině 

případů pouze přiblížení k základní problematice. Cenová diskriminace je dle mého 

názoru hodně individuálním tématem, zvláště pokud se jedná přímo o aplikaci a nastavení 

cenové diskriminace v dané společnosti. Proto jsem se rozhodla, že bude přínosné 

prozkoumat tuto problematiku do hloubky a zaměřit se na konkrétní společnost a možnost 

aplikace cenové diskriminace na jednotlivé trhy, které jsou taktéž specifické vůči 

produktu vybrané společnosti.   
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout způsob efektivní cenové diskriminace 

pro českou výrobní společnost z odvětví stavebnictví, která operuje nejen na trhu v České 

republice, ale i ve většině evropských zemí. V zahraničních zemích společnost usilovně 

pracuje na zvýšení tržního podílu a zviditelnění služeb pomocí partnera, který produkty 

dále distribuuje mezi své zákazníky a odběratele. Ke klíčovým zahraničním trhům 

pro společnost patří zejména Německo a Polsko. 

 Aby bylo dosaženo výše zmíněného cíle, musí se nejprve definovat parciální cíle 

diplomové práce. Nedílnou součástí zahraničních trhů je nabídka a poptávka a s tím 

i související cena, která z obchodních a nákladových důvodů nemůže být identická napříč 

různými zeměmi a je potřeba zohlednit jednotlivá kritéria trhu. Právě z tohoto důvodu je 

jedním z parciálních cílů porovnání kupních sil jednotlivých zemí. 

Na vypracování teoretické části budou využité informace z odborné literatury 

a internetových zdrojů. Pro zpracování analytické části jsou využité informace z interních 

dat společnosti, které pomohou k ekonomickému vyhodnocení aktuální situace a jsou 

klíčové pro analýzu současného stavu firmy a pro předložení konkrétních návrhů 

a doporučení.  

 Dále budou v analytické části použité metody základního výzkumu, kde se bude 

postupovat zejména na základě logických metod na základě analýzy–syntézy a výzkumu 

kvantitativních sekundárních dat. Do práce bude zakomponovaná i vícenásobná regresní 

analýza, která má za cíl zjistit jaká je závislost HDP na obyvatele ve standardu kupní síly 

jednotlivých zemí na ostatních makroekonomických ukazatelích. Pro kompletní 

informovanost bude zmapováno ekonomické prostředí vybraných států a následně budou 

sestaveny vlastní spotřební koše v oboru stavebnictví pro jednotlivé země a jejich 

vzájemné porovnání. 

 Na základě zpracování výsledků praktické realizace zmíněných metod budou 

sestaveny návrhy a doporučení pro aplikaci cenové diskriminace na jednotlivé zahraniční 

trhy.   
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu problematiky pomocí teoretických východisek, které 

budou sloužit pro analytickou a návrhovou část této diplomové práce. 
 

1.1. Mezinárodní obchod 

Každý z nás moc dobře ví, co samotný obchod znamená. Nicméně každý z nás jej denně 

provozuje. Ale je potřeba se na obchod podívat i podrobněji a odborněji, a to po stránce 

ekonomické. Nejdříve bych ráda definovala obchod jako takový, poté obchod 

mezinárodní. Obchod lze definovat jako reálné a finanční hospodářské transakce, které 

se vztahují ke směně zboží a služeb, u kterých dochází k oddělení výrobce a spotřebitele 

v určitém prostoru a čase v důsledku dělby práce – ke tvorbě trhu. Výsledkem prolínání 

prodeje / nákupu zboží a služeb je určitý produkt, který se stává rovněž předmětem 

obchodu. Obchod je nedílnou součástí tržních ekonomik a zároveň jednou z nejstarších 

forem společenských vztahů, a proto je dlouhodobým předmětem zájmu teoretiků 

a prakticky zaměřených ekonomů. 

Na trhu se setkáváme s funkčními pojetími obchodu: 

 a) barter – nákup a prodej zboží a služeb za jiné zboží a služby, 

 b) peněžní směna – prostřednictvím ekvivalentu. (Kalínská, 2010) 
 

 

 Zahraniční obchod lze definovat jako obchod jedné národní ekonomiky se svým 

okolím – s jednou a více jinými státy. Oproti tomu mezinárodní obchod lze definovat 

jako souhrn zahraničně-obchodních aktivit dvou a více národních ekonomik, případně 

států. Do mezinárodního obchodu jsou zapojené skupiny mezinárodních obchodních 

operací. Mezi subjekty mezinárodních obchodních operací lze zařadit organizace 

a instituce, které napomáhají uskutečnění mezinárodního obchodu. Tyto organizace 

podporují export a investice, obchodní komory, rozhodčí a nerozhodčí soudy a další. 

Z hlediska teritoriální struktury lze rozdělit mezinárodní obchod na tři druhy: 
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 a) obchod uvnitř regionů – vnitroregionální obchod, např. uvnitř Evropy, Asie 

nebo Severní Ameriky a uvnitř regionálních integračních uskupení, např. uvnitř EU, 

NAFTA, CEFTA. 

 b) obchod mezi regiony – např. zahraniční obchod Evropy s Asií nebo Asie se 

Severní Amerikou a zahraniční obchod regionálních integračních uskupení, 

např. zahraniční obchod EU, zahraniční obchod NAFTA. 

 c) světový obchod – zahrnuje všechny země světa. (Světlík, 2007) 
 

 

1.1.1. Specifické vlastnosti mezinárodního obchodu 

 Mezinárodní obchod zahrnuje tři důležité aspekty, kdy právní a obchodně 

politický rámec upravuje mezinárodní obchodní operace a je dlouhodobě určován:  

a) rozmístěním výrobních faktorů a zdrojů v závislosti na zeměpisné poloze, stupni 

vyspělosti, historickém vývoji,  

b) dlouhodobým vývojem jednotlivých ekonomik a světové ekonomiky jako celku, které 

jsou propojené v důsledku globalizace, 

c) dlouhodobými vztahy mezi ekonomikami. 

 V porovnání s vnitřním obchodem ne všechny zboží a služby jsou 

v mezinárodním obchodě obchodovatelné a procházejí většími vzdálenostmi než 

ve vnitřním obchodě. Překračují státní a celní hranice a musejí odpovídat technickým 

standardům zemí dovozu. Mezinárodní obchod má také politickou dimenzi, kdy podléhá 

Světové obchodní organizaci (World Trade Organization, WTO), která upravuje rámec 

obchodu se zbožím a službami a obchodní aspekty práv duševního vlastnictví. 

(Bradley, 2005) 
 

1.1.2. Zboží 

 Předmětem obchodu je zboží a služby, případně jejich kombinace. Zboží lze 

označit za hmotné statky, výstupy výrobního procesu a náleží jim fyzikální 

charakteristiky (šířka, délka, tloušťka, hmotnost, složení apod.). Zboží může být rovněž 

předmětem vlastnictví a jeho přechodu a může být poptáváno na trzích ekonomickými 

subjekty. Specifické je však zboží z důvodu možnosti oddělení okamžiku výroby 
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od okamžiku spotřeby. Mezi druhy zboží lze zařadit finální výrobky určené ke spotřebě 

(tzv. statky) a meziprodukty / polotovary, určené k další výrobě a v neposlední řadě 

i komodity, které jsou specifickým druhem zboží, jelikož se jedná o zboží obchodovatelné 

hromadně bez rozdílů v kvalitě (ropa, zlato, káva, …). (Kalínská, 2010) 

 

1.1.3. Služby 

 Služby jsou naprostým opakem zboží, jelikož se jedná o výsledek výrobní 

činnosti, nehmotným procesem, který mění stav odběratele při spotřebě nebo usnadňuje 

směnu jiných zboží a služeb. Vlastnosti služeb jsou následující: 

a) nehmotnost, 

b) nedělitelnost, 

c) nepřenositelnost, 

d) heterogenita / volatilita, 

e) neskladovatelnost. (Kalínská, 2010) 
 

 

1.2. Cena 

 "Cena je výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek 

či poskytovanou službu." (Světlík, 2005) 

 Cenu lze samozřejmě vysvětlit mnohými způsoby. V nejužším slova smyslu je 

cena peněžní částkou za výrobek nebo službu, v širším slova smyslu se jedná o souhrn 

všech hodnot, které zákazník smění za užitek z používání výrobku nebo služby. Jedná se 

o faktor, který ovlivňuje nákupní rozhodnutí jednotlivců i skupin. (Kotler, 2007) 

Dále pak z pohledu firmy je cena peněžní částka za produkt, která pro firmu představuje 

výnosy. Určuje tak, co z trhu firma získá. Přesně z tohoto důvodu má správně stanovená 

cena pro firmu existenční význam. Cenotvorba přitom není jednoduchý úkon a cena 

samotná se může měnit každým dnem v závislosti na dalších faktorech. (Světlík, 2005) 

 Již v historii byly stanovovány rozdílné ceny rozdílným kupujícím, ať 

už na základě smluvních schopností, tak i podle svých potřeb. Postupem času nastala 

politika pevných cen, kdy je cena jednotná pro všechny kupující. V dnešní době se cena 

vrací zpět a dochází k dynamické cenotvorbě, kdy se díky technologickému pokroku 
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v závislosti na jednotlivých zákaznících asituacích požadují různé ceny a usnadňují tak 

mezinárodní obchod. (Blažková, 2007) 

 Naopak z pohledu zákazníka je cena faktorem, který určuje, zda výrobek nebo 

služba pro něj má takovou hodnotu, aby byl ochoten si ji za danou cenu koupit a v jakém 

množství. Je potřeba zvažovat i ekonomické aspekty, které předpokládají, že při snížení 

ceny vzroste poptávka po produktech a naopak. V případě, že firma nasadí vysoké ceny, 

zákazníci zakoupí méně jejích produktů. Naopak s nižšími cenami prodá firma svých 

produktů více. Avšak ne vždy tyto předpoklady platí. V případě luxusního zboží může 

nízká cena zboží vyvolat v zákaznících nedůvěru o kvalitě, proto při stanovování cen 

musí firma v prvé řadě pochopit vztah mezi vnímanou cenou a vnímanou kvalitou. 

V každém momentě na trhu existuje velmi úzký vztah mezi poptávkou a cenou výrobku 

nebo služby. (Jehle, 2001) 
 

1.2.1. Faktory ovlivňující cenu 

 Rozhodnutí o ceně ovlivňují faktory, které jsou rozděleny do dvou kategorií: 

faktory vnitřní, které zahrnují především marketingové cíle společnosti, strategii 

marketingového mixu, náklady a samotné prostředí, ve kterém se společnost nachází 

a faktory vnější, mezi kterými jsou zařazeny typ trhu a poptávky, konkurence a další. 

(Světlík, 2007) 
 

1.2.1.1. Vnitřní faktory 

 Stanovení správné ceny je vždy spojeno s marketingovými cíli organizace, které 

musí být společně se strategií produktu jasně stanovené ještě před samotným začátkem 

cenotvorby. Vnitřní faktory ovlivňující rozhodování o stanovení optimální ceny produktu 

nebo služby zahrnují i náklady a jejich strukturu a jednotlivé prvky marketingového mixu 

výrobku. (Kotler, 2007) 
 

1.2.1.2. Vnější faktory 

 K vnějším faktorům řadíme především nabídku a poptávku, kdy tržní poptávka 

má mimořádný vliv na výši ceny. Samotný trh a jeho struktura, na kterém společnost 
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působí, patří mezi další významné vnější faktory. Stejně tak i konkurence, ať už současná 

nebo potenciální či nově příchozí, distribuční síť nebo ekonomické podmínky. 

(Kotler, 2007) 
 

1.3. Metody tvorby cen 

 Nedílnou součástí stanovení ceny je znalost nákladu na výrobek, aby byla daná 

nejnižší možná cena, pod kterou nelze jít, ceny konkurenčních výrobků stejné kvality, 

ceny substitutů a samotnou poptávku po daném výrobku. Podle toho, jak jsou tyto kritéria 

při tvorbě cen využívaná, představuje následující rozdělení metod. (Kotler, 2007) 
 

1.3.1. Nákladově orientovaná cena 

 Metoda založená na nákladech je jedna z nejběžnějších metod stanovení ceny. 

Spočívá především v aplikaci různě modifikovaných postupů zakládajících na vyčíslení 

nákladů na jeden produkt, ke které je dále připočtena marže zisku. Tato metoda je sice 

jednoduchá, avšak v ceně nezohledňuje vliv tržní poptávky a přímé konkurenty. 

(Světlík, 2007) 

 

 

 

 
Obrázek 1: Sstanovení ceny nákladovou metodou (zdroj: vlastní zpracování dle Světlík, 2007) 

 

1.3.2. Poptávkově orientovaná cena 

 Metoda stanovení ceny na základě poptávky je založena na odhadu objemu 

prodeje v závislosti na různé výši ceny. Princip tvoří stanovení vysoké ceny při vysoké 

poptávce a nízké ceny při nízké poptávce, a to i v případě, že jsou náklady na jednotku 

produkce stejné. Metoda tak zakládá výši ceny na hodnotě, kterou danému výrobku 

či službě spotřebitel přiřadí. Náklady v tomto modelu začnou zasahovat až v momentě, 

kdy začnou spotřebitelé výrobku či službě přisuzovat příliš nízkou hodnotu, která 

by neumožnila dosahovat společnosti dostatečný zisk. (Blažková, 2007) 

produkt náklady cena hodnota zákazník
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1.3.3. Konkurenčně orientovaná cena 

 Metoda stanovení ceny na základě konkurence nalezla své využití zejména tam, 

kde má podnik porovnat svou nabídku s nabídkou konkurence. V tomto případě je cena 

odvozena od ceny, kterou nabízí přímý konkurent a limituje tak možnosti cenotvorby. 

Stanovená cena tímto způsobem se tak stává základem pro vymezení přijatelné výše 

nákladů, která umožní dosáhnout určité výše zisku. Tato metoda najde své uplatnění 

i v případě, kdy společnost vstupuje na nový trh a střetává se se zájmy velkého počtu 

stejně silných konkurentů a kdy jsou ceny tvořeny pod vlivem relativně nasyceného trhu 

odpovídajícím podobným parametrům. (Jehle, 2001) 
 

1.3.4. Cena na základě marketingových cílů podniku 

 Stanovení nejen marketingových cílů, ale i obecných cílů, je pro podnik důležitým 

krokem před samotným stanovováním ceny a tvořit ji v souladu s těmito cíli. Existuje 

řada základních cílů, které ovlivňují rozhodování o stanovení ceny. Často se jedná o volnu 

mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli. Čím jednoznačnější cíle jsou stanoveny, tím 

snazší je určování finální ceny produktů. Při určování cen může společnost vycházet 

z těchto hlavních cílů: 

 a) Zisk – pro většinu podniků je právě zisk rozhodujícím faktorem při stanovení 

ceny výrobku či služby. Jedná se o takovou výši ceny, při které budou pokryté úplné 

náklady s výrobou a bude dosažena určitá míra zisku. 

 b) Maximalizace zisku – podnik stanovuje cenu na takovou úroveň, aby 

zabezpečila maximální celkové tržby z prodeje výrobků ve vztahu k vynaloženým 

nákladům na výrobu. Chce v určitém termínu dosáhnout maximálního zisku. Nemusí to 

znamenat pouze zvýšení ceny výrobku, které by mohlo snížit zisk na úkor poklesu 

poptávky po výrobku. 

 c) Tržní podíl – jedná se o dlouhodobý cíl, kdy podniky věří, že dlouhodobou 

ziskovost výroby mohou zabezpečit své dominantní postavení na trhu. S tímto cílem se 

setkáváme především v počáteční fázi životního cyklu výrobku, kdy se podnik snaží 

přilákat velké množství kupujících, vytvořit věrnost k značce a odradit konkurenci 

stanovením počáteční nízké ceny. V prvních letech může podnik na výrobě i prodělávat, 
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ale tyto ztráty se mu po vybudování významné pozice na trhu vrátí. Snížení cen však 

předpokládá existenci alespoň tří podmínek, a to: 

a) vysokou citlivost poptávky na změnu ceny, 

b) stanovení nízké ceny odradí existující nebo potenciální konkurenci od výroby, 

c) náklady na jednotku výroby a distribuce klesají s růstem výroby a prodeje. 

 d) Objem prodeje – růst objemu prodeje patří ke krátkodobým cílům podniku, 

kdy neklade důraz na dosažení zisku ani nepřihlíží ke konkurenci, ale je spojený 

s výprodejem nadbytečných zásob, využití přechodně volné kapacity apod. Cílem 

je vyprázdnit prostor. 

 e) Návratnost investic – představuje dlouhodobou strategii, kterou používají 

zejména finančně orientované podniky při zvažování vynaložení investic na vývoj 

a výrobu příslušného výrobku s možností jejich vynaložení do jiné podnikatelské aktivity. 

Pro rozhodnutí o ceně zde není rozhodující objem prodeje nebo maximalizace zisku, 

ale porovnává návratnost investice s možností jejího umístění. 

 f) Kvalita výrobku – jedná se o cíl, kdy podnik chce dosahovat vedoucího 

postavení na trhu v kvalitě výrobku. Stanovení ceny odpovídá kvalitě výrobku. Pokud se 

podnik rozhodne vyrábět špičkové produkty, je potřeba, aby použil špičkové materiály 

s odpovídající technologií, kontrolou kvality apod. S tím jsou spojené vyšší náklady 

na výrobu a image samotného výrobku. V případě, že si sám spotřebitel určuje svoji 

představu o kvalitě, stává se pro něj cena jediným indikátorem úrovně kvality. 

(Světlík, 2007) 
 

1.3.5. Cena na základě vnímané hodnoty 

 Faktorem metody stanovení cen na základě vnímané hodnoty tvoří hodnota 

samotného výrobku či služby, kdy je určen pouze pro určitý segment trhu. Součástí 

promyšlené a řízené marketingové taktiky jsou i necenové nástroje (např. obal, značka, 

způsob distribuce, ...), které působí na psychiku při nákupním rozhodování spotřebitele. 

Zákazníci na trhu se často nechovají racionálně a například nízká cena určitého produktu 

může na zákazníka působit příliš levně a vzbudí to v něm nedůvěru k produktu. Stejně 

tak může zákazník vnímat prostředí, ve kterém je produkt prodáván. (Blažková, 2007) 
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1.4. Cenové strategie 

Cenové strategie patří k nejpodceňovanější části marketingového mixu, kdy se často 

vyskytuje stejná chyba, a to na úkor rozhodnutí o ceně na základě nákladů na výrobu 

a marže či v případě, že rozhodnutí o ceně ovlivní konkurenční výrobci. Cena 

se s životním cyklem produktu mění, ale faktem zůstává, že nejdůležitější fází je 

ta úvodní, kdy firma musí vyřešit problém s positioningem produktu a rozhodnout, jak 

produkt vůči konkurenci z hlediska kvality a ceny vymezí. Obecně známé jsou čtyři 

možné strategie positioningu, viz obrázek 2 - strategie vysoké ceny, ekonomické ceny, 

dobré hodnoty a nadsazené ceny. (De Mooij, 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
Obrázek 2: Čtyři strategie cenového positioningu (zdroj: vlastní zpracování dle Kotler, 2007) 

 

 

a) Prémiová cenová strategie – prodej za vyšší ceny zaručující vysokou kvalitu. 

b) Penetrační cenová strategie – nabídka nízké ceny za účelem získat si určitý podíl 

na trhu s následným zvyšováním ceny. 

c) Konkurenční cenová strategie – nízká zaváděcí ceny, kdy jsou předpokládané nízké 

náklady a upřednostňována hromadná výroba a vysoký objem prodeje. 

d) Ekonomická cenová strategie – nízká cena odpovídající levným značkám. 

e) Diferenční cenová strategie – prodej stejné kvality i kvantity produktů za rozdílné 

ceny, kdy se ceny diferencují podle jednotlivých trhů a tržních podmínek, odlišných 

nákladech na obsluhu zákazníků. Typickým jevem je vysoká zaváděcí ceny a následným 

snižováním. 

f) Strategie cenových variant – nabídka různých výrobků a služeb za různé ceny podle 

individuálních potřeb zákazníka. 

Strategie vysoké 
ceny 

Strategie dobré 

hodnoty 

Ekonomická 

strategie 
Strategie 

nadsazené ceny 

VYSOKÁ CENA NÍZKÁ CENA 

VYSOKÁ  
KVALITA 

NÍZKÁ 
KVALITA 
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g) Strategie ocenění výrobkové řady – v případě, že firma nabízí více výrobků a cílem 

je maximalizovat zisk celé řady produktů, např.: nabízení více ks výrobků za nižší cenu 

než v případě koupi každého zvlášť. 

h) Strategie psychologické ceny – zákaznické preference a vnímání výrobku působí 

na cenu, a proto se aplikuje emocionální složka ceny. 

i) Cenová strategie pro komplementární výrobky – různé ceny pro výrobky, které 

spolu úzce souvisí a doplňují se. 

j) Strategie přechodných slev – přechodné speciální cenové nabídky a zvýhodnění. 

k) Strategie přidané hodnoty – nabízení služeb navíc, např.: rychlý dovoz, servis, 

pohodlný nákup, ... (Blažková, 2007) 
 

1.5. Cenová elasticita poptávky 

 Cenová elasticita je nedílnou informaci potřebnou k vhodnému stanovení ceny 

svých produktů a služeb a firma musí vědět, jak citlivá je poptávka na změnu ceny. Pokud 

se poptávané množství při malé změně ceny téměř nezmění, jedná se o neelastickou 

poptávku. Pokud se však poptávané množství změní výrazně, jedná se o elastickou 

poptávku. (Bradley, 2005) 

 

 Obecný vzorec pro elasticitu poptávky: 
 

 

 

𝑐𝑒𝑛𝑜𝑣á	𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎	𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑘𝑦 = 	
%	𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜	𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í

%	𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑐𝑒𝑛𝑦  

 

(Kotler, 2007) 

 

1.5.1. Křížová elasticita poptávky 

 Jedním druhem cenové elasticity poptávky je křížová elasticita poptávky EXY, 

která vyjadřuje vztah mezi změnou poptávaného množství X a změnou ceny zboží Y. 

(Keřkovský, 2004) 
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Obecný vzorec pro křížovou elasticitu poptávky: 

 
 

𝑘říž𝑜𝑣á	𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎	𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑘𝑦 = 	
%	𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜	𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í	𝑋

%	𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑐𝑒𝑛𝑦	𝑌  

(Kotler, 2007) 
 

 

 

 Koeficient křížové elasticity poptávky udává, o kolik procent se změní 

poptávané množství, když se cena jiného statku změní o jedno procento. Výpočet 

koeficientu křížové elasticity poptávky lze provést dvojím způsobem, a to na oblouku 

a v bodě. (Jurečka, 2018) 

𝑂𝑏𝑙𝑜𝑢𝑘𝑜𝑣á	𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎	𝐸!" 	= 	

𝑋# 	− 	𝑋$
(𝑋# 	+ 	𝑋$) 	 ∶ 	2
𝑃"# 	− 	𝑃"$

(𝑃"# 	+ 	𝑃"$) 	 ∶ 	2
 

kde: 

PY0, X0 ... cena jiného statku a poptávané množství sledovaného statku před změnou 

PY1, X1 ... cena jiného statku a poptávané množství sledovaného statku po změně 

 
 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎	𝑣	𝑏𝑜𝑑ě	𝐸!" 	= 	
𝛿	𝑋
𝛿	𝑃"

	× 	
𝑃"
𝑋  

 
 

 Koeficient EXY nabývá buď kladné, záporné nebo nulové hodnoty. Tyto výsledné 

hodnoty záleží na tom, zda zboží X a Y jsou substituty nebo komplementy. 

(Keřkovský, 2004) 

 V případě, že se zvýší cena zboží Y a vyvolá zvýšení poptávky po zboží X 

a hodnota koeficientu EXY je kladná, vyplívá, že zboží jsou substituty.  

EXY > 0 ... statky X a Y jsou substituty 
 

 U vzájemně vysoce konkurenčního zboží nastává vysoká hodnota koeficientu. 

V opačném případě, kdy se cena zboží Y zvýší a následně dojde ke snížení poptávky 

po zboží X, hodnota koeficientu je záporná, z čehož vyplívá, že zboží X a Y jsou 

komplementy.  
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EXY < 0 ... statky X a Y jsou komplementy 
 

 Může nastat i případ, kdy poptávky zboží X a Y spolu nesouvisí a jsou diametrálně 

odlišným zbožím, kdy hodnota koeficientu se rovná nule. 

EXY = 0  ... statky X a Y spolu nesouvisí 

(Jurečka, 2018) 
 

1.5.2. Důchodová elasticita poptávky 

Dalším druhem cenové elasticity je důchodová elasticita poptávky EI, která měří 

procentní změnu poptávaného množství při procentní změně důchodu spotřebitelů. 
 

 

𝑑ů𝑐ℎ𝑜𝑑𝑜𝑣á	𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎	𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑘𝑦 = 	
%	𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜	𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í	𝑋

%	𝑧𝑚ě𝑛𝑎	𝑑ů𝑐ℎ𝑜𝑑𝑢	𝐼  

 

 

 Koeficient důchodové elasticity poptávky udává, o kolik procent se změní 

poptávané množství statku X, když se důchod změní o jedno procento. Výpočet 

koeficientu důchodové elasticity poptávky lze provést dvojím způsobem. V případě 

větších změn důchodu lze využít výpočet koeficientu na oblouku a pro velmi malé změny 

lze využít výpočet koeficientu v bodě. (Jurečka, 2018) 
 

𝑂𝑏𝑙𝑜𝑢𝑘𝑜𝑣á	𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎	𝐸% 	= 	

𝑋# 	− 	𝑋$
(𝑋# 	+ 	𝑋$) 	 ∶ 	2

𝐼# 	− 	 𝐼$
(𝐼# 	+ 	 𝐼$) 	 ∶ 	2

 

 

 

I0, X0 ... důchod a poptávané množství statku před změnou 

I1, X1 ... důchod a poptávané množství po změně 
 

 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎	𝑣	𝑏𝑜𝑑ě	𝐸% 	= 	
𝛿	𝑋
𝛿	𝐼 	× 	

𝐼
𝑋 

 

  

Výsledné hodnoty koeficientu důchodové elasticity poptávky lze interpretovat 

následovně: 
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 V případě, že se změní důchod spotřebitele o 1%, změní se množství luxusních 

statků o více než 1%. U luxusních statků roste rychleji množství nakupovaných statků 

než důchod spotřebitele. 

EI  > 1 ... jedná se o luxusní statek 
 

 Naopak v případě, že se změní důchod spotřebitele o 1%, změní se množství 

nezbytných statků o méně než 1%. U nezbytných statků je procentní změna 

nakupovaného množství statku nižší než procentní změna důchodu. 

0 < EI < 1 ... jedná se o nezbytný statek 
 

 Záporná důchodová elasticita je typická pro méněcenné statky, kdy vychází 

z vlastností,  kdy při růstu důchodu poptávka po méněcenných statcích klesá a také 

pro případ, kdy s poklesem důchodu poptávka po méněcenných statcích roste. 

EI < 0 ... jedná se o méněcenný statek. (Jurečka, 2018) 
 

 

1.6. Cena v mezinárodních kupních smlouvách 

 Dle práva většiny zemí patří cena k podstatným náležitostem každé kupní 

smlouvy. Nejčastěji se uvádí cena pevná, avšak není ojedinělé, že se obchodní partneři 

dohodnou na ceně pohyblivé závisející na vývoji různých faktorů nebo se dohodnou 

na ceně, která se v budoucnu určí. V nejčastějších případech cena je sjednaná ve vztahu 

k měrné jednotce, ve které je zboží dodáno. V případě dodání kompletního zařízení 

se ceny mohou určit dle dílčích dodávek nebo jednotlivých částí zařízení. Cena se 

vyjadřuje v jednotkách určité volně směnitelné měny, v měně státu dodavatele, v měně 

státu odběratele nebo ve třetí měně. V nabídkách i kontraktech se mohou mezi cenou 

a dalšími podmínkami obchodního vztahu odrážet cenové úpravy, které se uvádí 

v procentuální části ze sjednané ceny. (Machková, 2014) 

 

 

Ceníkový rabat 

Ceníkový rabat používají vývozci, kteří nabízejí zboží na základě ceníku, většinou 

u výrobků sériové povahy, spotřebního zboží apod. Jedná se o procentuálně vyjádřenou 

slevu z ceny ukotvené v ceníku. 
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Množstevní rabat 

Množstevní rabat je sleva, která je vázaná na odběr určitého množství daného výrobku. 

Zakládá na zájmu dodavatele dosáhnout určitého obratu a zároveň i na nižších výrobních 

a odbytových nákladech na jednotku prodávaného zboží. 
 

Věrnostní prémie 

Věrnostní prémie bývá poskytována jako sleva dlouhodobým odběratelům a mohou být 

vázány na dosažení určitého obratu během sjednané doby – zpravidla jeden rok. 

Prodávající se poskytnutím této cenové podmínky snaží držet stálou klientelu. 
 

Velkoobchodní rabat 

Velkoobchodní rabat se používá vůči prostředníkům, kteří se trvale podílejí 

na zajišťování odbytu zboží. Většinou se stanoví sleva z ceny maloobchodů, která dále 

slouží k pokrytí marže prostředníků. 
 

Skonto 

Skonto lze specifikovat jako odraz rozdílů ve výhodnosti jednotlivých platebních 

podmínek. Jedná se o slevu, která poskytuje prodávající kupujícímu v případě, že kupující 

zvolí dřívější termín úhrady kupní ceny. (Machková, 2014) 
 

1.7. Zákazníci a jejich nákupní chování 

 Firma musí nabízet výrobky a služby dodávající přidanou hodnotu požadovanou 

jejími zákazníky. Je důležité rozumět tomu, kdo jsou zákazníci firmy a jaké mají potřeby. 

Aby společnost získala konkurenční výhodu, musí poskytovat efektivnější uspokojení 

potřeb zákazníků. Jednou z možností, jak si udržet zákazníka, je poskytnutí vysoké míry 

spokojenosti zákazníkovi a zabránění jeho odlivu ke konkurenci.  

 Pod pojmem "zákazník" nemusí být pouze konečný spotřebitel výrobku či uživatel 

služby, ale je to také obchodní partner, respektive odběratel, který je prostředníkem 

doručující produkty a služby společnosti ke koncovým zákazníkům. V případě, že by 

společnost neměla žádné zákazníky, neměla by důvod ke své existenci.  

 Koneční spotřebitelé jsou často omezeni ve výběru zboží a služeb, jelikož si 

vybírá takový produkt, který nabízí obchodní partner společnosti. Tímto způsobem lze 

snadno ovlivnit přání skutečného spotřebitele za požadavky obchodního partnera. Avšak 
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v případě, že by koneční zákazníci neměli zájem o koupi produktů dané společnosti, ani 

obchodní partneři by neměli zájem o koupi výrobků a služeb. Mimo jiné, každý zákazník 

má pro firmu určitou hodnotu, ve většině případů má každý zákazník jinou hodnotu. 

(Blažková, 2007) 
 

1.7.1. Obchodní partneři 

 V rámci obchodních partnerů je potřeba se zaměřit také na potřeby spotřebitele, 

kteří jsou zákazníky obchodních partnerů. 
 

 Klíčové informace o obchodních partnerech, které by měla každá společnost 

před samotným obchodováním znát: 

 – Kdo jsou naši odběratelé? 

 – Kolik jich je? 

 – Jaké potřeby mají naši odběratelé? 

 – Jak vysokou cenu jsou ochotni za produkt zaplatit? 

 – Za jakých podmínek jsou obchodní partneři ochotni s námi obchodovat? 

 – Co vše je potřeba k uzavření zakázky? 

 – Jak dlouho trvá uzavřít zakázku? 

 – Jaké distribuční cesty používají naši odběratelé? 

 – Spolupracují naši odběratelé s našimi konkurenty? S kterými? 

 – Jaká je tato spolupráce? (Lošťáková, 2017) 
 

1.7.2. Typy zákazníků 

 Na trhu se lze setkat s různými typy zákazníků. Zákazník není identický subjekt, 

ale má řadu specifických vlastností, ze kterých se odvíjí nákupní chování a charakteristiky 

každého individuálního zákazníka. U jednotlivců se předpokládá impulsivní rozhodování 

a nákup na základě reklamy jako mnohem pravděpodobnější než u firemních zákazníků. 

U firemních zákazníků je proces složitější a přidaná hodnota v podobě rychlého dodání, 

spolehlivosti, vysoké kvality výrobků či prodejních služeb, je velmi důležitá. 

Rozhodovací proces o nákupech u firemních zákazníků je zpravidla delší 

než u konečných zákazníků. 
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Základní rozdělení zákazníků: 

 a) jednotlivci 

 b) firmy 

 c) neziskové organizace, nevládní organizace, charitativní organizace, 

 d) vláda, státní úřady. (Vysekalová, 2011) 

 

1.8. Kupní síla (PPP) 

 Kupní silou peněžní jednotky se myslí vnitřní směnná hodnota peněžní jednotky, 

respektive hodnota peněžní jednotky vyjádřená ve zboží – kolik zboží lze za tuto jednotku 

koupit. Zboží, které je vybráno v určitém poměru a skladbě, tzv. koš zboží. Nikdo z nás 

si neuchovává peníze pro peníze, ale pro jejich kupní sílu. Kupní sílu peněžní jednotky 

můžeme zjistit, když národní produkt určité výrobní periody podělíme součtem peněžních 

důchodů z téže periody. Tím však zjistíme pouze pomyslnou kupní sílu. (Kalínská, 2010) 

 Základní jednotkou neboli „měnou“ používanou při mezinárodních srovnáních 

parity kupní síly (PPP) je uměle vytvořená měnová jednotka PPS - standard kupní síly 

(PPS - Purchasing Power Standard), který slouží při mezinárodních srovnáních 

k vyjádření objemu ekonomických souhrnných ukazatelů. Ukazatel vyjadřuje, kolik 

měnových jednotek PPS je nutné vynaložit za určité množství zboží a služeb 

v jednotlivých zemích. (Český statistický úřad, 2019) 

 

1.8.1. Parita kupní síly 

 Teorie parity kupní síly (PPP) je obecně známým a velmi diskutovaným 

konceptuem v mezinárodní ekonomice. Teorie uvádí, že směnné kurzy mezi měnami 

se nachází v rovnováze, pokud je kupní síla každé z těchto zemí stejná. To znamená, 

že směnný kurz mezi dvěma zeměmi by měl odpovídat poměru cenové hladiny těchto 

dvou zemí za pevně daný koš zboží a služeb. Teorie tedy formuluje vztah mezi směnnými 

kurzy a cenovou hladinou. Po převodu na společnou měnu by měly být národní cenové 

hladiny stejné. PPP se obecně dělí na absolutní a relativní verzi. (Kalínská,2010) 
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1.8.1.1. Absolutní parita kupní síly 

 Absolutní verze parity kupní síly zobecňuje zákon jediné ceny, kdy vyjadřuje, 

že měnový kurz mezi měnami dvou zemí je určen poměrem cenových hladin těchto zemí. 

Nesmíme však opomenout na platnost předpokladů jako u zákona jediné ceny, 

kdy neexistují žádné transakční náklady, překážky obchodu a naopak existuje dokonale 

konkurenční prostředí. (Kalínská, 2010) 
 

1.8.1.2. Ukazatelé 

a) Měnový kurz Et vyjádříme následujícím vzorcem: 
 

 

𝑬𝒕 	=
	𝑷𝑫
𝑷𝑭

 

 

 

kde PD je domácí cenová hladina a PF zahraniční cenová hladina. Cenovou hladinu zde 

můžeme vyjádřit pomoci spotřebního koše zboží prodávaného v dané zemi. (Kalínská, 

2010) 
 

 Po upravení rovnice do následujícího vzorce: 
 

	

𝑷𝑫 	= 𝑬𝒕 	× 	𝑷𝑭 
 

 

dostáváme na levé straně cenu spotřebního koše v domácí ekonomice = vnitřní kupní sílu 

domácí měny a na pravé straně získáváme cenu identického spotřebního koše v zahraničí, 

vyjádřenou v domácí měně = vnější kupní síla domácí měny. 

 Pokud absolutní parita kupní síly má být platná, vnější a vnitřní kupní síla se musí 

rovnat. Pokud tedy vyjádříme cenové hladiny všech zemí ve stejné měně, jsou identické 

a ) za jednu jednotku domácí měny si v zahraničí nakoupíme stejné množství statků jako 

v domácí zemi. 

 V reálné ekonomice však často dochází k tomu, že se vnější a vnitřní kupní síla 

dané měny nerovná a dochází tak k podhodnocení nebo nadhodnocení nominálního 

měnového kurzu. (Kalínská a kol., 2010) 
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b) Ukazatel komparativní cenové hladiny – CPL (Comparative Price Level) 

 Tento ukazatel vyjadřuje poměr ceny domácího spotřebního koše a ceny 

identického koše. 

 

𝐶𝑃𝐿 = 	
𝑃)

𝑃* × 𝐸+
	= 	

𝐸,,,
𝐸+

 

 

 Komparativní cenová úroveň je dána poměrem hodnoty kurzu vypočítaného 

dle absolutní verze parity kupní síly EPPP a výše stávajícího nominálního kurzu Et. 

Vyjadřuje tak, na ) kolika procentech zahraniční cenové hladiny se pohybuje výše domácí 

cenové hladiny (po vynásobení CPL x100) (Kalínská a kol., 2010) 
 

 

 

c) Ukazatel ERDI (Exchange Rate Deviation Index) 

 Tento ukazatel je inverzní hodnotou k CPL a vyjadřuje míru nadhodnocení 

či podhodnocení skutečného nominálního měnového kurzu vůči kurzu vypočtenému 

dle absolutní verze parity kupní sily. Respektive udává, kolikrát je skutečný kurz dané 

měny nižší nebo vyšší než kurz odvozený od parity kupní síly. (Kalínská a kol., 2010) 
 

𝐸𝑅𝐷𝐼 = 	
𝐸+
𝐸,,,

 

 

 

 

d) Reálný kurz - R 

 Převrácenou hodnotu CPL lze definovat i jiným způsobem, a to pomocí reálného 

kurzu, který vyjadřuje poměr ceny zahraničního spotřebního koše vyjádřené v domácí 

měně a ceny domácího spotřebního koše: 
 	

𝑅 = 𝐸+ 	× 	
𝑃*
𝑃)

 

 

 Reálný kurz udává, kolik domácích spotřebních košů se musíme vzdát 

ve prospěch získání jednoho zahraničního spotřebního koše. Podobně jako ukazatel CPL 

i tento reálný kurz porovnává vnitřní a vnější kupní sílu. (Taušer, 2007) 
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Reálný kurz je podstatným ekonomickým indikátorem cenové konkurenceschopnosti 

domácích subjektů na zahraničních trzích. Hojně se využívá také index reálného kurzu 

IR, který vzniká poměrem dvou statistických reálných kurzů v určitém období. 

(Taušer, 2007) 
 

1.8.2. Cenová hladina 

 K testování PPP je potřeba, aby byly známy cenové hladiny vybraných zemí, 

a to domácí spotřební koš oceněný v domácí měně a zahraniční spotřební koš oceněný 

v zahraniční měně. K testování PPP je nutné, aby oba spotřební koše v různých zemích 

obsahovaly identické zboží, a bylo možné je použít k vzájemnému porovnávání 

cenových hladin. Vývoj cenové hladiny v čase zachycují cenové indexy podle 

stanoveného základního roku. (Kotler, Keller, 2007) 

 

1.9. Vícenásobná lineární regrese 

 Model vícenásobné lineární regrese vychází z modelu jednoduché lineární regrese 

a je jeho rozšířením, které spočívá zejména v tom, že model pracuje s více než jednou 

vysvětlující proměnnou. Závislé proměnné jsou ovlivněný celou sadou nezávislých 

faktorů. Obecný tvar tohoto modelu lze zapsat následovně:  
 

 

yi =β0 +β1xi1 +···+βKxiK  i=1,2,...,N 
 

 

kde index i značí jednotlivá pozorování a index k = 1, 2, . . . , K pak jednotlivé vysvětlující 

proměnné, a tedy β0, β1, . . . .βK jsou parametry jež lze odhadovat.  

 Model vícenásobné lineární regrese je oproti jednoduchému modelu lineární 

regrese obohacen o jeden předpoklad, a to že libovolnou z vysvětlujících proměnných 

nelze vyjádřit jako nějakou lineární kombinaci ostatních vysvětlujících proměnných. 

 V tomto případě nelze jednoznačně určit odhadované parametry, protože 

by existovala celá řada kombinací bet, která by stejně kvalitně vysvětlovala veličinu y. 

Jedná se o problém multikolinearity, avšak s tímto problémem je do určité míry zatížen 
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každý model. Odvození potřebných parametrů ze vzorce se provádí metodou nejmenších 

čtverců. (Kožíšek a kol., 2008) 
 

1.9.1. Metoda nejmenších čtverců 

 Metoda nejmenších čtverců je matematicko-statická aproximační metoda, která 

vstupními daty proloží co nejpřesněji křivku, která je funkcí zvoleného typu. Kritériem 

pro co nejpřesnější proložení pro zvolenou metodu je součet čtverců odchylek 

od prokládaných dat. Aproximace v tomto případě znamená, že funkce nemusí procházet 

přímo sledovanými daty. Pomocí metody nejmenších čtverců lze vypočítat aproximaci 

mnoha druhy funkcí, např. přímkou, logaritmickou, a především polynomem libovolného 

stupně. (DBpedia, 2019) 
 

1.9.2. Korelační matice 

 Při analýze vícerozměrného souboru dat se doporučuje ověřit, jsou-li hodnoty 

na sebe závislé, k čemu lze využít korelační matici. Korelační matice má 1 na diagonále 

a korelační koeficienty mezi jednotlivými parametry. Koeficienty dosahují hodnot 

v rozmezích od -1 do 1. Výsledek korelační matice je základem pro volbu správné metod 

vícerozměrné analýzy dat. (Kožíšek a kol., 2008) 

 

1.10. HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly) 

 Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítkem ekonomické výkonnosti, který 

zobrazuje přidanou hodnotu veškerého vyrobeného zboží a služeb (nutno odečíst 

meziprodukty, které se na přidané hodnotě nepodílejí). Objemový index HDP 

na obyvatele je jedním ze základních ukazatelů ekonomické úrovně při mezinárodních 

srovnáních. je vyjádřený v PPS (ve standardu kupní síly), kdy v našem případě vychází 

z indexu EU28 = 100. (Databáze Eurostatu, 2020)  
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1.10.1.1. Standard kupní síly PPS 

 Pro srovnání HDP mezi členskými státy EU byla uměle vytvořena jednotka PPS, 

která vyjadřuje kurz mezi dvěma měnami, při kterém je možné si v obou zemích koupit 

stejné množství zboží. Výpočet PPS je velmi složitý a bere do úvahy velké množství 

zboží. PPS odstraní vlivy podhodnocení nebo nadhodnocení směnného kurzu. Průměr EU 

28 je vyjádřen jako 100 %. Nejvyšší míru HDP na obyvatele v PPS má Lucembursko, 

a to ve výši 254 % a nejnižší míru HDP na obyvatele v PPS patří Bulharsku, ve výši 50 %. 

Německo patří k úspěšnějším zemím, kdy míra HDP v PPS dosahuje 123 %, zatímco 

Polsko je pod průměrem EU, jelikož se pohybuje ve výši 71 %. Stejně tak jako v případě 

Polska si vede i Česká republika, která se se svojí hodnotou PPS dosahuje 91 %. (Český 

statistický úřad, 2019) 
 

1.11. Cenová diskriminace 

 Cenová diskriminace může na první pohled ve většině lidí evokovat negativní 

myšlenky, avšak opak je pravdou. Základ cenové diskriminace tvoří myšlenka stanovení 

rozdílné ceny výrobků a služeb z jiných důvodů než z důvodu nákladů pro rozdílné 

skupiny spotřebitelů. K cenové diskriminaci dochází v případě, že společnost prodává 

identický produkt nebo službu za dvě a více odlišných cen, a to i přesto, že rozdílnost 

v cen není způsobena odlišnými náklady na produkci tohoto zboží a služeb. Za cenovou 

diskriminaci tedy nelze považovat způsob prodeje za rozdílné ceny z důvodu odlišných 

nákladů. Vhodně aplikovaný způsob cenové diskriminace umožňuje společnosti navýšit 

příjmy oproti prodeji za jednu identickou cenu napříč trhem. S cenovou diskriminací úzce 

souvisí podmínky, za kterých je možné diferencování cen aplikovat, a to: 

 a) spotřebitele lze segmentovat a jednotlivé segmenty vykazují odlišnou 

poptávku, 

 b) eliminace arbitráže, kde arbitráž působí proti cenové diskriminaci, oslabuje 

cenovou diskriminaci a někdy ji přímo znemožní, 

 c) náklady na segmentaci nesmí být vyšší než přírůstek zisku ze zavedení cenové 

diskriminace, 

 d) uplatnění cenové diskriminace nesmí u spotřebitelů vyvolat rozhořčení 

a zákazníci, kteří nedosáhnou zvýhodněných cen by neměli mít pocit diskriminace, 
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 e) forma cenové diskriminace by měla být v mezích zákona. (Kotler, Scheff, 1997) 

 Mimo výše uvedených podmínek je potřeba, aby společnost disponovala určitou 

tržní silou, neboť kdyby společnost v dokonale konkurenčním prostředí začala aplikovat 

cenovou diskriminaci, zákazníci by nakupovali zboží a služby u jiných firem 

poskytujících nižší cenu. (Hall, 2013) 

 Dále je potřeba zmínit, že pokud chce společnost zavést cenovou diskriminaci, 

musí vědět, kolik jsou ochotni spotřebitelé za daný výrobek či produkt zaplatit. 

Na základě těchto kritérií je vhodné rozdělit spotřebitele do jednotlivých skupin, ačkoliv 

se jedná o náročný krok, který i při průzkumu trhu či dotazníkovým šetření nepřináší 

přesné hodnoty. Společnosti tedy musí v prvé řadě najít vhodný způsob toho, jak zjistit 

ochotu placení spotřebitelů. Cenové diskriminace jsou obecně známé ve střech stupních 

a několika formách. (Hall, 2013) 
 

 

 

1.12. Cenová diskriminace prvního stupně 

 Cenová diskriminace prvního stupně je spíše teoretickým konceptem a formuluje 

stav, kdy společnost účtuje každému zákazníkovi maximální cenu, kterou je ochoten 

zaplatit za produkt. Společnost by tak získávala celý přebytek spotřebitele a proměnila jej 

na zisk. V praxi se s tímto stupněm téměř nesetkáme. Typ cenové diskriminace prvního 

stupně se děli na perfektní a neperfektní formu. (Besanko, 2018) 
 

 

1.12.1. Perfektní forma cenové diskriminace prvního stupně  

 Perfektní forma cenové diskriminace byla popsána výše, kdy je obecně známo, 

že je v praxi nereálná. Společnost by musela znát svoji přesnou poptávkovou funkci 

po zboží, aby tak zjistila maximální cenu zákazníka. Dále je také velmi nepraktické 

účtování maximální cenu každému zákazníkovi. (Pindyck, 2018) 
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1.12.2. Neperfektní forma cenové diskriminace prvního stupně 

 S neperfektní formou cenové diskriminace se setkáváme v případě, že společnosti 

znají své zákazníky a jejich bohatství velmi dobře. Společnost je tedy schopná přeměnit 

přebytek spotřebitele i náklady mrtvé váhy na zisk. Křivka mezního příjmu splývá 

s křivkou poptávky, a to protože společnost prodává každý produkt své produkce 

za maximální cenu, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit. Lze tedy upravit zlaté pravidlo 

pro maximalizaci zisku, a to: MR = MC. Skrze podmínku d = AR = P = MR, můžeme 

tvrdit, že podmínkou maximalizace zisku je P = MC. (Pindyck, 2018) 

 

 

 
Obrázek 3: Neperfektní cenová diskriminace prvního stupně (vlastní zpracování dle: Pindyck, 2018) 

 

 

 

 

Náklady na produkci   BQ*CP6* 

Příjmy díky cenové diskriminaci  plocha ABQ*C 

Zisk     plocha ABP6* 
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1.13. Cenová diskriminace druhého stupně 

 Cenová diskriminace druhého stupně je založená na identickém principu, jako 

cenová diskriminace prvního stupně. Ceny zde však nejsou stanoveny na základě toho, 

kolik je schopen spotřebitel utratit, ale cenu společnost aplikující cenovou diskriminaci 

druhého stupně stanoví na základě toho, jak velké množství zboží nebo služeb je ochoten 

spotřebitel koupit. S rostoucím množstvím prodejce snižuje cenu zboží a služeb. 

(Pindyck, 2018) 

 Obecně známý fakt je ten, že spotřebitelé ve většině případech nakupují více 

jednotek najednou a společnosti uplatňují množstevní/odstupňované ceny, díky kterým 

získají část spotřebitelského přebytku. Avšak tohle pravidlo neplatí vždy, protože mnohé 

množstevní slevy jsou založené na snižování nákladů při výrobě. Do cenové diskriminace 

druhého stupně můžeme zařadit také kategorizaci zboží a služeb do bloků - tzv. "block 

pricing". Zboží je rozděleno do několika bloků dle množství, kdy v každém bloku zboží 

nebo služba je prodávaná za jinou cenu. Je zde potřeba značně omezit arbitráž a stanovit 

maximální počet ks na osobu nebo maximální objem prodeje. (Besanko, 2018) 

 

 
Obrázek 4: Cenová diskriminace druhého stupně (vlastní zpracování dle: Pindyck, 2018) 
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1.14. Cenová diskriminace třetího stupně 

 Cenová diskriminace třetího stupně se řadí mezi nejběžněji využívané metody 

diskriminačních cen, kdy společnost rozdělí své spotřebitele do několika segmentů, 

kterým prodává své zboží a služby za stejnou cenu v rámci skupiny. Pro aplikaci 

diskriminace třetího stupně musí společnost splňovat následující podmínky: 
 

a) existence kritéria, pomocí kterého společnost provádí segmentaci 

 Jedná se zejména o cenovou elasticitu poptávky, která určuje, kteří spotřebitelé 

jsou citlivější na změnu ceny produktů. Cenová elasticita je ovlivněna úrovní důchodu, 

rozdílnými preferencemi a dalšími aspekty. 
 

b) zákaz ochodu se zakoupenými produkty mezi jednotlivými segmenty 

 V podstatě se jedná o arbitráž. V případě, že by společnost arbitráži nezabránila, 

nemohla by cenovou diskriminaci provádět, neboť by spotřebitel, který by měl vyšší 

cenovou elasticitu poptávky, nakoupil produkt společnosti levněji a poté ho prodal 

spotřebiteli s nižší cenovou elasticitou poptávky. (Besanko, 2018) 

 V praxi se jedná o skupinové slevy, a to o slevy pro studenty, pro důchodce, 

pro děti do 15 let apod. Jedná se o skupiny lidí, kteří mají nižší příjmy než běžní 

spotřebitelé, a proto si nemůžou dovolit plné ceny. Aby se společnosti vyhnuly 

zmiňované arbitráži, musí se tento segment lidí prokázat určitým ID průkazem, který 

opravňuje k využití slevy. I v tomto typu cenové diskriminace je cílem společnosti 

maximalizovat svůj zisk.  

 V tomto případě se ale jedná o zisk ze všech segmentů na trhu. Protože společnost 

rozděluje svůj výstup mezi dvě a více skupin, musí se u těchto skupin rovnat mezní příjem 

z prodeje části výstupu. (Pindyck, 2018) 
 

 

 

MR1=MR2=MR3,... 
 

 

 

 Pokud by tohle pravidlo nebylo dodrženo, přesunula by se část výstupu z jedné 

skupiny do druhé, čímž by se snížila cena u skupiny 1 a vzrostla by u skupiny 2. Mezní 

příjem z prodeje částí výstupu se rovná mezním nákladům, což platí pro všechny skupiny. 
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Obrázek 5: Cenová diskriminace druhého stupně (vlastní zpracování dle: Pindyck, 2018) 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

 Následující kapitola diplomové práce je věnována představení 

společnosti XY s.r.o., zejména jejím souhrnným informacím a základní identifikaci. 

Součástí této kapitoly bude také rozbor ekonomického zhodnocení společnosti, kteraý je 

východiskem pro praktické návrhy popsané ve třetí kapitole této diplomové práce. 
 

2.1. Společnost XY s.r.o. 

Pro tuto diplomovou práci jsem si vybrala českou výrobní společnost z odvětví 

stavebnictví, která je vnímaná odbornou veřejností jako číslo jedna ve svém specifickém 

oboru výroby. Společnost vznikla již v roce 2000, kdy má za sebou desítky let působnosti 

na trhu v České republice, ale postupem času začala působit i v zahraničí, ve většině 

evropských zemí, kde si právem získala patřičné místo na trhu a usilovně tak stále pracuje 

na zvýšení tržního podílu a zviditelnění značky v zahraničních zemích.  

 Na všech trzích působí společnost na B2B trhu, kdy využívá distributorských 

služeb pomocí partnerů, kteří produkty dále distribuují mezi své zákazníky a odběratele. 

Z klíčových trhů pro zpracování diplomové práce byly vytipovány trhy Německa 

a Polska, které se řadí mezi jedny z nejdůležitějších působišť společnosti. V Německu má 

společnost vlastní působiště – společnost XYZ GmbH a v Polsku má navíc společnost 

dealerskou pobočku s vlastní značkou společně se skladem, tudíž dokáže na poptávku 

na trhu reagovat velmi pružně. 

 Společnost se z velké části zaměřuje na kvalitu vyráběných produktů, která 

je opravdu vysoká v porovnání se zahraničními konkurenty, a také na samotný vývoj, 

kterému je věnováno ve společnosti mnoho pozornosti. Mimo jiné se společnost odlišuje 

tím, že se soustředí i na atypickou výrobu, a to s dodáním v řádu pouhých několika dní 

až na samotnou stavbu zákazníka. 

 Ke zvýšení tržního podílu ve zmíněných zemích společnost využívá B2B vazeb 

a plánuje nadále rozšiřovat distributorskou síť pro spolupráci, kdy se produkty dostanou 

mnohem dále. Velkou možností je zde varianta prodeje přes velké obchodní domy, avšak 

s tímto typem distribuce jsou spojené i legislativní překážky, a to zejména v Německu, 

kdy je potřeba udělení licence.  
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 Za poslední roky dosahovala společnost v České republice, Německu a Polsku 

následujících obratů. 
 

 

Tabulka 1: Obrat společnosti XY s.r.o., Zdroj: vlastní zpracování dle archivních dat   
  společnosti XY s.r.o. 

Obrat Česká republika Německo Polsko 

2018 234 085 000 Kč 11 176 470 Kč 8 666 374 Kč 

2019 289 598 000 Kč 12 218 118 Kč 17 033 333 Kč 

2020 302 420 000 Kč 13 364 748 Kč 17 893 476 Kč 
 

 

 Tabulka č. 1 prezentuje obrat společnosti XY s.r.o. napříč trhem v České 

republice, Německu a Polsku a porovnává tak obraty v letech 2018-2020. Na základě 

zvyšujících se obratů společnosti v jednotlivých letech lze s jistotou říct, že společnosti 

se daří a na základě implementovaných změn ve vývoji se podařilo udržet si dominantní 

pozici na trhu v České republice a prodeje neustále rostou.  

 Ve třetím sloupci zleva je zobrazen obrat na německém trhu, kde je rovněž 

zaznamenán každoročně se zvyšující obrat společnosti XY s.r.o. kdy se společnost 

potýkala s usilující expanzí na zahraniční trh. Poslední sloupec zobrazuje obrat 

společnosti na polském trhu, kde se obrat rapidně zvýšil na přelomu roku 2018 a 2019. 

Velký podíl na tomto zvýšení má již zmiňovaná dealerská pobočka v Polsku, která 

prodává produkty společnosti XY s.r.o. pod svou vlastní značkou. Můžeme tedy s jistotou 

tvrdit, že tento krok znamená pro společnost velký posun vpřed. 
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Graf 1: Obrat společnosti XY s.r.o. dle jednotlivých evropských trhů (vlastní zpracování  

  dle archivních dat společnosti XY s.r.o.) 
 

 

 

Tabulka 2: Zisk po zdanění společnosti XY s.r.o. Zdroj: vlastní zpracování dle archivních dat  
  společnosti XY s.r.o. 

Zisk po zdanění Česká republika Německo Polsko 

2018 16 431 000 Kč 782 710 Kč 529 000 Kč 

2019 25 566 000 Kč 820 340 Kč 1 124 000 Kč 

2020 27 970 000 Kč 845 900 Kč 1 238 000 Kč 
 

  

 Jak zobrazuje tabulka č. 2, zisk společnosti XY s.r.o. v České republice narostl 

v roce 2019 zhruba o 36 %. Vliv na zvýšení zisku měla prosperita společnosti, navyšování 

obratu a snižování nákladů na výrobu. Doposud se zisk společnosti každoročně zvyšoval 

a stejně tak tomu bylo i v roce 2020, kdy měla společnost nejvyšší tržby, a to 

přes skutečnost, že celé odvětví napříč celým světem bylo postihnuto pandemií COVID–

19. Nejnižší tržby společnosti jsou vidět u Německa, kde společnost nedosahuje zdaleka 

tak velkého obratu a zisku, jelikož trh není jejími produkty zdaleka tak obsažený, jak by si 

společnost představovala.  

 Avšak lze argumentovat, že s každým rokem dosahuje společnost v Německu 

rostoucích zisků.  V porovnání s Německem je působení na polském trhu výnosnější 

a zisk má tendenci růst, avšak i zde jsou velké možnosti k navýšení každoročního zisku. 
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Klíčový moment se projevil na přelomu roku 2018 a 2019, kdy došlo k výraznějšímu 

růstu zisku na dvojnásobek předchozího roku. 
 

 

Tabulka 1: Prodejní cena vybraného produktu společnosti XY s.r.o. na jednotlivých trzích v období 
  od roku 2018 do roku 2021. Zdroj: vlastní zpracování dle archivních dat spol. XY s.r.o. 

cena produktu Česká republika Německo Polsko 

2018 1 470 Kč 1 726 Kč 1 726 Kč 

2019 1 470 Kč 1 726 Kč 1 726 Kč 

2020 1 490 Kč 1 778 Kč 1 778 Kč 

2021 1 490 Kč 1 778 Kč 1 778 Kč 
 

  

 Tabulka č. 3 zobrazuje porovnání prodejních cen vybraného produktu v letech 

2018-2021 napříč vybranými evropskými trhy. Jednotlivé prodejní ceny identického 

produktu pro dané trhy jsou přepočítány na české koruny dle kurzu ČNB ze dne 

13.2.2021. U cen produktu v České republice vidíme, že za poslední rok nedošlo k nárůstu 

ceny a cena daného produktu je zachovaná, avšak v porovnání s roky 2018 a 2019 vidíme, 

že cena nepatrně vzrostla. 

  Tento nepatrný nárůst jistě souvisí s ekonomickou situací v České republice, 

respektive se zvýšením nákladů na výrobu – zmínit můžeme například zvýšení mzdy 

zaměstnanců. Stejně tak tomu bylo i v případě zahraničních zemí. Katalogová cena pro 

český trh je výrazně nižší než cena pro německý a polský trh. Zajímavé mi však přijde, 

že cena pro německý i polský trh je naprosto identická. Důvod, proč tomu tak je, bude 

zjišťován během rozboru ceny. 
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Graf 2: Vývoj ceny vybraného produktu napříč trhem České republiky, Německa a Polska  

  (vlastní zpracování dle archivních dat společnosti XY s.r.o.) 
 

 

 

Tabulka 2: Počet prodaných ks vybraného produktu v České republice, Německu a Polsku. Zdroj:  
  vlastní zpracování dle archivních dat společnosti XY s.r.o. 

Počet prodaných 

ks 

Česká republika Německo Polsko 

2018 790 ks 84 ks 82 ks 

2019 902 ks 5 ks 164 ks 

2020 802 ks 18 ks 140 ks 
 

 

 Tabulka č. 4 zobrazuje vývoj prodaných kusů jednoho vybraného produktu 

v České republice, Německu a Polsku v letech 2018-2020. Pokud se podíváme na trh 

České republiky, vidíme zde poměrně znatelné navýšení prodeje skupiny produktů v roce 

2019, konkrétně o 112 ks (odhadem se jedná zhruba o 165 000 Kč na tomto jednom 

výrobku) a následný pokles v roce 2020 o 100 ks. Zde díky navýšení ceny produktu se 

jedná odhadem zhruba o pokles v hodnotě 130 000 Kč. Tento pokles mohla ovlivnit 

i pandemická situace, která měla částečně negativní vliv také na obor stavebnictví. 

Ve třetím sloupci zleva je zobrazen počet prodejů identického produktu do Německa 

a ve čtvrtém sloupci zleva počet prodaných produktů do Polska.  
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 V porovnání s prodejem produktu v České republice se objem prodeje velmi liší. 

Německo zobrazuje největší rozdíl v porovnání prodejů daného produktu 

s Českou republikou, což zapříčiňuje zvyklost německého trhu odebírat jiné výrobky 

oproti mnou vybranému produktu. Naopak v případě polského trhu se prodeje drží od 

roku 2019 mezi 100-200 ks, což mohlo být zapříčiněno zejména odběrem dealerské 

pobočky.  
 

 

 

 
Graf 3: Počet prodaných ks vybraného produktu napříč trhem České republiky, Německa a  

  Polska  (vlastní zpracování dle archivních dat společnosti XY s.r.o.) 
 

 

2.1.1. Rozbor trhu a konkurence 

 K vytvoření a aplikaci cenové diskriminace je nutné analyzovat následující kroky 

k vytvoření cenové strategie. V první řadě je potřeba dobře znát dané trhy a konkurenci 

společnosti, avšak dále je potřeba znát i přesné cíle společnosti a cenovou politiku. 

Nedílnou součástí analýzy je i znalost svých zákazníků, vědět, jak se chovají 

při nákupním rozhodování či zda jsou rozděleni do určitých segmentů dle určitých 

kritérií. 
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2.1.1.1. Trh České republiky 

 Trh České republiky je přímo ideální pro výrobky společnosti XY s.r.o., a to hned 

z několika důvodů. Jedním z nejdůležitějších důvodů je právě klima a počasí v této 

oblasti, ale důležité je zmínit i fakt, že v České republice je stavebnictví v pokročilém 

stádiu vývoje a využívají se zde ke stavbám moderní materiály a technologie v hojném 

počtu.  

 Při pohledu do historie, největší propad stavební produkce zaznamenala Česká 

republika v roce 2013 a následně od roku 2014 dosahovala výrazného vzrůstu. 

Ekonomika v ČR zaznamenala zejména v letošním roce v následcích pandemie obrovský 

pokles. Avšak obor stavebnictví vykazuje jistou setrvačnost na úkor dlouhodobých plánů 

a právě z tohoto důvodu nezpůsobila pandemie výrazný propad v oboru. Výroba 

pozemního stavitelství zrychlila růst. Výrazný nárůst zaznamenalo hlavně inženýrské 

stavebnictví, které se zvýšilo během roku 2020 o 21%. 

 Je potřeba upřesnit, že na trhu v České republice je X počet potenciálních 

možností, kam lze mnou vybraný stavební prvek společnosti XY umístit. 
 

 

2.1.1.2. Trh Německa 

 Německo, jak je známo, je trhem s jednou z nejsilnějších ekonomik v Evropě 

s nízkou úrovní vládních a soukromých půjček. Mezi další klíčové aspekty patří absence 

krize na trhu nemovitostí v posledních letech a relativně vysoká úroveň úspor 

v ekonomice. Největšími možnostmi k uplatnění v oboru stavebnictví jsou nové výstavby 

– zejména komerční budovy a kancelářské budovy, avšak některé vládní a zároveň 

i soukromé výdaje byly v následku na reakci na celosvětové ekonomické problémy v roce 

2009 a 2010 pozdrženy a investovalo se mnohem více do bezpečnějších aktiv. 

 Potenciální trh v Německu, na který lze aplikovat produkty vyrobené mnou 

vybrané společnosti XY s.r.o., je o 45% větší než většina Evropských potenciálních trhů, 

což je obrovská část a velká možnost pro působení vybrané společnosti. Jedním z důvodů, 

proč je v Německu tak velké pole působení, je, že zde nalezneme obrovské množství 

výrobců, továren, ale i architektonických staveb, které jsou přímo podporovány 
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v samotných projektech. Přesně tohle jsou typy budov, ve kterých se prvky 

společnosti XY s.r.o. musí být zajištěné, neboť tuto problematiku řeší.  

 Je potřeba upřesnit, že na Německém trhu je X počet potencionálních možností, 

kam lze mnou vybraný produkt umístit. Hovoříme o potenciálních budovách, na které 

tento produkt patří a není možné jej ve stavbě vynechat. Konkrétně se jedná o 24% všech 

míst a budov v zemi z celkového trhu.  
 

 

2.1.1.3. Trh Polska 

 Polská ekonomika naopak roste průběžně a konstantně v porovnání s jinými 

evropskými státy. V minulosti se země úspěšně vyhýbala finančním problémům 

a zejména společnosti ze západní Evropy zde investují do výroby. Částečně se jedná 

o nízkonákladové místo pro vlastní výrobu. K ekonomickému růstu Polska došlo zejména 

skrze nově vystavěné nebytové segmenty. Komerční výstavba jako supermarkety, 

obchodní domy a nákupní centra tvoří aktuálně největší segment z výstavby budov, 

jelikož maloobchod je zde stále nedostatečně rozvinutý. Komerční výstavby v Polsku 

tvoří 70 % výdajů, zatímco na opravy budov připadá pouze 30 %. Je zde tedy velká 

možnost využití produktů společnosti do těchto 70 % staveb. 

 Je potřeba upřesnit, že na Polském trhu je X počet potencionálních možností, kam 

lze mnou vybraný produkt umístit. Stejně jako v případě Německa hovoříme 

o potenciálních budovách, na které tento produkt bezpodmínečně patří. Zmiňovaný 

produkt lze umístit na 37 % míst a budov, z celkového trhu. Pokud však hovoříme 

o produktu B, ten je možný v Německu umístit na 23 % všech budov. 
 

 

2.1.2. Zákazníci, jejich nákupní chování a segmentace 

 Zákazník je důležitou součástí obchodu nejen na tuzemském trhu, ale také 

na jakémkoliv jiném zahraničním trhu, v námi vybraném případě se jedná o zákazníky 

německého a polského trhu. V podstatě lze s naprostou jistotou tvrdit, že zákazník je 

nedílnou součástí celého obchodu. Z pohledu společnosti XY s.r.o. je důležité, aby 

spolehlivě věděla, kdo je zákazníkem a jaké má potřeby. Až poté lze určit, zda je schopna 

tomuto zákazníkovi jeho potřeby vyřešit na základě své podnikatelské činnosti. Může se 
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jednat buď o prodej produktu nebo o poskytnutí služby, v našem případě u zvolené 

společnosti XY s.r.o. se jedná čistě o prodej výrobku. 
 

 

Tabulka 3: Počet zákazníků společnosti XY s.r.o. Zdroj: vlastní zpracování dle archivních dat  
  společnosti XY s.r.o. 

 Počet zákazníků 

2018 9 000 

2019 11 000 

2020 13 000 
 

 

 Tabulka č. 5 zobrazuje počet zákazníků společnosti XY s.r.o. za poslední tři roky. 

Jak je patrné již z výše uvedených zjištění, společnost se v průběhu let svého působení 

na trhu neustále posouvá vpřed a projede společnosti se neustále zvyšují. O tom vypovídá 

také zvyšující se počet zákazníků, kdy v roce 2018 společnost disponovala se zhruba 

9 000 zákazníky. Následně se o rok později zvýšil počet zákazníků na 11 000 a poté v roce 

2020 uzavřela obchod se 13 000 různými zákazníky, Situace podniku se každým rokem 

zlepšuje, a proto je pravděpodobné, že při podobném způsobu vedení společnosti lze 

předpokládat následný růst, případně minimálně stejnou úroveň. 
 

 

 
Graf 4: Počet zákazníků společnosti XY s.r.o. (vlastní zpracování dle archivních dat   

  společnosti XY s.r.o.) 
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 Graf č. 4 jasně značí vzrůstový postup společnosti XY s.r.o., který zobrazuje počet 

zákazníků. Největší část prodejů společnosti XY s.r.o. náleží obchodním partnerům, které 

tvoří zhruba 80 % všech zákazníků.  V rámci segmentace zákazníků lze zákazníky 

na jednotlivých trzích rozdělit do několika skupin, a to na základě jejich ročního obratu 

u společnosti. 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 Na základě získaných a analyzovaných dat během výzkumu byly ve třetí kapitole 

diplomové práce interpretované výsledky, které byly zjištěny pomocí vícenásobné 

regresní analýzy s využitím kvantitativních sekundárních dat a archivní analýzy dat. Dále 

byly stanovené návrhy na cenovou diskriminaci na jednotlivých trzích. 
 

3.1. Cenová elasticita poptávky 

 Na základě výpočtů dle vzorce zobrazeného v teoretické část byly zjištěny 

elasticity pro dané sledované období 2018-2020 Hodnoty, kterých elasticita poptávky 

po vybraném produktu v dané zemi dosáhla, jsou zobrazeny v následující tabulce. 

 
Tabulka 4: Cenová elasticita poptávky ve sledovaném období (vlastní zpracování) 

Cenová elasticita Česká republika Německo Polsko 

EPD |-8,1488| |86,3| |-4,857| 

2020 elastická dokonale elastická elastická 
 

  

 Cenová elasticita poptávky pro zvolený produkt v České republice zaznamenala 

hodnotu |-8,1488|, z čehož lze tvrdit, že zákazníkova reakce na akční slevu byla velmi 

silná a že pokud se zvýší cena poptávaného výrobku o 1 %, sníží se poptávané množství 

o 8,1488 %. Nebo také naopak v případě, že by společnost XY s.r.o. snížila cenu produktu 

o 1 %, zvýšilo by se množství poptávaného zboží o 8,1488 %.  

 V případě cenové elasticity poptávky v Německu se jedná o patrně odlišnou 

situaci, kdy koeficient cenové elasticity poptávky dosahuje nejvyšší hodnoty v daném 

období, konkrétně |86,3|. Lze tedy tvrdit, že se jedná o dokonale elastickou poptávku 

a v tomto případě bych doporučovala rozhodovat na základě jiných faktorů než je cena. 

Při pohledu na cenovou elasticitu poptávky v Polsku opět vidíme značnou podobnost, kdy 

bylo dosaženo hodnoty |-4,857| a projevila se zde opět elasticita.  

 V případě, že se cena produktu v Polsku zvýší o 1 %, sníží se poptávané množství 

o 4,857 % a při snížení ceny produktu o 1 % lze očekávat nárust poptávaného množství 

zboží o 4,857 %. I když obecně nižší cena zvyšuje počet prodaných kusů, nemusí nutně 
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znamenat i vyšší výnos společnosti z vybraného produktu a doporučuji se zabývat dále 

i ostatními ovlivňujícími faktory. 

HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly) 

Pomocí základního ukazatele ekonomické prosperity, který se nejčastěji používá 

při mezinárodních srovnáních, budou představeny jednotlivé, mnou vybrané země 

v daním období. 
 

 

Tabulka 5: HDP na obyvatele v PPS. Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Eurostatu. 
 2015 2016 2017 2018 2019 

EU 100 100 100 100 100 

Česká 

republika 

88 88 90 91 92 

Německo 125 125 124 123 121 

Polsko 69 69 70 71 73 
 

  

 Z tabulky č. 6 je patrné, že objemový index na obyvatele týkající se HDP vyšší 

než 100, postihuje z mnou vybraných zemí pouze Německo. Lze si tedy dovolit 

argumentovat, že úroveň HDP na obyvatele je v Německu vyšší než odpovídající úroveň 

v EU jako celku. Lze tedy s jistotou říct, že Německo spadá podobně jako Lucembursko, 

Dánsko, Rakousko či Švédsko do skupiny zemí s vysokým příjmem. Naopak Česká 

republika i Polsko svým objemovým indexem HDP na obyvatele spadá do kategorie 

evropských zemí s nižším středním příjmem, jelikož jsou pod úrovní EU a jejich hodnoty 

je řadí mezi ekonomicky středně vyspělé státy. 
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Graf 5: Zobrazení HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly), (vlastní zpracování) 
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(vyjádřené v Kč), Německa (vyjádřené v eurech) a Polska (vyjádřené ve zlotech), které 

byly vytvořeny na základě produktů z oboru stavebnictví pro přesnější 

identifikovatelnost. 
 

 

Tabulka 6: Spotřební koš vybraných zemí. Zdroj: Vlastní zpracování dle průzkumu trhu 
Produkty Cena CZK Cena EUR Cena ZL 

Produkt 1 1490 57,5 264 
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Produkt 11 676 22,5 95 

Produkt 12 3420 116 499 

Produkt 13 793 15 25 

Produkt 14 482 58 155 

Produkt 15 275 17,5 20 

Produkt 16 4400 173,5 539 

Produkt 17 2300 92 530 

Produkt 18 79 4 10 

Produkt 19 440 30 70 

Produkt 20 208 8,5 20 

 

Zjištěné hodnoty jednotlivých nákupních košů jsou představené v následující tabulce. 
 

 

Tabulka 7: Hodnoty spotřebních košů vybraných zemí. Zdroj: Vlastní zpracování dle průzkumu trhu 
 hodnota spotřebního 

koše 

hodnota spotřebního koše  

po zaokrouhlení 

Česká republika CZK 24 094 Kč 24 100 Kč 

Německo EURO  1 146,5 EUR  1 150 EUR 

Polsko ZL 4 280 ZL 4 280 ZL 
 

 

3.2. Jednotlivé výpočty 

 Ukazatele měnového kurzu, komparativní cenové hladiny a ukazatel ERDI 

poslouží ke zjištění a porovnání hodnot napříč jednotlivými vybranými zeměmi. 

 

 

a) Měnový kurz Et: 

𝑬𝒕 	=
	𝑷𝑫
𝑷𝑭

 

 

PD ... domácí cenová hladina (Česká republika), 

PF zahraniční cenová hladina (Německo, Polsko). 
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NĚMECKO 

𝑬𝒕 	=
	𝑷𝑫
𝑷𝑭
=	 𝟐𝟒𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟓𝟎
 = 20,956 CZK/EUR 

𝑬𝒕 = 20,956 CZK/EUR 
 

 

Rovnici vzorce lze upravit do následujícího vzorce: 

 

	

𝑷𝑫 	= 𝑬𝒕 	× 	𝑷𝑭 		=> 		𝟐𝟒𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟎, 𝟗𝟓𝟔	 × 	𝟏𝟏𝟓𝟎 
 

 

 Vnější a vnitřní kupní síla se v tomto případě rovná, tudíž lze tvrdit, že absolutní 

parita kupní síly je platná a při vyjádření cenové hladiny všech zemí ve stejné měně, jsou 

identické a za jednu jednotku domácí měny lze v zahraničí nakoupit stejné množství 

statků jako v domácí zemi.  
 

 Stejný postup jako při zjišťování měnového kurzu u Německa byl proveden 

i se zjištěnými hodnotami pro Polsko. 

 
 

POLSKO 

𝑬𝒕 	=
	𝑷𝑫
𝑷𝑭
=	 𝟐𝟒𝟏𝟎𝟎

𝟒𝟐𝟖𝟎
 = 5,6308 CZK/ZL 

𝑬𝒕 = 5,6308 CZK/ZL 
 

 

Rovnici vzorce lze upravit do následujícího vzorce: 
 

	

𝑷𝑫 	= 𝑬𝒕 	× 	𝑷𝑭 		=> 		𝟐𝟒𝟏𝟎𝟎 = 𝟓, 𝟔𝟑𝟎𝟖	 × 	𝟒𝟐𝟖𝟎 
 

 

I v tomto případě se potvrdila platnost absolutní parity kupní síly, kdy se vnitřní i vnější 

hodnota navzájem rovnají. 
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b) Ukazatel komparativní cenové hladiny – CPL (Comparative Price Level) 

𝐶𝑃𝐿 = 	
𝑃)

𝑃* × 𝐸+
	= 	

𝐸,,,
𝐸+

 

 

 

NĚMECKO 

𝐸+ 	= 	26,36	𝐶𝑍𝐾	/	𝐸𝑈𝑅 

𝐶𝑃𝐿 = 	
24100

1150	 × 	26,36		 

𝐶𝑃𝐿	 = 0,795 × 100 = 79,5 

CPL = 80% 

 Z výpočtu ukazatele komparativní cenové hladiny vzorec udává, že cenová 

hladina České republiky se pohybuje na 80% německé cenové hladiny. 

 

Stejným postupem je zjištěna hodnota CPL pro Polsko. 
 

POLSKO 

𝐸+ 	= 	5,857	𝐶𝑍𝐾	/	𝑍𝐿 

𝐶𝑃𝐿 = 	
24100

4280	 × 	5,857		 

𝐶𝑃𝐿	 = 0,9613 × 100 = 96,13 

CPL = 96% 
 

 Z výpočtu ukazatele komparativní cenové hladiny vzorec udává, že cenová 

hladina České republiky se pohybuje na 96% polské cenové hladiny. 
 

 

c) Ukazatel ERDI (Exchange Rate Deviation Index) 
 

𝐸𝑅𝐷𝐼 = 	
𝐸+
𝐸,,,

 

NĚMECKO 

𝐸𝑅𝐷𝐼	 = 	
26,36	 × 	1150

24100 	= 	
30314
24100 = 1,25784232 

𝑬𝑹𝑫𝑰 = 𝟏, 𝟐𝟔 
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 Čím je hodnota ERDI vyšší než 1, tím více je nominálního měnového kurzu oproti 

paritě kupní síly pohodhodocena. V případě Německa se jedná o podhodnocení ve výši 

26% oproti paritě kupní síly. 
 

 

 

POLSKO 

𝐸𝑅𝐷𝐼 = 	
𝐸+
𝐸,,,

 

𝐸𝑅𝐷𝐼	 = 		
5,857	 × 	4280

24100 = 	
25068
24100 = 1,040165 

𝑬𝑹𝑫𝑰	 = 	𝟏, 𝟎𝟒 
 

 

 V případě Polska byl použitý stejný vzorec, tedy čím je hodnota ERDI vyšší než 

1, tím více je nominálního měnového kurzu oproti paritě kupní síly pohodhodocena. 

Podhodnocení v tomto případě činí asi 4% oproti paritě kupní síly.  

 

 Údaje o kurzech v PPP (kurzech spočítaných na základě porovnání cenových 

hladin států) jsou převzaty z databáze Světové banky (World Bank, 2019), kdy jsou 

použity kurzy vůči americkému dolaru (přímá kotace). Světová banka počítá kurzy v PPP 

na základě údajů o cenách využívaných při kalkulaci deflátoru HDP zohledňující jak 

obchodovatelné, tak neobchodovatelné statky. 
 

 

Tabulka 8: Kurzy v PPP. Zdroj: vlastní zpracování dle výpočtů a databáze Světové banky 
Země Kurz v PPP (World Bank) ERDI 

Německo 0,737 1,26 

Polsko 1,75 1,04 
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3.2.1. Vyhodnocení výpočtů 

 Na základě vypočítaných ukazatelů Et CPL, ERDI a zjištěné kupní sily 

jednotlivých zemí lze vyhodnotit aktuální situaci a navrhnout jednotlivá opatření, které 

by vedly ke zlepšení podnikatelské činnosti. 
 

3.2.1.1. Německo 

 Po zhodnocení vypočítaných výsledků a získaných dat z představených databází 

došlo ke vzájemnému porovnání. Podle ukazatele HDP na obyvatele vyjádřené v PPS 

(v kupní síle) bylo ověřeno, že Německo je evropskou zemí spadající do kategorie 

s vysokým příjmem. Stejně tak i kupní síla, kdy v porovnání s Českou republikou, je 

na 80% cenové hladiny, z čehož vyplývá, že za produkt v České republice musí německý 

občan vynaložit pouze 80% ceny, kterou by za stejný produkt zaplatil v Německu.  
 

 

Tabulka 9: Cenová hladina ČR a Německa. Zdroj: vlastní zpracování dle výpočtů  
Země 100% cenová hladina 

České republiky 

80% cenová  hladina 

Německa 

Cena / produkt 1 490 Kč 1 192 Kč 

 
 

 Z porovnání je tedy patrné, že ceny v Německu mohou být vyšší než ceny 

produktů společnosti prodávající v České republice, jelikož země disponují rozdílnou 

kupní sílou. Je zde tedy prostor pro dodatečné náklady spojené s prodejem produktů 

v Německu. Dodatečnými náklady mohou být například náklady na dopravu, náklady 

na skladování, náklady na distribuci, na marketing apod.  

 Díky výpočtu pomocí ukazatele ERDI bylo zjištěno, že u měnového kurzu 

v porovnání České republiky a Německa dochází k podhodnocení, a to ve výši 26%. 

Doporučovala bych tedy společnosti, aby se zaměřila na zvýšení expanze do Německa, 

a to hned z několika důvodů.  

 Prvním důvodem je rozlehlost trhu a velké množství potenciálních zákazníků 

a podobnost trhu co se týče environmentálního prostředí. Druhým důvodem je blízkost 

trhu a logistických možností v návaznosti na výrobu, která je umístěna lokálně 

v České republice nedaleko Brna. Podstatným důvodem je právě zjištěná vyšší kupní síla 
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země, kdy si může společnost dovolit požadovat vyšší ceny produktů za nižší náklady 

než němečtí výrobci a navýšit tak odběr produktů, který by vedl k zajištění klíčového 

postavení na trhu a zvýšení obratu. 
 

3.2.1.2. Polsko 

Oproti tomu byly na základě výpočtů porovnané také hodnoty Polska, kde HDP vyjádřené 

v kupní síle, je nižší, než HDP v PPS v České republice. Polsko je poměrně podobně 

ekonomicky situovaná země jako Česká republika a z toho důvodu je považovaná za zemi 

s nižším středním příjmem.  

 Z výpočtu ukazatele komparativní cenové hladiny (CPL) vzorec udává poměr 

ceny domácího spotřebního koše a ceny identického koše v zahraničí. Cenová hladina 

Polska je velmi podobná s hladinou v České republice, kdy dosahuje 96% cenové 

hladiny, z čehož vyplývá, že za spotřební koš v České republice musí polský občan 

vynaložit pouze 96% ceny, kterou by za stejný produkt zaplatil v Polsku.  
 

 

Tabulka 10: Cenová hladina ČR a Německa. Zdroj: vlastní zpracování dle výpočtů  

  
 

 Po aplikaci hodnot do vzorce ukazatele ERDI bylo zjištěno, že dochází 

k podhodnocení měnového kurzu Polska a České republiky, a to o pouhé 4%. Kupní 

síla Polska je tedy nepatrně vyšší než kupní síla v České republice a z toho lze 

předpokládat, že Polské společnosti jsou ve výhodnější cenové pozici, avšak s ne tak 

velkým rozdílem. 

 Jelikož při porovnávání Polska a České republiky bylo zjištěno, že zde 

nenalezneme velké rozdíly, pro zvýšení odbytu produktů v Polsku není možné stanovit 

vysoké prodejní ceny. Společnosti se nevyplatí hradit náklady na transport a logistiku, 

ale je pro ni dle mého názoru výhodnější udržovat stálé skladové zásoby přímo v Polsku 

a nezvyšovat tak prodejní ceny, které by mohly být pro daný trh neakceptovatelné. 

Země 100% cenová hladina 

České republiky 

96% cenová  hladina 

Polska 

Cena / produkt 1 490 Kč 1 430 Kč 
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3.2.2. Vícenásobná regresní analýza 

 Cílem je zjistit, jak má kupní síla vliv na makroekonomické veličiny jako inflace, 

nezaměstnanost nebo daňové zatížení a jak se vzájemně jednotlivé státy ovlivňují. Tyto 

informace lze považovat za podklad pro rozhodování v návrhové části diplomové práce. 

V našem případě se jedná o velmi podobné ekonomiky, mimo ekonomiku Německa, 

která je po této stránce mnohem úspěšnější, jelikož se řadí k nejsilnější ekonomice 

v Evropě. V případě vícenásobné regresní analýzy se jedná o časově náročnější metodu, 

jelikož se bere v úvahu více než jeden technický parametr. 
 

 Před tím, než se regresní analýza provede, bylo potřeba promyslet jednotlivé 

kroky, a to: 

a) předmět analýzy, 

b) zjištění měřitelných parametrů, 

c) sběr dat a parametrů, 

d) vícenásobná regresní analýza, 

e) vyhodnocení analýzy. 
 

 

a) předmět analýzy 

 Nejprve se musí stanovit, jaké hodnoty a v jakém rozsahu budou podléhat analýze. 

Musí se jednat o hodnoty, které lze mezi sebou porovnávat. V mnou zvoleném případě je 

cílem zmapovat veličiny HDP v PPS, inflaci, nezaměstnanost a daň právnických osob 

v jednotlivých vybraných zemích – Česká republika, Německo a Polsko. 
 

b), c) zjištění měřitelných parametrů, sběr dat 

 Než se provede samotná analýza, musí se sesbírat data a další informace nutné 

ke zmiňované analýze. Tyto informace jsou dostupné ve veřejných webových portálech, 

např. databáze Eurostatu. V mém případě se bude jednat o data vztahující se k vývoji 

HDP, k vývoji inflace, nezaměstnanosti a k vývoji sazby daně ve třech vybraných zemích. 
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Tabulka 11: Hodnoty makroekonomických ukazatelů (vlastní zpracování dle Eurostatu) 

Hodnoty 
HDP v PPS Inflace (%) Nezaměstnanost (%) 

Sazba daně PO 

(%) 

ČR DE PL ČR DE PL ČR DE PL ČR DE PL 

2015 88 125 69 0,3 0,7 -0,7 5 4,6 7,5 19 30 19 

2016 88 125 69 0,6 0,4 -0,2 4 4,1  6,2 19 30 19 

2017 90 124 70 2,4 1,7 1,6 2,9 3,8 4,9   19 30 19 

2018 91  123 71 2 1,9 1,2 2,2 3,4 3,9 19 30 19 

2019 92 121 73 2,6 1,4 2,1 2 3,1 3,3 19 30 19 

 

 Tabulka č. 12 zobrazuje jednotlivé hodnoty makroekonomických ukazatelů. 
 

 

d) vícenásobná regresní analýza 

 V momentě, kdy byly data připravena k použití, byl datový soubor vložen  

do statistického programu Gretl k vyhodnocení následujících částí. 

 Během vícenásobné regrese byla použita metoda OLS – metoda nejmenších 

čtverců za pozorování 2015-2019, kdy T=5. 

Z důvodu přesné kolinearity byla vynechána hodnota: Sazba daně právnické osoby. 
 

 

Tabulka 12: Metoda nejmenších čtverců – Česká republika (vlastní zpracování dle Gretl) 
Česká republika koeficient směr. chyba t-podíl p-hodnota 

const 92,0427 4,06266 22,66 0,0019 

inflace 0,506859 0,963298 0,5262 0,6513 

nezaměstnanost -0,945202 0,806169 -1,172 0,3618 
 

 

Tabulka 13: Metoda nejmenších čtverců – Německo (vlastní zpracování dle Gretl) 
Německo koeficient směr. chyba t-podíl p-hodnota 

const 112,692 5,19905 21,68 0,0021 

inflace 0,240359 1,01505 0,2368 0,8349 

nezaměstnanost 2,79332 1,11595 2,503 0,1294 
 

 

 

 

 

 



 58 

Tabulka 14: Metoda nejmenších čtverců – Polsko (vlastní zpracování dle Gretl) 
Polsko koeficient směr. chyba t-podíl p-hodnota 

const 74,4575 5,61501 13,26 0,0056 

inflace 0,109796 1,27801 0,08591 0,9394 

nezaměstnanost -0,803356 0,896223 -0,8964 0,4646 
 

 

Tabulka 15: Popisné statistiky (vlastní zpracování dle Gretl) 
Země ČR DE PL 

Závisle proměnná HDP v PPS 

Střední hodnota závisle proměnné 89,80000 123,6000 70,40000 

Sm. odchylka závisle proměnné 1,788854 1,673320 1,673320 

Součet čtverců reziduí 1,152289 1,759370 2,243093 

Sm. chyba regrese 0,759042 0,937915 1,059031 

Koeficient determinace 0,909977 0,842913 0,799724 

Adjustovaný koeficient determinace 0,819955 1,685827 0,599448 

F (2,2) 10,10832 5,365915 3,993106 

P–hodnota (F) 0,090023 0,157087 0,200276 

Logaritmus věrohodnosti -3,425474 -4,483487 -5,090737 

 

 Následně byly data využity k metodě ANOVA k výpočtu jednotlivých statistik. 
 

Tabulka 16: Analýza rozptylu pro Českou republiku, Německo a Polsko (vlastní zpracování dle Gretl) 
Analýza 

rozptylu 
součet čtverců 

df střední kvadrát 

regrese 11,6477 8,44063 8,95691 2 2 2 5,82386 4,72032 4,47845 

reziduum 1,15229 1,75937 2,24309 2 2 2 0,576144 0,879685 1,12155 

úplné 12,8 11,2 11,2 4 4 4 3,2 2,8 2,8 
 

 

Česká republika: 

R^2 = 11,6477 / 12,8 = 0,909977 

F (2,2) = 5,82386 / 0,576144 = 10,1083 [p-hodnota 0,0900] 
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Německo: 

R^2 = 9,44063 / 11,2 = 0,842913 

F (2,2) = 4,72032 / 0,879685 = 5,36592 [p-hodnota 0,1571] 
 

Polsko: 

R^2 = 8,95691 / 11,2 = 0,799724 

F (2,2) = 4,47845 / 1,12155 = 3,99311 [p-hodnota 0,2003] 
 

 

 Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, zda existuje silná korelace mezi 

proměnnými je, podívat se na sestavenou korelační matici. V mém případě byly zvoleny 

korelační koeficienty, za použití pozorování 2015–2019, 5% kritická hodnota 

(oboustranná) = 0,8783 pro n=5 
 

 

Tabulka 17: Korelační matice pro Českou republiku (vlastní zpracování dle Gretl) 
Korelační matice ČR HDP v PPS inflace nezaměstnanost 

HDP v PPS 1 0,9209 -0,9474 

inflace  1 -0,9283 

 nezaměstnanost   1 
 

 

 Z výstupu lze vidět, že hodnoty mezi sebou korelují. Lze pozorovat, jaký vztah 

má HDP v PPS s inflací nebo nezaměstnaností. Právě HDP v PPS pro Českou republiku 

má silnou závislost na inflaci s koeficientem o hodnotě 0,9209, tudíž lze tvrdit, 

že závislost mezi těmito hodnotami existuje. Čím více HDP v PPS roste, tím více stoupá 

inflace. Naopak v případě vztahu HDP v PPS s nezaměstnaností lze tvrdit, že se na 

základě koeficientu korelace v hodnotě -0,9474 jedná o téměř nepřímou závislost, která 

ukazuje, že čím více se zvýší hodnota HDP v PPS, tím více se sníží míra nezaměstnanosti. 

Nepřímou závislost lze vidět také v porovnání inflace a nezaměstnanosti, kdy s rostoucí 

inflací má nezaměstnanost tendenci se více snižovat. 
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Tabulka 18: Korelační matice pro Německo (vlastní zpracování dle Gretl) 
Korelační matice DE HDP v PPS inflace nezaměstnanost 

HDP v PPS 1 -0,5923 0,9157 

inflace  1 -0,6987 

 nezaměstnanost   1 
 

 

 V případě korelační matice pro Německo lze také vidět korelaci, avšak v jiném 

případě. Korelační koeficient -0,5923 vypovídá o poměrně silném negativním vztahu 

HDP v PPS a inflace a stejně tak i koeficient -0,6987 vypovídá o poměrně silném 

negativním vztahu mezi inflací a nezaměstnaností. Respektive čím více roste HDP v PPS, 

tím více klesá inflace. Silná přímá závislost existuje mezi HDP v PPS a nezaměstnaností, 

kdy koeficient korelace dosahuje hodnoty 0,9157 a udává tak, že s rostoucí HDP v PPS 

roste i nezaměstnanost. Korelační matice pro Německo je odlišná od korelační matice 

České republiky i Polska. 
 

 

Tabulka 19: Korelační matice pro Polsko (vlastní zpracování dle Gretl) 
Korelační matice PL HDP v PPS inflace nezaměstnanost 

HDP v PPS 1 0,8481 -0,8939 

inflace  1 -0,9383 

 nezaměstnanost   1 

 

 Korelační matice pro Polsko je velmi podobná korelační matici České republiky, 

jelikož se jedná o homogenní ekonomiky, tato skutečnost je předvídatelná. Korelační 

koeficient 0,8481 vykazuje silnou přímou závislost mezi HDP v PPS a inflací a udává 

tak, že čím víc roste HDP v PPS, tím víc poroste inflace. Naopak zde koeficienty vykazují 

negativní vztah mezi HDP v PPS a nezaměstnanosti a stejně tak negativní vztah mezi 

inflací a nezaměstnaností. Lze tedy tvrdit, že s růstem jedné veličiny ta druhá veličina 

klesá, respektive s růstem HDP v PPS klesá nezaměstnanost a stejně tak s růstem inflace 

klesá nezaměstnanost. 

 Pro stanovení konfidenčního intervalu je potřeba předem stanovit konfidenční 

hladinu, v mém případě byla zvolena ve výši 95%. 

t (2, 0,025) = 4,303 
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Tabulka 20: Konfidenční intervaly koeficientů pro Českou republiku, Německo a Polsko (vlastní  
  zpracování dle Gretl) 

proměnná 
koeficient 95% konfidenční interval 

ČR DE PL ČR DE PL ČR DE PL 

const 92,0427 112,692 74,4575 74,5625 90,3224 50,2980 109,523 135,062 98,6169 

inflace 0,506859 0,240359 0,109796 -3,63788 -4,12704 -5,38902 4,65160 4,60775 5,60861 

nezamě-

stnanost 
-0,945202 2,79332 -0,803356 -4,41387 -2,00823 -4,65949 2,52346 7,59486 3,05278 

 

 

e) vyhodnocení analýzy 

 Na základě vícenásobné regresní analýzy se potvrdilo, že ekonomika České 

republiky a Polska jsou značně vzájemně podobné a vliv HDP v PPS na ostatní 

makroekonomické ukazatele se chová velmi podobně. Německo je zemí s vyšší kupní 

sílou a závislost HDP v PPS na ostatních makroekonomických ukazatelích je rozdílná 

v porovnání s Českou republikou a Polskem. 
 

 

3.3. Aplikace cenové diskriminace 

 Vzhledem k rozdílnosti jednotlivých trhů je potřeba k cenové diskriminaci 

přistupovat rozdílně, a to na základě odlišné kupní síly a cenových hladin jednotlivých 

zemí. V případě, že se bude k cenové diskriminaci přistupovat rozdílně, nemusí 

to znamenat, že nebude možné aplikovat jednotný systém cenové diskriminace. Avšak 

je důležité jej modifikovat a upravit způsobem, aby daným trhům odpovídal a stanovil 

podmínky, které společnosti XY s.r.o. pomůžou k dosažení cílů.   

 V rámci aplikace cenové diskriminace třetího stupně se nabízí hned několik 

možností. Jednou z možností je vytvoření vlastního B2B partnerského programu, který 

by motivoval zákazníky k opakovaným nákupům a postupně tak zvyšoval objem nákupů 

u společnosti XY s.r.o. Motivující složkou by v tomto případě mohl být systém sbírání 

bodů za nákup, na základě kterého by se kupujícím společnostem nabízely výhodné 

benefity. B2B partnerský program by však obsahoval i jiné benefity než pouze motivační 

složku pro zvýšení nákupů. Důležité je správné sestavení a nastavení strategie 

partnerského programu již na samém začátku. 
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 Dále se přímo nabízí možnost cenové diskriminace druhého stupně, a to 

na základě obecně známému snižování cen v případě vyššího odběru množství. 

Diskriminaci je možné aplikovat rozdílně v závislosti na zahraničních trzích 

a jednotlivých kupních silách zemí.  
 

3.3.1. B2B partnerský program 

 Jelikož jedním z nejdůležitějších aspektů podnikatelské činnosti 

společnosti XY s.r.o. jsou dobré obchodní vztahy s partnery a férové obchodování nejen 

na domácím trhu, ale i na zahraničních trzích, jeví se tato forma cenové diskriminace jako 

vhodný krok pro společnost. Partnerský program by měl být sestaven tak, aby poskytoval 

výhody a rostoucí prodeje pro společnost XY s.r.o., ale zároveň by z něj měli mít jisté 

výhody, také partneři, kteří by byli součástí tohoto programu. Proto považuji podporu 

a jisté výhody, nejen finanční, za nedílnou součást programu. Pro společnost je důležité, 

aby s partnery navazovali dlouhodobé obchodní vztahy, a proto si zakládají na tom, 

aby svým partnerům poskytovali ty nejkvalitnější služby na trhu a odlišili se tak 

od ostatních společností působících na trhu, což může vést ke vzniku konkurenční 

výhody. 
 

 Výhody B2B programu pro partnery: 

– B2B portál s vlastními přihlašovacími údaji,  

– slevové akce, 

– informace o produktech (specifikace, obrázky, technické listy), 

– individuální ceny při odběrech většího množství, 

– rozesílání materiálů na obchodní oddělení, 

– novinky a události, 

– sbírání bodů a následné odměňování, 

– účast ve vzdělávacím portálu. 
 

B2B portál s vlastními přihlašovacími údaji 

 Jako podstatnou část B2B programu považuji za efektivní, aby se partneři 

jednoduše dostali do přihlašovacího systému B2B portálu. Z tohoto důvodu by bylo 

nejjednodušší, aby se mohli přihlásit přímo na webových stránkách společnosti, které jsou 
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zákazníkům velmi dobře známé. Odtud by se dostali na novou stránku, přímo do B2B 

portálu. Každý partner by měl své vlastní unikátní přihlašovací údaje, obsahující 

přihlašovací email a heslo. Po přihlášení by bylo přínosné, aby jejich profil obsahoval 

důležité základní informace, jako název firmy, adresa sídla, fakturační údaje, kontakty 

na zodpovědné osoby (např. vedoucí nákupního oddělení, vedoucí obchodu,...). 

Tyto informace by byly uchovány po celou dobu spolupráce, respektive platnosti 

přihlašovacích údajů, aby se zjednodušily následující kroky, jako jsou expedice 

objednávek či fakturace.  

 Dále by měli partneři v přihlášení do svého B2B portálu také informace 

o uskutečněných objednávkách, včetně možnosti znovu zopakovat své již dříve 

provedené objednávky, tudíž by se vyhnuli zbytečnému dohledávání jednotlivých 

položek při pravidelném odběru identických produktů v daných průměrech, barvách, 

typovému provedení apod. Stejně tak by měli kdykoliv po ruce vydané faktury 

k jednotlivým objednávkám, tudíž by se nemuseli potýkat s komplikacemi v případě 

ztracení faktury v emailové schránce nebo v přiložených expedičních balících. 

Samozřejmostí jsou také údaje o expedici objednávek, zejména možnost poskytnutí kódu 

ke sledování zásilky.  Tento konkrétní proces by byl potřeba zautomatizovat v rámci CRP 

systémů ve firmě. V neposlední řadě by součástí byl také věrnostní program na portálu 

B2B, kde by byl zobrazen kompletní přehled o tom, jaký počet bodů má daný uživatel 

zrovna na svém uživatelském účtu, kolik bodů činí jeho objednávka, kterou se chystá 

uskutečnit a historii o tom, kolik bodů již v minulosti uplatnil včetně vybraného dárku.  

Veškeré tyto informace by zároveň sloužily ke sběru dat a jako podpůrné údaje pro interní 

analýzy zákazníků, sledování jejich nákupního rozhodovaní vedoucí k uskutečněným 

objednávkám. 
 

 

Souhrn funkcí v základních informacích v rozhraní portálu po přihlášení: 

– unikátní přihlašovací údaje (přihlašovací email, heslo), 

– údaje o partnerovi (název firmy, adresa sídla, fakturační údaje, kontaktní osoby,...), 

– přehled uskutečněných objednávek, 

– aktuální a historický přehled bodů, 

– daňové doklady a faktury uskutečněných objednávek, 

– informace o expedici objednávky (sledovací kódy zásilek). 
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Slevové akce 

 Věrnostní zákazníci, respektive partneři s přístupem na B2B portál se budou moci 

v rámci rozhraní dostat také do sekce akcí pro partnery, kde se dozví o aktuálních 

slevových akcích a zvýhodněných nabídek. Společnost si tak opět může delegovat, 

na jaký trh, v jaké výši a hlavně na jaké produkty, poskytne partnerům slevy, aniž by se 

o nich vzájemně veřejně dozvěděli. Lze tak jednoduše diskriminovat zákazníky 

a nenápadně jim prodat produkty, které z pohledu společnosti XY s.r.o. by měly být 

prodány. Tímto způsobem lze také eliminovat přebývající skladové zásoby  
 

 

Informace o produktech 

 Přínosem pro registrované partnery by byly veškeré podrobné informace 

o jednotlivých produktech na jednom místě. Z toho důvodu je potřeba, aby celkové 

uživatelské rozhraní bylo jednoduché a přehledné bez jakýchkoliv komplikací. Nedílnou 

součást informací o produktech tvoří samozřejmě aktuální katalog a ceník pro daný trh 

v dané jazykové mutaci. Na úkor každoročních změn nejen v ceníku, ale i v katalogu, 

by se jednalo o zrychlení předání informací zejména na začátku nového roku, kdy je 

velký zájem o nově vycházející tiskové materiály. 

 Mezi informace o jednotlivých produktech by bylo dobré zahrnout i technické 

listy, které by byly dostupné ke stáhnutí. S postupujícím vývojem se čas od času mění 

i produkty, jejich rozměry, průměry a technické parametry, tudíž je žádoucí, aby 

informace byly neustále aktuální. Právě díky B2B portálu, na kterém by měli možnost 

zobrazování a případně i stahování těchto dokumentů, by se opět zjednodušilo několik 

procesů, které tomuto přecházejí. 
 

 

Rozesílání materiálů na obchodní oddělení 

 V rámci zrychlení korespondence a zdlouhavého hledání adres jednotlivých 

partnerů bych doporučila využívat tento B2B portál také k jednoduchému vygenerování 

adres pro následující účely. Zvláště v dnešní pandemické době, kdy není možné většinu 

partnerů na trhu navštěvovat osobně a předávat tiskoviny a ostatní podpůrné materiály 

potřebné k obchodování, se tento způsob nabízí jako vhodná alternativa. Dalším 

benefitem by mohlo být přímé doručení do rukou na správné oddělení, jelikož se často 

stává, že se poštou zaslané dokumenty a materiály jsou sice doručené na správnou adresu, 
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ale již nedorazí na správné oddělení do těch správných rukou. B2B program by tak mohl 

pozitivně ovlivnit poštovní korespondenci. 
 

 

Sbírání bodů a následné odměňování 

 Pro partnerský B2B program je důležité, aby stanovený systém bodů 

pro odměňování byl stejný a do budoucna dlouhodobě neměnný, a to jak 

z psychologického hlediska vnímání zákazníka, tak z důvodu úprav v kódování 

a programování v návaznosti na propojení všech interních systémů. 

 Strategie sbírání bodů by měla zákazníka motivovat k většímu odběru produktů 

na úkor získávání bodů a motivace k uplatnění nasbíraných bodů v jeho prospěch nebo 

ve prospěch firmy. V momentě, kdy partner motivovaný nebude, nebudou vyšší 

ani objednávky a partner se spokojí s minimem, které v daném okamžiku potřebuje. 

 Dalším důležitým prvkem pro stanovení systému sbírání bodů je cena samotného 

produktu, kdy cena vybraného produktu: 

– v České republice je 1 490 Kč 

– v Německu je 1 778 Kč (69 €) 

– v Polsku je 1 778 Kč (69 €) 
 

Tabulka 21: Bodový systém pro B2B partnery (vlastní zpracování) 

Země 1 bod 
počet bodů / vybraný 

produkt 

Česká republika 50 Kč 30 bodů 

Německo 3 € 23 bodů 

Polsko 2 € 35 bodů 
 

 

 Cílem programu je, zvýšit obrat, respektive zvýšit roční počet objednávek 

na daných trzích. Na základě tohoto kritéria je sestaven také bodový systém s motivační 

složkou. Minimální počet bodů pro využití nejméně hodnotného dárku v B2B programu 

je 100 bodů. 
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Tabulka 22: Bodový systém pro B2B partnery (vlastní zpracování) 

 Česká republika Německo Polsko 

počet ks 1 ks 2 ks 3 ks 1 ks 2 ks 3 ks 1 ks 2 ks 3 ks 

cena 1 490 Kč 2 980 Kč 4 470 Kč 69 € 138 € 207 € 69 €  138 € 207 € 

přepočet Kč 1 490 Kč 2 980 Kč 4 470 Kč 
1 778 

Kč 

3 556 

Kč 

5 334 

Kč 

1 778 

Kč 

3 556 

Kč 

5 334 

Kč 

počet bodů 30  60 90 23  46 69 35 70 105 

 

 

 Aby zákazník docílil objednávky v hodně 100 bodů, musí zakoupit minimálně 

čtyři produkty v případě České republiky, pět produktů v Německu a čtyři produkty 

v Polsku. Po převedení zahraničních měn na české koruny je patrné, že nejvýhodněji lze 

zakoupit produkt v rámci České republiky, dále poté v rámci Polska a nejvíce zaplatí 

klienti z Německa. Systém zohledňuje paritu kupní síly jednotlivých zemí, na jejímž 

základě jsou stanovené také ceny na jednotlivých zahraničních trzích. 
 

 

Novinky a události 

 Navrhuji, aby součástí partnerského programu byl i prostor, kde se zákazníci 

dozví nejaktuálnější informace, ať už o aktuálních akcích, tak i o novinkách či o vývoji 

nových produktů, které by mohly být i touto formou uvedeny na trh a partnery tak 

informovat individuálně, a to hned mezi prvními a přímo konkrétní formou. Sekce 

novinek by se samozřejmě dala využít i na i jiná důležitá sdělení a upozornění, avšak to 

by už záleželo na správě samotného člověka pověřeného touto funkcí. Zákazníci by tak 

byli neustále informovaní a díky modifikaci na základě jednotlivých trhů by společnost 

mohla zveřejňovat rozdílné informace, které náleží zvolenému trhu. Další výhodou 

je udržení interakce se svými zákazníky. 
 

 

Účast ve vzdělávacím portálu 

 Dalším benefitem registrace do B2B partnerského programu by byl vzdělávací 

portál formou e-learningu, kde by partneři našli veškeré důležité informace o produktech, 

montážní návody k jednotlivým produktům, instruktážní videa krok po kroku, kvízy 

a testy pro své zaměstnance k prohlubování znalostí o dané problematice a další online 

podpůrné materiály, ke zkvalitnění veškerých znalostí o jednotlivých produktech 
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společnosti. Na základě vyhotovených testů a kvízů by daný zaměstnanec partnerské 

společnosti obdržel osvědčení o online proškolení na danou problematiku. Běžně školení 

probíhá osobně, ale v tomto případě a v momentální pandemické situaci by to mohlo 

usnadnit a zrychlit několik procesů. 
 

3.3.1.1. Nákladová stránka B2B portálu 

 K samotné tvorbě celého B2B systému by bylo potřeba vytvořit webovou stránku, 

která by se vložila do webových stránek společnosti a dále by se tato webová stránka 

propojila se systémem CRP, který společnost zaopatřený momentálně má, aby se docílilo 

možností automatizací. Samotná tvorba webových stránek včetně administrátorského 

rozhraní je poměrně náročným projektem jak po časové, tak po finanční stránce. Avšak 

vzhledem k situaci, ve které se momentálně společnost nachází a kdy ke svému posunu 

v podnikání potřebuje vytvořit nové webové stránky, by se jednalo o správný čas 

na veškerou tvorbu a následnou implementaci. 

 Jak již bylo zmíněno výše, tvorba webové stránky nebude nejjednodušším úkolem 

a jedná se o dlouhodobý projekt. Je potřeba zohlednit jednotlivé funkce a náležitosti 

webové stránky, kterými musí disponovat. 
 

 

Grafický návrh B2B portálu 

Grafika celého B2B portálu by nadále měla korespondovat s grafikou kompletního webu 

společnosti XY s.r.o., jelikož se bude nacházet přímo na něm, bylo by kontraproduktivní 

výrazně odlišovat grafickou stránku portálu od grafické stránky samotného webu, a to 

nejen pro orientaci zákazníků, ale i z pohledu grafického manuálu a jednotného 

vystupování společnosti na veřejnosti. Proto doporučuji držet se stejného grafického 

stylu. Důležité je zohlednit celkové uspořádání jednotlivých kategorií a podkategorií 

webové stránky, jejich logické uspořádání a celkové uspořádání informací v rámci 

webového portálu. Orientační vizuální návrh, jak by webový portál mohl vypadat, byl 

navržen níže. 
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Obrázek 6:  Grafický návrh B2B portálu na webu (vlastní zpracování) 

 

Obrázek 7:  Grafický návrh B2B portálu na webu (vlastní zpracování) 
 

 

Grafický návrh administrativního rozhraní 

 Vzhledem k maximálnímu úsilí a cílenému snižování nákladů na celý projekt bych 

doporučila jednoduše se vyhnout složitým grafickým úpravám a grafickému designu 

v administrátorském rozhraní, které slouží zejména pro interní úpravu front end webové 
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stránky a slouží tak především k vyplňování informací, popisků, naplňování textových 

bloků, změně hodnot, vkládání obrázků, videí, odkazů, apod. Nejedná se o část webu, 

která bude přístupná veřejnosti, ale přístup do administrativního rozhraní budou mít 

pouze zodpovědné osoby za správu tohoto B2B portálu. Měla by být co nejjednodušším 

způsobem přístupná pro administrátora, který bude mít možnost úprav na webu přímo 

v administraci webového rozhraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8: Obr. Grafický návrh administrativního rozhraní (vlastní zpracování) 

 

 

Časová náročnost projektu 

 Jak již bylo okrajově zmíněno výše, samotná tvorba B2B portálu není otázkou 

několika hodin ani dnů, ale spíše otázkou několika týdnů a měsíců. Doporučovaným 

řešením je navázání spolupráce se společností zodpovídající za samotnou tvorbu webu, 

kterou podle nejaktuálnějších informací bude společnost ABC. s.r.o., která je prvotřídním 

tvůrcem nadčasových designových webových stránek se spolehlivým a kvalitním řešením 

v rámci responzivního zobrazení, SEO optimalizací a následných nástrojů k aplikaci 

cíleného online marketingu. Po osobních konzultacích ohledně tvorby webových stránek 

a možností implementace B2B portálu byl sestaven návrh časového plánu, který je v tuto 

chvíli pouze orientační. Dále poté na základě ceníku jimi poskytovaných služeb 

a cenových nabídek byl sestaven finanční plán na případné uskutečnění B2B portálu 

pod jejich tvorbou. 
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Tabulka 23: Časový plán tvorby B2B portálu (vlastní zpracování) 

Fáze realizace 
Jednotlivé 

kroky 
Podíl 

Časová 

náročnost 

(počet 

dní) 

Zodpovědnost 

společnost 

XY s.r.o. 

vyhotovující 

společnost 

ABC s.r.o. 

ANALÝZA 

vstupní 

konzultace 
5 5 × × 

analýza 

aktuálního stavu 
5 10 × × 

analýza 

konkurence 
3 4 

× × 

analýza 

původního webu 
5 5 

× × 

cenová nabídka 4 2  × 

PŘÍPRAVA 

mapa stránek 4 5  × 

wireframe 5 8  × 

dodání podkladů 

a materiálů 
4 10 ×  

KREATIVITA 

grafický návrh 4 4 ×  

schválení 4 5 × × 

copywriting 2 6 ×  

kódování stránek 

a administrace 
5 20  × 

programování 5 15  × 

SPUŠTĚNÍ 

průběžné 

kontroly 
2 15 × × 

testování 5 6 × × 

CELKEM počet dní 120 

CELKEM počet měsíců 6 
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 Jak uvádí tabulka časového plánu, na tvorbu B2B rozhraní bude potřeba odhadem 

zhruba 6 měsíců, kdy se jedná o vzájemnou spolupráci mezi zmiňovanou společností 

ABS s.r.o. (vyhotovující společnost) a společností XY s.r.o. (zadavatel projektu). 

V porovnání s jinými IT projekty se jedná o poměrně obstojný časový plán, jelikož 

veškeré komplexní IT služby jsou velmi časově náročné. Následně je potřeba zohlednit 

také implementaci B2B portálu do CRP systému, která bude následovat po vyhotovení 

projektu, a to z důvodu, že společnost vlastní CRP systém ve společnosti má a je nutné, 

aby tyto kroky byly provedeny ze strany společnosti zajišťující zmiňovaný CRP systém. 

Tento úkol by mohl projekt prodloužit o několik dní, odhadem o 14 dní navíc. 
 

 

Finanční náročnost projektu 

 Cílem společnosti XY s.r.o. je maximálně snížit náklady na tvorbu B2B portálu, 

neboť se nejedná o nedílnou součást podnikání, bez které by společnost nemohla 

fungovat, jako tomu je v případě tvorby nových webových stránek. Proto je po nákladové 

stránce nejefektivnějším řešením navrhnout B2B portál ve stejném okamžiku, jako 

v rámci tvorby samotných webových stránek společnosti, kdy se společnost vyhne 

komplikacím při úpravách webu v pozdějším období apod.  

 Portál a jeho systém tak doporučuji navrhnout a vyhotovit během jednoho 

projektu. Při tomto kroku dojde ke snížení nákladů na jednotlivé procesy a zároveň se 

tyto procesy zrychlí i z pohledu časového hlediska. Na základě ceníku jimi 

poskytovaných služeb a cenových nabídek pro společnost XY s.r.o. byl sestaven finanční 

plán na případné uskutečnění B2B portálu pod tvorbou společnosti ABC s.r.o. 
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Tabulka 24: Finanční plán tvorby B2B portálu (vlastní zpracování) 

Fáze realizace Jednotlivé kroky Cena 

PRVKY 

UNIFIKOVANÉHO 

DESIGNU 

grafický návrh unifikovaných prvků 

85 000 Kč 
specifické kódování unifikovaných prvků 

(tlačítka, titulky, subtitulky, modální okna) 

formuláře, okna a variace 

GRAFICKÝ 

NÁVRH NA MÍRU 

homepage, kategorie, detaily 
140 000 Kč 

návrhy zobrazení pro tablet, mobil, desktop 

KÓDOVÁNÍ A 

IMPLEMENTACE 

STRÁNEK NA 

SYSTÉM 

kódování grafického návrhu 

165 000 Kč 
specifické kódování unifikovaných prvků 

základní testování zobrazení stránek a finální 

úpravy 

DUPLIKACE 

PORTÁLU PRO 

JAZYKOVOU 

MUTACI 

nahrání dat na samostatnou doménu - Polsko 

25 000 Kč 

nahrání dat na samostatnou doménu - 

Německo 

nahrání dat na samostatnou doménu - Česká 

republika 

SYSTÉM NA MÍRU 

PRO SPRÁVU 

OBSAHU 

administrativní rozhraní pro úpravu , 

responzivita, definice předně daných inputů 

pro text 

135 000 Kč 

CENA CELKEM 550 000 Kč 

 

 Finančně nejnáročnějším prvkem B2B portálu je administrátorské rozhraní, kdy 

se jedná nejen o rozhraní jako takové, ale i o kompletní kódování, které je s tím spjaté 

ruku v ruce od samotného začátku. V porovnání s ročními obraty společnosti XY s.r.o. 

se jedná o částku, kterou by si firma mohla dovolit. Na úkor této investice se 

dá odhadnout zvýšení obratu a objednávek na základě motivační složky partnerů, kterou 

je právě B2B program. 
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3.3.2. Množstevní slevy 

 Množstevní slevy lze zařadit mezi cenovou diskriminaci druhého stupně. Jedná 

se o ideální nástroj, který lze aplikovat na produkty společnosti XY s.r.o., a to 

s rozdílnými podmínkami pro různé zahraniční trhy. Cílem je zvýšit odbyt jednotlivých 

produktů na jednotlivých trzích, kdy motivací pro odběratele byla zvolena varianta 

snížení ceny. V případě, že chce společnost zvýšit svoji působnost na zahraničních trzích, 

jako je Německo nebo Polsko, je potřeba nabídnout kvalitní produkt za výhodných 

podmínek oproti konkurenci. Vysoce kvalitním produktem společnost disponuje, tudíž 

zbývá nastavit správnou politiku cenové diskriminace druhého stupně v případě 

množstevního odběru. 

 
Tabulka 25: Množstevní slevy na jednotlivých trzích (vlastní zpracování) 

Počet ks/nákup 
Výše slevy Cena produktu po slevě / ks 

Česká 

republika 
Německo Polsko 

Česká 

republika 

Německo Polsko 

> 1 000 ks 20 % 22 % 20 % 1 192 Kč 1 386 Kč 1 422 Kč 

500 ks – 1 000 ks 15 % 17 % 15 % 1 266 Kč 1 475 Kč 1 511 Kč 

100 ks – 500 ks 10 % 12 %  10 % 1 341 Kč 1 564  Kč 1 600 Kč 

50 – 100 ks 5 % 7 % 5 % 1 415 Kč 1 653 Kč 1 689 Kč 
 

 

 Tabulka č. 16 zobrazuje procentuální výši slevy pro stanovený počet ks 

v samostatné objednávce. Cílem je namotivovat odběratele k vyššímu odběru, za který 

mu bude poskytnutá výše slevy každé objednávky a tím tak zvýšit odběr produktů 

společnosti XY s.r.o. Nastavení zmiňované výše slevy bude podléhat kritériím jako je 

kupní síla jednotlivých zemí a výchozí výše prodejní ceny vzhledem k cenové hladině. 

V případě Německa doporučuji stanovit vyšší procentuální slevu skrze poskytnutí 

výhodnějších podmínek pro odběratele a možnosti rozšíření množství produktů na trhu. 

 V momentě, kdy společnost XY s.r.o. plánuje rozšířit svoji působnost 

na německém trhu a potřebuje si odběratele konkurenčních produktů získat, se jedná 

dle mého názoru o vhodný krok vpřed. Nejlepší diskriminace (z pohledu 

společnosti XY s.r.o.) vychází Polsko, kdy je polský trh diskriminován identicky, avšak 

díky vyšší cenové hladině zůstávají produkty stále ziskovější vez v případě českého trhu. 

Právě český trh si vzhledem ke své několikaleté úspěšné působnosti a jedním z nejvyšších 
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postavení na trhu může dovolit poskytovat nízké ceny za vysokou kvalitu produktu. 

Zákazníkovi by se tedy dostalo těch nejlepších podmínek. 

3.3.3. Segmentace zákazníků 

 Jako třetí způsob návrhu cenové diskriminace byla opět zvolena metoda cenové 

diskriminace druhého stupně na základě segmentace zákazníků, avšak na jiný způsob. 

Podobně jako v případě množstevních slev se jedná se o situaci, kdy jsou zákazníci 

rozděleni dle nakupovaného množství předešlého roku do několika segmentů, respektive 

bloků, v rámci kterých je stanovena určitá výše slevy na dané produkty. V případě 

společnosti XY s.r.o. lze aplikovat cenovou diskriminaci různými způsoby. Zákazníky 

lze diskriminovat jak na základě země prodeje – Česká republika, Německo a Polsko, tak 

na základě hodnoty nákupů v předešlém roce. V tomto případě je vhodné brát v potaz 

také kupní sílu a cenovou hladinu jednotlivých zemí. Jak již bylo upřesněno v dřívější 

kapitole, Německo má větší kupní sílu než homogenní státy České republiky a Polska. 
 

 

Tabulka 26: Segmentace zákazníků na jednotlivých trzích (vlastní zpracování) 

Hodnota nákupu 
Výše slevy Cena produktu po slevě 

Česká 

republika 
Německo Polsko 

Česká 

republika 

Německo Polsko 

> 1 000 000 Kč 40 % 35 % 40 % 894 Kč 1 155 Kč 1 066 Kč 

500 000 Kč – 1 000 000 Kč 30 % 25 % 30 % 1 043 Kč 1 333 Kč 1 244 Kč 

300 000 Kč – 500 000 Kč 20 % 15 %  20 % 1 192 Kč 1 511 Kč 1 422 Kč 

< 300 000 Kč 10 % 5 % 10 % 1 341 Kč 1 689 Kč 1 600 Kč 
 

 

 Tabulka 17 zobrazuje návrh možné segmentace jednotlivých zákazníků. Kritériem 

pro segmentaci zákazníků bylo rozdělení dle země a dle celkové hodnoty jejich nákupů 

v předešlém roce. Výše slev pro Českou republiku a Polsko jsou identické, a to zejména 

skrze homogenitu trhů. V rámci nepatrně vyšší kupní síly Polska je cena produktu vyšší 

a i přes stejně vysoké výše slev v těchto zemích vychází pro polského odběratele cena 

vyšší než v případě, že by odebírala česká společnost. V rámci největšího a nejdelšího 

působení společnosti XY s.r.o. a jejího obratu na domácím trhu je rozumné, 

aby na domácím trhu měla nastavené nejvýhodnější podmínky.  
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4. ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout způsob efektivní cenové diskriminace 

pro českou výrobní společnost z odvětví stavebnictví, která operuje nejen na trhu v České 

republice, ale i ve většině evropských zemí. V souvislosti s návrhem cenové diskriminace 

mělo být zohledněno i možné řešení ke zvýšení tržního podílu mnou vybrané společnosti 

na zahraničních trzích s konkrétním zaměřením na země jako je Německo a Polsko. Tyto 

země jsou pro vybranou společnost klíčovými trhy s obrovským potenciálem, kdy bylo 

potřeba zohlednit rozdíly zákazníků a mezinárodních trhů. V rámci diplomové práce byl 

proveden výzkum a na základě kupní síly představil postupy, které mohou nastat a jak 

dokážou vzájemně ovlivňovat jednotlivá rozhodnutí společnosti. V diplomové práci byla 

zohledněna charakteristika prostředí a zjištění vzájemné závislosti makroekonomických 

ukazatelů, kdy bylo snahou určit takovou cenu produktu na mezinárodních trzích, aby se 

navrhl efektivní způsob cenové diskriminace zákazníků dle trhu a jeho kupní síly 

a ve výsledku tak zvýšil obrat společnosti a tržní podíl.  

 Jak nastavit správné ceny zahraničním partnerům a zároveň dosáhnout dílčích 

cílů, bylo ústředním tématem celé práce, která se věnovala především způsobům 

a kombinacím cenové diskriminace pro jednotlivé trhy tak, aby byla výhodná nejen pro 

společnost, ale aby nabídla výhody také obchodním partnerům v zahraničí. Na základě 

zjištění bylo doporučeno nadále držet v Německu vyšší ceny za vysokou kvalitu 

a obohatit zákazníky přidanou hodnotou produktu ve formě propracovaného B2B 

systému, který značně ulehčí jak samotné objednávky, tak kompletní přístup 

k zákazníkovi na dálku. Doporučení zohledňuje způsob co největšího přiblížení 

se k zákazníkově ochotě platit, jeho rezervační, resp. maximální cenxu za produkty. 

Pojednáno bylo o možnostech a efektech statických metod a všechny navrhované změny 

jsou v souladu s finančními možnostmi společnosti, tzn., že navrhované změny jsou 

pro společnost reálné a dosažitelné. Zpracováním diplomové práce jsem se dozvěděla 

řadu nových informací z oboru stavebnictví a budu ráda, když mnou zpracované 

podklady budou nápomocné v dalším rozvoji podniku. 
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