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1 Úvod 

 

Marketing je v současné době jedním z klíčových pojmů a úloh, jak úspěšně vést 

společnost. 

Téměř každý si pod tímto pojmem představuje buďto reklamu, anebo prodej. Obojí je 

sice součástí marketingu, ale samotný marketing má hlubší význam. Slovník cizích slov 

chápe marketing jako podnikatelskou filozofii, podnikatelský systém, či funkci podniku. 

Zahrnuje výzkum trhu pro potřeby výroby a obchodu a usměrňování a aktivní 

ovlivňování hospodářské činnosti podle potřeb trhu, s tím související propagace 

výrobků, tvorba poptávky aj. 

Obecné definice uváděné v encyklopedických slovnících většinou říkají, že marketing je 

koncepce obchodní a výrobní politiky firmy, která zahrnuje průzkum trhu, plánování 

výrobního programu, propagaci výrobků a služeb s cílem dosáhnout maximálního 

ekonomického efektu. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že pomocí marketingu hledá 

firma pro své výrobky trh, může ovlivňovat a působit na něj. [6]  

 

V této bakalářské práci se zaměřím na marketingovou podporu prodeje a marketingovou 

strategii, jimiž cíli jsou nejen vylepšení obchodních výsledků, ale i upevnění postavení 

firmy na trhu včetně zlepšení image značky. To vše lze realizovat s pomocí efektivních 

marketingových aktivit. 
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2 Cíle a metody 

 

Hlavním cílem mé práce je navrhnout nový způsob podpory prodeje zejména z interní 

pozice každé konkrétní restaurace na území České republiky.  V rámci tvořené podpory 

prodeje se zmíním o tom, jak zvýšit počet zákazníků. Přilákání většího počtu zákazníků 

se projeví na tržbách a můžu říci, že i na zisku, protože tato zjednodušení marketingové 

podpory prodeje si nevyžaduje velké navýšení nákladů. Od nového stylu marketingu při 

zavádění nových produktů a promo akcí tedy očekávám a také mým cílem je, aby bylo 

dosaženo oboustranného uspokojení, jak na straně firmy, tak u zákazníků. 

Nejdůležitějším krokem hned na počátku je zjistit, jakým způsobem společnost promo 

akce podporuje, jak probíhají, a mým následujícím úkolem byla zdokonalení tohoto 

procesu.  

 

 

 

 

Časový harmonogram tvorby mé bakalářské práce Termíny 

Studie k bakalářské práci do 15.1.2008 

Návštěva centrály v Praze 2.2. - 6.2.2008 

Rešerše literatury do 28.2.2008 

Analýza podpory prodeje do 15.3.2008 

Teoretická část práce do 15.4.2008 

Praktická část práce do 10.5.2008 

Definitivní verze textu do 20.5.2008 

 

 

Tabulka 1: Časový harmonogram tvorby mé bakalářské práce 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Pojem marketingová strategie 

Marketingová strategie určuje základní směry, které naznačují jak za daných podmínek 

dosáhnout definovaných cílových úkolů. 

 

Vytváření optimální marketingové strategie je systematickou dlouhodobou činností. Je 

neustálým procesem hledání a nacházení, pokusů a omylů a učení se z chyb 

konkurence. 

Strategický marketing je plně soustředěn na zákazníka, vede firmu ke studiu a 

k porozumění jeho potřeb a přání, učí chápat zákaznické hodnoty a způsob myšlení 

zákazníka. 

 

Strategický marketing je spojován s hledáním konkurenční výhody (nejlépe velmi 

výrazné odlišení s předpokladem dosažitelnosti a udržitelností, která nepomůže silnému 

rozvoji žádoucího tržního prostoru pro výrobek). Konkurenční výhoda a výsledky 

marketingové situační analýzy jsou klíčovými prvky pro volbu a formulování vhodných 

marketingových strategií.[4]       

 

Obrázek 1: Role marketingu ve strategickém řízení 

Zdroj: Kincl J. Marketing podle návrhů 
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3.1.1 Strategické cíle 

Cíle podniku jak uvádí Keřkovský a Vykypěl (2002, str. 10) žádoucí stavy, kterých se 

podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností. Strategické cíle 

tvoří podstatu strategií a jsou hlavní součástí jejich obsahu. Stupeň dosažení cílů lze 

označit za nejdůležitější kritérium hodnocení činnosti podniku. 

 

Firmy si stanovují dlouhodobě, tj. strategické i krátkodobé tj. taktické cíle. Dle 

Horákové (2003, str. 25) upozorňují ty dlouhodobé především na činnosti, které je 

nezbytné provést v současnosti pro dosažení budoucích záměrů, a zároveň vedou 

manažery ke zvažování vlivu dnešních rozhodnutí na budoucí podnikovou výkonnost. 

Krátkodobě cíle představují výsledky, které mají být dosaženy v současnosti a nejbližší 

budoucnosti. 

 

Podnikové managementy podle lit. [4] umísťují své strategické cíle do následujících 

oblastí: 

 rentabilita, 

 produktivita, 

 postavení na trhu (konkurenční postavení), 

 zaměstnanost a zaměstnanecké výhody (sociální oblast), 

 postavení organizace technologii, 

 další rozličné podnikové odpovědnosti (např. ochrana životního prostředí). 
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Obrázek 2: Stanovení cílů firmy  

 

3.1.2 Analýza vnějšího okolí 

Cíle firmy i cíle v oblasti marketingu jsou ovlivňovány vnějšími i vnitřními činiteli. 

Vnějšími činiteli marketingu rozumíme takové faktory, které působí vně firmy a jejichž 

činnost téměř nelze ovlivnit. Jsou jimi zejména činiteli demografické, ekonomické, 

politicko – právní, přírodní a technologické.  

 

Demografické charakteristiky jsou důležitým nástrojem, užívaným při konstrukci, 

odhadu maximální velikosti trhu, daného výrobku nebo služby, při odhadech tempa 

růstu tohoto trhu a při sestavování dlouhodobých prognóz vývoje spotřeby daného 

produktu. Podstatnými činiteli jsou zejména takové charakteristiky populace, jako jsou 

rozsah, věková struktura, prostorové rozmístění, vzdělání a dále také např. změny 

v modelu rodiny a stylu života.  

Ekonomické činitele významně ovlivňují kupní sílu obyvatel a jejich znalost je užitečná 

pro odvození současné poptávky i pro odhad vývoje koupěschopné poptávky 

v budoucím období. Proto by měli pracovníci marketingu sledovat vývoj nominálních a 

reálných mezd, vývoj životních nákladů, index spotřebitelských cen, vývoj životních 
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nákladů, index spotřebitelských cen, výše úspor připadajících na jednoho obyvatele, 

míra nezaměstnanosti, míra inflace a charakter hospodářského cyklu. 

 

Na podnikání působí také politicko – právní činitelé. Existuje řada zákonů, právních 

norem a vyhlášek, které nejen vymezují prostor pro podnikání, ale upravují i samo 

podnikání a mohou významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. Jedná se 

např. o daňové zákony, antimonopolní zákony či regulaci exportu a importu. [12] 

 

Vnější prostředí působí na firmu také prostřednictvím přírodních podmínek; rozmanitá 

omezení vyplívají například z klimatických, či geografických poměrů, nerostné 

bohatství země, půdních poměrů apod. Významnou roli hrají dostupnost a cenová relace 

výrobních zdrojů a stupeň vyspělosti ekonomiky pokud jde o úroveň vědecko – 

technického rozvoje a uplatňovaných technologií. [6] 

3.1.3 Analýza konkurenční pozice v rámci oboru 

Mezi činitele ovlivňující konkurenční či oborové okolí patří podle Kincla (2004, str. 26) 

ti, kteří bezprostředně ovlivňují schopnost firmy realizovat jeho hlavní funkci – 

uspokojování potřeb svých zákazníků. Patří sem zákazníci, dodavatelé, 

zprostředkovatelé a konkurence.  
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Obrázek 3: Pět dynamických konkurenčních faktorů 

Zdroj: Porter, Konkurenční výhoda 

 

3.1.3.1 Vliv zákazníků 

Zákazníky podniku mohou být jednotlivci a domácnosti, organizace poskytující služby, 

státní instituce, neziskové organizace apod., dále také obchodní a jiné organizace 

participující v marketingových cestách. 

Rozhodujícími činiteli ovlivňujícími vyjednávací sílu zákazníků jsou např. náklady 

přechodu u zákazníků v poměru k nákladům přechodu i firem, objem nákupů 

zákazníků, jejich informovanost, schopnost prosadit své, koncentrace zákazníků versus 

koncentrace firem, náhradní výrobky, cena výrobků a rozdíly v nich, dopad na kvalitu. 

[14] 
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3.1.3.2 Vliv dodavatelů 

Dodavateli rozumíme firmy, které prodávají své produkty či poskytují služby, které 

firma potřebuje pro plnění svých cílů. [17] 

Síla dodavatele  zvyšující cenu a tím zmenšující zisk nakupujícího je závislá například 

na následujících faktorech: vzdálenost dodavatele od volné konkurence, existence 

hrozby, že odběratelský podnik může uskutečnit zpětnou vertikální integraci (zákazník 

by si mohl v případě výkyvu potíží ze strany dodavatele začít dané zboží vyrábět sám, 

nebo zařídit jiného dodavatele), možnost uskutečnit vertikální integraci dopřednou 

(dodavatel by mohl začít podnikat v oboru odběratele - zákazníka), nakupující podnik 

není důležitým zákazníkem. [12] 

 

3.1.3.3 Zprostředkovatelé 

Zprostředkovatelé jsou osoby nebo firmy, které vyhledávají zákazníky. Projednávají 

s nimi možnost obchodu se zbožím, ale sami do obchodů nevstupují. Pracují obvykle na 

bázi jednorázové nebo dlouhodobé smlouvy. Za služby dostávají provizi, jejíž výše je 

stanovena smluvně. 

 

3.1.3.4 Rivalita mezi existujícími firmami 

Struktura konkurenčního okolí je charakterizována velikostí podílu jednotlivých 

podniků na trhu daného oboru. Rozdílné struktury konkurenčního prostředí mají 

rozdílný důsledek pro rivaly. Rozsah rivality mezi podniky uvnitř konkurenčního 

prostředí je odrazem úsilí, které soupeřící podniky vkládají do snahy získat tržní pozice. 

[12] 

Mezi rozhodující činitele soupeření můžeme zařadit např. růst odvětví, rozmanitost 

konkurentů, informační složitost, překážky odchodu z odvětví, kapitálová účast velkých 

společností, totožnost druhů výrobků. [14] 

 

3.1.3.5 Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů se snižuje především tehdy, neexistují-li k danému výrobku blízké 

substituty. 

Mezi rozhodující činitele hrozby substituce patří relativní výše cen docílených 

substituty a ochota (sklon) zákazníků přejít na nový výrobek. [14] 
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3.1.3.6 Hrozba vstupu nových firem 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví firmy závisí hlavně na tom, jaké existují 

bariéry vstupu do tohoto odvětví. 

Hrozba vstupu nových konkurentů je snižována při existenci např. těchto překážek 

vstupu do odvětví: přístup k distribučním cestám, vládní politika, potřeba investic, 

absolutní výhody nízkých nákladů firem, totožnost druhů výrobků. [14] 

 

3.2 Marketing a jeho úloha v podniku 

Marketing je ve strategickém řízení podniku a v ostatních podnikových funkcích 

nenahraditelný. Proces marketingového managementu zahrnuje a analýzu, plánování, 

implementaci, a kontrolu všech faktorů ovlivňujících marketingovou strategii firmy. 

Základní faktory, které je potřeba v oblasti marketingu analyzovat jsou například: 

chování zákazníků, účinnost reklamy, konkurenční struktura, celkový a relativní podíl 

podniku na trhu, účinnost cenové strategie, míra úspěšnosti marketingu ve firmě. [12] 

3.2.1 Cíloví zákazníci 

Stratégy musí v prvé řadě zajímat, kdo jsou jejich zákazníci a jaké potřeby a očekávání 

jejich zákazníci mají. Stejně tak bychom měli vědět, kdo může být jejich 

potencionálním zákazníkem a jaké jsou základní trendy, které by jejich zákazníky 

mohly vést ke změnám požadavků a chování. Při analýze zákazníků je třeba se podle lit. 

[7] především zaměřit na následující aspekty:  

 Identifikaci kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich chování a 

rozhodování nakupovat, 

 Demografické a psychologické faktory, které vytvářejí změny v určitých 

kategoriích zákazníků, 

 Geografické faktory a geografické rozmístění trhů. 

 

3.2.1.1 Model chování spotřebitele 

V minulosti mohl obchodník lépe chápat kupujícího díky každodennímu přímému 

kontaktu s ním při přímém prodeji. Avšak růst velikosti firem a trhů narušil přímý vztah 

mezi vedením firem a jejími zákazníky. Stále častěji se proto musí manažeři uchylovat 
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k průzkumu trhu, aby nalezli odpovědi na základní otázky trhu, podle lit. [8] hovoříme o 

tzv. 7 “O” trhu: 

 Kdo tvoří trh??    Držitel (Occupant) 

 Co trh kupuje??    Předměty (Objects) 

 Proč trh kupuje??    Cíle a potřeby (Objectives) 

 Kdo se podílí na nakupování??  Organizace (Organizations) 

 Jak trh kupuje??    Provoz (Operations) 

 Kdy trh kupuje??    Příležitosti (Occasions) 

 Kde trh kupuje??    Odbytiště (Outlets) 

 

3.2.2 Sektor konkurence 

Znát své zákazníky a rozumět jim nestačí. Efektivní marketing předpokládá dobrou 

znalost svých konkurentů. Firma musí neustále srovnávat své produkty, ceny, odbytové 

cesty a propagaci s konkurencí a tímto způsobem identifikovat vlastní výhody a 

nevýhody. Firma může zrovna tak zlepšovat jak svou „útočnou“ strategii, tak i strategii 

obranou. [6] 

 

Dle Kotlera (1992, str. 244) musí firma identifikovat přednosti a slabiny svých 

konkurentů a sbírat nejnovější informace o podnikání svých konkurentů, tedy o prodeji, 

podílu na trhu, návratnosti investic, využití kapacit atd. Ovšem některé informace lze 

jen obtížně získat. Nicméně, jakákoliv informace pomůže tento odhad vylepšit. 

Firmy se zpravidla dozvídají informace o svých konkurentech ze sekundárních zdrojů, 

osobní zkušenosti a z doslechu. 

 

Firmy musí pozorně sledovat změny ve strategiích svých hlavních konkurentů. Dle lit. 

[7] je třeba neustále hledat odpovědi na takové otázky, jako např: 

 Zvětšují konkurenti svůj podíl na trhu? 

 Jak to dělají (pomocí cen, podpor apod.) 

 Vyvíjejí nový výrobek? 

 Zvětšují náklady na reklamu? 

 Mění se management, případně struktura řízení konkurenčních firem? 
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 Získávají rozhodující konkurenti strategické partnery, případně zahraniční 

investice? 

 

3.2.2.1. Tvorba informačního systému 

Firma by měla efektivním způsobem vytvořit svůj informační systém o konkurenci. 

Kotler (1992, str. 248) uvádí postup podle těchto čtyřech kroků: 

 Založení systému – se stává se z identifikace nejdůležitějších typů informací a 

vytipování zdrojů, jmenování osoby, která bude řídit celý systém. 

 Sběr informací – data jsou sbírána nepřetržitě v terénu (obchodníci, zákazníci, 

dodavatelé atd.) a z tištěných zdrojů (státní publikace, články apod.) 

 Hodnocení a analýza – v této fázi jsou informace prověřovány co do platnosti a 

spolehlivosti, interpretovány a tříděny. 

 Předání a zpětná reakce – klíčové informace jsou předávány managementu 

firmy. 

 

3.3 Marketingový výzkum 

Výzkumem trhu se rozumí systematické shromažďování, zaznamenávání a analýza dat 

se zřetelem na určitý trh, kde trhem je míněna specifická skupina zákazníků ve 

specifické geografické oblasti. [15] 

Marketingový výzkum zahrnuje několik základních typů výzkumu, které se odlišují 

především hlavní oblastí zkoumání. Názory na klasifikaci se liší u jednotlivých autorů. 

Zde je klasifikace dle Příborové (1996, str. 15): 

 Celková analýza trhu 

 Výzkum konečného spotřebitele 

 Výzkum průmyslového trhu 

 Výzkum konkurence 

 Výrobkový výzkum 

 Výzkum reklamy 

 Výzkum prodeje 

 Prognostický výzkum (předpovídání poptávky, vývoje trhu) 

 Výzkum image 

 Výzkum zahraničních trhů 
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3.3.1 Metody marketingového výzkumu 

Tyto metody lze členit podle mnoha hledisek. Následující členění je podle Kincla  

(2004, str. 51): 

 Výzkum od stolu – jedná se o sekundární statickou analýzu faktorů, která 

využívá informací, které už byly zjištěny a zpracovány pro jiný účel. Důležitou 

výhodou využívání těchto sekundárních údajů je úspora času, nižší náklady a 

snadnější dostupnost. K nevýhodám patří především rychlé zastarávání 

informací, jejich nepřesnost, neobjektivnost, neúplnost. 

 Výzkum v terénu – pokud žádané informace nejsou k dispozici, tak je nutné je 

nově pořídit. Výzkum v terénu je časově náročnější a nákladnější a často si je 

podniky nechávají dělat na objednávku ve speciálních agenturách. 

3.3.2. Techniky sběru dat 

Data, která podle projektu výzkumu shromažďujeme v terénu, je možné sbírat různě. 

Způsob shromažďování dat se označuje jako technika sběru dat. Mezi tyto základní 

techniky podle lit. [15] patří: 

1. Pozorování – pozorování probíhá bez aktivní účasti pozorovaného a 

v marketingových výzkumech se používá pět variant pozorování a to podle toho, 

je-li: 

 Pozorovaná situace přirozená nebo uměle vyvolaná 

 Pozorování zřejmé, nebo skryté 

 Pozorování strukturované, či nestrukturované 

 Pozorování přímé nebo nepřímé 

 Osobní nebo využívá techniky zařízení 

2. Dotazování – pokládání otázek respondentům 

 Osobní dotazování 

 Telefonické dotazování 

 Písemné dotazování 

 Elektronické dotazování 

3. Laboratorní experiment – vytvoření situace s parametry, které jsou podstatné pro 

projekt. Respondenti přicházejí do těchto uměle vytvořených podmínek a podle 

pokynů vedoucího experimentu ochutnávají, diskutují, vyhodnocují atd. 
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4. Experiment v přirozených podmínkách – testovaný výrobek se prodává ve 

vybraných prodejnách, kde se detailně sleduje jeho prodej. 

 

3.4 Segmentace, targeting a positioning 

Jak uvádí Světlík (1994, str. 86) je trh oblastí ekonomické reality, ve které dochází 

k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny 

zboží.  

Z pohledu marketingu je trh tvořen zákazníky, kteří jsou odlišní ve svých potřebách, 

zájmech, příjmech, bydlišti a jiných atributech. Nejoptimálnějším marketingovým 

přístupem by bylo vytvoření specifického marketingového mixu pro každého zákazníka. 

V praxi však situace naprosto nereálná. Proto dochází k rozdělení trhu tzv. segmentaci. 

 

Hlediska segmentace: 

Mezi hlavní hlediska segmentace patří: 

 Geografické (územní) 

 Demografické (např. věk, pohlaví, příjem) 

 Psychologické (např. sociální třída, životní styl) 

 Chování (např. uživatelská pozice, frekvence užití) 

 

Firma vytváří kombinací těchto hledisek vhodnou sestavu segmentační kriterií a 

používají ji pro práci s trhem. 

 

3.4.1 Tržní zacílení (targeting) a tržní umístění (positioning) 

Po tom, co firma rozdělila trh svých výrobků na jednotlivé segmenty, následuje fáze 

tzv. tržního zacílení. Jedná se tedy o rozhodnutí, na který segment se firma zaměří, zda 

pouze na jeden nebo na více. A právě mezi základní charakteristiky segmentu, které 

jsou pro tržní zacílení rozhodující, patří velikost (tedy počet zákazníků) a síla (tedy 

kupní síla zákazníků) segmentu. [17] 

Firma si může vybrat z pěti možných přístupů k výběru cílových trhů. Klasifikace dle 

lit. [7]: 
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 Soustředění se na jeden segment – vlivem specializace produkce, distribuce a 

propagace může firma dosáhnout značných provozních úspor a dále může 

dosáhnout vysoké návratnosti a výnosnosti svých investic. Na druhou stranu 

ovšem existuje velké riziko, že segment přestane být atraktivní. 

 Výběrová specializace – zde se firma zaměřuje na několik segmentů, z nichž 

každý je pro ni svým způsobem atraktivní. Tato strategie je oproti předchozí 

strategii výhodnější z hlediska rizika, Může totiž nastat situace, že segment, na 

který se firma soustředí, zastaví svůj růst. 

 Výrobková specializace – firma se specializuje na jeden výrobek, který prodává 

více segmentům. Prostřednictvím této strategie může firma získat v dané oblasti 

dobrou pověst. Ovšem existuje zde i potenciální riziko a to v objevení nové 

technologie. 

 Tržní specializace – firmy se specializují na uspokojování různých potřeb určité 

tržní skupiny. Firma získává dobré jméno díky specializaci na určitou skupinu 

zákazníků a stává se dodavatelem všech nových výrobků, které by zákazník 

mohl používat. Riziko existuje v případě, že tržní segment najednou zkrátí svůj 

rozpočet a omezí nákup. 

 Pokrytí celého trhu – firma se snaží uspokojit všechny zákaznické skupiny na 

daném trhu. 

Jakmile je se na základě analýz firma rozhodne pro určitý segment, na který zaměří 

svou pozornost, musí učinit rovněž rozhodnutí, jaké prostředky použije pro získávání 

nových zákazníků a jak svůj produkt umístí. [17] Umístěním (positioning) máme na 

mysli jeho žádoucí pozici v myslích zákazníků, tj. jeho vnímání v porovnání 

s konkurenční nabídkou. 

Nejčastěji používaným nástrojem pro určení positioningu je tzv. mapa vnímání, která 

ukazuje situaci určitého produktu či značky na trhu a vymezuje jejich postavení vůči 

konkurenci. Firma může použít těchto kritérií: vztah mezi kvalitou a cenou, znalostí 

výrobku a preferencemi značky, aj. 
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3.5 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje soubor úkolů a dílčích opatření, které v konečném 

důsledku pomáhají uspokojit požadavky zákazníků takovým způsobem, jenž umožňuje 

formě dosáhnout svých cílů optimální cestou. Marketingový mix vytváří vhodný základ 

pro rozmístění finančních a lidských zdrojů a pomáhá při vymezování odpovědnosti. [6] 

Marketingový mix obvykle tvoří tyto čtyři základní nástroje „4P“: 

 Product (produkt) 

 Price (cena) 

 Place (distribuční cesty) 

 Promotion (marketingová komunikace) 

 

Produkt Cena Distribuční místo Propagace 

Balení Provize Umístění Reklama 

Značka Sleva Přeprava Podpora prodeje 

Služby Zisk Dodavatelé Public relations 

Vzhled Splátky Zásady Osobní prodej 

Záruky Náklady/     

  užitek z použití     

 

Tabulka 2: Komponenty „4P“  

Zdroj: http://www.marketingovenoviny.cz 

 

Podoba 4P reprezentuje hledisko prodejce. Pokud se na 4P podíváme z hlediska 

zákazníka, budeme hovořit o 4 C. Ta představují pro zákazníka (costumer value) 

namísto výrobků, zákaznické náklady (costumer cost) namísto ceny, pohodlí 

(konvenience) namísto místa a komunikace (communication) namísto propagace. 

Jakmile má firma promyšlenou podobu 4C ze hlediska cílového zákazníka, je mnohem 

snadnější určit 4P. [9] 
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3.5.1 Jednotlivé nástroje marketingového mixu 

Jednotlivé složky marketingového mixu dle Kincla (2004, str. 65) jsou si velmi podobné 

(homogenní), jsou často označovány jako produktový, cenový, distribuční a 

komunikační mix. 

 

3.5.1.1 Produkt (produktový mix) 

Produkt zaujímá v rámci marketingových nástrojů nesporně vedoucí pozici. Produkt je 

cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co může sloužit ke spotřebě a co může uspokojit 

nějaké přání nebo potřebu. 

 

3.5.1.2 Cena (cenový mix) 

Cenová politika zahrnuje stanovení ceny, ale i poskytování a využívání slev a srážek. 

Z hlediska tvorby cenového mixu bereme v úvahu především čtyři následující faktory: 

 Ceníková cena 

 Rabat 

 Platební podmínky 

 Úvěrové podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

Skupina faktorů Faktory 

Faktory vnitřní 

Organizace cenové politiky 

Marketingový mix 

Diferenciace výrobků 

Náklady 

Cíle firmy 

Faktory vnější 

Poptávka 

Konkurence 

Distribuční siť 

Ekonomické podmínky 

Politické podmínky 

Opatření celních orgánů 

 

Tabulka 3: Faktory pro tvorbu cen 

Zdroj: Chalupský V., Úvod do marketingu 

3.5.1.3 Distribuce (distribuční mix) 

Smyslem distribuce je vytváření vhodných distribučních cest, tedy zajištění přesunu 

zboží od výrobce tak, aby zákazník mohl výrobek zakoupit v určitém místě, čase a 

v požadovaném množství. 

 

Nástroje distribučního mixu: 

 Distribuční cesty: můžeme na přímé (přímý marketing, podomní prodej atd.) a 

nepřímé, kdy výrobce přenechává část prodejních úkonů na distribučním 

mezičlánku. 

 Distribuční mezičlánky: tvoří prostředníci, zprostředkovatelé, podpůrné 

distribuční mezičlánky. 

 Distribuční systémy 

 Fyzická distribuce 
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3.5.1.4 Promotion (komunikační mix) 

Komunikační mix má informovat spotřebitele a stimulovat ho, aby učinil kupní 

rozhodnutí. 

Za základní nástroje komunikačního mixu jsou považovány tyto: 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Osobní prodej 

 Public Relations 

 

3.5.1.4.1 Reklama 

Reklamou se rozumí jakákoliv placená forma nepřímého představení a propagace zboží, 

služeb či myšlenek, zprostředkovaná zpravidla reklamní agenturou. Reklama je 

nástrojem komunikace se širokou veřejností a její šíření hromadnými sdělovacími 

prostředky, dodává propagovanému produktu charakter legitimnosti a společenské 

přijatelnosti. [4] 

 

Druhy reklamy 

Reklamní aktivity lze rozdělit do těchto dvou základních směrů: 

 Výrobková reklama – prodeje určitého výrobku nebo služby neosobní formou. 

 Institucionální reklama – podporuje dobrou pověst odvětví, firmy, myšlenku či 

filozofii atd. 

 

Reklamu lze také podle lit. [13] rozdělit do čtyř kategorií podle prvotního cíle sdělení: 

 Informativní reklama – lze ji charakterizovat jako podporu nového vstupu na trh, 

protože cílem bývá oznámit, že je nový výrobek nebo služba na trhu. 

 Přesvědčovací reklama – mívá za úkol rozvinout poptávku po výrobku nebo 

službě. 

 Připomínková reklama – navazuje na předchozí reklamní aktivity a pomáhá 

k zachování pozice značky nebo služby. 

 Obranná reklama – placené veřejné sdělení určitého subjektu prostřednictvím 

médií, přinášející informace nebo stanovisko, které je v rozporu s míněním 

veřejnosti nebo veřejnost dosud nezaujala k problému to správné stanovisko. 
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Média a jejich výběr 

 

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí reklamní strategie je, jaká média firma použije pro 

přenos reklamních sdělení. Chyba v tomto kroku může firmu stát miliony za neúčinnou 

reklamu. Vybrané reklamní prostředky musí být schopny dosáhnout komunikačních 

cílů, tj. Obvykle informovat, přesvědčit či připomenout potenciálnímu zákazníkovi 

výrobek nebo službu. [13] 

 

Volbou médií se také zabýval Philip Kotler v knize Marketing v otázkách a odpovědích 

(2005), kde odpovídal na otázku, která média (noviny, časopisy. Televize, rádio, 

Internet atd.) budou v příštích deseti letech přitahovat nejvíce zadavatelů reklam? Jeho 

odpověď byla následující: 

 

 Noviny: Jejich náklad se bude neustále snižovat. Zdá se, že mladí lidé nejsou 

zvyklí číst noviny. 

 Televize: Její vliv bude klesat, protože: 

1. Počet televizních stanic a každá z nich získá jen menší množství diváků,  

2. Sledovanost TV klesá, protože konzumenti tráví více času na Internetu a 

pouští se do jiných aktivit, 

3. Čím dál víc lidí v době reklamy přepíná kanály. 

 Rádio: Využívání rádia poroste, když už ne z jiných důvodů tak proto, že 

doprava houstne a lidé tráví více času ve svých autech. Vykompenzuje to počet 

řidičů, kteří v autě poslouchají raději kazety a CD místo rádií. 

 Časopisy: Jejich počet poroste, protože mohou být cíleně zacíleny a na základě 

specializovaného obsahu si vybudují okruh věrných předplatitelů, kteří se o daný 

obor zajímají. 

 Billboardy: Jejich efekt se může zvýšit, protože kvůli houstnoucí dopravě tráví 

lidé více času ve svých autech. 

 Internet, email chat: Jejich důležitost značně vzroste v okamžiku, kdy zestárne 

mladší generace, která na Internetu vyrostla. 
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3.6 Podpora prodeje 

Podporu prodeje definuje Tellis (2000, str. 285) jako jakýchkoliv časově omezený 

program prodejce, snažící se učinit svou nabídku atraktivně pro zákazníky, přičemž 

vyžaduje jejich spolu účast formou okamžité koupě nebo nějaké jiné činnosti. 

K příkladům patří kupony, rabaty, vzorky nebo snížení cen. Klíčovým pojmem 

v definici je časová omezenost. Podpora prodeje totiž platí po přesně definované a 

spotřebitelům oznámené časové období. 

Podporu prodeje lze obecně charakterizovat jako zaměření se v první řadě na 

komunikaci a poskytování podnětů. Pojem komunikace je použit v nejširším smyslu 

slova a znamená jakoukoli formu přesvědčování, nebo přenosu informací. Pro účely 

podpory prodeje lze shrnout úlohu komunikace, jako nástroje, sloužícího následujícím 

specifickým cílům: [18] 

 Poskytovat informace o vlastnostech produktu. 

 Vytvářet podvědomí o produktu, nebo napomáhat jeho připomenutí v okamžiku 

koupě. 

 Omezovat riziko plynoucí z koupě nového produktu. 

 Nadchnout pro produkt. 

 Vytvořit goodwill produkt. 

 

Výhody a nevýhody podpory prodeje 

 

K přednostem podpory prodeje patří skutečnost, že vyvolává na straně zákazníků 

podstatně rychleji a intenzivnější odezvu než ostatní nástroje propagace. Na druhé 

straně účinnost nástrojů podporujících prodej mívá spíše krátkodobé trvání, zejména 

jsou-li nabídky jednotlivých producentů málo odlišné a nachází-li se produkt ve stádiu 

zralosti. V těchto případech bývá podpora prodeje atraktivní zejména pro zákazníky bez 

vyhraněné preference. [18] 

Podpora prodeje vede zřídka k prosazení spotřebitelské věrnosti firmě. Naopak, stálí 

konzumenti určitého zboží neinklinují ke změně svých nákupních zvyklostí na základě 

podpory prodeje konkurentů. Účinnost podpory prodeje některých druhů výrobků 

(služeb) bývá někdy snižována i psychickými zábranami: je-li zboží známé obchodní 
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značky příliš často zlevňováno, hrozí nebezpečí, že na něj spotřebitel začne pohlížet 

jako na „laciné zboží“ a nebude jej nakupovat. [4] 

Cíle podpory prodeje 

Podpora prodeje slouží dle Tellise (2000, str. 291) značnému počtu dílčích cílů v rámci 

těchto tří skupin: 

1. Taktické cíle 

 Soutěžit s propagačním úsilím nebo se zvyšováním tržního podílu 

konkurence. 

 Zbavit se zboží, které již není žádáno, je poškozeno, je ho na skladě 

nadměrné množství nebo se prodává příliš pomalu. 

2. Strategické cíle 

 Motivovat spotřebitele k přechodu od konkurence k propagované značce. 

 Zvýšit spotřebu výrobku. 

 Zvýšit tok zásob směrem k distributorovi, maloobchodníkovi nebo 

spotřebiteli. 

 Motivovat další koupě značky a loajalitu. 

 Motivovat distributory v celém distribučním kanálu k podpoře značky 

mezi spotřebitele. 

3. Hlavní cíle 

 Zvýšit tržby z prodeje. 

 Zvýšit podíl na trhu. 

 Zvýšit zisky. 

3.6.1 Formy podpory prodeje 

Podporu prodeje lze obecně charakterizovat jako zaměření se na komunikaci a 

poskytování podnětů. Tato komunikace musí být vedena vhodnou formou ke každému 

příjemci. Podporu prodeje členíme dle cílových skupin na obchodní, spotřebitelskou a 

podporu prodeje obchodním a prodejním silám. 
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1. Podpora prodeje ve vztahu ke spotřebitelům 

Podpora prodeje je nabízena výrobcem přímo spotřebiteli. Cílem spotřebitelské 

podpory prodeje je krátkodobé zvýšení objemu prodeje, rozšíření podílu na trhu, 

povzbuzení zájmu o nákup produktů, které jsou ve stádiu zralosti, nebo udržení zájmu o 

produkt. Lze rozlišovat dva typy podpory prodeje: podporu prodeje výrobců a podporu 

prodeje maloobchodů. U podpory prodeje výrobců se většinou využívá rabatů a dárků. 

Pro podporu prodeje maloobchodů je typické snižování cen, kde se využívá především 

prodejních kuponů, soutěží a prémií. 

 

Vzorky - bezplatný nebo dotovaný vzorek, který je poskytnut spotřebiteli k 

Vyzkoušení. 

Kupóny - potvrzení, která držitele opravňují k získání slevy při koupi daného 

výrobku. Tento prostředek u nových výrobků urychluje jejich vyzkoušení 

Rabaty - poskytují spotřebiteli slevu až po nákupu. 

Ceny balení - jsou slevy poskytované spotřebitelům při koupi určitého předem 

stanoveného množství. 

Prémie - produkty, které jsou poskytovány zdarma nebo za sníženou cenu při 

nákupu daného výrobku. 

Výhry - patří sem různé hry nebo soutěže, ve kterých jsou vítězové částečně 

určování podle pravidel hry. 

Odměny zákazníkům - zákazníci jsou různou formou odměňovány a po dosažení 

určitého množství mohou využít různých slev nebo dárků. 

Spojená propagace - při této propagaci se spojí dvě a více firem, které doufají že tak 

bude propagace účinnější. 

Záruky na produkt - příslib prodejce, že produkt vydrží po určitou dobu nebo že 

prodejce produkt vymění, případně vrátí peníze. 

Předvádění a ochutnávky výrobků - | účinné je vystavovat a předvádět produkty v 

místě prodeje. 

 

2. Podpora prodeje ve vztahu k obchodním partnerům 

Cílem této podpory prodeje je získat spolupráci obchodních mezičlánků, zvýšit jejich 
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ochotu přijímat a objednávat nové produkty, zvýšit informovanost o vlastnostech 

produktů, doprodat starší skladové zásoby. Na tyto nástroje podniky často věnují značný 

objem finančních prostředků. 

 

Sleva - srážka z ceníkové ceny, která platí po určitou dobu. 

Srážky - suma, je nabídnuta maloobchodníkovi za to že nějakým způsobem podpoří 

podporu prodeje produktu. 

Zboží zdarma - zvláštní zboží pro zprostředkovatele, kteří si koupí určité množství 

základního zboží, nebo si vyberou určitou barvu, nebo velikost. 

 

3. Podpory prodeje obchodnímu personálu 

Pro vytváření tohoto typu podpory prodeje jsou shromážděny veškeré obchodní 

informace, které působí na zákazníky, na jejich odměňování a ke stimulaci prodejních 

sil. 

Prodejní soutěže - tyto soutěže jsou vyhlašovány pro maloobchodníky či pro prodejní 

zástupce a mají za cíl zvýšit jejich prodejní výsledky. 

Reklamní dárky - představují levné užitečné předměty, které mají k dispozici prodejní 

zástupci, kteří tím odměňují potenciální zákazníky. 

Semináře - vzdělávací sezení pořádané pro distributory či spolupracovníky, kde 

jsou uváděny nové výrobky či strategie.Většina seminářů uvádí nejen 

teoretickou, ale i praktickou část. 

 

Výstavy a veletrhy 

Výstavy a veletrhy jsou místa většinou určena pro odbornou, ale i laickou veřejnost. 

Zde se shromažďuje nabídka a poptávka po nejnovějších výrobcích a službách. Výstavy 

a veletrhy se konají na úrovni místních, národních či mezinárodních měřítek. 

Pro mnohé firmy je veletrh vhodným místem pro prezentaci podniku i jeho výrobků a 

služeb před cílovou skupinou. Cílem účastí firem na výstavách a veletrzích je především 

navázání mnoha kontaktů v krátkém čase. Možnost demonstrace složitých výrobků, 

získání přehledu o celém sortimentu, navázání kontaktů s pracovníky z prodejních 

oddělení, získání přehledu o konkurenci atd. 

 



33 

3.6.2 Účinnost podpory prodeje 

Má-li být podpora prodeje účinná, musí rozsah podnětu vyvolaný některým z nástrojů 

podpory prodeje, dosáhnout určité minimální hranice. Z toho důvodu je důležité nalézt 

optimální rozsah podnětu. Tedy bod ve kterém nabývá přírůstek tržeb na jednotku 

nákladů vynaložených na propagaci svého maxima. Propagaci navíc ovlivňuje i doba 

trvaní a průměrný spotřební cyklus. Nejčastěji používaným způsobem hodnocení 

účinnosti podpory prodeje je porovnávání údajů o podílu propagovaného produktu na 

trhu před zahájením akce, v době trvání a po jejím ukončení. Dalším možným 

způsobem hodnocení účinnosti jsou průzkumy vedené u spotřebitelů. Na průzkum se 

zvolí určitá náhodná skupina lidí. Ti jsou dotazováni, zda si probíhající akce všimli, co 

si o ní myslí, zda využili nabízené výhody a jakým způsobem akce ovlivnila jejich 

vztah k propagovanému zboží. 

 

3.7 Hodnocení a kontrola výsledků marketingu 

3.7.1 Kontrola ročního plánu 

Plnění ročního plánu můžeme kontrolovat pomocí několika nástrojů.  Jedná se např. o 

analýzu prodeje, analýzu tržního podílu a výzkum mínění zákazník. [8] 

 

3.7.1.1 Analýza prodeje 

Analýza prodeje se skládá z měření a z hodnocení skutečného prodeje ve vztahu k cílům 

prodeje.  

Využívá se dvou prostředků: 

• Analýza odchylky prodeje – zjišťuje relativní podíl různých faktorů rozdílu mezi 

skutečným a plánovaným prodejem. Téměř dvě třetiny rozdílů v prodeji je 

způsobeno neplněním objemových cílů. Firma by měla zjistit, proč se nedosáhlo 

očekávaného objemu prodeje a kde jsou příčiny, zda v subjektivních nebo 

objektivních faktorech a podle toho pak hledat nápravu. 

• Analýza mikroprodeje – sleduje určité výrobky, oblasti atd., které nebyly 

úspěšné v dosahování očekávaného prodeje. 
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3.7.1.2 Analýza tržního podílu 

Samotný prodej neodhalí firmě, jak dobře si vede ve srovnání s konkurencí. 

Předpokládejme, že prodej dané firmy roste. Tento nárůst může být odrazem lepších 

ekonomických podmínek, prospěšných pro všechny firmy, nebo proto, že se firma ve 

srovnání s konkurencí zlepšila. Management potřebuje sledovat tržní podíl. Pokud podíl 

firmy na trhu roste, firma se vzdaluje konkurenci, když se snižuje, firma v konkurenci 

prohrává. 

3.7.1.2.1 určení měření tržního podílu 

Při analýze tržního podílu můžeme používat tyto ukazatele: 

• Celkový podíl na trhu – jedná se prodej vyjádřený v procentech z celkového 

prodeje daného odvětví. 

• Podíl na cílovém trhu – jedná se o prodej firmy na cílových segmentech, 

vyjádřený v procentech z celkového prodeje. Cílovými trhy rozumíme všechny 

zákazníky, kteří by byli ochotni koupit si její výrobky. Prvořadým úkolem firmy 

je získat co největší podíl pávě na určených cílových trzích. 

• Relativní podíl (ve vztahu ke třem špičkovým konkurentům) – zde se jedná o 

prodej firmy vyjádřený v procentech celkového prodeje tří největších 

konkurentů. 

• Relativní podíl (ve vztahu k vedoucí konkurenci) – firmy také mohou vyjadřovat 

tržní podíly jako procento z prodeje konkurenční firmy s rozhodujícím 

postavením. 

 

3.7.1.3 Výzkum mínění zákazníků 

Rychle reagující firmy mají vypracovaný systém sledování názorů a spokojenosti 

zákazníků, zprostředkovatelů a ostatních účastníků marketingového procesu. 

Zaznamenávání změn v hodnocení zákaznických preferencí a spokojenosti dříve než 

tyto preference ovlivní prodej, umožní managementu podnikat vhodné kroky. Hlavními 

metodami jsou: [14] 
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 Metoda stížností a návrhů – marketingově orientované firmy zaznamenávají a 

analyzují písemné a ústní stížnosti a reagují na ně. Stížnosti se zpracovávají do 

tabulek četností a management se snaží odstranit vše, co je příčinou 

nejčastějších stížností. 

 Spotřebitelské panely – některé firmy mají vytvořeny panely spotřebitelů, kteří 

souhlasí se spoluprácí a sdělují své názory pravidelně telefonicky nebo 

prostřednictvím zaslaných dotazníků. 

 Spotřebitelský průzkum – jednou z technik průzkumu je hodnocení postoje 

zaměstnanců k zákazníkům, kvalita jejich služeb atd. náhodně vybraných vzorek 

zákazníků. Ti zodpovídají tyto dotazy pomocí pětibodové škály. Odpovědi jsou 

potom sumarizovány a předávány manažerům firmy. 
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4 Analýza současného stavu  

4.1 Základní informace a historie zvolené firmy 

AmRest Holdings N.V. (AmRest) je největší nezávislý provozovatel restaurací ve 

střední a východní Evropě. Spravuje restaurace KFC, Pizza Hut, Burger King, 

Freshpoint a Rodeo Drive v Polsku, České republice, Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a 

Rusku.  

Na značku KFC a Pizza Hut vlastní AmRest licenci společnosti Yum! Brands Inc. Na 

základě dohody s Burger King Europe GmbH společnost AmRest provozuje 

prostřednictvím licence také restaurace Burger King Restaurants. Freshpoint a Rodeo 

Drive jsou vlastními značkami společnosti AmRest.  

AmRest Coffee s.r.o, společnost se společnou majetkovou účastí, bude řídit každodenní 

provoz maloobchodních provozoven Starbucks v České republice. Značka Starbucks je 

na trh uváděna v souladu s dohodou o společné majetkové účasti uzavřenou mezi 

Starbucks Coffee Company a jejím partnerem ve společném podniku firmou AmRest 

Holdings N.V. Dohoda umožňuje otevření kaváren Starbucks v Polsku, České republice 

a Maďarsku.  

Společnost AmRest je jedním z nejrychleji rostoucích provozovatelů restaurací v 

Evropě. Byla zařazena na 9. místo žebříčku "Top 10 nejrychleji rostoucích firem v 

Evropě" a na 91. místo v kategorii "Top100 gastronomických provozovatelů v Evropě" 

evropského hodnocení časopisu Food Service Europe & Middle East zveřejněného v 

prosinci 2007. 

American Resturants Sp. z o.o. (zkráceně AmRest) je společností vzniklou ze spojení 

dvou firem Triton Restaurants Poland a American Restaurants Services Sp. z o.o., řídící 

restaurace Pizza Hut a KFC na území celého Polska a České republiky. 

 

Amrest je největší nezávislou restaurační společností ve střední a východní Evropě. 

AmRest vlastní celkem 252 restaurací v Polsku, z toho je 52 podniků Pizza Hut, 80 

restaurací KFC, 15 multibrandů tedy restaurací KFC a Pizza Hut v jednom a 44 
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restaurací v Česku. Dále má v Maďarsku 6 provozoven KFC a 12 provozoven Pizza 

Hut. Je rovněž přímým odběratelem licence od firmy YUM!  Brands v Dallasu, USA. 

 

Restaurace YUM! Brands, tedy Pizza Hut® společně s KFC® (Kentucky Fried Chicken), 

Taco Bell®, All American Food® a Long John Silver's®  Rodeo Drive® tvoří nejsilnější 

restaurační koncern ve světě, který vlastní 32 tisíc restaurací ve více než 100 zemích 

světa. 

 

V Polsku se setkáváme pouze s restaurací Pizza Hut a KFC, a také v roce 2001 

vzniklým a propagovaným zatím pouze v Polsku ledovým konceptem Iceland. 

 

AmRest se chce stát jedničkou na restauračním trhu v Polsku a v České republice. 

American Restaurants Sp. z o.o. se zavazuje vytvářet vynikající služby 

z operativního hlediska a svým zákazníkům nabízet vynikající jídlo s vysokou kvalitou 

obsluhy. Touto realizací se AmRest zároveň chce starat o rozvoj svých zaměstnanců. 

Nabízí  jim intenzivní program vzdělávání, stipendia, každodenní pomoc a instrukce v 

každé fázi jejich rozvoje.  

 

Historie společnosti: 

 Zakladatel – Plukovník Harland Sanders (1890 - 1980) 

 1939 – Sanders vymyslel originální recept 

 1964 – Sanders prodává svůj slavný recept společnosti KFC Corporation za 2 

mil.$ (Sanders zůstává Ambasadorem - mluvčím) 

 1971 – KFC Corporation prodává společnost za 285 mil.$ firmě Hublein Inc. 

 1986 – společnost PepsiCo. Kupuje síť restaurací za 840 mil. $ 

 1997 – vznik Tricon Restaurants International (TRI převzala společnost od 

PepsiCo.) 

- Historie společnosti v Čechách 

 1986 – společnost PepsiCo. Kupuje síť restaurací KFC 

 1993 – vznik Quick Service restaurants, a.s. v ČR, pod vedením firmy PepsiCo. 

 1994 – první restaurace KFC v České republice (ve Vodičkové ulici) 

 1997 – vznik Tricon International (TRI převzala společnost od PepsiCo.) 
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 1998 – American Restaurants Services (působící v záp. Polsku) kupuje síť KFC 

a Pizza Hut v ČR od společnosti Tricon 

 1999 – proběhla fúze společnosti American restaurants Services (západní Polsko 

+ ČR) a Tricon Restaurants Poland (východní Polsko) a vzniká společnost 

AmRest. 

 

4.1.1 Organizační struktura 

4.1.1.1 Struktura koncernu American restaurants 

Ve společnosti AmRest pracuje téměř 5 000 lidí. Z toho kolem 500 lidí tvoří 

management a základní tým restaurací a cca 80 lidí jsou zaměstnáni v kanceláři, kde 

pracují v oddělení provozu, rozvoje, HR, financí, zásobování, IT. Některá oddělení 

fungují na bázi externí spolupráce.  

 

Obrázek 4: Struktura koncernu American restaurants 
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4.1.1.2 Organizační struktura American restaurants v ČR 

 

• Provozní oddělení  

• Personální oddělení  

• Finanční oddělení  

• Oddělení zásobování  

• Oddělení vyhledávání nových lokalit a výstavby restaurací   

• Oddělení IT  

 Provozní oddělení 

 

Provozní, neboli operační oddělení patří mezi nejdůležitější část naší společnosti. V této 

části je i popsána celá hierarchie naší firmy. Na prvním místě je zákazník – ten je pro 

nás nejdůležitější a naším úkolem je, aby zákazník vždy odcházel se skvělým zážitkem 

z návštěvy restaurace, protože právě dobrá zkušenost, zážitek způsobí to, že se k nám 

zákazník vrátí. 

 

 

• 1. Zákazník 

• 2. Pracovník restauračního provozu  
Pracovník Obsluhy Zákazníka, 
Pracovník Kuchyně 

• 3. Klí čový Pracovník 

• 4. Vedoucí Směny 

• 5. Asistent manažera  

• 6. Generální manažer 

• 7. Regionální manažer 

• 8. Brand President 

 

Obrázek 5: Hierarchie společnosti v ČR 
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 Personální oddělení 

O úspěchu společnosti rozhodují lidé, kteří v ní pracují. Proto je velmi důležité zajistit 

pro ně pokud možno nejlepší podmínky osobního rozvoje. Jedním z nejdůležitějších 

úkolů firmy AmRest je vytvořit a udržet kvalifikovaný a motivovaný tým pracovníků, 

který by byl schopen se rychle adaptovat v měnícím se prostředí. Pro pracovníky 

pořádají řadu školení a tréninků, které zajišťují zvýšení úrovně jejich kvalifikace a 

schopností.  

Sekce personálního oddělení:  

Nábor 

Zabývá se vyhledáváním talentů pro naší firmu. Spoluvytváří politiku AmRestu 

v rozsahu náboru, zpracovává, implementujeme a kontroluje využití náborových 

procesů, připravuje a umisťuje náborové inzeráty do tisku a na internetu, spolupracuje 

s personálními agenturami na výběru zaměstnanců, vypracovává výběrové nástroje. 

Mimo to cílem náborového oddělení je prezentováni AmRestu, jako atraktivního 

zaměstnavatele.  

Školení 

V oddělení školení profesionální trenéři podporují a vytvářejí školící programy. 

Zaměstnancům se nabízí školení, které vyhovují jejich rozvojovým potřebám, určeným 

během půlročních hodnotících rozhovorů. Program školení, se týká různých oblastí, 

mimo jiné řízení (pro vedoucí zaměstnance zavádění změn, zvyšování efektivity), a také 

personálních schopností např. schopnost prezentace. 
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Odměny, bonusy a motivační programy 

Cílem je získání, udržení a motivování nejlepších zaměstnanců. Proto také zpracovává a 

aktualizuje politiku odměn a bonusů, aby splňovala očekávání našich zaměstnanců. 

Organizuje a vede procesy periodických zaměstnaneckých hodnocení. 

 Provozní oddělení 

 

Je to velmi důležité článek v této společnosti, proto zaměstnanci musí být zodpovědní a 

kompetentní. Zde přijímaná rozhodnutí mají vliv na celou firmu. Z toho důvodu musí 

být důkladně promýšlená. V tomto oddělení v první řadě zajišťuje finančně - účetní 

obsluhu oblastí, které tento servis vyžadují. 

 

 Finanční oddělení 

 

Účetnictví 

 

V účetnictví se zabývá zaváděním a využíváním jednotné finančně - účetní politiky, 

zpracováváním bankovních výnosů, spravováním závazků, tj. provádění plateb za 

služby, materiál, základní prostředky, sestavování výkazů dle zákona o účetnictví a 

provedené úkony zanáší do účetních knih. Nejdůležitějším cílem tohoto oddělení je 

uzavření prodejního měsíce v průběhu sedmi dnů.  

 

 Oddělení zásobování 

 V tomto oddělení se řídí řetěz dodávek všech produktů potřebných k fungování 

restaurací (potravinové produkty, obaly, oblečení, čistící prostředky, nádobí)  a 

monitorují se zásoby v centrálním skladu. Projednávají se ceny s dodavateli a připravují 

smlouvy. Kontroluje se kvalita dodávaných produktů a vyřizují se reklamace produktů. 

Mimo to spolupracuje s oddělením zabývajícím se rozvojem nových produktů v našich 

restauracích. Provádí se kalkulace a analýzy nákladů prodeje pro všechny nově 

zavedené produkty.  
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 Oddělení vyhledávání nových lokalit a výstavby restaurací 

V oddělení vyhledávání nových lokalit a výstavby restaurací se hledá umístění pro 

stavbu nových restaurací a nemovitostí, ve kterých se otevírají restaurace. Stará se zde 

také o to, aby restaurace byly vybavené vhodným zařízením. 

Ve struktuře oddělení se nachází Právní oddělení , ve kterém se snaží o formální 

pořádek během rozvoje firmy. Hlídají smlouvy, všeho druhu firemní dokumenty a 

poskytují poradenství všem, kteří požádají o posudek v oblasti právních aspektů 

činností AmRestu. Hlídají také zájmy AmRestu a společností provázaných se soudy, 

zprostředkovávají kontakty s právní a notářskou kanceláří. 

 

 

Obrázek 6: Mapa provozoven v ČR 
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 Oddělění IT  

V IT oddělení se zabývají rychlým přístupem k informacím, na kterých závisí úspěch 

obchodu. Starají se o to, aby všichni zaměstnanci naší firmy měli přístup 

k nejmodernější technologii a informačním systémům tak, aby práce a vzájemná 

komunikace probíhala bez nejmenších problémů.  

4.2 Distribuce a dodavatelé 

Maso 

Materiál pro výrobu produktů z kuřecího masa získává společnost převážně od 

společnosti Agropol Food, s.r.o., výrobní závod Vodňany. Společnost Agropol Food 

s.r.o. je certifikovaným vývozcem kuřecího masa do zemí EU, je držitelem řady 

certifikátů, které zaručují dodržování české a evropské legislativy včetně zákona 

246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání. Požadavky Zákona na ochranu zvířat proti 

týrání jsou kontrolovány úředními veterinárními lékaři Krajské veterinární správy pro 

Jihočeský kraj a také veterinárními inspektory EU při jejich misích do ČR. V JD 

Vodňany je přítomen stálý veterinární dozor, který kontroluje dodržování platné 

veterinární a hygienické legislativy. Kuřata mají volný přístup ke krmení a napájení, je 

zajištěno větrání, případně topení a dostatek světla během dne. Kuřata jsou krmena 

kompletními krmnými směsmi, které jsou vyráběny dle norem ISO 9002 a nesmějí 

obsahovat žádné stimulační ani inhibiční látky. Dodavatelé krmných směsí jsou pod 

stálým veterinárním dozorem, vstupní suroviny a výstupní produkty jsou pravidelně 

kontrolovány. JD Vodňany rovněž dodržují směrnice o ochraně zvířat během přepravy a 

o ochraně zvířat během jejich porážky nebo jejich utracení. Chlazené kuřecí maso je na 

restaurace dováženo 5x týdně a tím je zaručena jeho čerstvost. 

 

Zelenina 

Zeleninu nakupuje společnost převážně od společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. Tato 

společnost zaujímá přední místo na trhu ČR v produkci zeleniny a v roce 2001 se stala 

držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2000, který ji udělila prestižní certifikační 

agentura Bureau Veritas Quality International se sídlem v Londýně. Hranolky 

společnost nakupuje od německé společnosti STÖVER Production, GmbH & Co. KG 
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Nápoje 

Výhradním dodavatelem chlazených nealkoholických nápojů pro restaurace KFC je 

společnost General Bottlers CR, s.r.o. Teplé nápoje tedy kávu, čaj a čokoládu dodává do 

restaurací KFC společnost Balírny Douwe Egberts, a.s. včetně kávovarů, které zaručují 

přípravu teplých nápojů s vysokou kvalitou a s minimálním úsilím. Dodavatelem piva je 

Plzeňský Prazdroj, a.s.  

 

 Ostatní 

O dodávky ostatních surovin, zejména obalovin, se stará DACHSER E.S.T. a.s. se 

sídlem v Kladně. DACHSER E.S.T. a.s. působí na trhu logistiky a zasilatelství již od 

roku 1992. V současné době má po České republice strategicky rozmístněných 6 

poboček: Kladno, Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice a Hradec Králové.  Všechny 

pobočky jsou spolu propojeny pravidelnou linkovou přepravou, jejíž prostřednictvím 

naši zákazníci denně realizují zásobování a distribuci. Kontraktní logistika navíc nabízí 

skladování a doplňkové služby. 
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4.3 Produkty  

Výrobky KFC jsou vždy 100% čerstvé, připravované denně na každé restauraci z 

čerstvého a nemletého kuřecího masa. Výrobky KFC samozřejmě také podléhají 

přísným hygienickým i vnitrofiremním standardům. 

 

Základní členění výrobků: 

 Kuřecí kousky: 

� Porce kuřete TMOR (Tumble Marinated Original Recipe) – nepikantní 

marinované kuře dle originálního receptu. 

� HOT WINGS – pikantní kuřecí křidélka. 

� HOT&SPICY STRIPS – pikantní kousky z kuřecích prsíček. 

� POPCORN – nepikantní marinované kousky z kuřecích prsíček. 

 

 Sendviče, hlavní jídla: 

� ZINGER – pikantní filet z kuřecích prsíček v sezamové bulce 

s majonézou a salátem  iceberg. 

� COLONEL’s FILET – nepikantní filet z kuřecích prsíček v sezamové 

bulce s majonézou a salátem  iceberg. 

� TWISTER – dva pikantní kuřecí kousky, podávané s rajčetem, salátem 

iceberg a majonézou , zabalené v pšeničné tortile. 

� TWISTER PREMIUM - dva pikantní kuřecí kousky, podávané 

s rajčetem, salátem iceberg a majonézou, navíc s plátkem slaniny a sýra, 

zabalené v pšeničné tortile s rajčatovou příchutí.. 

� LONGER – pikantní kuřecí kousek, podávaný v long housce s kečupem 

a salátem  iceberg. 

� FULLER – bramborová kaše s houbovou omáčkou, dvěma pikantními 

kuřecími kousky, kukuřicí, strouhaným sýrem  Chedar a pažitkou. 

 

 Přílohy: 

� HRANOLKY  - v porcích: běžná nebo velká porce. 

� BRAMBOROVÁ KAŠE – kaše z prášku s kuřecí omáčkou. 

� KUKUŘICE – vařený kukuřičný klas namočený v másle. 
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 Saláty: 

� SALÁT COLESLAW – salát z bílého zelí, mrkve a cibule 

s majonézovým dresinkem KFC. 

� SALÁT CAESAR – salát z čerstvé zeleniny s plátky nepikantních 

kuřecích prsíček, sýrem parmazánem a křupavými krutónky, podávaný 

se zálivkou.  

� SALÁT GARDEN – Salát z čerstvé zeleniny s cherry rajčátky, žlutou  

paprikou a smaženou cibulkou, podávaný se zálivkou. 

� SALÁT PICCANTE – Salát z čerstvé zeleniny s plátky pikantních 

kuřecích prsíček, sýrem chedar a praženými dýňovými semínky, 

podávaný se zálivkou. 

 

 Nápoje a dezerty: 

� Pepsi, Pepsi – Light, 7UP, Mirinda 

� Toma Voda neperlivá, jemně perlivá 

� Juice jablečný a pomerančový 

� Pivo točené i v plechu 

� Nápoje v plastu – Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Twist 0,5l 

� Ice tea – citron, zelený, nebo broskvový 0,5l 

� Káva – espresso, espresso piccolo, káva latté, ice cafe, cappuccino 

� Teplý čaj – ovocný, černý 

� Zmrzlina – vanilková s čokoládovou a jahodovou polevou a 

s čokoládovým posypem 

� Muffin – karamelový a čokoládový 

� Tiramisu, jogurt s višněmi 

� Omáčky – teplá kuřecí, kečup, tatarka, barbeque, sladkokyselá., 
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4.4 Zákazníci 

Výrobky společnost nabízí zákazníků prostřednictvím řetězce restaurací umístěných ve 

velkých městech a jejich bezprostředním okolí. Podle průzkumu společnosti 82% 

zákazníků KFC je ve věku 16-34 let, 29% je ve věku 35-54 let, 41% zákazníků ukončilo 

středoškolské vzdělání a 60% zákazníků žije ve městech nad 20.000 obyvatel. 

Jelikož se společnost American restaurants chce stát nejoblíbenější sítí restaurací na 

světě založila tzv. program CHAMPS 

 

 

 

 

Obrázek 7: Vývoj tržeb restaurací KFC a Rodeo Drive v tis. Kč bez DPH 
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4.4.1 CHAMPS 

Program CHAMPS vznikl v roce 1986 po rozsáhlém průzkumu provedeném společností 

Pepsi-Co (cca 100 000 lidí). Na základě tohoto průzkumu sestavila společnost 6 oblastí, 

které zákazníci považují za nejdůležitější při návštěvě restaurace. Jsou to: 

 

 C – čistota (Cleanliness) 

 H – pohostinnost (Hospitality) 

A – přesnost (Accuracy) 

M – údržba (Maintance) 

P - produkt – (Product Quality) 

S – rychlost (Speed of Services) 

 

Zda jsou ve všech oblastech plněna očekávání zákazníků na 100% kontroluje ve všech 

restauracích jednou za časové období (periodu) tzv. tajný zákazník, který provádí 

CHAMPS CHECK. Jedna perioda trvá 28 dní, v roce máme 13 period. Abychom 

zajistili perfektní kvalitu služeb pro naše zákazníky po celou dobu trvání periody, může 

na restauraci kdykoliv v jejím průběhu přijít tzv. „Divoká karta“. Divoká karta je nový 

výsledek v dané periodě. Každou periodu se vylosuje 25% restaurací, které divokou 

kartu dostanou. 

 

Za dobré výsledky jsou zaměstnanci odměněni. A to trimestrálními odměnami, pokud je 

průměrný výsledek CHAMPSu v restauraci minimálně 96%. Rovnice návratnosti 

zákazníka nám ukazuje, co rozhoduje o tom, zda se k nám zákazník vrátí. 

 

 

 

 

Obrázek 8: Rovnice návratnosti zákazníka 
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4.4.2 Klíčové hodnoty 

Zaslechli jste někdy v restauraci výraz „klíčové hodnoty“? Ne? A ani nevíte co tyto 

hodnoty znamenají, k čemu slouží a zda je vůbec používáme? Tak na následujícím 

příkladu Vám předvedu, že je nejenom znáte, ale dokonce je používáte každý den. 

Nevěříte? Tak si představte tuto situaci: 

 

Je pondělí a ty máš dnes směnu na servise s kolegyní Luckou. Ráno se ti nevstávalo 

dobře, nesršíš dobrou náladou a ještě si děláš starosti s velkou objednávkou, která se 

musí připravit pro významnou firmu, právě v době špičky. 

Lucka to však bere s humorem, a s velkou energií začne připravovat vše, co bude 

k sestavení objednávky třeba. Její dobrá nálada ti pomůže překonat prvotní obavy a už 

se ti nezdá vše tak černé. 

Objednávka se začíná kompletovat opravdu v největší špičce, ale jelikož jste si některé 

věci už připravili a ostatní věci jsou tam, kde mají být, jde vše hezky od ruky. 

Velkou pomocí je také manažer, který usilovně se vším pomáhá, kdykoliv mu to 

povinnosti dovolují. 

Objednávka odjela včas. Z firmy později volali a poděkovali za rychlou, včasnou a 

kompletní objednávku. Také řekli, že si příště jídlo objednají znovu ve vaší restauraci, 

jelikož poskytujeme služby na profesionální úrovni. 

Všichni jste sice unaveni, ale hřeje vás dobrý pocit z podařené práce a také z čokolády, 

kterou připojil manažer jako odměnu k poděkování. 

Příště se už podobných situací nezalekneš jelikož víš, že s dobrou náladou a dobrým 

týmem můžeš dokázat cokoli. 

 

Běžná situace, kterou můžete na své restauraci zažít, co říkáte? A vy stále ještě nevíte, 

co jsou to klíčové hodnoty? 

Tak tedy: 

• Firma z našeho příběhu, která si objednala jídlo, byla velmi spokojena. Zákazník 

je pro nás na prvním místě: „Zam ěření na zákazníka“ 

• Lucka tě svou dobrou náladou psychicky podržela, manažer vám pomáhal a ještě 

tě čekala sladká odměna. Všichni jsme jeden tým, tedy : „Závazek k lidem“  
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• Všechny produkty a obalové materiály, potřebné k sestavení objednávky byly na 

svém místě, objednávka odjela včas a byla kompletní, tedy: „Provozní 

dokonalost“ 

• Příprava velké objednávky během špičky je velký úkol a velké úkoly jsou proto, 

aby se zdolávali, tedy: „Ambiciozní cíle“ 

• Veselá nálada a odhodlání Lucky přispělo k dobrému výsledku. S dobrou 

náladou dokážeš víc, tedy: „Pozitivní energie“ 

• Zákazník telefonoval, aby poděkoval za objednávku. Manažer poděkoval zase 

vám. Všichni ví jak pracovali, tedy: „Zp ětná vazba“ 

• Nikdo z týmu nepodcenil situaci s velkou objednávkou, všichni si pomáhali a 

brali to vážně, tedy: „Odpovědnost“ 

• Více peněz znamená více možností, jak odměnit zaměstnance, tedy: „Zisk“ 

 

Zde máme 8 klíčových hodnot naši společnosti. Je to jednoduché, že? Klíčová hodnoty 

se objevují nejen v našem zaměstnání, ale také v soukromém životě. Pomáhají nám 

zlepšovat se v tom, co děláme a překonávat překážky. Nabádají nás k odpovědnosti a 

k pozitivní energii. 

Připomínají nám, že zákazník je nejdůležitější osobou ve firmě a také slušné a férové 

jednání k našim kolegům. Vždy, když už nevíte jak se zlepšit v tom co právě děláte, 

připomeňte si každou z klíčových hodnot, zda opravdu děláte vše, co dělat můžete. 

Klíčové hodnoty nám ukazují správnou cestu, na které jsou ochotni nám vždy podat 

pomocnou ruku. 
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4.5 Analýza konkurence 

Největším konkurentem pro společnost American restaurants je společnost McDonald's. 

Pro detailní analýzu obou těchto konkurentů bych mohl napsat další práci, avšak já 

k tomuto přistoupil poněkud jinak. Spojil jsem osobní zkušenosti z fungování v KFC 

(American restaurants) a formou pozorování McDonald's, přesněji řečeno častými 

návštěvami jsem došel k závěru a následujícím přednostem obou konkurentů: 

 

 McDonald's 

 Vzhled interiéru i exteriéru je na vyšší úrovni, totéž platí i pro image celé 

společnosti. 

 Vzhled zaměstnanců – mají modernější uniformy, vše perfektně sladěné. 

 Čistota provozu – zaměstnanců (kuchař, pracovníci restaurace), na provozu se 

nepoužívá mouka, tudíž je zde opticky mnohem větší čistota. 

 Mají velký výběr dezertů zmrzlin a různých zákusků, navíc mají v nabídce shake 

 Obsluha dětského zákazníka – aktuální promo sladěné s aktuální nabídkou kin 

 Dokonalejší struktura manažerů na provoze – manažeři odpovědní za jednotlivé 

pozice (kuchyň – servis - pokladna) 

 Marketing – I am lovin it 

 Balení produktů – veškeré menu, pita, dezerty, hamburgery – na všechno je 

krabička. 

 

 KFC 

 Produkt – freshly, funny, funky – maso je 100% čerstvé, vše nemleté!!! 

 Lidi světové úrovně – postupy v kariéře na vyšší pozice v poměrně krátkém 

časovém intervalu. 

 Customermania – s vášní uděláme vice pro zákazníka, než očekává. 

 Atmosféra v restauracích – zábavnějěí a kreativnější zaměstnanci na pozicích, 

skvělý tým, který vždy drží při sobě. 

 Nabídka manu obsahuje i rodinné obědy v restauracích – piknik menu, double 

menu. 

 Trénink zaměstnanců – obratnost na 360 stupňů, dávání časté a intenzivní zpětné 

vazby během prvního měsíce tréninku. 
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 Širší věková kategorie zákazníků – od 3 do 70 let. 

 ACCS (After Counter Costumer Services) – získávání zpětné vazby od 

zákazníků – kreativní reakce na tyto názory a pocity. 

 Platové podmínky – V KFC jsou lepší platové podmínky. 

 Týmová souhra – jeden za všechny, všichni za jednoho! Výpomoc mezi 

restauracemi při nedostatku zaměstnanců na jiné restauraci. 

 Vize - lepší stanovení strategických cílů, odpovědnost manažerů za oblasti – 

rozvoj lidí světové úrovně. 

 

Možnosti ke zlepšení pro KFC 

 Informovanost zákazníků formou News Letter na lobby, informační letáky, 

časopis HotNews pro zaměstnance, důraz na reklamu pro nábory nových 

zaměstnanců. 

 Team Building pro Generální manažery v ČR 

 

4.6 Analýza marketingové komunikace American Restaurants 

Společnost American restaurants reklamy, jako formy marketingové komunikace 

využívá již od svého vzniku. Hlavním důvodem této volby bylo zviditelnění samotné 

značky na trhu. Společnost 

pro vedení této formy komunikace využívá kombinaci vzájemně se doplňujících 

nástrojů. 

Za nejstarší prostředek reklamy lze považovat venkovní reklamu, která se vyvíjela a 

měnila s růstem celé společnosti. V době začínajícího využívání internetu pro 

komerční účely i American restaurants přistoupila k využití tohoto prostředku. První 

základní webové stránky byly založeny v na rozhraní let 1998/1999. K využívání 

internetové sítě se společnost v roce 2001 rozhodla využít dalšího multimediálního 

prostředku – mailingu. Kombinaci těchto nástrojů uzavírá dvouletá spolupráce s 

profesionální PR agenturou. Tato agentura pro American restaurants vydává tiskové 

zprávy a stará se o pravidelné zviditelňování v tisku. V roce 2004 k těmto službám 

přibylo i vydávání časopisu pro zaměstnance HotNews. 

 



53 

Plánování reklamy 

 

Cíle reklamy a cíle jednotlivých nástrojů reklamy jsou plánovány tak, aby podpořily 

hlavní cíl marketingové komunikace, tedy dobrý goodwill. Při tvorbě reklamních cílů 

firma využívá všech typů cílů: reklamy informativní, přesvědčovací a připomínkové. 

Každý typ cíle je využíván v rozdílném čase podle potřeby. Informativní reklamy je 

využíváno při představování nových produktů a služeb, nebo při pronikání na nové 

trhy. Přesvědčovací a připomínkové typy jsou využívány zvláště na výstavách, 

kterých se společnost účastní jako „společenské akce“ a formou vydávaného časopisu. 

Ten má především funkci připomínkovou. 

Pro American restaurants je velmi důležité, aby jejich reklamní sdělení dokázalo plně 

oslovit cílového zákazníka a zároveň podpořilo cíle společnosti. Při tvorbě samotného 

reklamního sdělení se společnost přiklání k metodě indukce. Tato metoda je zaměřena 

převážně na komunikaci, kterou firma ve své kampani plně využívá. Volba vhodného 

reklamního sdělení vyplývala z předmětu podnikání a též z firemního sloganu. Veškerá 

kampaň je založena na rozebírání problematiky a ukázání vhodného řešení. Pro 

dokonalé doplnění tohoto sdělení jsou využity příklady z reálného života. 

 

Formy reklamy 

 

Venkovní reklama 

Během vývoje společnosti se lehce pozměnilo i logo firmy, které proběhlo v roce 1995. 

Změna původního loga na současné nebyla pro společnost co se týče cítění společnosti 

příliš náročná. V té době se společnost na trhu začala více prezentovat, čímž využila 

dobré prezentace i nového loga. 

Tato reklama probíhá formou prezentace loga na různých billboardech, převážně u 

dálničních sítí, autobusech a nákladních autech. Velkoplošná reklama je k vidění i na 

novém zákaznickém centru společnosti. Tento prostředek společnost stejnoměrně 

využívá během celého ročního období. 
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Internet 

Internet je využívaná složka ve společnosti od roku 1998/1999, kdy byly založeny první 

webové stránky. V roce 2001 se ke složce internetu přidalo využívání mailingu. 

 

Webové stránky 

Webové stránky společnosti American restaurants  hrají v rámci komunikace důležitou 

roli. První stránky společnosti, které fungovaly do roku 2002 obsahovaly základní 

informace jako je popis společnosti, nabídku produktů a kontaktní adresy. Na jaře roku 

2004 společnost spustila nové webové stránky – www.kfc.cz. Tyto mají za cíl vytvořit 

informační kanál, který je neustále k dispozici a je aktuální. 

Stránky obsahují podrobný katalog, novinky, přehled služeb, ale také interaktivní prvky 

jako vzhled veškerého masa, sestavení menu, organizační struktura, interaktivní 

animace. Tyto služby jsou poskytnuty široké veřejnosti. Druhým (doplňujícím) cílem 

stránek bylo vytvoření informačního kanálu, který je neustále k dispozici a je stále 

aktuální. Tento cíl se vztahuje na spolupracovníky společnosti. Těm jsou pomocí 

osobního hesla umožněny přístupy do interních záležitostí společnosti. O webové 

stránky společnosti se starají dvě skupiny lidí. Jednu skupinu tvoří interní 

zaměstnanci, kteří se starají o určitou část stránek (např. nabídka zaměstnání – 

personální oddělení). Druhou složku tvoří společnost, která American restaurants 

stránky připravuje a dostatečně zabezpečuje.  

 

Mailing 

Tento nástroj je připraven pro určitou skupinu zákazníků a je využíván jen 

příležitostně. Společnost tento nástroj marketingové komunikace v minulosti 

považovala za neúčinný. Koncem minulého roku bylo opět tohoto nástroje využito na 

zintenzivnění reklamy 

na novou službu společnosti – pronájem zařízení. Oproti předcházejícím zkušenostem 

vykázal tento nástroj velký ohlas. Na adresy registrovaných zákazníků bylo rozesláno 

sdělení o možnosti využití nové služby, informace o probíhajících promo akcích apod.  
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5 Návrhy  

Po zpracování podrobné analýzy podniku a jeho nejbližší konkurence jsem došel 

k závěru, že nejlepší možnou příležitostí je pro firmu zdokonalení podpory prodeje 

zejména z pozice konkrétních restaurací, jelikož společnost jako taková má již na našem 

trhu poměrně silnou pozici. 

Veškeré mnou navrhnutá teoretická zlepšení byla při aktuální promo akci společnosti 

uvedena v praxi, avšak výsledky a spokojenost s návrhy pro společnost nyní nemohu 

hodnotit, jelikož promo akce bude končit až 19.6.2008. V této kapitole tedy poskytnu 

alespoň průběžné výsledky. 

 

5.1 Rozdělení restaurací dle podobnosti 

Dle mezinárodního označení restaurací American restaurants exitují 3 druhy restaurací: 

 Drive Thru (DT) – samostatně stojící restaurace s výdejovým okénkem pro 

řidiče automobilů, staví se na frekventovaných silnicích a dálnicích. Jako příklad 

mohu uvést restauraci stojící u OC Olympia. 

 Food Court (FC) – restaurace je součástí obchodního střediska, nemá vlastní 

lobby a toalety. Jako příklad mohu uvést restauraci v OC Vaňkovka. 

 Food Line (FL) – samostatně stojící restaurace (bez Drive Thru). Jako příklad 

mohu uvést restauraci na Masarykové ulici v Brně. 
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V následující tabulce je zobrazeno rozdělení restaurací dle výchozího rozdělení: 

 

Drive Thru Food Court Food Line 

Antošovice Butovice Anděl 

Beroun Centrum Černý Most Blaník 

Brno Stannifer Europark Dejvice 

Brno Futurum Flora Galaxie 

Černý Most Freeport Hatě IP Pavlov 

České Budějovice Futurum HK Kaprova 

Evropská Futurum Ostrava Liberec 

Praha Globus Haná Olomouc Masarykova 

Olympia Plzeň Letiště Mladá Boleslav 

Prague Gate Letňany Národní 

Průhonice Metropole Zličín Poříčí 

  Nový Smíchov Poštovní 

  OC Chodov Raiffeisenbank 

  Olympia Brno Sputnik 

  Olympia Olomouc Vltavská 

  Olympia Plz FC Vodičkova 

  Tesco Plzeň   

  Vaňkovka   
 

Tabulka 4: Rozdělení restaurací dle podobnosti 

 

Můj návrh však spočíval v podrobnějším rozdělení těchto restaurací, zejména dle 

velikosti restaurace, velikosti tržeb, množstvím transakcí, dle prodejnosti produktů 

apod.  

Tyto výsledky jsem získával z týdenních a měsíčních zpráv restaurací. Zprávy jsou 

běžnou součástí týdenních a měsíčních inventur. 

V následující tabulce je návrh rozdělení restaurací dle výše zmíněných kritérii včetně 

výsledků za první tři týdny běžící aktuální promo akce: 
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WEEK 
17 

WEEK 
18 

WEEK 
19 

WEEK 
20 

WEEK 
21 

WEEK 
22 

1 FC Small Olympia Brno 12,30% 12,45% 12,89%       
2 FC Small Haná Olomouc 10,07% 11,43% 11,09%       
3 FC Small Butovice 10,04% 12,87% 11,87%       
4 FC Small Freeport Hatě 10,26% 12,76% 11,45%       
5 FC Large Letňany 7,67% 10,50% 11,30%       
6 FC Large OC Chodov 9,80% 11,11% 12,09%       
7 FC Large Metropole Zličín 12,21% 13,36% 11,98%       
8 FC Large CČM 9,71% 8,96% 9,71%       
9 FC Large Futurum Ostrava 10,81% 13,15% 11,76%       
10 FC Large Flora 10,03% 10,06% 11,25%       
11 FC Medium Futurum HK 9,43% 10,08% 11,80%       
12 FC Medium Nový Smíchov 9,81% 8,97% 13,20%       
13 FC Medium Tesco Plzeň 8,94% 12,98% 11,63%       
14 FC Medium Letiště 14,24% 15,85% 13,39%       
15 FC Medium Vaňkovka 10,43% 12,40% 14,68%       
16 FC Medium Olympia Olomouc 12,16% 10,27% 9,45%       
17 FC Medium Olympia Plz FC 9,59% 11,18% 11.78%       
18 FC Medium Europark 9,64% 12.38% 10,69%       
19 QS Large Anděl 5,62% 7,89% 9,43%       
20 QS Large Blaník 9,05% 9,35% 9,81%       
21 QS Large IPP 6,11% 11.09% 8,94%       
22 QS Large Národní 9,44% 11,67% 10,65%       
23 QS Medium Poříčí 8,11% 9,87% 8,76%       
24 QS Medium Sputnik 6,52% 8,70% 9,45%       
25 QS Medium Kaprova 7,64% 8,97% 10,27%       
26 QS Medium Masarykova 6,35% 13,29% 11,18%       
27 QS Medium Raiffeisenbank 6,59% 7,77% 8,78%       
28 QS Medium Dejvice 7,10% 11,63% 9,08%       
29 QS Medium Mladá Boleslav 6,53% 10,50% 7,37%       
30 QS Small Liberec 7,34% 11,11% 12,32%       
31 QS Small Vltavská 7,69% 13,36% 9,88%       
32 QS Small Galaxie 9.88% 8,96% 10,72%       
33 QS Small Poštovní 9,23% 13,15% 11,22%       
34 QS Small Vodičkova 7,44% 10,06% 9,87%       
35 DT Large ČM DT 7,42% 9,84% 12,89%       
36 DT Large Globus 8,88% 11,71% 12,33%       
37 DT Large Stannifer 10,38% 13,45% 12,98%       
38 DT Large Prague Gate 7,89% 12,76% 11,04%       
39 DT Medium Průhonice 6,78% 11,20% 9,99%       
40 DT Medium Beroun 12,40% 14,30% 9,05%       
41 DT Medium Evropská 10,27% 11,79% 10,23%       
42 DT Medium Olympia Plz DT 11,18% 12,67% 11,56%       
43 DT Medium České Budějovice 8,78% 8,11% 10,86%       
44 DT Medium Brno Futurum 9,08% 10,29% 9,06%       
45 DT Medium Antošovice 7,37% 8,91% 9,23%       

 

Tabulka 5: Návrh nového rozdělení včetně průběžného výsledku promo akce 
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5.2 Prezentace nového produktu 

Mezi mé další a podstatně přínosnější návrhy podpory patří úvodní prezentace, kterou 

musí všichni zaměstnanci shlédnout a absolvovat na „crew meetingu“, který se koná 

pravidelně každý měsíc. Tyto meetingy nyní budou variabilně přizpůsobovány 

začátkům nových promo akcí. 

V této prezentaci budou obsaženy jak informace o nových kampaních, tak i standarty 

balení, plánovaný prodej. Pokud bude současně probíhat více kampaní, musí zde o nich 

být také informace, když se netýkají všech restaurací. 

 

 

 

Obrázek 9: Ukázka z prezentace nového produktu 

 

Kompletní prezentaci je možno shlédnout v přílohách bakalářské práce viz. Příloha 2 
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5.3 Informační email 

Jako poslední návrh pro zlepšení podpory prodeje bych zmínil informační e-mail pro 

management restaurací. Tato zpráva bude obsahovat veškeré informace ohledně 

probíhající marketingové akci. 

Zde je stručný výpis bodů, které budou obsaženy v e-mailu: 

 

1. DOBA TRVÁNÍ KAMPANĚ   

2. POPIS KAMPAŇOVÉ NABÍDKY 

3. POPIS KAMPAŇOVÉ NABÍDKY – LETIŠTĚ 

4. CÍLE 

5. MECHANIKA KAMPAN Ě 

6. KANIBALIZACE VERSUS SALES MIX   

7. PŘEDPOKLÁDANÝ PODÍL KAMPAŇOVÉHO PRODUKTU V SALES 

MIXU  

8. MARKETINGOVÁ PODPORA – TELEVIZE 

9. MARKETINGOVÁ PODPORA – INTERNET  

10. MARKETINGOVÁ PODPORA – RESTAURACE 

11. MARKETINGOVÁ PODPORA – POS materiály pro restaurace  

12. DISTRIBUCE POS MATERIÁLŮ  

13. MOTIVAČNÍ SOUTĚŽ pro CREW a RESTAURACE 

14. SAMPLING 

15. KRITICKÉ BODY „PŘED” A „BĚHEM” KAMPAN Ě  

16. ZMĚNY V POKLADNÍM SYSTÉMU 

 

Kompletní zpráva je obsažena v přílohách bakalářské práce viz. Příloha 1 
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6 Závěr 

Bakalářská práce na téma „Návrh marketingové podpory prodeje“ se plně věnuje této 

mnou vybrané problematice. Cílem mé práce bylo popsat a analyzovat marketingovou 

komunikaci American restaurants s r.o., zaměřit se na reklamu a podporu prodeje, 

případně navrhnout efektivnější využití těchto nástrojů. 

Práce se skládá ze dvou na sebe systematicky navazujících částí - z části teoretické a 

praktické. Teoretická část je zpracována za použití řady odborných literatur, které se 

touto problematikou zabývají. Praktická část je zpracována na základě spolupráce 

s českou společností American restaurant s. r. o. se sídlem v Praze, provozující v ČR 

značku rychlého občerstvení KFC. 

Práce je navíc doplněna o několik grafických pomůcek, které mají usnadnit orientaci v 

probírané problematice. 

Systém marketingová komunikace je ve společnosti dobře vypracován a zároveň i 

veden. Zaměstnanci marketingového oddělení velmi dobře znají oblast marketingové 

komunikace a ví, co jim který nástroj může přinést. Došel jsem ke zjištění, že se firma 

zaměřila na dva nástroje, které považuje za hlavní a jimž věnuje nejen většinu 

finančních prostředků, ale i času. Jedná se o podporu prodeje pomocí reklamy v TV a 

dále POS materiálů na restauracích. Ostatní využívané prostředky jsou společností 

považovány za okrajové, případně jako doplňující. 

Na základě těchto zjištěných skutečností bych podal několik návrhů. Především bych 

společnosti doporučil přehodnotit svůj pohled na některé nástroje marketingové 

komunikace. Dále bych tuto oblast rozšířila o další nástroje, které jsou ke škodě 

společnosti bohužel opomíjeny. 

Z využívaných nástrojů bych navrhla např. podporu prodeje Společnost má velmi 

kvalitně vybudované webové stránky, ale vůbec nevyužívá služby zvané „vyhledávání 

hesel“. Využití této služby bych plně doporučovala, především z toho důvodu, že má 

velký vliv na nové zákazníky, kteří již hledají konkrétní společnosti. Další nástroj, u 

něhož bych navrhla mírné rozšíření je opět reklama.  

Z forem podpory prodeje bych doporučovala začít využívat nástroje ve vztahu ke 

spotřebitelům – slevové kupóny, aktuální soutěže sladěné s promo akcemi. 

Využívání kupónů bych doporučila pro předem vybranou skupinu zákazníků. Za tu 

bych určila nově otevíraná zdravotnická či sociální centra nebo zrekonstruovaná 
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nemocniční oddělení. Pro tyto zákazníky bych připravila kupóny na slevy na předem 

určené produkty, které bych volila podle charakteru podnikání jednotlivé organizace.  

Přibráním kombinací těchto mnou navrhovaných nástrojů by mohla být marketingová 

komunikace společnosti American restaurants ještě účinnější. Nabídky nových 

možností a služeb by se stali pro mnohé ze stávajících zákazníků jistě s chutí vítané. 

Pro nové zákazníky by mohli znamenat jeden z hlavních argumentů při jejich 

rozhodování. 
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