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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na komunikační mix společnosti. Práce obsahuje základní 

teoretické poznatky, dále popisuje vybranou společnost a zahrnuje analýzu současného 

stavu. Získané výsledky analýzy jsou užity k vytvoření návrhu pro změny 

v komunikačním mixu společnosti. 

 

Abstract 

This barchelor thesis is focused on communication mix of the company. The thesis 

contains basic teoreticial findings, describe selected company and current state. 

The gained results are used to process to createing draft of communication mix 

of the company. 
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ÚVOD 

Výběr tématu této bakalářské práce byl ovlivněn prostředím, ve kterém jsem 

se v posledních měsících pohybovala. Společnost, kterou jsem jako stážista navštěvovala, 

se zabývá finančním poradenstvím a poskytováním komplexních služeb finančního 

plánování.   

U takovéto společnosti je důležitá správná komunikace s lidmi a vhodně zvolená 

marketingová činnost, protože v zájmu společnosti je upoutat či překvapit zákazníka. 

Vlivem skutečnosti, že každý jedinec je individuální, je třeba využívat více 

marketingových nástrojů, které zahrnou širší spektrum lidí. Pokud nejsou tyto 

marketingové nástroje pečlivě vybírány a efektivně využívány, může dojít ke zbytečným 

ztrátám či nenabytí počtu nových zákazníků.  

Právě zvyšování počtu nových zákazníků a udržení těch stálých, jsou aktuální záležitosti, 

kterými se vybraná společnost chce v budoucnu více zabývat. 

Na základě výše uvedeného jsem se rozhodla zpracovat analýzu problému a současné 

situace, vytvořit vlastní návrhy řešení a ukázat přínosy práce.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a problémů navrhnout komunikační mix vybrané společnosti, který 

povede ke zvýšení počtu klientů. 

Metody, které jsou využity v práci, jsou založené v zásadě na logickém uvažování o dané 

problematice.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se liší svým obsahem. V první 

kapitole se jedná o sběr informací a následné zpracování teoretických pojmů, definic 

a dalších důležitých souvislostí. Tento teoretický základ je aplikován do praxe, 

což se ukazuje v kapitole druhé. V této kapitole je v práci využita analýza mikroprostředí 

a makroprostředí. PEST analýza a Porterova analýza jsou taktéž součástí druhé kapitoly. 

Pomocí výsledků a informací ze zmíněných analýz je vytvořen souhrn pro sestavení 

matice SWOT a její analýzu, která je jednou z posledních důležitých oblastí 

ve vyhodnocení zjištěných informací. Po všech již zmíněných procesech jsou ve stejné 

kapitole shrnuty problémy společnosti. V kapitole třetí jsou sestaveny vlastní návrhy 

řešení a vyjádřeny přínosy práce.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola je založena na sběru a definování teoretických poznatků. Zaměřuje 

se na teoretický popis problematiky marketingu, zejména na vysvětlení marketingového 

a komunikačního mixu a také na metody potřebné k využití v praktické části. Zajišťuje 

tak teoretické provedení daným problémem ještě před tím, než dojde k proniknutí 

do analytické části.  

1.1 Definice marketingu 

Definovat přesně a co nejvýstižněji termín marketing není jednoduché. Je třeba zajistit 

definici tak, aby byla co nejlépe vystižena podstata věci, aniž by došlo ke zkreslení 

či dokonce neúplnému vysvětlení tohoto termínu. Intuitivně by se dalo říci, že záleží 

na úhlu pohledu autora, na způsobu vyjádření myšlenky a také na prostředí, které 

samotného autora vede k vypracování té či jiné konkrétní definice. 

Je zřejmé, že mnoho z vyřčených definic zdůrazňuje skutečnost, že zákazník a jeho 

potřeby jsou významné (Karlíček, 2013, s. 18). 

 Pro konkrétní příklad by se daly uvést tyto dvě definice. 

„Marketing je založen na vztazích se zákazníky. Znamená uvědomělé, na trh orientované 

vedení firmy a organizace, kdy zákazník je do jisté míry alfou a omegou podnikatelského 

procesu.“ (Jakubíková, 2013, s. 51) 

„Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

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

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

1.2  Marketingové prostředí 

Jedná se o prostředí, které je nepřetržitě atakováno vlivy z různých směrů, přičemž 

důsledek každého vlivu je velmi závislý na oboru, ve kterém daná společnost působí 

(Vaštíková, 2008, s. 58). 
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1.2.1 Makroprostředí 

Makroprostředí je oblast, kterou tvoří společnost a společenské síly. Ty pak ovlivňují 

každého zúčastněného v mikroprostředí. Cílem analýzy tohoto prostředí je vytyčení 

možných příležitostí, umožnění uplatňování aktivit týkající se strategie společnosti, a dále 

pak vytvoření identifikace možných hrozeb v podobě rizika (Vaštíková, 2008, s. 58). 

Složky, spadající pod makroprostředí jsou následující. 

 Přírodní prostředí – velmi často zastupuje potenciál pro konkrétní typ 

podnikání, hlediskem jsou klimatické podmínky a přírodní zdroje. Příkladem 

může být obor v oblasti služeb, a to lázeňství. 

 Demografické prostředí – je důležité pro vytváření trhů, zejména jejich velikostí 

a struktury. Zahrnuje zkoumání ukazatelů typu porodnost a úmrtnost, růst 

populace a její věková struktura, zaměstnanost a jiné veličiny. 

 Technologické prostředí – představují inovativní prvky, nové technologie, 

oblast výzkumu a vývoje, design výrobku a jiné. 

 Ekonomické prostředí – jedná se o fáze hospodářského cyklu 

a makroekonomické trendy. Sleduje se mnoho faktorů, které tvoří toto prostředí, 

je to například vývoj inflace a úroková míra nebo průměrná a minimální mzda. 

 Politicko-právní prostředí – je důležitá oblast, pro kterou je podstatné znát 

zákony, předpisy a normy, které musí dodržovat všechny složky společnosti. 

Těmito složkami jsou i dodavatelé nebo zákazníci. 

 Sociálně-kulturní prostředí – (také jen sociální prostředí), sleduje se v oblasti 

spotřebního a kupního chování zákazníků. 

 Globální prostředí a jeho vlivy na makroprostředí – jedná se o národní 

podniky, dále pak o integrace a různá uskupení, o smlouvy mezinárodního rázu 

(Vaštíková, 2008, s. 58-59). 
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1.2.2 PEST analýza 

Jakmile se zkombinují potřebná analyzovaná prostředí z oblasti makroprostředí, vznikají 

metody analýz určené pro konkrétní společnost. Velmi častou metodou je PEST analýza, 

která kombinuje politicko-právní, ekonomické, sociální a technické prostředí. Do těchto 

vybraných oblastí lze zahrnout i některé informace z nevybraných prostředí, aby došlo 

k ucelení a upřesnění informací (Vaštíková, 2008, s. 59). 

1.2.3 Mikroprostředí 

Mikroprostředím se rozumí souhrn všech subjektů společnosti, které mají 

za cíl ovlivňovat její konkrétní schopnosti spojené s obsluhováním trhů. Rozlišuje 

se interní a externí mikroprostředí (Vaštíková, 2008, s. 58). 

Do interního prostředí se zařazují technické, technologické, výrobní a finanční 

podmínky, ve kterých daná společnost může vytvářet a poskytovat službu. Ve shrnutí 

by se dalo interní prostředí považovat za samotnou společnost a její podmínky fungování. 

V této oblasti vychází na povrch marketingová aktivita a činnost společnosti (Vaštíková, 

2008, s. 63). 

Externí mikroprostředí obsahuje pět hlavních faktorů, mezi které patří: zákazníci, 

dodavatelé, konkurence, veřejnost a ostatní marketingoví činitelé. 

 Zákazníci – patří mezi ně každý, kdo nakupuje dané služby společnosti. Jedná 

se o jeden z nejvýznamnějších faktorů v oblasti mikroprostředí. 

 Dodavatelé – jsou důležitým faktorem z toho hlediska, že ovlivňují jak možnosti, 

tak i efektivitu získání potřebných zařízení a strojů v oblasti výroby. V oblasti 

služeb se také nazývají jako obchodní partneři. 

 Konkurence – je podstatná pro úspěšnou existenci společnosti, díky snaze 

uspokojovat potřeby zákazníků. K tomuto efektu dojde, 

jen při účinném pozorování každé z konkurenčních společností a k odhalení 

lokality místa působení. V oblasti služeb je nutná pravidelná analýza substitutů 

a nových potenciálních konkurentů. 

 Veřejnost – zahrnuje místní okruh společnosti, také odbornou veřejnost, média, 

zájmové skupiny a v neposlední řade vládu a jiné politické instituce. 
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 Ostatní marketingoví činitelé – jedná se o ty, kteří poskytují či jinak 

zprostředkovávají služby, reklamní společnosti, logistické firmy, finanční 

organizace a výzkumné agentury (Vaštíková, 2008, s. 62). 

1.2.4 Analýza marketingového prostředí 

Pro účely analýzy rozdělujeme marketingové prostředí na makroprostředí 

a mikroprostředí. Jsou to struktury, do kterých jsou zahrnuty specifické složky, které poté 

samy charakterizují určitou skupinu faktorů (Vaštíková, 2008, s. 58). 

Na Obr. 1 je graficky zobrazeno vnější a vnitřní prostředí společnosti.  
 

 

 

Obr. 1: Vnější a vnitřní prostředí společnosti (Upraveno dle Jakubíková, 2013, s. 98) 

 

1.3 Porterova analýza 

Mikroprostředí lze analyzovat pomocí mnoha metod. Za jednu z nejzákladnějších metod 

je považována Porterova analýza. Jedná se o poznávání konkurence a rozhodování 

o výnosnosti pro každou oblast z konkurenčních faktorů. Porterova analýza je také 

nazývána jako Porterův model pěti konkurenčních sil (Vysekalová a kol., 2006, s. 39). 
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Mezi konkurenční síly se řadí: 

 ohrožení společnosti stávající konkurencí 

 nebezpečí pro společnost v podobě nové konkurence 

 riziko vstupu nového výrobku či služby na trh 

 vyjednávací schopnost konkurentů 

 vyjednávací schopnost dodavatelů (Jakubíková, 2013, s. 103). 

Pro upřesnění vztahů je model znázorněn na Obr. 2. 

 

 

 

Obr. 2: Porterova analýza (Upraveno dle Jakubíková, 2013, s. 103) 

1.4 Marketingový mix služeb 

Samotný mix je nástrojem společnosti. Marketingovým mixem se rozumí souhrn 

marketingových prvků, přičemž každý prvek má určitý cíl, kterého chce společnost 

dosáhnout. Tyto prvky jsou navzájem propojeny tak, aby co nejefektivněji fungovaly 

a dalo se s nimi v případě potřeby pracovat (Kotler, 2007, s. 70). 

Pro účely této práce je marketingový mix zaměřen na model ve formě 7P. 

Jedná se o sedm důležitých prvků, jejichž počátečním písmenem je písmeno P. Jsou 

vyjádřeny v anglickém jazyce, proto je v závorce uveden i český překlad každého slova. 

V práci budou následně užity české překlady těchto slov (Boučková, 2003). 

 

Substituční služby 

Dodavatelé 

Potenciální nová konkurence 

Odběratelé Stávající konkurenční prostředí 

Vyjednávací schopnost dodavatelů Hrozba nových konkurentů 

Vyjednávací schopnost odběratelů 

Hrozba substitučních výrobků a služeb 
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Prvky jsou následující: 

 Product (výrobek, produkt) 

 Price (cena) 

 Promotion (propagace) 

 Place (distribuce) 

 People (lidé) 

 Processes (procesy) 

 Physical evidence (materiální prostředí) (Boučková, 2003). 

1.4.1 Produkt 

Z pohledu marketingu je možno dívat se na produkt jako na cokoli, co má sloužit 

k uspokojení lidské potřeby nebo splnění nějakého přání. Dále je možno vidět produkt 

jako něco, co se dá koupit a prodat, což může být jak hmatatelný, tak i nehmatatelný 

objekt (Vysekalová a kol., 2006, s. 106).  

Obecná marketingová struktura produktu 

Je velmi důležité, aby každý z produktů měl správně stavěnou skladbu své struktury, 

protože jedině tak bude dosaženo kýženého cíle. Produkt je rozčleněn na čtyři základní 

úrovně (Vysekalová a kol., 2006, s. 108). 

 Základní úroveň produktu: hlavní funkcí je uspokojení potřeb zákazníků, 

smyslem tohoto jádra je, aby splňovalo účel vzniku a následný prodej, odpovídá 

na otázku, co zákazník kupuje, 

 2. úroveň produktu: zastupuje určení způsobu uspokojení potřeby zákazníka, 

říká se mu formální produkt, jsou zde zakotveny zejména technické parametry 

produktu, 

 3. úroveň produktu: nazýván také rozšířený produkt, doplnění různých 

funkčních komponentů, služeb nad rámec dvou předchozích úrovní, 

 4. úroveň produktu: Jedná se o celkově vnímanou hodnotu daného produktu, 

která je spjata s psychologickým vnímáním subjektu (Vysekalová a kol., 2006, 

s. 108). 
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 Na Obr. 3 je zmíněná struktura produktu vyobrazena. 

 

Obr. 3: Základní složky produktu (Upraveno dle Vysekalová a kol., 2006, s. 109) 

 

Pro účely této práce se bude produkt uvažovat ve formě služby. V této formě obsahuje 

tři základní elementy, kterými jsou materiální prvky, smyslové požitky a psychologické 

výhody nabídky (Vaštíková, 2008, s. 92). 

 Materiální prvky – známé jako hmotné části služby, které umožňují její 

poskytnutí, 

 smyslové požitky – součást, která je rozeznávána pomocí lidských smyslů, 

 psychologické výhody nabídky – složka zahrnující výhody, které jsou 

pro každého člověka různě preferované a chápané, proto velmi obtížné určit 

konkrétní výhodu (Vaštíková, 2008, s. 92). 

1.4.2 Cena 

Ve své podstatě je cenou to, co zákazník zaplatí, když chce získat produkt (Jahodová, 

Přikrylová, 2010, s. 17). 

Pravděpodobně nejdůležitější vlastností ceny je vytváření příjmů pro společnost, protože 

další některé marketingové nástroje tyto příjmy jen spotřebovávají (například distribuce 

nebo propagace). Určení cenové strategie je podstatné pro správný chod celé společnosti, 

k čemuž napomáhá mimo jiné správné vedení distribuční sítě a časté zdokonalování nebo 

vyvíjení produktu (Vysekalová a kol., 2006, s. 160). 

jádro produktu

formální produkt

rozšířený produkt

vnímaná hodnota
produktu
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Tvorba cen zahrnuje několik faktorů. V kontextu této práce se jedná o tvorbu ceny 

v oblasti služeb. Zahrnuje tedy úroveň ceny služby, koupěschopnost poptávky 

a v neposlední řadě jsou zde zahrnuté náklady spojené s vytvořením služby nebo náklady 

na okolní činnosti spojené se službou (Vaštíková, 2008, s. 26). 

Pro příklad tvorby cen v oblasti služeb lze uvést tvorbu cen ve veřejném a soukromém 

sektoru. V tom veřejném je peněžní hodnota služby v podstatě dotovaná nebo vůbec 

neexistuje, naopak cena služby v soukromém sektoru je dána náklady ovlivněnými 

poptávkou a nabídkou na trhu (Vaštíková, 2008, s. 26). 

1.4.3 Distribuce 

Distribucí se myslí veškerá činnost přibližující nabídku produktu k zákazníkovi 

(Jahodová, Přikrylová, 2010, s. 17). 

Správně uskutečněná distribuce umožňuje usnadnění přístupu k produktu, tedy službě, 

směrem k zákazníkovi v podobě distribuční cesty. Distribuční cesta, také známá jako 

distribuční kanál, je ve své podstatě sledem činností a subjektů na sebe navázaných, 

přičemž na počátku stojí výrobce a koncovým subjektem je zákazník. Existuje-li v tomto 

kanálu jen výrobce a zákazník, pak se mluví o přímé distribuci. Objeví-li se mezi těmito 

dvěma články jeden další (například agent), potom se jedná o nepřímou distribuci 

(Vysekalová a kol., 2006, s. 140). 

Hlavními úkoly distribuce jsou tedy prodej produktu, služba k němu patřící 

a komunikace o produktu (Vysekalová a kol., 2006, s. 140). 

Ve vztahu distribuce-služba je nutno lokalizovat tuto službu a také zjistit 

zprostředkovatele dodávky této služby. Je-li to nezbytně nutné, mají se také zajistit 

činnosti a prvky související s distribucí (Vaštíková, 2008, s. 27). 

1.4.4 Lidé 

Lidé jako nástroj jsou podstatným komponentem zajišťujícím spojení mezi zákazníky 

a producenty služby. Kontakt mezi těmito dvěma stranami tedy jasně vede k ovlivnění 

úrovně kvality služeb. Aby docházelo k co nejlepšímu poskytování služby, je třeba 

podporovat vzdělanost poskytovatelů služby a vytvářet jim pozitivní motivaci pro práci 

(Vaštíková, 2008, s. 27). 
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1.4.5 Propagace 

Marketingová komunikace a s ní spojená propagace je naprosto nezbytným prvkem 

tržního hospodářství. Funkce, kterou zastává propagace je informovat spotřebitele 

o nabídce služeb, oslovovat stávající a také potenciální nové zákazníky a snažit se prodat 

nabízené služby. Oblast komunikace je rozebrána v kapitole 1.5 a v kapitole 1.6 

(Vysekalová a kol., 2006, s. 189). 

1.4.6 Procesy 

Jedná se o průběh děje, při kterém dochází k vzájemnému působení mezi poskytovatelem 

služby a zákazníkem. Můžeme tedy považovat procesy za všechny aktivity, ke kterým 

se dostává během přenosu od poskytovatele k zákazníkovi (Vaštíková, 2008, s. 27). 

Při zaměření se na konkrétní vztah zprostředkovatel-zákazník se dá říci, že se mohou 

mezi těmito dvěma stranami dostavit emoce. Může dojít jak k negativním emocím 

(z důvodu nespokojenosti zákazníka), tak k těm pozitivním (díky příjemnému přístupu 

zprostředkovatele) (Vaštíková, 2008, s. 27). 

1.4.7 Materiální prostředí 

Materiální prostředí je velmi významný element pro prostředí prodeje nehmotných 

produktů. Lze říci, že se tento prvek využívá K zapůsobení na zákazníka ještě 

před samotným prodejem či spotřebováním (využitím) služby. Formou může být 

například kancelář zprostředkující službu, její poloha a vybavení, nebo také brožury 

obsahující vysvětlení dané služby. Cílem je, aby zákazník viděl a částečně chápal zákulisí 

služby a společnosti, tedy ty nezbytně nutné podstaty. Tyto podstaty mají pak pozitivně 

ovlivňovat nákup produktu, čehož chce poskytovatel docílit, avšak toto ovlivnění 

by zákazník neměl pocítit (Vaštíková, 2008, s. 27).  

1.5 Marketingová komunikace 

Marketingovou komunikací se rozumí každá forma komunikace, která je užita 

k informování, ovlivňování nebo přesvědčování zákazníků (Boučková a kol., 2003, 

s. 223). 
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Komunikování je často spojované s nějakým faktorem. Pro účely této práce lze aplikovat 

například faktor času. V poskytování služeb se projevuje čas jak pozitivně, tak negativně. 

To znamená, že čas je buď efektivně, nebo neefektivně využit. Při efektivním využití času 

si zprostředkovatel služby dokáže rozvrhnout čas takovým způsobem, aby rozvržení 

co nejvíce vyhovovalo oběma stranám. Například načasování celkové doby schůzky, 

rozvržení samotné schůzky, frekvence kontaktování nebo komunikování přímo s osobou, 

pro kterou je daná informace určena. Při opačném efektu dochází ke ztrátě času a narušení 

harmonického vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem. Dalším faktorem je například 

schopnost neverbálního vyjadřování. Komunikace totiž zahrnuje i tuto složku, jejíž 

důležitost společnosti často opomíjí. Jestliže jedna ze stran neovládá své neverbální 

projevy, působí to na druhého určitým dojmem, který se může dále odrazit v průběhu 

samotné komunikace (Webb, 1990, s. 40). 

Komunikační proces je třeba správně koordinovat tak, aby došlo, co k nejúčinnějšímu 

komunikačnímu výsledku. Jedná se o všechny prostředky a nástroje marketingové 

komunikace (Vysekalová a kol., 2006, s. 198). 

Komunikační procesy jsou sestaveny z pěti článků. Jedná se o odesílatele, kódování 

sdělení, přenos sdělené informace, dekódování sdělení a v neposlední řadě se jedná 

o příjemce. Právě v dekódování informace dochází ke značným potížím, protože příjemce 

přeloží dekódovanou informaci v jiném smyslu, než byla vyslána odesílatelem.  

Při procesu také dochází k jevům zvaným komunikační šum, což je reakce příjemce 

na informaci, které jsou úzce ve spojení se zpětnou vazbou mezi odesílatelem 

a příjemcem (Vysekalová a kol., 2006, s. 198). 

K vysvětlivkám je na Obr. 4 přiloženo schéma pro vizualizaci.  

 Odesílatel – jinak komunikátor, zdroj sdělené informace, 

 zakódování sdělení – důležitý prvek pro zjednodušení sdělení do symbolické 

formy vyjádření, 

 přenos sdělené informace – rozšíření informace pomocí komunikačních kanálů 

v zakódované formě, 

 dekódování sdělení – zpětné rozšifrování informace, které probírá u příjemce, 

 příjemce – neboli komunikant, považován za cílový subjekt, pro který je dané 

sdělení určeno (Vysekalová a kol., 2006, s. 198-99).  
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Obr. 4 graficky zobrazuje komunikační proces. 

 

Obr. 4: Cesta komunikačního procesu (Upraveno dle Vysekalová a kol., 2006, s. 199) 

1.6 Komunikační mix a vybrané nástroje 

Jak již bylo naznačeno, komunikační mix je součástí mixu marketingového. Zatímco 

ten marketingový je chápán z širšího spektra, komunikační se zaměřuje na komunikaci 

(Jakubíková, 2013, s. 299). 

Z praktického hlediska je komunikační mix chápán jako soubor nástrojů, pomocí kterých 

se společnost snaží dosáhnout konkrétního cíle. Tímto cílem je zpravidla ovlivnění 

procesů lidí, ať už poznávacích, motivačních nebo rozhodovacích, a to na základě 

poskytovaných informací (Vysekalová a kol., 2006, s. 191). 

Pro účely této práce jsou rozebrány nástroje: 

 reklama 

 osobní prodej 

 internetová komunikace  

 podpora prodeje 

 přímý marketing 

 public relations (Jakubíková, 2008, s. 243). 

1.6.1 Reklama 

Reklamou se myslí placená forma komunikace, jiná než osobní, také prezentace 

myšlenek, výrobků či služeb. Cílem reklamy je sdělit informace o produktu či službě, 

nebo tyto prvky přesvědčit a připomenout (Jakubíková, 2013, s. 308). 

šum 

zpětná vazba 

odesílatel zakódování sdělení dekódování příjemce 
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Při využití tohoto nástroje se objevují nevýhody v podobě vysokých nákladů, 

a nemožnosti okamžité zpětné vazby zákazníka. Naproti tomu se objevuje i výhoda, 

a to taková, že reklamou se dá oslovit velké množství zákazníků s širokou geografickou 

základnou (Jakubíková, 2013, s. 308). 

Existují různá sdělení, pomocí kterých se reklama zprostředkovává. Tato sdělení 

představují buď elektronická, nebo klasická média. Do elektronických médií se řadí 

například rozhlas, kino, internet a televize, do klasických spíše ty tradičnější způsoby jako 

noviny, časopisy nebo venkovní reklamy typu billboardy, vitríny, klasické směrovky 

a cedule (Jahodová, Přikrylová, 2010, s. 71).  

1.6.2 Osobní prodej 

Další vybraný nástroj komunikace, osobní prodej, je definován jako oboustranná 

komunikace, která má stejně jako ostatní nástroje splňovat určité funkce. Má se za to, 

že má poskytovat informace, udržovat a budovat dlouhodobé vztahy se zástupci určité 

části veřejnosti. Specifickou vlastností osobního prodeje bývá soustředěnost 

na kvalifikované a potenciální zákazníky, ne na obecnou veřejnost (Pelsmacker, Geuens, 

Bergh, 2003, s. 463). 

Každý z nástrojů také potřebuje vlastní proces pro správné využití. Vzhledem k obsahu 

práce by se mělo jednat o tyto procesy: výběr a klasifikace zákazníků, příprava prvního 

kontaktu, kontakt samotný, analýza potřeb zákazníka, prezentace služby, komunikace 

se zákazníkem a zvládání jeho námitek, uzavření případu a následné udržování kontaktu 

se zákazníkem. Každá z těchto fází by měla být profesionálně provedena tak, aby došlo 

k co nejkvalitnějšímu provedení služby, zvláště pokud je cílem společnosti či jednotlivce 

udržení dlouhodobého vztahu se zákazníkem (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 469). 

1.6.3 Internetová komunikace 

Díky moderním technologiím můžou dnešní společnosti využívat interaktivní formy 

elektronických médií, což umožňuje silnější a rychlejší zpětnou vazbu mezi odesílatelem 

a příjemcem. Výhodou internetové komunikace je rychlost přenosu a možná kontrola 

kontaktu a obsahu vyslané informace (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 491). 
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Webové stránky jsou v této skupině jedním z nejlevnějších způsobů prezentování 

společnosti a služby, což je sice obrovským plusem, nicméně ani tento styl prezentování 

služby není absolutní zárukou úspěchu. Forma, vzhled a struktura stránek by měla být 

vedena tak, aby byl zákazník plně seznámen se službou a touto formou byl dostatečně 

osloven. Zmíněné vlastnosti a výhody v obecném popise internetové komunikace se dají 

konkrétně vystihnout pomocí modelu měřící faktory efektivnosti. Těmito faktory jsou: 

produktivita obsahu, efektivnost prohlížení, obecné působení designu, úroveň interakcí 

a emocionální přitažlivost na klienta. Díky těmto faktorům je možné zjistit právě 

atraktivnost webových stránek společnosti (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003,  

s. 494-497).  

Sociální sítě jsou nejmodernější využívané prostředky v marketingovém sektoru, patřící 

do skupiny online sociálních medií, dnes hrají velmi důležitou roli nejen pro společnosti 

poskytující služby. 

Mezi tyto sítě patří například Facebook, který je pravděpodobně největší sociální sítí 

v České republice a je takřka každodenně využíván českými uživateli. Z hlediska 

marketingu jsou sociální sítě užívány ke kontaktu s lidmi, k plánování nejrůznějších 

událostí, k podávání informací a zveřejňování aktualit o akcích a událostech (Karlíček, 

Král, 2011, s. 183-185). 

1.6.4 Podpora prodeje 

Podporou prodeje se myslí činnosti, které stimulují samotný prodej služby a produktu. 

Tento nástroj se využívá nejen při ovlivnění konečného spotřebitele, ale i pro jiné 

distribuční články, například při podpoření prodejní aktivity zprostředkovatele. Formou 

podpory prodeje může být například změna cen (absolutní snížení a procentuální snížení-

slevy), kombinace množstevních slev a přidávání produktů či služeb navíc, dárkový nebo 

reklamní předmět, popřípadě výstava nebo veletrh (Vaštíková, 2008, s. 142-143). 

1.6.5 Přímý marketing 

Přímý marketing je chápán jako přímá komunikace mířená konkrétnímu adresátovi, jedná 

se o spoj mezi prodávajícím (popř. zprostředkovatelem) a zákazníkem. Základními 
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prostředky přímého marketingu jsou elektronická a papírová forma pošty, televize 

a rozhlas, noviny a časopisy, nebo také telefon (Vaštíková, 2008, s. 144). 

1.6.6 Public relations 

Podstatou nástroje public relations je udržování kontaktu, tvoření dobrého jména 

společnosti a udržení komplexního povědomí jak v konkrétních sektorech, tak i v okruhu 

široké veřejnosti (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 301). 

Další činnosti, které v rámci tohoto nástroje společnost vykonává, jsou například 

podporování společenských aktivit, sponzorování akcí, udržování dobrých vztahů s médii 

nebo zachovávání vnitřní kultury společnosti (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003, s. 301). 

1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedna z nejpoužívanějších metod marketingového auditu. Tuto analýzu 

lze rozdělit na analýzu vnitřního a analýzu vnějšího prostředí, jejíž problematika 

je podrobněji rozepsána v kapitole 1.2 (Vaštíková, 2008, s. 58). 

Cílem SWOT analýzy je ohodnocení fungování společnosti, přesněji identifikace toho, 

jakou zastává současná společnost strategii a jakým způsobem je schopna se vyrovnat 

se změnami v prostředí. Faktory schopnosti vyrovnání jsou její silné a slabé stránky, 

představují vnitřní prostředí. Příležitosti a hrozby jsou potom součástí prostředí vnějšího 

(Jakubíková, 2013, s. 129). 

Vznik názvu SWOT analýzy se odvíjí od počátečních písmen, které tvoří právě 

používanou zkratku. Jedná se o tato slova: 

 S - strenghts neboli síly, silné stránky 

 W - weakness neboli slabosti, slabé stránky 

 O - opportunities neboli příležitosti 

 T - threats neboli hrozby (Vaštíková, 2008, s. 58). 
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Matice SWOT se často sestavuje v podobě na Obr. 5. 

 

 

Obr. 5: SWOT analýza (Upraveno dle Jakubíková, 2013, s. 129) 

 

 

Pro zobrazení struktury je vytvořeno základní schéma o průběhu analýzy (Obr.6). Opírá 

se o základní pojmy, jako jsou analýza prostředí či interní a externí analýza. 
 

 

Obr. 6: Schéma pro zpracování SWOT analýzy (Upraveno dle Vaštíková, 2008, s. 58-64) 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Matice SWOT 

Interní analýza Externí analýza 

Analýza prostředí 

Silné stránky
skutečnosti přinášející 
výhody zákazníkům

Slabé stránky
skutečnosti, 

ve kterých je společnost 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole se jedná o analyzování problému společnosti Partners Market Tišnov 

1927 s.r.o. (dále jen PM Tišnov nebo Partners market). Obsahem kapitoly je také shrnutí 

zjištěných informací a výsledků a jejich vyhodnocení.  

2.1 Základní údaje o společnosti 

Partners market Tišnov s.r.o. je právnická osoba, jejíž činnost je provozována v obci 

Tišnov. Tato obec leží přibližně 30 km severozápadně od Brna a čítá kolem 

9 000 obyvatel. PM Tišnov leží v areálu obchodního centra Mlýn na adrese Mlýnská 

1927, 666 01 Tišnov. Jedná se o franšízu, která patří do skupiny společnosti Partners 

Financial Services a.s. (dále jen Partners nebo společnost Partners). Logem vybrané 

společnosti je znak, který je vyobrazen na Obr. 7. 

 
Obr. 7: Logo vybrané společnosti (Dostupné z Franchizing, 2017) 

 

Partners market se zabývá finančním poradenstvím, zejména komplexním finančním 

plánováním, dlouhodobým servisem a poskytováním profesionálních rad týkajících 

se finančních otázek. Dále společnost zprostředkovává různé finanční produkty 

a zprostředkovává bankovní služby společnosti UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia a.s. (dále jen UniCredit Bank), se kterou je v obchodním partnerství 

(Partners, 2017). 

 

Název obchodní společnosti: PM Tišnov 1927 s.r.o. 

Datum zápisu: 29. ledna 2015 

Sídlo: Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno 

Identifikační číslo: 03754782 
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Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona, dále pak poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru 

Statutární orgán: jednatel Jindřich Sedlák, za společnost jedná samostatně, den vzniku 

funkce: 29. ledna 2015 

Společníci: společník – Jindřich Sedlák, narozen 3. dubna 1970 

Černopolní 241/49, Černá Pole, 613 Brno 

Obchodní podíl: 43 % 

                     společník – Tomáš Jelínek, narozen 14. dubna 1988 

č. p. 261, 666 03 Malhostovice 

Obchodní podíl: 43 % 

                      společník – Michal Oppl, narozen 10. září 1977 

U luhu 266/21, Kníničky, 635 00 Brno 

Obchodní podíl: 14 % 

Základní kapitál: 100 000,- Kč (Veřejný rejstřík a sbírka listin, 2017) 

 

Organizační struktura společnosti je nastavená na principu zvaném franšíza. V čele 

marketu je franšízant, jednatel společnosti pan Jindřich Sedlák, který je nadřízen svým 

kolegům. Má celkovou zodpovědnost za Partners market a může vykonávat 

i manažerskou nebo poradenskou funkci. Podřízenými mohou být například koncipienti, 

finanční poradci pracující na živnostenský list nebo osoby pracující na dohodu 

o provedení práce. Všichni tito lidé jsou finančními poradci (také jen poradci), kteří 

uskutečňují servis klientům, vytváří analýzu dat, připravují návrhy smluv nebo s klienty 

smlouvy podepisují. Mohou být také v administrátorské pozici, kdy mají na starosti 

asistenci a přípravy smluv. Na všeobecnou marketingovou činnosti nemá PM Tišnov 

vybranou konkrétní osobu. 
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Pro účely práce je na Obr. 8 znázorněna organizační struktura vybrané společnosti. 

 
Obr. 8: Organizační struktura společnosti (Vlastní zpracování) 

 

Partners Financial Services a.s., byla založena v roce 2007 a v dnešní době je jednou 

z největších finančně poradenských společností na českém trhu. Celá akciová společnost 

zahrnuje koncern společností: Partners media, s.r.o., Partners investiční společnost, s.r.o., 

Partners Akademie, s.r.o., Porovnej24, a.s. a Partners Financial Services Polska, S.A. 

Logo společnosti je obsaženo v Příloze 1 (Partners, 2017). 

Jednou z hlavních myšlenek společnosti Partners je, že každý člověk nese zodpovědnost 

za celou společnost. Na základě této myšlenky byl vytvořen etický kodex, který 

podmiňuje úspěšnost finančního poradce a také celého PM Tišnov.  

Etický kodex 

 Mít respekt k lidem, 

 být vzorem, 

 dodržovat noční klid a v tomto čase nerušit, 

 alkohol užívat s mírou, 

 vandalismus není přípustný, 

 nechovat se jako pirát silnic, 

 parkovat správně, 

 chovat se v autě jako gentleman, 

 své finance mít v pořádku, 

 chodit včas na domluvená místa, 

 sám dodržovat dress code (Partners, 2017). 

finanční poradci

manažerka společnosti

jednatel společnosti Jindřich Sedlák

Bc. Tereza Pavlíčková

Zuzana 
Molíková

Kristína 
Köglerová Vít Musil Petra 

Plevová
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2.2 PEST analýza 

PM Tišnov je ovlivněn hlavně prostředím politicko-právním, ekonomickým, sociálním 

a technickým. Tyto prostředí se analyzují a jejich propojením vzniká PEST analýza.  

2.2.1 Politicko-právní prostředí 

V České republice dochází k častým správním změnám a tím k nestabilitě politického 

prostředí. Tyto změny nejsou dané jen cykly volebního období, jsou i způsobeny 

změnami potřeb populace. Aktualizace předpisů, nařízení, vyhlášek a novel zákona jsou 

jasným příkladem.  

Nejsilnější změnu v posledních měsících zachycuje finanční sektor v novele zákona 

č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jeden z důležitých bodů tohoto 

zákona je ten, že všichni finanční poradci musí mít složené zkoušky u České Národní 

Banky. Dalším bodem je změna regulací provizí na životní produkty. Podstatnou změnou 

je doba, za kterou se může vystornovat dříve sjednaná smlouva a proplácení provizí. 

PM Tišnov byl připravován na změnu provizního systému díky společnosti Partners. 

Dále je připraven nový zákon o spotřebitelském úvěru, kde bude k hypotečním smlouvám 

uvedena výše vyplacené provize (obchodním partnerem).  

Kvůli regulacím státu musí být PM Tišnov registrován u České národní banky jako 

vázaný zástupce. Druhem se jedná o poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského 

úvěru, zástupce investičního zprostředkovatele. Tato registrace opravňuje společnost, 

aby mohla poskytovat dané finanční služby. 

Kromě dodržování jiných zákonů je nutné respektovat také Nový občanský zákoník 

č. 89/2012 Sb., Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. a Zákon o dani 

z příjmů č. 586/1992 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., 

což je pro poradce Partners marketu naprostou samozřejmostí. 

Finanční poradci PM Tišnov musí také dodržovat interní předpisy a úmluvy, které svým 

podpisem potvrdili v Mandátní smlouvě společnosti Partners. Tuto smlouvu podepisují 

všichni budoucí poradci (jinak také koncipienti), kteří musí mít oprávnění k výkonu 

činnosti vztahující se k činnosti uvedené v Mandátní smlouvě.  Součástí této smlouvy 

je pět příloh, přičemž jednou z nich jsou i Všeobecné provizní podmínky. 
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Další podstatnou informací je omezení koncipientů o propagační činnosti spojené 

se společnosti Partners. Při jakékoli propagaci musí koncipienti dodržovat vnitřní 

předpisy a pokyny, a všechny předem neschválené materiály musí nechat projít 

schvalovacím procesem. K propagaci Partners marketu je tedy potřeba písemný souhlas 

společnosti Partners. 

2.2.2 Ekonomické prostředí 

Inflace je jedním z vlivů ekonomického prostředí, protože jejím důsledkem je pokles 

kupní síly peněz, což znamená, že je za stejný finanční obnos možno koupit méně zboží 

a služeb. Na přiloženém grafu pod textem ji vyjadřuje průměrný roční index, který 

je určen změnou průměrné cenové hladiny za poslední rok oproti průměrné cenové 

hladině za předchozí rok.  

Graf 1 zobrazuje kolísavost inflace v období 2007-2016, největší výkyv je zaznamenán 

mezi lety 2007 až 2009.  Procenta v posledních letech se pohybují okolo 0,4 % až 0,7 %. 

Aktuální meziroční nárůst zaznamenává hodnotu 0,4 %.  

 
Graf 1: Míra inflace v období 2007-2016 (Upraveno dle Český statistický úřad, 2017) 

 

Změny úrokových sazeb, které provádí Česká národní banka, zejména repo sazeb, 

ovlivňují zvyšování nebo snižování úrokových sazeb na mezibankovním trhu, což dále 

způsobí změny úrokových sazeb, které vyhlašují banky poskytující úvěry a přijímací 

vklady. Změna úrokových sazeb znamená pro spotřebitele například změnu výše splátky 

úvěru nebo změnu kurzu koruny. 

Základní sazba hrubé minimální mzdy je k 1. 1. 2017 zvýšena na 11 000 Kč za měsíc. 

V Tab. 1 jsou vypsány sazby minimálních mezd za posledních deset let. 
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V období 2007 až 2013 se tato sazba změnila pouze jednou a to o 500 Kč. Za další čtyři 

roky došlo k celkovému zvýšení o 2 500 Kč. 
Tab. 1: Sazby hrubé minimální mzdy v období 2007-2017 (Upraveno dle Český statistický úřad, 2017) 

Období Hrubá minimální mzda / měsíc 
2007 leden 8 000 Kč 
2013 srpen 8 500 Kč 
2015 leden 9 200 Kč 
2016 leden 9 900 Kč 
2017 leden 11 000 Kč 

 

Průměrné hrubé mzdy v České republice i v Jihomoravském kraji se v celkovém úhrnu 

postupem času zvyšují (zobrazeno v Tab. 2). 

 

Tab. 2: Průměrné hrubé mzdy v České republice a kraji (Upraveno dle Český statistický úřad, 2017) 

Oblast 2012 2013 2014 2015 
Česká republika 25 100 Kč 25 051 Kč 25 753 Kč 26 467 Kč 
Jihomoravský kraj 23 253 Kč 23 482 Kč 23 932 Kč 24 895 Kč 

 

Vybraná společnost také pociťuje jistou zátěž ve formě nákladů na provoz Partners 

marketu. Jedná se o pronájem prostor, který je zaštítěn smlouvou na dobu určitou, dále 

pak o poplatky za pronájem obchodního místa společnosti UniCredit Bank 

a poskytovatele internetu.  

2.2.3 Sociální prostředí 

Stav obyvatel Tišnova k 31. 12. 2015 činí 9 101 obyvatel, přičemž se toto číslo každým 

rokem zvyšuje přibližně o 100 obyvatel. Předpokládá se tedy, že v obci a jeho blízkém 

okolí se zvýší počet potenciálních klientů Partners marketu. Průměrný věk je ke konci 

roku 2016 spočítán na 41,2 let (Regionální Informační servis, 2017). 

Dále je na Grafu 2 (zobrazeno v procentech), že z celkového počtu je v obci registrováno 

1 635 dětí do 14 let, 5 678 osob ve věku 15-64 let a celkem 1 788 lidí staršího věku 

než 65 let (Regionální Informační servis, 2017). 
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Graf 2: Rozložení věkových skupin v obci Tišnov v roce 2016 [%] (Upraveno dle Regionální Informační 
servis, 2017) 

 

Nezaměstnanost v obci byla v roce 2015 na hladině 6,63 %, což bylo v daném roce více 

než průměrná měsíční hodnota v celé České republice (Regionální Informační servis, 

2017). 

2.2.4 Technologické prostředí 

Ve vybrané společnosti je nutno neustále inovovat technologie, aby nedošlo k opoždění 

oproti konkurenci. Výsledkem tohoto obnovování je jak samotná práce s moderními 

technologiemi, tak i rychlá a snadná komunikace s klienty a efektivní práce 

vyhodnocování aktuálních dat. Tyto kroky také vedou ke spokojenosti klienta. 

Díky rychlému vývoji technologií byla zpříjemněna práce poradců, zejména 

při analyzování dat a vyplňování formulářů. Dřívějším zdrojem analyzování finanční 

situace klienta, byly papírové materiály, kalkulačky a nejrůznější tabulky s modelovými 

situacemi. Doba těchto analýz skrývala nevýhodu v čase stráveném nad daným 

problémem, který byl delší, než je dnes. Při stávajících možnostech technických 

vymožeností je téměř vždy využito analýzy pomocí softwaru, proto je provedení 

a vyhodnocení analýzy finančním poradcem mnohem rychlejší. Dalším podobným 

technologickým pokrokem je vyplňování elektronických nebo interaktivních formulářů 

oproti ručnímu vypisování. Tento proces je jistě jednodušší a levnější než zdlouhavé 

vyplňování formulářů, které je navíc nutno tisknout nebo nakoupit.  

PM Tišnov má velmi dobře zajištěný software, a to v podobě nejrůznějších aplikací 

a programů pro vyhodnocování a sběr dat a také komunikační prostředky s vlastním 
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interním systémem. Toto informační prostředí zprostředkovává společnost Partners všem 

Partners marketům zřízeným po České republice, jehož součástí jsou systémy: 

 Partners Office: emailová komunikace, databáze vlastních a sdílených událostí 

v diáři (schůzky, porady, tréninky, školení), příprava dokumentů pro klienty, 

úkoly, evidence telefonátů a schůzek, 

 Prometeus: (původní systém), duplikování evidence klientů, technická podpora, 

přehled provizí, přehled o platbách klientů, objednávkové formuláře, opravy chyb 

ve smlouvách, e-shop pro objednávky materiálů s logem Partners, 

 Fip: evidence klientských dokumentů, vytváření smluv, generování formulářů, 

modelace finančních plánů a analýzy finanční situace klienta, 

 Wikipedie Partners: informativní webová stránka pro všechny poradce, zprávy 

o novinkách, o produktech, kontakty a veškeré údaje spojené s obchodními 

partnery skupiny Partners (Jsme Partners, 2017). 

Hardware si PM Tišnov zajišťuje sám. V prostoru kanceláře se využívají celkem 3 stolní 

počítače na obecnou práci, jeden počítač v kanceláři UniCredit Bank. Tento počítač 

je primárně určen pro využití elektronického bankovnictví a jiné služby této banky. Dále 

se v Partners marketu používají 4 notebooky a jeden tablet. Pro efektivnost a rychlost 

práce je v otevřené kanceláři multifunkční kopírka, která umožňuje kopírování, okamžitý 

tisk z počítače, skenování dokumentů s funkcí přeposílání dokumentů. 

2.3 Porterova analýza 

Zákazníci, dodavatelé a konkurence mají pro vybranou společnost největší vliv v oblasti 

mikroprostředí. Za součást tohoto interního prostředí by se také dala považovat 

komunikace uvnitř společnosti a podpora ze strany centrály, a to ve formě programů 

a aplikací, které byly již zmíněny v kapitole 2.2.4. 

2.3.1 Zákazníci 

V oblasti finančních služeb se pojem zákazník příliš neužívá, proto je osvojen termín 

klient. Osoba je považována za klienta ve chvíli, kdy je jí sestavena finanční analýza. 
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Ve své databázi má PM Tišnov celkem 373 analýz, ve kterých jsou jak informace o daném 

klientovi, tak důležité údaje o jeho rodinných příslušnících. PM Tišnov se také stará 

o klienty poradců, kteří ukončili svou kariéru nebo nemají dost času na starání se o vlastní 

klienty. Navzdory tomu, že by přičtením ostatních analýz stoupl celkový počet 

o 1421 osob, se v této kapitole z důvodu zaměření na vybranou společnost kalkuluje 

s původní hodnotou, a to s 373 vlastními klienty.  

Graf 3 zobrazuje rozdělení klientů do věkových skupin.  

 
Graf 3: Věková struktura klientů PM Tišnov (Vlastní zpracování dle Interní databáze, 2017) 

 

Podle Grafu 3 je zřejmé, že PM Tišnov má nejvíce klientů ve skupině věku 41-50 let. 

Další silnou skupinou jsou lidé středního věku 31-40 let v celkovém počtu 93 klientů. 

PM Tišnov se pravděpodobně příliš nezaměřuje na osoby starší 51 let, což může být 

způsobeno mladým kolektivem, který má bližší kontakt s osobami středního věku nebo 

také cíleným zaměřováním se na populaci v produktivním věku. Množství lidí ve skupině 

18-25 a 26-30 let mírně vzrůstá, což je pozitivní jev, nicméně jsou tyto hodnoty poměrně 

na nízké úrovni. Poslední dvě zmíněné skupiny obsahují mladé lidi, kteří mohou být nejen 

klienty, ale i možnými zdroji kontaktů klientů budoucích a možných finančních poradců. 

Jsou to lidé, kteří se často nebojí zkoušet nové věci a jsou dobře formovatelní. 

Ze zjištěných výsledků lze tedy říci, že má PM Tišnov věkově nevyrovnanou strukturu 

svých klientů. 

Je třeba znát klientelu i z dalších hledisek, například z úhlu rozdělení podle pohlaví nebo 

rodinné situace. Partners market vlastní databázi, která tyto faktory rozlišuje.  
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Z Grafu 4 se dá vyčíst, že z celkového počtu 373 klientů jsou muži – bez specifikace 

převažující složkou. Ženy – bez specifikace spolu s ženami – svobodnými matkami, mají 

v součtu 34,58 % a kategorie pár – nesezdaný, bez dětí zabírá 12,6 %. Ostatní kategorie 

jsou pak v rozmezí hodnot 4-5 % z celkového množství. 

 
Graf 4: Rozdělení klientů podle kategorizace [%] (Vlastní zpracování dle Interní databáze, 2017) 

 

Dalším sledovaným faktorem je úroveň příjmů, který je porovnáván s průměrnými platy 

v České republice. Procentuální rozdělení klientů tohoto faktoru zobrazuje Graf 5. 

 
Graf 5: Rozdělení klientů podle úrovně příjmu [%] (Vlastní zpracování dle Interní databáze, 2017) 

 

Dle zjištěných hodnot je možné usoudit, že klienti se středním příjmem čítají téměř 

polovinu z celkového počtu klientů. Může zde hrát roli cílený výběr klientů této příjmové 

kategorie. Nízko-příjmových klientů Partners marketu je nejméně. Tato situace 

se dá vysvětlit tak, že způsob myšlení nízko-příjmových klientů může představovat jistou 
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29%

Rozdělení klientů podle úrovně příjmu [%]

střední příjem nízký příjem vysoký příjem



 

38 
 

nedůvěru ve finanční poradce, popřípadě představu, že s jejich rozpočtem se nedá 

nic nového vytvořit, proto je jich méně. 

V Tab. 3 jsou shromážděna data zahrnující informace: typ klienta, kategorizace klienta 

a úroveň příjmu. 

 

Tab. 3: Rozdělení klientů dle kategorizace a úrovně příjmu (Vlastní zpracování dle Interní databáze, 2017) 

 

Tab. 3 ukazuje, že nejvíce klientů má PM Tišnov mezi samostatnými muži 

bez specifikace a mezi ženami bez specifikace, obě skupiny se středním příjmem. 

Překvapivě z této tabulky vyplívá, že žen bez specifikace s nízkým příjmem je téměř tolik 

co žen bez specifikace s příjmem středním. I přesto lze obecně říci, že lidé s nižšími 

příjmy využívají možnosti finančního poradenství Partners marketu méně 

než ti se středním a vysokým příjmem. 

Vybraná společnost nezaznamenává přílišné výkyvy ve fluktuaci klientů. Klienty, které 

získá, si dlouhodobě udržuje pravidelným servisováním (pravidelným kontaktem 

s klientem, poskytováním rad a pomocí ve finanční sféře, aktualizací smluv, 

poskytováním aktuálních nabídek vhodných pro konkrétního klienta). 

Typ klienta – kategorizace (úroveň příjmu) Součet 
Muži – bez specifikace (střední příjem) 98 
Ženy – bez specifikace (střední příjem) 49 
Ženy – bez specifikace (nízký příjem) 48 
Pár – nesezdaný, bez dětí (vysoký příjem) 33 
Muži – bez specifikace (nízký příjem) 33 
Muži – bez specifikace (vysoký příjem) 33 
Ženy – bez specifikace (vysoký příjem) 18 
Pár – nesezdaný, bez dětí (střední příjem) 11 
Pár – nesezdaný, s dětmi (vysoký příjem) 11 
Ženy – svobodné matky (střední příjem) 9 
Pár – manželé (vysoký příjem) 8 
Pár – manželé (střední příjem) 6 
Ženy – svobodné matky (vysoký příjem) 4 
Pár – nesezdaný, s dětmi (střední příjem) 4 
Pár – nesezdaný, bez dětí (nízký příjem) 3 
Manželé (nízký příjem) 2 
Pár – nesezdaný, s dětmi (nízký příjem) 2 
Ženy – svobodné matky (nízký příjem) 1 
Celkový součet všech analýz 373 
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2.3.2 Dodavatelé 

Všechny dodavatele Partners marketu je nutno roztřídit na tři skupiny, a to na primárního 

dodavatele, dodavatele finančních produktů a ostatní provozní dodavatele.  

Primárním dodavatelem je pro vybranou společnost Partners, která poskytuje provozní 

a propagační materiály s logy a jednotným designem společnosti Partners, jak 

v elektronické verzi, tak i v papírové. Nikdo jiný tyto materiály poskytnout nemůže, takže 

je PM Tišnov na této společnosti závislý. Pro získání zmíněných materiálů je nutné 

vytvořit objednávku v interním systému Prometheus a z nákladů Partners marketu 

ji uhradit. Partners market takto objednává materiály rozdělené do pěti skupin. 

 Podkladové materiály: průpisové formuláře, papírové formuláře smluv, 

formuláře pro změnu nebo ukončení smlouvy, formulář na zelenou kartu 

pro pojištění odpovědnosti vozidla, investiční dotazník, dotazníky ke sběru dat 

k analýze a další. 

 Kancelářské potřeby: bloky, tužky, šanony a složky s logem Partners a jiné. 

 informační materiály: brožury o společnosti a jejím fungování, brožury 

o filosofii společnosti, o informacích a spolupráci s partnery, o možnostech 

spolupráce s klienty, časopisy o novinkách a ostatní. 

 Reklamní materiály: stojany na plakáty, plakáty, nálepky, letáky a podobně. 

 Doplňkové reklamní materiály: hrnky, kravaty, trička, tašky, nafukovací 

balónky, dětské omalovánky a jiné drobnosti s logem Partners a jiné drobnosti. 

Všechny finanční produkty a podpůrné materiály s nimi spojené zajišťují dodavatelé 

těchto produktů a bankovních služeb, tedy obchodní partneři, s jejichž zástupci 

PM Tišnov komunikuje. Obecný výběr partnerů uskutečňuje Partners. Při výběru 

konkrétního obchodního partnera a zvýhodnění daného produktu pak rozhoduje samotný 

finanční poradce. Právě ten srovnává ceny, podmínky a parametry nabízených produktů 

a následně vybírá produkt pro svého klienta. 
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Obchodní partneři společnosti jsou rozděleni do osmi skupin. 

• Společnosti poskytující bankovní produkty: Česká spořitelna, a.s., Expobank 

CZ a.s., Equa bank, a.s., Hypoteční banka, a.s., J&T banka, Komerční banka, a.s., 

MONETA Money bank, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Sberbank CZ, a.s., UniCredit 

Bank Czech Republic a.s., Wüstenrot hypoteční banka, a.s. 

• Společnosti poskytující investiční produkty: AXA investiční společnost, a.s., 

Conseq Investment Management, a.s., ČP INVEST investiční společnost, a.s., 

IBIS inGold, a.s., ING bank N.V., a.s., Investiční společnost České spořitelny, 

a.s., Partners investiční společnost, a.s., Pioneer investiční společnost a.s. 

• Společnosti poskytující neživotní pojištění: Allianz pojišťovna, a.s., 

AXA Assistance CZ, AXA pojišťovna a.s., BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., D.A.S pojišťovna 

právní ochrany, ERV pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna, a.s., Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Triglav pojišťovna, a.s., 

UNIQA pojišťovna, a.s. 

• Společnosti poskytující leasingy na úvěry a auto: MONETA Money bank, a.s., 

Raiffeisen leasing 

• Společnosti poskytující penzijní produkty: AXA penzijní společnost, a.s., 

Conseq penzijní společnost, a.s., Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., 

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., ING Penzijní společnost, a.s., KB Penzijní 

společnost, a.s., Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. 

• Společnosti poskytující stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření: 

Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny a.s., 

Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. 

• Společnosti poskytující životní pojištění: AEGON Pojišťovna, a.s., Allianz 

pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, 

a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna, a.s., ING Životní pojišťovna 

N.V., pobočka pro ČR, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

MetLife Europe d.a.c., Pojišťovna České spořitelny, a.s., UNIQUA pojišťovna, 

a.s. 
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• Ostatní obchodní spolupráce: Grant Help, s.r.o., Národní rada osob 

se zdravotním postižením České republiky, OK GROUP a.s. (Partners, 2017). 

Poslední skupinou jsou dodavatelé poskytující provozní služby. Dodavatelem energie 

Partners marketu je brněnská společnost L. D. Energy, která nabízí své služby za ceny, 

které PM Tišnov respektuje. Poskytovatelem internetu je známá O2 Czech republic a.s., 

díky které může společnost vybraná využívat bez limitní přenos dat, zatím bez závažných 

problémů s připojením. Výběr zmíněných dodavatelů byl ovlivněn nabídkou, kterou 

jednatel společnosti dostal a také možností přípojného bodu internetu daného 

poskytovatele. Vyjednávací schopnost dodavatele poskytujícího provozní služby 

je poměrně silná, protože síla a možnosti pokrytí v daném místě jsou omezené. 

Dalším dodavatelem jsou obchody s kancelářskými potřebami, vybírané dle nabízeného 

sortimentu a ceny. V kamenných obchodech nakupuje Partners market do zásob 

kancelářský papír, obálky a jiné potřeby. Výjimečně společnost využívá e-shopy pro své 

nákupy. Volba výběru dodavatelů poskytující provozní služby je na franšízantovi. Pokud 

franšízant aktuálně není poblíž Partners marketu a je potřeba doplnit například papír 

do tiskárny, potom bývá na ostatních poradcích, aby využili místní prodejnu hraček 

a papírenských potřeb. Prodejna se nazývá Wiky a je umístěná ve stejném podlaží 

obchodního centra jako Partners market, vzdálená pár metrů od něj. 

2.3.3 Konkurence 

PM Tišnov se pohybuje na trhu, na kterém je velmi silná konkurence. Největšími 

konkurenty jsou Broker Consulting a.s., Fincentrum a.s. a OVB Allfinanz a.s. 

Tyto tři společnosti jsou v dalších odstavcích krátce charakterizovány.  

Broker Consulting a.s. je česká společnost poskytující nadstandardní služby finančního 

plánování, založená v roce 1998. Dnes působí také ve Slovenské republice a uvádí, že růst 

celé skupiny (včetně dodatečně založených společností spojených do koncernu), 

se zvyšuje o 30 % ročně. V dnešní době čítají na 1200 finančních konzultantů 

a 100 klientských center. Kromě poskytování finančního plánu v elektronické aplikaci 

můžou klienti využít realitní službu této společnosti (Broker Consulting, 2015). 

Fincentrum a.s. je mladá česká společnost, která působí na českém a slovenském trhu 

od roku 2000 je organizátorem a pořadatelem různých projektů. Mezi nejznámější patří 
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Fincentrum Banka roku a Fincentrum & Forbes Investice roku. Tato společnost zřizuje 

vlastní portály - investujeme.cz a hypoindex.cz (Fincentrum, 2016). 

OVB Allfinanz a.s. je nejstarší ze zmíněných společností. Společnost známá jako OVB, 

založená v roce 1970 v Německu. Působí ve 14 zemích evropského kontinentu a na svých 

stránkách uvádí, že se stará o více než 3 000 000 klientů. Díky svému širokému poli 

působnosti a dlouhému působení na trhu má více než 100 produktových partnerů. 

V České republice působí tato společnost od roku 1992 (OVB Allfinanz, 2017). 

Konkurence v obci Tišnov je poměrně početná. V Příloze 2 je mapa části Tišnova, 

na které jsou zaznačeni nejsilnější konkurenti vybrané společnosti. O těchto 

konkurentech jsou shrnuty výhody a nevýhody v Tab. 4. 

 

Tab. 4: Zhodnocení konkurence v Tišnově (Vlastní zpracování)  

 Konkurent Výhody Nevýhody 

1 Ekonomické 
poradenství Šrankota 

Václav 

nezávislost poradce na provizním 
systému jedné společnosti 

mimo centrum Tišnova 

  omezené množství 
poskytovaných služeb 

2 
Fincentrum a.s. 

centrum Tišnova krátká otevírací doba, 
v sobotu zavřeno 

  široké portfolio nabízených 
produktů 

schůzka pouze po telefonní 
domluvě 

3 Modrá pyramida 
stavební spořitelna, a.s. 

dlouholeté působení na trhu pověst o nevýhodných 
úrokových sazbách mezi lidmi   široké portfolio nabízených 

produktů 

4 ČSOB Pojišťovna 
Miloslav Vondra 

specialista úzké portfolio nabízených 
produktů 

  přímé využití bankovních služeb 
 v místě pobočky mimo centrum Tišnova 

 

Poradci Partners marketu údajně nepociťují konkurenční společnosti jako silnou hrozbu. 

Soustředí se na kvalitu vlastního výkonu a poskytování vlastních služeb. Konkurenční 

výhodou vybrané společnosti je nastavení funkčnosti spolupráce tak, aby obě strany 

(klient i poradce) měli ze spolupráce nějaký prospěch. 
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2.4 Analýza marketingového mixu 

V této kapitole je popsán rozšířený model 7P v rámci působení vybrané společnosti. 

Nejobsáhlejší podkapitolou analýzy marketingového mixu jsou procesy, které vysvětlují 

podstatnou část činnosti finančních poradců a tím i fungování společnosti. 

2.4.1 Produkt 

Produktem v případě Partners marketu se rozumí poskytnutá služba.  

Společnost nabízí svou službu v oblasti rad jak osobních a rodinných financí, tak v oblasti 

splňování krátkodobých a dlouhodobých cílů ve spojitosti s financemi. Také svým 

klientům vytváří finanční plán a poskytuje možnost využití finančních produktů. 

Společnost Partners má širokou nabídku produktů ve svém portfoliu, které díky svým 

obchodním partnerům neustále aktualizuje. PM Tišnov tyto produkty zprostředkovává. 

Zprostředkovaných produktů je mnoho, proto jsou zobecněny v Tab. 5. Jsou rozděleny 

podle předmětu sjednání smlouvy. 

 

Tab. 5:  Přehled o počtu a druhu sjednaných smluv za rok 2016 (Upraveno dle Interní databáze, 2017) 

Druh smlouvy Počet sjednaných smluv za rok 2016 
Bankovní služby 62 
Hypotéky 30 
Investice 47 
Penzijní připojištění 13 
Pojištění aut 27 
Pojištění majetku 14 
Stavební spoření 5 
Úvěry 12 
Životní pojištění 128 
Celkový součet sjednaných smluv 338 

 

Z Tab. 5 je zřejmé, že celkový počet sjednaných smluv vytváří hodnotu 338. Z celkového 

počtu sjednaných smluv představují nejméně početnou kategorii položky: Stavební 

spoření (5 smluv), Úvěry (12 smluv) a Penzijní připojištění (13 smluv).  Nejpočetnější 

kategorií je kategorie Životního pojištění (128 smluv). Tato pojištění jsou mezi klienty 

PM Tišnov oblíbená zejména u podnikatelů a sportovců, z důvodu rizika způsobení 

zranění a jiné události škodící zdraví. 
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Bankovní služby (62 smluv) jsou druhý nejčastější typ smlouvy, který si klienti nechávají 

Partners marketem zprostředkovávat. V této oblasti využívají nejčastěji služby založení 

běžného bankovního účtu. 

Třetím nejčastějším typem smlouvy jsou Investice (47 smluv), na který se poradci začali 

specializovat, proto se očekává, že jejich množství bude růst i nadále. 

2.4.2 Cena 

Cenou se v případě poradenské společnosti rozumí cena za poskytnutí služby 

(služba = finanční poradenství). Toto poradenství je zdarma, což znamená, že cena 

vyjádřená v penězích za poskytnutou službu v podstatě neexistuje. Poradenství tedy 

stojí klienta jen tolik, kolik sám vynaloží pro doporučení svého poradce jiné osobě. 

 Také se může stát, že klient nebude spokojený se službou a dojde ke kritickému 

zhodnocení finančního poradce. V obou případech se jedná o reklamu ze strany klienta. 

2.4.3 Distribuce 

Služba jako taková je distribuována osobní schůzkou s klientem. Obchodní partneři jsou 

v tomto případě považováni za výrobce, kteří sestavují finanční produkty a poradce 

je brán za zprostředkovatele. Právě poradce vytváří charakteristický mezičlánek 

distribuce, přičemž zastává funkci vysvětlovací a poskytovací konkrétnější informace 

o daném produktu, zprostředkující potřebné materiály o službě a také konkrétním 

finančním produktu. 

Místem distribuce se stává buď obchodní místo PM Tišnov, anebo jiné místo domluvené 

mezi klientem a poradcem.  

2.4.4 Lidé 

Vybraná společnost rozlišuje celkem čtyři důležité skupiny lidí. První skupinou jsou 

pracovníci na Partners marketu, tou druhou jsou klienti, třetí pak ostatní poradci 

a pracovníci, kteří jsou ve spolupráci se společností. Čtvrtou skupinou jsou pak 

potenciální klienti. Všechny tyto skupiny ovlivňují společnost. 
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Pracovníky Partners marketu jsou finanční poradci, manažerka a majitel franšízy. Každý 

z pracovníků má možnost využití vzdělávacích programů. 

 Franšízant, Jindřich Sedlák, je zodpovědnou osobou za celkový chod 

společnosti, zajišťuje průběžnou kontrolu a administrátorské záležitostí. Aktivně 

vykonává práci finančního poradce. V této společnosti je také jednatelem. 

 Manažerka, Bc. Tereza Pavlíčková, jakožto druhá nejdůležitější osoba, zastává 

manažerskou funkci, napomáhá provozním záležitostem, buduje tým, zadává 

potřebné úkoly k dopracování a poskytuje vzdělávací podporu ve formě 

tréninkových sezení. Také je sama aktivní poradkyní. 

 Ostatní finanční poradci, Kristína Köglerová, Vít Musil, Petra Plevová a Zuzana 

Molíková, jsou osoby, které mají hlavně komunikovat s klienty, zpracovávat data 

a dělat finanční analýzy. Rozklíčovat situace a navrhovat nová řešení mají 

ve svém programu také. Jsou těmi, kteří by měli klientovi splnit přání a dobudovat 

představy o jeho finančních možnostech. 

Vzdělávací programy jsou pro aktivní poradce pravidelnou akcí a dělí se na čtyři úrovně. 

 Trainee akademie – začátky ve vzdělávání v Partners, představení společnosti, 

obecně o finančním trhu, cíle společnosti, projekty, služby centrály, 

 Consultant akademie – vzdělávání v záležitostech finančního poradenství, 

obchodní dovednosti, podnikatelské přístupy, 

 Manažerská akademie – manažerské a komunikační dovednosti, obchodní 

strategie, osobnostní rozvoj a metody tréninku a skupinových kreativních technik, 

 Ředitelská akademie – semináře a školení určené k individuálnímu řešení 

situací, semináře směřované na rozvoj osobnosti (Partners, 2017). 

2.4.5 Propagace 

Společnost využívá z nástrojů jako je reklama, osobní prodej a internetová komunikace, 

podpora prodeje, přímý marketing a public relations.  

Jednorázově také využívá možnost uskutečnění kampaně zvané Den bez aut. Tato akce 

má zvýšit povědomí o Partners marketu v Tišnově, a má připomenout svým stávajícím 

klientům, že toto místo můžou navštívit i ve svém volném čase za účelem pobavení se. 

Vybrané nástroje propagace jsou rozebrány v kapitole 2.5. 
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2.4.6 Procesy 

Proces služby finančního poradenství má charakteristický cyklus. Detaily cyklu se mění 

v závislosti na situaci.  

Obr. 9 je schématem základního cyklu tohoto procesu. 

 
 

Obr. 9: Proces služby (Vlastní zpracování, Partners, 2017) 
 

První bod cyklu je takový, že poradce vybere osobu, na kterou měl již dříve kontakt nebo 

byl doporučen jiným klientem. Tohoto potenciálního klienta (nejčastěji telefonicky) 

zkontaktuje. Po sjednání informativní schůzky a zjištění nejzákladnějších informací 

se přechází v materiální a taktickou přípravu na tuto schůzku. Poradce většinou v tuto 

chvíli nezná konkrétní požadavky klienta, a proto si připravuje základní obecnou osnovu 

toho, o čem bude na schůzce mluvit. Průběh schůzky, (která je popsaná 

v kapitole 1.6.2 a v Příloze 3), by měl probíhat v režii poradce. Tato část je podrobněji 

popsána v kapitole. 

Po první schůzce je finanční poradce schopen vypracovat analýzu s konkrétními čísly, 

vytvořit návrhy na zlepšení finanční situace klienta a sestavit vhodný finanční plán. 

(Například se může jednat o konkrétní vyčíslení a rozdělení peněžních prostředků mezi 

nutné výdaje a pravidelné úspory nebo o sestavení nejvhodnějšího životního pojištění 
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vzhledem k požadavkům klienta.) Chybějící nebo nedostatečně konkrétní informace 

je možno doplnit kontaktováním nebo sjednáním další krátké schůzky. Jestliže jsou 

všechna data k podpisu smlouvy úplná, můžou se obě strany sejít a splnit účel další 

schůzky. Proces je doplněn o pravidelné servisování, což zahrnuje aktualizaci 

a rozšiřování klientova portfolia, a hlavně dlouhodobé zajišťování finančně poradenských 

služeb. Tato činnost bývá ukončena, nebo dočasně přerušena splněním požadavků 

a očekávání klienta.  

Těchto procesů může být zaktivováno i více najednou, záleží na schopnostech, 

popřípadě dovednostech finančního poradce a také na počtu obsluhovaných klientů. 

Provozní chod Partners marketu v Tišnově probíhá přibližně následovně: 

Klient přichází do marketu a přivítá ho poradce aktuálně pracující na recepci (poradci 

se pravidelně střídají podle týdenního plánu). Tento poradce klienta přivítá Zjistí 

klientovy požadavky, nabídne mu něco k pití a vyzve jej, aby se posadil k místnímu 

konferenčnímu stolu. V tomto prostoru jsou pro klienty umístněné propagační materiály, 

informační časopisy a firemní letáky, takže se klient může dočíst nových informací 

a zajímavostí o finanční sféře. Mezitím, co se klient seznamuje s prostředím Partners 

marketu, je mu přinesen objednaný nápoj, a v čase několika minut je mu věnována 

pozornost poradcem, za kterým přišel. Vyvolený poradce pro klienta přichází 

ke konferenčnímu stolu, přivítá se s ním a vyzve ho k přesunutí se na oddělené místo 

v areálu Partners marketu, kde je možné uskutečnit schůzku. V této chvíli je průběh 

schůzky zcela v režii finančního poradce. 

Hodnocení procesu je důležité pro zvyšování kvality služby. Zjišťovat účinnost a kvalitu 

dobře odvedené práce ve finančním poradenství je možné provádět mnoha způsoby. 

PM Tišnov může zjišťovat spokojenost klientů formou dotazníkového šetření, nicméně 

tuto formu nevyužívá. 

 Dalším měřítkem může být objem doporučených klientů, který vykazuje spokojenost 

klientů využívající služby Partners marketu. 

 

 

 



 

48 
 

Jeden z důležitých procesů je zpracování smlouvy, je vyznačen na Obr. 10. 

 
Obr. 10: Proces zpracování smlouvy (Vlastní zpracování) 

 

Doplňující informace k Obr. 10: 

 tiskopisy návrhů smluv a vyplněné formuláře společnosti UniCredit Bank a.s. 

se odesílají interní poštou, kterou zajišťuje Česká pošta s.p. 

 ostatní podepsané tiskopisy návrhů smluv se odesílají prostřednictvím 

České pošty s.p. standartními cenami do Centrály společnosti Partners sídlící 

v Praze 

 klient dostane platný návrh smlouvy v den podpisu návrhu, v některých případech 

dochází k elektronickému doplnění dat a potvrzení informací 

 k elektronickému spárování dochází mezi společností Partners a obchodními 

partnery 

2.4.7 Materiální prostředí 

Oblast finančního poradenství nese velkou výhodu ve flexibilitě místa a času poskytování 

služby. Poradci si totiž mohou vybrat kde a kdy budou službu poskytovat. Tímto 

se navyšuje kvalita služby právě o vytvoření pocitu rozhodování a spolupráce klienta 

s poradcem, což vytváří dobré vztahy mezi těmito dvěma stranami. V daném případě 

existují dvě hlavní varianty vyjádření materiálního prostředí, které se můžou i prolínat.  

Prostředí Partners marketu působí na svoji velikost poněkud prostorně. Kromě recepce 

a kanceláře UniCredit Bank (nazýváno také jako „UniCredit koutek“), jsou zde umístěna 

další oddělená místa s kancelářskými stoly. Zařízení a design celého prostoru 

je v jednotném stylu společnosti Partners v bílých, zelených a modrých barvách, které 

na klienta působí uklidňujícím dojmem. Vždy když klient vstoupí do tohoto prostředí, 
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ucítí příjemný parfém. Dále je pro kolemjdoucí poblíž vchodu u umístěna širokoúhlá 

obrazovka, ve které bývají spuštěné reklamy a informující videa vztahující se k Partners.  

Negativně je nutné ohodnotit odhlučnění jednotlivých částí prostoru. Ve chvíli, 

kdy telefonuje každý z poradců na svém pracovním místě je totiž v Partners marketu 

poměrně hlučno. Tato skutečnost nutí poradce odcházet na jiná místa v areálu obchodního 

centra, kde mají pravděpodobně více klidu pro svůj telefonát. 

Prostředí Partners marketu je zobrazeno na Obr. 11. 

 
Obr. 11: Prostředí PM Tišnov (Upraveno dle Interní databáze, 2017) 

 

Dojem z finančního poradce si klient vytváří z chování, poskytování služby a vzhledu 

poradce. Vzhled poradce je upraven, podpořen formálním oblečením, upravené a čisté 

jsou také vlasy a nehty. Dále má finanční poradce pořádek a systém v podkladových 

materiálech, pokud možno s logem společnosti Partners. Srozumitelné vyjadřování 

a pozornost mířená směrem ke klientovi je samozřejmostí. 

2.5 Analýza komunikačního mixu 

Hlavním a nejúčinnějším marketingovým tahem v oblasti služeb, zejména finančního 

poradenství, je osobní a dobrovolné doporučení spokojeného klienta. Klient, který 

je spokojen se službou, s jednáním a s postojem vlastního poradce, je totiž nejlepší 

reklamou jak pro samotného poradce, tak i pro celou společnost.  
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2.5.1 Reklama 

Vzhledem k velikosti obce, ve které Partners market působí, bylo rozhodnuto, 

že dostačující formou reklamy jsou značky a polepy v okolí kanceláře, přesněji 

v obchodním centru Mlýn. Také vzniklo (v rámci projektu Najděte svůj Partners market) 

krátké informativní video, které bylo uveřejněno na facebookovém profilu, internetovém 

serveru https://www.youtube.com a v Tišnovské televizi. 

Propagační materiály ke službám a zprostředkovaným produktům jsou v tištěné formě 

dostupné v PM Tišnov. 

Komplexní reklamu pak společnost Partners zřizuje na různých místech České republiky 

v podobě billboardů, polepů na auta a tramvaje, nebo také prostřednictvím reklamních 

kampaní spuštěných na internetových serverech. 

2.5.2 Osobní prodej 

Pro finančního poradce je osobní prodej stěžejní komunikační nástroj. Poradci Partners 

marketu dodržují určitý režim, díky kterému zdokonalují své služby a klientský servis. 

Nejdůležitější činnosti jsou vysvětleny v dalších odstavcích této kapitoly. 

Oslovování klienta prostřednictvím telefonátu je běžnou součástí osobního prodeje. 

Než finanční poradce začne telefonovat klientům, připraví si své podkladní materiály. 

Také si musí uvědomit, komu volá a jaký má s klientem vztah, od koho má daný kontakt, 

v jaké je klient rodinné situaci, jakou dělá klient práci, kdy se naposledy viděli a kdy 

může poradce klientovi volat. Finanční poradci takto oslovují nové i stávající 

klienty to v různých formách. 

Další důležité body, které by měl poradce dodržovat jsou: 

 cíl oslovení: domluvená schůzka, 

 postoj poradce: být sebejistý, znát užitky služby a vědět, proč konkrétní službu 

klient potřebuje, tyto informace předat klientovi, 

 způsoby vyjadřování: jednoduchost, přesnost a serióznost, vzbuzení zájmu 

například otázkou, 

 pravidelnost a dohledatelnost: telefonování alespoň 2 dny v týdnu a zapisování 

informací do Partners Office, 
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 aktualizace databáze: udržování databáze klientů tak, aby byla po ruce a schopna 

k efektivnímu užití, 

 námitky: příprava na námitky klientů jakožto součást komplexní přípravy 

na telefonáty v podobě vytváření konkrétních odpovědí (Vlastní zpracování, 

Interní databáze, 2017). 

Schůzka finančního poradce s klientem je více rozepsána v Příloze 3. Každá schůzka 

je individuální, záleží na typu osobnosti člověka, na fázi, ve které se nachází vztah mezi 

finančním poradcem a klientem, a v neposlední řadě na požadavcích a finanční situaci 

klienta. 

Prodej finančního plánu není součástí informační schůzky. Hlavním cílem prodeje 

finančního plánu není jen samotný podpis smlouvy. Je to také seznámení se s návrhem 

tohoto plánu, protože se jedná o vymodelovanou situaci vytvořenou požadavky 

a variantami řešení. Průběh prodeje finančního plánu je podrobněji sestaven v Příloze 4. 

Poradci se také snaží dodržovat tyto zásady: 

 stanovují vhodný termín a čas poradenství, 

 dodržují délku trvání domluvené schůzky, 

 snaží se objektivně pochopit motivy a potřeby klienta, 

 zdůrazňují užitek spolupráce, službu a produkty. 
 

Servisování klientů je pravidelná činnost cílená k splnění závazků. Jedná 

se o pravidelnou a dlouhodobou péči o portfolio klienta. Finanční poradce PM Tišnov 

upevňuje vztah s klientem, připomíná důvody dodržování finančního plánu a kontroluje 

směr vysněné budoucnosti klienta. Poradci řídí svůj servis ve čtyřbodovém sledu činností: 

 příprava na servis: revize smluv, kontrola aktuálnosti smluv, příprava novinek, 

poznámky z dřívější komunikace, 

 výběr klientů: podle data posledního setkání, priorit, zájmu, 

 vytvoření protokolu: přesněji servisní protokol, 

 domluvení servisní schůzky: může být také v rámci telefonátu, 

 servisní schůzka, poradenství: poradce zde využije svých připravených 

materiálů (Vlastní zpracování, Interní databáze, 2017). 
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2.5.3 Internetová komunikace 

PM Tišnov využívá e-mailovou komunikaci zejména jako informativní prostředek, 

a to jak externě s klienty, tak interně mezi poradci. 

Partners market je dohledatelný na oficiálních webových stránkách http://partners.cz 

pod rubrikou Pobočky, a také na facebookových stránkách pod jménem Partners market 

Tišnov. Samozřejmostí jsou webové stránky. O webové i facebookové stránky se stará 

externí pracovnice Lenka Čerstvá. Tato spolupráce nejde na náklady Partners marketu. 

Zhodnocení webových stránek bylo sestaveno v prosinci roku 2016. Na webových 

stránkách http://market.partners.cz/tisnov jsou umístěny kontakty a konkrétnější 

informace k možnosti poskytovaných služeb včetně dalších doporučených webových 

stránek. Těmito stránkami jsou www.penize.cz a www.finmag.cz (PM Tišnov, 2017). 

Hodnocení stránek je okomentováno v pěti bodech. 

 První dojem: barva a vzor pozadí je laděná v jednotném stylu Partners, působí 

uklidňujícím a věrohodným dojmem. 

 Přehlednost a srozumitelnost: stránky se zdají dobře strukturované a dostatečně 

přehledné. 

 Množství informací: obsahem jsou potřebné informace o poskytovaných 

službách, které společnost nabízí, také základní kontakty a otevírací doba Partners 

marketu. Taktéž se zde objevuje doporučení návštěvy jiných webových stránek, 

které souvisí s problematikou financí. 

 Pozitivní hodnocení: kladně se hodnotí kontakt na konkrétní osoby, které 

v Partners marketu působí, dále vyvěšené reklamní video na titulní straně, které 

může klienta ihned zaujmout. 

 Negativní ohodnocení: v rubrice Náš tým není aktuální seznam finančních 

poradců, rubrika Aktuality obsahuje málo příspěvků, vzhled stránky je obyčejný, 

administrátor stránek není příliš aktivní, co se přidávání nových příspěvků týká. 

Zhodnocení facebookových stránek bylo učiněno začátkem ledna roku 2017. 

Na stránkách https://cs-cz.facebook.com/Partners-market-Ti%C5%A1nov-

1072837359408967/ zveřejňuje PM Tišnov různé aktuality, akce a informace 

o Partners marketu, a také záležitosti týkající se finančního sektoru.  
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 Aktivita: správce této stránky není příliš aktivní a plně nevyužívá možnosti, které 

by mohly zvýšit atraktivitu stránek. 

 Příspěvky: první příspěvek se na stránkách objevil 17. února 2015. Ve třetím 

až šestém měsíci roku 2015 bylo množství nových příspěvků poměrně 

stabilizované, na rozdíl od pozdějších měsíců, jejichž hodnoty vykazují většinou 

nižší a rozkolísaná čísla. 

Pro srovnání počtu příspěvků za období únor 2015 až prosinec 2016 je k tomuto tématu 

přiložena Tab. 6. 

 

Tab. 6: Měsíční objemy příspěvků na facebookových stránkách společnosti (Upraveno dle Partners 
market Tišnov, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Tab. 6 je možné vidět, že v roce 2015 se na facebookových stránkách objevilo více 

příspěvků než v roce 2016. 

 Příznivci stránky: s ohledem na skutečnost, že jsou facebookové stránky aktivní 

téměř dva roky, by se očekávalo, že společnost bude mít na svých stránkách 

mnoho příznivců a příspěvků. Nicméně, celkovým počtem označení „To se mi 

líbí“ je číslo 78, což za necelé dva roky není mnoho.  

 Hodnocení společnosti: na stránkách jsou uvedeny tři recenze v podobě 

pěti hvězd z pěti možných. Počet hodnocení je velmi nízký. Jedna z recenzí 

je vložena jednatelem Partners marketu.  

  2015 2016 

Měsíc Počet 
příspěvků 

Počet 
příspěvků 

Leden - 4 
Únor 4 3 

Březen 8 3 
Duben 8 4 
Květen 7 8 
Červen 7 3 

Červenec 3 4 
Srpen 6 4 
Září 8 3 
Říjen 2 0 

Listopad 1 1 
Prosinec 5 3 
 Celkem 

příspěvků za rok 59 40 
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 Obsah příspěvků: obsahem jsou sdílené články skupiny Partners, tematická 

fotodokumentace společenských akcí a letáky v elektronické verzi, příspěvky 

o aktuálních službách či produktech se nevyskytují často. Objevuje se minimum 

novinek týkajících se Partners marketu. 

2.5.4 Podpora prodeje 

Partners market je ve využití tohoto marketingového nástroje značně regulován úmluvami 

se společností Partners. 

Slevy, které můžou poradci poskytovat jsou spojené pouze s finančními produkty, které 

zprostředkovávají. Tyto slevy jsou závislé na možnostech a obchodních podmínkách, 

určených obchodními partnery. O konkrétním výběru slevy či jiném individuálním 

zvýhodnění rozhoduje sám finanční poradce dle vlastního uvážení. 

Z reklamních a doplňkových materiálů poradci využívají brožury a letáky, zřídkakdy 

bločky, hrnky, balonky nebo nálepky s logem společnosti Partners. Zmíněné a další 

reklamní předměty využívají poradci při událostech pořádaných Partners marketem. 

Darování reklamních propisek s vlastním nátiskem je viděno pouze u franšízanta vybrané 

společnosti. Soutěže využívá společnost sporadicky. 

2.5.5 Přímý marketing 

Do přímého marketingu je třeba u vybrané společnosti zařadit telefonát, který 

je na prvním místě této kapitoly. Telefonát směrem ke klientovi může být jak ze strany 

call centra sídlícího v Centrále společnosti Partners v Praze, tak ze strany osobního 

poradce nebo jeho asistenta, popřípadě partnerské společnosti. Příkladem může být 

situace, kdy finanční poradce volá svému klientovi za účelem aktualizace dat v jeho 

klientském profilu. Při této příležitosti dochází jak k oživení vztahu mezi klientem 

a poradcem, tak k sjednání schůzky nebo informování o možnosti zřízení konkrétního 

finančního produktu. 

Partners market e-mailovou komunikaci jako marketingový nástroj využívá pravidelně 

i když samotnou e-mailovou poštu nevytváří sám. S podpisem konkrétního Partners 

marketu jsou rozesílány klientům e-maily, s jednoměsíční frekvencí se rozesílá 



 

55 
 

Newsletter, jehož obsahem jsou novinky o společnosti, informace z finanční sféry 

a vybrané články z jiných informačních serverů.  

2.5.6 Public relations 

Partners market se jako sponzor zapojil do několika akcí, jednou z nich je sponzorování 

plesu v Tišnově, další akcí jsou sportovní události v okolí Tišnova. Nepravidelně také 

pořádá akci podobnou dětského dne, při které ale příliš nevyužívá možnosti získání 

kontaktů. Tato akce nebývá předem více rozpracovaná a ohlášená ve městě Tišnov. 

Někteří poradci se zapojili do dotačního programu, jehož cílem bylo podpoření Vánoční 

výstavy děl dětí ze základních škol a do akce Školák v marketu.  

2.6 SWOT analýza 

V této kapitole jsou rozebrány silné a slabé stránky společnosti a také příležitosti 

a hrozby, a to vše pomocí SWOT analýzy. Obr. 12 shrnuje všechny tyto vlastnosti. 

 

 
Obr. 12: Matice SWOT analýzy pro PM Tišnov (Vlastní zpracování) 

 

Mezi silné stránky společnosti patří zázemí v podobě poskytovaného servisu ze strany 

společnosti Partners. Zde se jedná o rady a navigace při telefonické, popřípadě psané 

komunikaci, o materiální podporu ke smlouvám, formuláře a jiné podpůrné prodejní 

Silné stránky
• zázemí
• jméno a velikost Partners
• široké spektrum služeb
• individuální přístup ke klientům
• umístění marketu

Slabé stránky
• málo nových klientů
• webové stránky
• účet na sociální síti Facebook

Příležitosti
• noví klienti
• hodnocení spokojenosti klientů

Hrozby
• konkurenční společnosti
• legislativní změny
• IT rizika
• nespokojení klienti od konkurenčních 
společností

• předsudky klientů
• pokažené jméno oboru
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a sebevzdělávací materiály, které zkvalitňují a zrychlují služby. Dále pak fungující 

software a propojení databází. 

Také dobré jméno společnosti Partners, velikost a s tím spojené široké spektrum služeb 

je bezpochyby velkým pozitivem oproti jiným menším, společnostem. PM Tišnov 

má dobře situovanou polohu, protože se nachází přímo v nákupním středisku. Z této 

lokality se dá vydat jedním směrem do centra města nebo směrem druhým, 

a to k frekventovaným místům, jako je autobusové nebo vlakové nádraží. Zde existuje 

určitý potenciál v přílivu klientů, díky většímu množství výskytu lidí. 

Slabými stránkami jsou neefektivně využité facebookové a webové stránky, které 

nejsou příliš atraktivní pro potenciálního klienta. Pravděpodobně z tohoto důvodu mají 

stránky nízkou návštěvnost. Společnost také nevyužívá některých marketingových 

nástrojů, což může být příčinou snižování přílivu nových klientů. 

Hrozbami jsou bezpochyby konkurenceschopné společnosti a jejich působnost 

ve stejném oboru. Další hrozbou jsou možné legislativní změny, působící na finanční 

ohodnocování poradců, nebo také rizika spojená s informačními technologiemi, ztráta 

nebo poškození dat. Jiná forma hrozby se objevuje v nespokojeném klientovi se špatnou 

zkušeností u konkurenční společnosti. Může totiž způsobit vznik konfliktu nebo neochoty 

spolupráce, popřípadě odlákání potenciálních klientů.  

Další hrozbou je považované pokažené jméno oboru zejména proto, že v předchozích 

letech fungovaly mnohé společnosti na podstatě rychlého růstu výdělku. S tímto byla 

spojena neprofesionalita a nedostatečná vzdělanost poradců u dřívější konkurence, 

a krátkodobost působení poradců v oboru. Krátkodobý horizont pracovního nasazení 

se projevoval neochotou starat se o své klienty pravidelně, čemuž se poradci Partners 

marketu vyhýbají. Špatné zkušenosti lidí s konkurencí pravděpodobně snižuje počet 

nových klientů. 

Příležitostí jsou samozřejmě noví, potenciální klienti. Nové klienty lze získat pomocí 

hodnocení spokojenosti a při této příležitosti také doporučení nových lidí. Také by se dalo 

využít při tomto hodnocení zpětnou vazbu, která by přispěla ke zkvalitňování 

poskytovaných služeb. Mládí oboru ve finanční sféře je také poměrně pozitivním 

příspěvkem pro budování vazeb a vytváření si klientely. 
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2.7 Shrnutí problémů 

Po analyzování současné situace lze říci, že společnost působí na poměrně silně 

konkurenčním trhnu, ve kterém si ale poměrně dobře vede. Je zde ale chyba, které 

se společnost dopouští a to taková, že nevyužívá všech svých komunikačních nástrojů 

rovnoměrně. Tyto nástroje je třeba začít lépe využívat. 

U vybrané společnosti byly nalezeny tyto nedostatky: 

 neefektivní využití webových stránek společnosti, 

 nedostatečná aktivita na facebookových stránkách, 

 nevyužívání možností soutěží pro klienty, 

 nedostatečná zpětná vazba ze strany klientů a s tím spojené nevyužívání 

hodnocení spokojenosti klientů, 

 neexistence konkrétní osoby starající se o marketingovou činnost společnosti, 

která by zajistila pravidelnost této aktivity, 

 nevyužívání efektivních motivů při užívání marketingových nástrojů. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOSY PRÁCE 

Tato kapitola se zabývá upravením komunikačního mixu se zaměřením na zefektivnění 

a zavedení marketingových nástrojů tak, aby došlo k širšímu povědomí o společnosti 

a ke zvýšení počtu stávajících a potenciálních klientů. Některé marketingové aktivity 

bude pravděpodobně Partners market konzultovat s marketingovým oddělením 

společnosti Partners. 

3.1 Marketingový asistent 

Z hlediska časové náročnosti budoucích marketingových aktivit navrhuji vytvořit pozici 

asistenta ve formě brigádníka na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo na Dohodu 

o provedení práce (DPP). Vybrán by měl být nejlépe student vysoké školy 

s ekonomickým zaměřením a zájmem o marketing. Pracovníka statutem student 

doporučuji zejména proto, že mezi aktivními studenty vzniká mnoho námětů 

a zajímavostí použitelných v praktickém měřítku, které by mohl aplikovat v rámci 

své náplně práce. 

Tento asistent bude mít na starosti organizování, plánování, tvoření základů 

pro marketingové aktivity a následnou realizaci. Asistent bude spolupracovat 

s marketingovým oddělením společnosti Partners, manažerkou a franšízantem. 

V Tab. 7 jsou zaznamenány dvě varianty pracovně-právního vztahu. První varianta 

je pesimistická, protože předpokládá, že asistent bude potřebovat na splnění úkolů celkem 

400 hodin ročně. To je průměrně o dvě hodiny týdně více než v druhé variantě 

(zaokrouhleno matematicky dolů). V druhé (reálné) variantě zvládne tento pracovník 

své povinnosti za 300 hodin. Finanční ohodnocení je v obou variantách navrženo 

ve stejné výši. 
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Tab. 7: Náležitosti k pozici asistenta (Vlastní zpracování) 

Náležitost 1. varianta 2. varianta 

Forma pracovně-právního 
vztahu DPČ na 1 rok DPP na 1 rok 

Pracovní doba 400 hodin / rok 300 hodin / rok 

Finanční ohodnocení 120 Kč hrubého / hod 120 Kč hrubého / hod 

Místo konání PM Tišnov, home office, osobní schůzky dle možností 

Benefity pro asistenta 

ušetření nákladů na cestu do PM Tišnov (sdílení cesty 
autem s poradci), možnost kávy/čaje/vody zdarma 

v Partners marketu, nabrání zkušeností v oboru, sleva 
na vybraný finanční produkt v hodnotě 500 Kč 

 

Pro vyhodnocení výše uvedených variant je sestavena Tab. 8., která obě tyto možnosti 

porovnává. 

 

Tab. 8: Varianty nákladů na pozici asistenta (Vlastní zpracování) 

Specifikace ročních nákladů 
Hodnota nákladu 

1. varianta (DPČ) 2. varianta (DPP) 

Hrubá mzda 48 000 Kč 36 000 Kč 

Sociální pojištění 12 000 Kč 0 Kč 

Zdravotní pojištění 4 320 Kč 0 Kč 

Benefity 500 Kč 500 Kč 

Celkové náklady na asistenta / rok 64 820 Kč 36 500 Kč 
 

Celkové roční náklady na pozici asistenta jsou u první varianty vyšší, a to proto, 

že měsíční příjem asistenta, který přesahuje hranici 2 500 Kč (u Dohody o pracovní 

činnosti) rozhodl o odvedení sociálního a zdravotního pojištění. Druhá varianta, která 

pracuje s předpoklady Dohody o provedení práce, splňuje podmínky neodvádění 

zmíněných pojištění. Z hlediska minimalizace nákladů se tedy bude předpokládat výběr 

druhé varianty. 

Náklady na marketingového asistenta budou 36 500 Kč na rok. 
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3.2 Hodnocení spokojenosti klientů 

Problém: PM Tišnov nemá hodnocení spokojenosti klientů (dále také jen hodnocení 

spokojenosti). 

Řešení: dotazník pro zjištění spokojenosti vlastních klientů a klientů společnosti 

UniCredit Bank. 

Vzhledem k tomu, že Partners market nemá zpětnou vazbu od svých klientů (kromě 

doporučení), navrhuji dotazníkové šetření jak v elektronické, tak v tištené formě. Příklady 

otázek pro dotazníková šetření jsou obsaženy v Příloze 5. 

Nástrojem elektronické formy budou webové stránky www.survio.cz. Vytvořit se dají 

jak pomocí šablony, tak pomocí vlastních návrhů. Vytvoření dotazníku na zmíněných 

stránkách je uživatelsky příjemné, trvá maximálně 0,5 hodiny a pro základní potřeby 

tohoto návrhu je služba zdarma. Dotazníky budou anonymní. 

Nástrojem tištěné formy budou listy papíru A5 (ne listy A4, aby se ušetřilo na nákladech 

a šetřilo lesy naší Země). Dotazníky budou tvořené na počítači v textovém editoru nebo 

tištěné přímo z elektronického formuláře. Přímý tisk je vhodný z hlediska ušetření času 

a zachování jednotné formy obou variant formulářů. Ze začátku svého působení budou 

listy poskytnuté k vyplnění na konferenčním stolku v Partners marketu, později je možné 

zařadit na konec osobní schůzky. Zmiňuji později, protože v tomto případě 

by se nejednalo o anonymní dotazníky s obecnými otázkami, nýbrž konkrétnějšími 

dotazy.  

Ekonomická náročnost se váže k ceně papíru a tisku. Společnost může využít vlastní 

multifunkční tiskárnu za náklady 0,5 Kč / A4 černobílého tisku, včetně papíru. 

Pro srovnání je v Tab. 9 druhá varianta, která zahrnuje samoobslužné černobílé 

kopírování za 1,14 Kč / A4 (včetně papíru, v Copycentru ve městě Tišnov). Maximální 

předpokládaná spotřeba těchto dotazníků na období 3 měsíců je 500 ks. 
 

Tab. 9: Předpokládané roční náklady na tisk dotazníků (Upraveno dle Copycentrum.cz, 2017) 

Místo tisku Počet 
dotazníků 

Náklad/ 
Dotazník 

Celkové náklady 
 na dotazníky / 

rok 
PM Tišnov 2 000 ks 0,25 Kč 500 Kč 
Copycentrum.cz 2 000 ks 0,57 Kč 1 140 Kč 
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Roční náklady na tisk dotazníků pro hodnocení spokojenosti klientů budou 500 Kč. 

Elektronické i tištěné dotazníky by měly být sestavovány jednoduchými otázkami, 

aby příliš nezatěžovaly klienty, kteří je budou vyplňovat. Tvoření dotazníků 

a obměňování otázek by mohlo probíhat přibližně jednou za 3 měsíce, záleží však 

na reakci klientů, které je třeba se částečně přizpůsobit. 

3.3 Propagace na internetu 

Pro rozšíření povědomí o společnosti a zvýšení kontaktu s potenciálními klienty je nutné 

více využívat webové a facebookové stránky společnosti. 

3.3.1 Facebookové stránky 

Problém: nízká aktivita facebookové stránky. 

Řešení: vkládání více příspěvků a novinek o dění činnosti poradců Partners marketu. 

Cílovou skupinou bude široká veřejnost včetně stávajících klientů. Vkládání příspěvků 

bude pravidelné, 1x případně 2x týdně po celou dobu fungování facebookové stránky. 

V každém příspěvku bude barevný obrázek nebo jiné grafické zpracování, na které 

uživatel internetu velmi dobře reaguje. Z hlediska tématu příspěvků navrhuji, aby byly 

vkládány aktuální informace z finančního sektoru, fotky z různých lukrativních školení, 

krátké zprávy ze společenských akcí a zajímavých setkání. (Například Den úspěšných 

podnikatelů se známými osobnostmi, z regionálního školení.) Dále by mohly být 

zveřejňovány krátké rozhovory s klienty (popř. fotka s klientem nebo tematickým 

obrázkem) a s označením daného klienta. Označením a následným sdílením těchto 

rozhovorů dojde k rozšíření povědomí o aktivitě Partners marketu. To vše se souhlasem 

klienta podle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 

Časová náročnost tohoto návrhu se odhaduje, přibližně na 8 hodin měsíčně, záleží 

na šikovnosti asistenta. Ekonomická náročnost je nulová, protože stávající facebookové 

stránky jsou zdarma a náklady elektronická zařízení jsou zahrnuty v běžném provozu 

společnosti.  
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3.3.2 Soutěže 

Pro zajištění sledovanosti facebookových stránek a rozšíření povědomí o Partners 

marketu, navrhuji uspořádat soutěž. Cílovou skupinou bude široká veřejnost včetně 

stávajících klientů. Zúčastnění soutěže bude spočívat v odpovědi na zadanou otázku. 

Člověk, který správně odpoví na danou otázku získá slíbenou cenu, která bude uvedena 

v podmínkách soutěže. Cena by měla být zajímavá, proto jí může být například 

USB Flash disk nebo poukaz v hodnotě 200 Kč do místního papírnictví Wiki. Příkladem 

jedné z otázek může být: „Kolik klientů jsme minulý týden obsloužili v našem Partners 

marketu?“ nebo „Kdo vás mohl minulou sobotu obsloužit v našem Partners marketu?“ 

Otázka na odpověď musí být vždy jednoznačná, aby nedošlo k nepřesnostem. 

Tímto způsobem by se dala vzbudit zvědavost a zájem lidí jak o Partners market, 

tak o samotné finanční poradce, což zvyšuje atraktivitu vybrané společnosti. Cenu 

si výherce vyzvedne v Partners marketu, což bude další příležitost pro posílení vztahu 

mezi klientem a poradcem. Při této příležitosti si může poradce domluvit osobní schůzku 

s klientem, popřípadě ho navést na doporučení klienta nového. Frekvence soutěže bude 

pravidelná, v prvním roce bude 3x za rok, s ohledem na úspěšnost se může navýšit jejich 

počet. Informace k soutěžním cenám jsou uvedeny v Tab. 10. 

 

Tab. 10: Kalkulace nákladů na ceny do soutěže (Dostupné z Elektro Tišnov, WIKI, 2017) 

 

Celkové roční náklady na ceny do soutěže činí 528 Kč. Jestliže by se soutěže přinášely 

nové klienty a způsobovaly dobré ohlasy, jejich počet a náklady by se mohly zvýšit. 

3.3.3 Webové stránky 

Problém: neatraktivita a neaktivita webových stránek. 

Řešení: aktualizace a obohacování webových stránek 1x za 14 dní novým příspěvkem. 

 V rubrice Náš tým doporučuji doplnit aktivní finanční poradce pracující 

ve společnosti PM Tišnov a smazat poradce již nepatřící do společnosti. Dále 

Výherní cena Dodavatel (osobní odběr) Cena 
Flash USB Transcend 4GB ELEKTRO Tišnov 156 Kč 
Flash USB Kingston DataTraveler 8GB ELEKTRO Tišnov 172 Kč 
Poukaz v hodnotě 200 Kč do Wiki papírnictví Wiki papírnictví 200 Kč 
Celkové náklady / rok   528 Kč 
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navrhuji ke každému poradci připojit fotku, aby měl návštěvník stránky vizuální 

propojení se jmény. Budou-li finanční poradci dohledatelní a důvěryhodní 

pro návštěvníky webových stránek, přispěje to k dobré pověsti vybrané 

společnosti. 

 Aktuality by měly obsahovat aktuální informace o Partners marketu. Například 

informace o probíhajících marketingových akcích, o soutěžích nebo nabídkách 

práce, a zvláště pak o výsledcích soutěží a shrnutí konaných akcí. Další informace 

by se mohly týkat novinek ve finanční sféře. 

 Reference klientů by zde měla být také. Může se jednat například 

o fotodokumentaci a záznam rozhovoru z reálné schůzky. Náplní rozhovoru může 

být příběh klienta, užitek z využití služby, nebo jeho připomínka k průběhu 

schůzky. Pro vyšší důvěryhodnost doporučuji připojit fotku klienta (s jeho 

souhlasem dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.).  

Časová náročnost této činnosti se týká zejména marketingového asistenta. Pokud nebude 

možné dle pravidel společnosti Partners, aby tuto práci vykonával asistent, 

doporučuji přenechat asistentovi pouze přípravu materiálů a činnost s webovými 

stránkami externí pracovnici paní Lence Čerstvé. Ekonomická náročnost je v tomto 

případě rozdělena mezi náklady na asistenta (jsou vyčísleny v kapitole 3.1) a náklady 

na externí pracovnici, které se netýkají Partners marketu. 

3.4 Motivační program 

Motivační program, určený pro stávající, potenciální a nové klienty, může být uskutečněn 

formou dětského dne. Cílem bude získání nových kontaktů případně klientů 

prostřednictvím těch stávajících. 

Dětský den v Partners marketu 

Tento program bude zaměřen zejména na rodiny s dětmi (5-12 let), protože doprovodným 

programem akce bude dětská hra Monopoly junior a kreslení. 

 Termín konání akce: nedělní dopoledne v měsíci srpnu (8:00-12:30). 

 Místo konání: Partners market Tišnov. 
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 Výběr klientů: omezený počet lidí - (maximálně 5 dětí z důvodu kapacity 

Partners marketu, maximálně 1-2 dospělí na 1 dítě). 

 Způsob pozvání: osobní pozvání konkrétních klientů s požadavkem jednoho 

blízkého s dítětem (ne formou veřejné pozvánky, protože počet pozvaných lidí 

je omezen). 

Cílem bude seznámení se s novými lidmi a získání kontaktů. Motivem akce budou děti, 

tudíž bude částečně přenesena pozornost i na ně. Tyto děti budou pod vedením dospělých 

hrát deskovou hru Monopoly Junior. Klienti budou mít při této příležitosti prostor 

ke konverzaci s poradci (o Partners marketu, o nabídce služeb a možnostech některých 

produktů, o zajímavostech nebo o jiných dalších kontaktech). Náplň tématu bude v režii 

franšízanta, popřípadě manažerky Partners marketu. Občerstvení bude součástí akce. 

Časově budou zatíženy, kromě pozvaných, čtyři osoby. Bude se jednat o marketingového 

asistenta, manažerku, franšízanta Partners marketu a vybraného finančního poradce. 

Časová zátěž pro marketingového asistenta 

 před uskutečněním akce (15,5 h): příprava programu a harmonogramu, nákup 

a příprava občerstvení, příprava osobních pozvánek, nákup předmětů určených 

pro děti, konzultace s manažerkou (popř. franšízantem), informační schůzka před 

akcí 

 ve den uskutečnění akce, po akci (cca 6,5 h): příprava před a úklid po akci, 

pomoc a organizace při akci, hlídání dětí a věnování se klientům v případě 

potřeby, po akci: na základě materiálů od poradců vytvořit kvantitativní výstup 

o přínosech akce (pro Partners market), krátkou písemnou zprávu s pořízenými 

fotkami ze setkání (pro PM Tišnov i veřejnost). 

Časová zátěž pro manažerku 

 v rámci její pracovní doby (1,5h): konzultace s marketingovým asistentem, 

informační schůzka před akcí, zařízení účastníků 

 v čase uskutečnění akce (4,5h): organizační činnost, věnování se klientům, 

obchodní a poradenská činnost. 
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Časová zátěž pro franšízanta 

 v rámci jeho pracovní doby (1,5h): výjimečná konzultace s marketingovým 

asistentem, zařízení účastníků, informační schůzka před akcí 

 v čase uskutečnění akce (4,5h): věnování se klientům, obchodní a poradenská 

činnost. 

Časová zátěž pro dalšího vybraného finančního poradce je závislá na aktuální situaci 

při motivačním programu. 

Ceny v Tab. 11 jsou uvedeny včetně DPH a jsou uvedeny v internetových cenách 

papírnictví Wiki a e-shopu společnosti Tesco. Náklad na domácí bábovku, který 

je odhadnut a kalkulován podle zkušeností, v závislosti na konkrétním výběru surovin 

a místa pečení. Místo pečení závisí na domluvě kolegů Partners marketu. 
 

Tab. 11: Náklady na dětský den v Partners marketu (Dostupné z Tesco, Wiki, 2017) 

 

Po zaokrouhlení jsou roční náklady na motivační program v celkové výši 1 310 Kč.   

Věc Kč Ks Kč celkem 
Nápoje    

Ondrášovka Jemně Perlivá Minerální voda (1,5l) 12,90 Kč 10 12,90 Kč 
Nescafé CLASSIC CREMA Rozpustná Káva (100 g) 109,90 Kč 1 109,90 Kč 
Jemča Ovocný čaj Jahoda Se Smetanou (20x2g) 13,90 Kč 1 13,90 Kč 
Tesco Cukr Krupice (1 kg) 19,90 Kč 1 19,90 Kč 
Madeta Jihočeské mléko polotučné trvanlivé (1 l) 18,90 Kč 1 18,90 Kč 
Jídlo    

Bohemia slané Tyčinky (190 g) 35,90 Kč 4 143,60 Kč 
Domácí bábovka 37,00 Kč 5 185,00 Kč 
Lipo Ovocné čočky (60 g) 11,90 Kč 2 23,80 Kč 
Ostatní    

Monopoly Junior Party 499,00 Kč 1 499,00 Kč 
Trojhranné pastelky Kromas (24ks) 82,00 Kč 1 82,00 Kč 
Tesco Value Kancelářský papír A4 500 Listů 84,90 Kč 1 84,90 Kč 
Provozní náklady    
Náklady na pronájem v rámci rozpočtu na provoz 0 Kč - 0 Kč 
Voda a energie v rámci rozpočtu na provoz 0 Kč - 0 Kč 
Celkové náklady na dětský den   1 309,90 Kč 
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3.5 Podpora prodeje při osobním prodeji 

Pro zvýšení pravděpodobnosti přílivu nových klientů je potřeba, aby ti stávající měli 

motivaci k doporučování svých známých a aby pozitivně referovali o službách finančního 

poradenství PM Tišnov. Proto doporučuji, aby se stávající klienti aktivně zapojovali 

do navržených aktivit, aby byli informováni o akcích a soutěžích a byli motivováni 

k tomu tyto informace rozšiřovat a sdílet. 

 Finanční poradce zmíní na konci schůzky facebookovou stránku společnosti, 

ukáže ji klientovi přímo ve svém tabletu nebo počítači. Na konci schůzky bývá 

klient přehlcen množstvím informací, proto navrhuji toto řešení: poradce svého 

klienta vyzve přímo na schůzce, aby si facebookovou stránku zkusil vyhledat 

ve svém elektronickém zařízení. Cílem je, zajistit připojení klienta mezi příznivce 

této sociální sítě kliknutím „To se mi líbí“. Pokud to není možné, bylo by dobré 

klientovi alespoň poskytnout odkaz na stránky, aby jej mohl ukázat svému 

blízkému. 

 Odkaz na dotazníkové šetření by poradce měl mít napsán na papíře a spolu 

s dalšími tištěnými materiály jej předat svému klientovi. Je důležité vysvětlit 

klientovi důvod vyplnění formuláře. Říct mu, že se jedná o vylepšování kvality 

služby, že by společnost ráda zvýšila komfort svým klientům. 

Časová náročnost je zahrnuta v rámci jednotlivé osobní schůzky, odhadem se jedná 

o 10 minut.  

Ekonomické náklady na tuto činnost jsou zahrnuty v nákladech na hodnocení 

spokojenosti klientů, v provozních nákladech v souvislosti s elektronickým zařízením 

a kancelářskými potřebami. Také se zde dají uvažovat náklady obětovaných příležitostí, 

kde na straně jedné je čas strávený výše navrženými aktivitami a na straně druhé 

obětovaná činnost, tedy obchod a zprostředkování produktu. Skutečnost je ale taková, 

že jednatel Partners marketu upřednostňuje dobré jméno a povědomí o společnosti, 

což znamená že tento náklad nevzniká. 
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3.6 Roční harmonogram marketingových aktivit 

Podle navržených aktivit byl pro přehlednost vytvořen tabulkový harmonogram 

(Tab. 12), který je sestaven na dobu 12 měsíců.  

 

Tab. 12: Roční harmonogram marketingových aktivit (Vlastní zpracování) 

Činnost/nástroj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Pozice asistenta A A A A A A A A A A A A 

Hodnocení spokojenosti A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 
Facebookové stránky A A A A A A A A A A A A 

Webové stránky A A A A A A A A A A A A 
Soutěže N A N N N A N N N A N N 

Motivační program N N N N N N N A N N N N 
Podpora prodeje při os. prodeji A A A A A A A A A A A A 

 

Vysvětlivky k harmonogramu: 

 Značení: A – statut aktivní, N – statut neaktivní (uskutečňování/neuskutečňování 

činnosti), 1. - 12. je označení měsíce v kalendářním roce 

 Hodnocení spokojenosti klientů: A1 – první dotazník, A2 – druhý dotazník, 

A3 – třetí dotazník, A4 – čtvrtý dotazník 

3.7 Zhodnocení návrhů a přínosy práce 

Pro ekonomické zhodnocení je zvolena kalkulace nákladů, pro časové zhodnocení 

pak časový odhad. Přínosy návrhů by měly být měřitelné i neměřitelné. 

3.7.1 Odhad nákladů 

V Tab. 13 jsou shrnuty přepokládané náklady, které budou způsobeny realizací návrhů. 

 

Tab. 13. Souhrn předpokládaných nákladů (Vlastní zpracování) 

Činnost/nástroj Náklady 
Pozice asistenta 36 500 Kč 
Hodnocení spokojenosti 500 Kč 
Facebookové a webové stránky  0 Kč 
Soutěže 528 Kč  
Motivační program 1 310 Kč  
Podpora prodeje při osobním prodeji 0 Kč 
Celkové náklady 38 838 Kč 
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Celkové roční náklady na plánovanou marketingovou činnost jsou 38 838 Kč. V těchto 

nákladech tvoří největší položku pozice asistenta, jejíž podstata je základním 

předpokladem pro uskutečnění návrhů této práce.  

3.7.2 Časový odhad 

Asistent bude v rámci své pracovní doby vykovávat činnosti pro budoucí uskutečnění 

marketingových aktivit, také bude některé záležitosti konzultovat s manažerkou, 

popřípadě franšízantem a osobně se bude účastnit marketingového programu. 

V Tab. 14 zobrazuje porovnání obou variant pracovně-právního vztahu. Rozdílovým 

místem tabulky je položka s názvem Zvýšená časová rezerva, která by byla v první 

variantě navýšena na 108 hodin.  

 

Tab. 14: Časový odhad práce na pozici asistenta (Vlastní zpracování) 

 

Roční časový odhad na pozici asistenta je tedy 300 hodin. 

Protože by franšízant spolu s manažerkou měli rozhodovat o důležitých věcech týkajících 

se Partners marketu, je nutné zohlednit i jejich čas (viz. Tab. 15). 

 

 

 

 

 

 

Činnost/nástroj Roční časový odhad 
1. varianta (DPČ) 2. varianta (DPP) 

Hodnocení spokojenosti 44 h 44 h 
Facebookové stránky 100 h 100 h 
Webové stránky 90 h 90 h 
Soutěže 28 h 28 h 
Motivační program 30 h 30 h 
Ostatní související činnosti 108 h 8 h 
Celkový roční časový odhad  400 h 300 h 
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Tab. 15: Časový odhad práce na pozici franšízanta a manažerky (Vlastní zpracování) 

 

Časový odhad návrhů pro franšízanta je vypočten na 178 hodin, pro manažerku 

na 236 hodin. Průměrně to pro franšízanta znamená 3,42 hodin za týden, pro manažerku 

4,54 hodin za týden. Činnost je směřována spíše na manažerku, která by měla mít 

na starosti organizační činnosti společnosti. Franšízant dostává v poslední položce 

časovou dotaci zejména proto, aby mohl vyjednávat s marketingovým oddělením 

společnosti Partners. Časové odhady těchto osob nejsou převedeny do ekonomických 

nákladů, protože je franšízant nepovažuje za zátěž. 

3.7.3 Přínosy návrhů 

Přínosy návrhů v této kapitole jsou rozděleny na kvalitativní (neměřitelné) a kvantitativní 

(měřitelné). Může se také objevit jejich kombinace, jako je například: 

 zjištění výsledku z hodnocení spokojenosti klientů – jestli jsou klienti spokojeni, 

či nespokojeni se službami finančních poradců, zda by bylo třeba něco změnit, 

popřípadě konkrétní případy problémů, 

 facebookové stránky – počet sdílení, počet označení „To se mi líbí“, komentáře 

na stránce nebo na konkrétním příspěvku, zpětná vazba od stávajících klientů, 

a hlavně přiliv nových příznivců stránky, 

 motivační program – počet nových kontaktů a po jisté době nových klientů 

získaných z těchto kontaktů. 

 

 

Činnost/nástroj Časový odhad/rok 
Franšízant Manažerka 

Hodnocení spokojenosti 4 h 6 h 
Facebookové stránky 13 h 13 h 
Webové stránky 13 h 13 h 
Soutěže 1 h 4 h 
Motivační program 6 h 6 h 
Podpora prodeje při osobním prodeji 11 h 11 h 
Ostatní související činnosti 130 h 183 h 
Celkový roční časový odhad  178 h 236 h 
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Kvalitativní přínosy 

 Pozice marketingového asistenta 

Osoba na této pozici přispěje svými nápady do běžného chodu Partners marketu (nejen 

v oblasti marketingu). Bude vykonávat marketingovou činnost a ušetří tak čas a energii 

poradcům, kteří se díky tomu mohou věnovat obchodu. Asistent se sám stává 

potenciálním klientem a zdrojem nových kontaktů. 

 Hodnocení spokojenosti klientů 

Společnost, resp. finanční poradci získají od klientů informace, ke kterým by se osobně 

nemuseli dostat. Na základě výsledků budou vědět, na co se zaměřit pro zlepšení situace. 

Hodnocení spokojenosti vylepší poskytování služeb, lépe pochopí klienty a zlepší kvalitu 

svých služeb. 

 Facebookové a webové stránky 

Zvýší se důvěryhodnost a aktuálnost stránek. Návštěvníci budou mít pocit, že společnost 

je aktivní a můžou její provozní místo navštívit, aniž by věděli, co od ní čekat. 

 Soutěže 

Klienti a široká veřejnost uvidí, že je v Partners marketu rušno a začnou se zajímat 

o aktuality včetně soutěží. Ceny se stanou pro klienty motivací k tomu, aby sledovali 

aktuální dění na facebookových stránkách, resp. dění v Partners marketu. 

 Motivační program 

Vybraní klienti budou mít pocit jedinečnosti, protože zrovna oni byli vybráni pro tuto 

konkrétní akci. Prohloubí se vztah mezi poradcem a klientem. Od klienta se bude 

jednodušeji získávat další kontakt. O mimořádné návštěvě Partners marketu budou mluvit 

i jejich děti a rozšíří se tak debata i v rodinném kruhu. 

 Podpora prodeje při osobním prodeji 

Dojde k prohloubení vztahu mezi poradcem a klientem. Při jiné aktivitě, než obchodním 

rozhovoru se uvolní atmosféra a schůzka se může změnit v přátelské setkání. To bude 

poradce směřovat k zamyšlení klienta o dalším doporučení nových osob. 
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Kvantitativní přínosy 

Při stávajících návrzích a podle vnitřní analýzy společnosti se předpokládá, že se zvýší 

počet klientů o 78 nových. 

Příliv nových klientů je obecně prioritním požadavkem pro možnost budoucích výnosů, 

které jsou závislé na objemu a hodnotě sjednané smlouvy. Při předpokladu, že každý 

čtvrtý nový klient představuje průměrnou tržbu klienta jednoho, se podle interních 

propočtů budoucí výnosy odhadují na hodnotu 129 129 Kč. Předpokládaný roční zisk 

po uskutečnění návrhů je spočítán v Tab. 16. 
 

Tab. 16: Předpokládané roční náklady a výnosy (Vlastní zpracování) 

 

S návrhy a jejich náklady je jednatel společnosti seznámen, a protože připouští minimální 

výnosy v hodnotě přepokládaných nákladů, může být díky předpokládanému zisku 

90 291 Kč tento návrh realizován. 

Položka Cena 
Předpokládané celkové roční náklady  38 838 Kč  
Předpokládané roční výnosy 129 129 Kč 
Předpokládaný roční zisk 90 291 Kč 
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ZÁVĚR 

V kapitole 1  byl vytvořen teoretický základ pro to, aby se dalo problematice marketingu 

porozumět a také aby bylo možno odborně vysledovat chod společnosti právě v oblasti 

marketingu. Analýza současného stavu, v kapitole druhé, byla přínosná v tom, 

že se zjistilo, kde má společnost slabé stránky, na co by se měla zaměřit a také jakým 

způsobem je ovlivněna těmi kterými okolnostmi a vlivy. Díky tomuto základu se mohlo 

plynule navázat na návrhy řešení v kapitole třetí, které mají nápomoci ke zlepšení 

stávající situace ve společnosti. 

Jedná-li se o tuto bakalářskou práci, je nutno podotknout, že cíle, které byly v této práci 

nastíněny, jsou splněny do té míry, že byl vytvořen komunikační mix, laicky řečeno 

na míru. Splňování důsledků cílů práce, tedy zvýšení počtu klientů lze už jen sledovat 

v budoucím čase. Je ale velmi důležité, aby společnost, pro kterou je tento návrh 

vytvořen, dodržovala obvyklé marketingové procesy, aby nedošlo k chybě u některé 

z aplikací komunikačních nástrojů. 

Návrhy, které byly v této práci vytvořeny se opírají o hlavní předpoklad, kterým 

je vytvoření pozice marketingového asistenta. Tento asistent se má starat o marketingové 

aktivity spadající pod nástroje komunikačního mixu.  

Přínosy plynoucí z návrhů práce zahrnují kromě zvýšení počtu klientů a zisku také 

neměřitelné výhody ve smyslu rozšíření vlastních kontaktů a dobrého jména společnosti 

nebo zvýšení kvality služeb. 

Po představení návrhů a následné konzultaci jsme se s jednatelem společnosti dohodli, 

že mohou být návrhy této práce realizovány. 
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Příloha 1: Logo společnosti Partners (Dostupné z Peníze.cz, 2017) 

 

 

 

Příloha 2: Mapa konkurence v obci Tišnov (Upraveno dle Google, 2017) 
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Příloha 3: Průběh informační schůzky s klientem (Vlastní zpracování, Partners, 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

•Úvod schůzky (seznámení s průběhem schůzky a základní 
body, strávený čas a použité materiály).

•Nezávazný rozhovor (pro uvolnění atmosféry 
a získání informací).

•Vlastní představení poradce, výhody, systém a podmínky 
spolupráce.

Představení sebe a spolupráce

•Získání konkrétních informací a detailů 
o klientovi (jméno, přijmení, rodinná situace, děti, práce, 
bydlení, koníčky, příjmy a finanční situace).

Rozebrání stavu klienta dnes 
a v jeho budoucnosti

•Bydlení (vysvětlení důležitosti finanční rezervy 
ve spojitosti s hypotékou pro případy neočekávaných 
situací - nemoc, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání).

•Budoucnost (onjasnění o správných návycích 
při nakládání s penězmi - zbytečně neutrácet a umět 
správně ušetřit) .

•Renta (poučení o změnách hodnoty peněz v čase 
a nemožnosti se spolehnout na příjmy od státu).

•Děti (plán pro zajištění budoucnosti dětí - na studium, 
narození dítěte, podpora při osamostatňování).

•Ochrana vybudovaných hodnot (ochrana budovaných 
hodnot - byt, dům, auto atd.).

•Volné prostředky (vysvětlení klientovi, co se děje 
s jeho penězmi na jeho běžném účtu).

•Bankovní služby (zajištění a objasnění různých poplatků 
bankám).

Představení nabízených 
programů popř. rozklíčení 

klientovy životní 
a finanční situace (na základě 

zjištěných informací)

•Připomenutí, že reference jsou součástí spolupráce, 
odkázání se na dřívější zmínku (telefonní, v začátku 
scchůzky atd.).

•Specifikace klientů, na které chceme reference.
•Návrh jak má klient doporučit poradce další osobě.
•Zapisování konkrétních jmen, nastiňování konkrétních 
situací ve spojitosti s výhodami poradenské služb popř. 
konkrétního finančního produktu.

Získání kladných referencí 
a doporučení

•Shrnutí náplně schůzky.
•Prostor na doplňující otázky.
•Rozhovor o budoucím servisu, ujasnění formy platby.
•Naplánování další schůzky.

Shrnutí a uzavření schůzky
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Příloha 4: Prodej finančního plánu (Vlastní zpracování, Partners, 2017) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Připomenutí předchozí schůzky.
• Zjištění možných změn u klienta.
• Popis průběhu schůzky.

Přivítání a nezávazný 
rozhovor

• Předložení vypracovaných materiálů
v papírové formě (ve složce - přehledně
a realně zpracované vytvořené pro klienta).

• Kontrola stávajících smluv a srovnání
s novým finančním plánem.

Prezentace finančního 
plánu

• Vysvětlení k čemu daný program slouží.
• Propojování emotivních pocitů s potřebami 

klienta.
• Navození konkrétních situací pro bližší 

představu využití programu.

Prodej programů

• Vyzvednutí základních bodů: co mu vyřeší 
navrhnutý plán, k čemu mu slouží, kolik 
penež ušetří a jaké mu z úspory anových 
podmínek vzniknou výhody.

Popis konkrétních 
produktů

• Otázky na pocity a názory o navrhnutém 
finančním plánu.

• Prostor na doplňující otázky.
• Podepisování smlouvy.

Celkové shrnutí a uzavírací 
část prodeje

• Rozhovor o servisu, připomenutí referencí 
a doporučení, ujasnění formy platby.Závěr
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Příloha 5: Dotazník pro zjištění spokojenosti klientů (Vlastní zpracování)  

Vážený kliente / vážená klientko, 

v rámci zvýšení kvality služeb a budoucího zvýšení Vašeho komfortu Vás prosíme o vyplnění 

tohoto krátkého dotazníku. Děkujeme. 

Váš PM Tišnov a jeho poradci 

o JSEM MUŽ  

o JSEM ŽENA 

 

1. Jste spokojen s vystupováním Vašeho finančního poradce? 

o Ano 

o Ne 

2. Kde se konala Vaše poslední schůzka s finančním poradcem?  

o V Partners marketu v Tišnově 

o U mě doma 

o Na jiném sjednaném místě 

3. Jste spokojen s poskytovanými službami Vašeho poradce? 

o Ano 

o Ne 

4. Reaguje Váš finanční poradce na Vaše kontaktování během jednoho dne? 

o Ano 

o Ne 

5. Rozumíte výkladu Vašeho poradce? 

o Ano 

o Ne 


