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Abstrakt  

Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro 

společnost Silvita, s.r.o. V teoretické části jsou zpracovány poznatky týkající se 

marketingu, marketingové komunikace a metod nezbytných pro porozumění dané 

problematiky. Druhá analytická část obsahuje zpracování současné situace podniku na 

trhu a provedení dílčích analýz. V poslední části navrhuji komplexní marketingový 

plán, který dbá na splnění zvolených cílů.  

 

Abstract 

The main goal of this bachelor´s thesis is to create a marketing plan proposal for Silvita, 

s.r.o. The first theoretical part is dedicated to the knowledge of marketing, marketing 

planning and methods which are neccasery for understaning the problem. The second 

analytical part describes characteristics of the current business situation on the market. 

The knowledge I got from both chapter is used in last chapter where I created complex 

marketing plan which follows chosen targets. 
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ÚVOD 

V současnosti, kdy používáme  informační technologie téměř na každém kroku, dochází 

denně k nepřetržitému vývoji a změnám na trhu výrobků. V odvětví s potravinovými 

doplňky a kosmetickými produkty toho není výjimkou. Tak aby podnik mohl obstát, 

musí pečlivě provádět kroky dle požadavků zákazníka a následně je uvádět ve 

skutečnost. Celkový pohled na strategii podniku umožní pouze marketingový plán. 

Tento písemný záměr pomůže správně vyhodnotit výsledky, které společnost získá až s 

odstupem několika měsíců. I když se může zdát zdánlivě nedůležitý, umožnuje 

každému zaměstnanci kreativně přemýšlet a vytvářet každodenní rozhodnutí, jenž 

poznamenají konečný výsledek projektu. 

V dnešní době musí mít i malý podnik správně nastavené marketingové aktivity pro 

optimální chod podniku. Mezi hlavní důvody patří, jednak úspora nákladů, tak 

nastavení směru podniku a jeho koordinace. Při plánování musí docházet ke komplexní 

a logické postupnosti tak, aby vedl k dosažení zvolených cílů.  V neposlední řadě, je 

nutné znát vlastní prostředí a přizpůsobit se dané tržní situaci na trhu.  

Tato bakalářská práce analyzuje trh potravinové výživy na klouby. Konkrétně nabízí 

nový marketingový plán malému rodinnému podniku Silvita, s.r.o., který na českém 

trhu působí od roku 2000. Podnik, ležící v Pardubickém kraji, se soustředí především na 

maloobchodní činnost, kdy své produkty prodává především v rámci sítí lékáren a 

menších odběratelů. Produkty společnosti dosahují slušného postavení na trhu a 

zakládají si především na dobré ceně. Hlavní filozofií podniku je zejména spokojený 

zákazník a kvalitní servis. Během této bakalářské práce byl navázán kontakt především 

s majitelem společnosti Ing. M. Chudým, který vždy souhlasil, že poskytne veškeré 

informace o svém podniku a uvítá nové návrhy na zlepšení v oblasti marketingu. 

Celkově je tato bakalářská práce rozdělena do tří kategorií, kterými jsou teoretická část, 

praktická analýza problému zaměřená na podnik Silvita, s.r.o. a výstupem jsou klíčové 

poznatky z vnitřních a vnějších analýz a nový plán, jenž je využitelný do podnikatelské 

činnosti. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLŮ A 

METOD 

V rámci mé práce je nutné si vymezit problém, na který se budu zaměřovat. Dalším 

aspektem je stanovení cílů, kterých se pokusím dosáhnout předem určenými metodami. 

Nakonec na základě zjištěných dat z analýz představím přehled svých výsledků a 

využiju je pro návrh mého plánu. 

1.1 Vymezení problému 

Tato bakalářská práce se zabývá podnikem Silvita, s.r.o., který sídlí v Ústí nad Orlicí a 

existuje od roku 2000. Jedná se o malý rodinný podnik, který zaměstnává 13 

zaměstnanců. Hlavním předmětem podnikání je výroba potravinových doplňků, vlasové 

kosmetiky a tělové kosmetiky. 

V oblasti potravinových a kosmetických výrobků je v dnešní době veliká konkurence. V 

důsledku toho si společnost musí dávat pozor na veškeré kroky, které učiní vůči trhu. 

Mezi společnostmi vzniká soutěž, která je výhodná především pro zákazníky. 

Marketing proto hraje významnou roli při rozhodování zákazníka o koupi výrobku. 

V minulých letech bylo marketingové plánování a řízení velice podceňované. V 

současné době majitelé kladou stále vetší důraz na důležitost marketingové 

připravenosti a komplexnosti. V důsledku toho, má tato bakalářská práce za úkol 

vytvořit nový marketingový plán.  

Tento plán by měl na základě konzultace s vedením společnosti vést k vylepšení 

postavení na trhu potravinových doplňků na klouby. Zároveň zapůsobit na vymezenou 

skupinu potenciálních zákazníků tak, aby došlo k zvýšení obratu podniku. 
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1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavení nového marketingového plánu pro 

společnost Silvita, s.r.o.  

Mezi vedlejší cíle patří: 

 analyzovat současné postavení podniku na trhu a její současnou pozici vůči 

okolním podmínkám, 

 vymezení cílové skupiny potenciálních zákazníků, 

 navrhnout kroky pro zlepšení dobrého jména společnosti tak, aby došlo 

k efektivnější marketingové komunikaci společnosti, 

 sestavit rozpočet pro plánované změny. 

1.3 Postup řešení a metody 

V první části práce je důležité vyhledat potřebnou literární rešerši, pro získání znalostí a 

informací k vypracování dalších částí. Hlavním zdrojem těchto informací budou zvláště 

knižní literatura, internet aj. Souhrnný přehled veškeré literatury, ze které bylo čerpáno, 

je uveden v závěru práce. Na začátek je potřeba popsat a objasnit téma marketingového 

plánu a co nejvýstižněji objasnit jeho tvorbu. Tato kapitola definuje základní pojmy, 

postupy a definice, které slouží k vypracování práce. Tyto teoretické východiska jsou 

následně základem pro praktické zpracovaní práce. 

V druhé části k dosažení cílů využiji interních a externích analýz a detailně se budu 

zabývat jednotlivými oblastmi současného stavu společnosti Silvita, s.r.o. Na začátek 

charakterizuji společnost s jejími základními údaji a organizační strukturou. Dále 

rozeberu vnější prostředí pomocí STEP analýzy. Následně budu pokračovat analýzou 

trhu, která pokračuje analýzou konkurence pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Poté se zaměřím na analýzu vnějšího prostředí v rámci 

marketingového mixu společnosti a analýzy zdrojů. Pro souhrn předcházejících analýz 

využiji SWOT analýzu. V rámci toho zjistím silné a slabé stránky vůči vnitřnímu 

prostředí a příležitosti, hrozby s ohledem na vnější prostředí.  
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 Závěrem sestavím vlastní návrhy řešení na zlepšení pro společnost. Současně 

zhodnotím, zda vypracované výsledky těchto analýz a návrhu budou mít vliv na lepší 

fungování společnosti. V rámci plánu provedu veškeré nezbytné kroky a činnosti, které 

povedou k dosažení vymezených cílů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretických východiscích práce jsou popsané potřebné teoretické náležitosti, které 

jsou potřebné k vytvoření marketingové plánu. Za nejdůležitější z nich považuju 

Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, marketingový mix a SWOT analýzu. 

2.1 Marketing 

Vyjádřit základní myšlenku marketingu jednou větou je velice náročné. Mnoho lidí si 

pod tímto pojmem vybaví pouze reklamu či jinou formu prodeje. V celé své podstatě 

však ukrývá daleko více (9, s. 38). 

Podle jednoho z nejznámějších autorů v oblasti moderního ekonomie Philipa Kotlera 

představuje „společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“ 

(9, s. 40) 

Z jiného pohledu lze brát i jako souhrn aktivit, jehož cílem je zjišťovat, podněcovat a 

uspokojovat potřeby zákazníka. Veškeré potřeby se však musí provádět tak, abychom 

dosáhli zisku. Klíčovým bodem je nalezení celkové rovnováhy mezi požadavky 

zákazníka a podnikatelského subjektu (2, s. 3). 

Základní podstatu marketingu lze vyjádřit pomocí mnoha definic, nejčastěji však mají 

tyto společné body: 

 jedná se o propojený souhrn činností, komplexní proces, nikoliv jen rozdělený 

soubor jednotlivých činnosti, 

 vychází z chápání problémů zákazníků a nabízí východisko k řešení těchto 

problémů, 

 marketing jako proces nejprve začíná předpokladem potřeb a zjišťováním 

představy o produktech, které by mohly zákazníkům vyhovovat, a končí 

zpravidla jejich absolutním uspokojením, 
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 spokojenost zákazníka se zobrazí do prodeje ziskem, který je základní vlastností 

úspěšného podnikání (2, s. 3). 

V literatuře se potkáváme se základními druhy marketingu, který se dělí na: 

 interní marketing, který je významným cílem z pohledu správné kooperace 

zaměstnanců se zákazníky,  

 externí marketing, který klade důraz na skupiny lidí mimo podnik, 

 interaktivní marketing poskytuje nové inovativní prvky v rámci komunikační 

strategie podniku. Poskytuje aktivní dialog se zákazníky, nejčastěji pomocí 

internetu (dotazník, konference, webové stránky), telefonu, infolinky či POS 

materiálů a dalších (6, s. 7). 

2.2 Marketingový plán 

Marketingový plán je klíčový nástroj, který slouží k řízení a koordinování 

marketingového úsilí. Jeho hlavní využití spočívá v implementaci a praktickém 

otestování marketingové strategie (15, s. 28). 

Podle autorky Marian Burk Wood „je psaným dokumentem shrnujícím informace 

zjištěné o trhu a indikujícím, jakým způsobem chce firma splnit své marketingové cíle.“ 

(8, s. 87) 

Dle Zamazalové má marketingový plán čtyři funkce. První je prostředek komunikace, 

druhý prostředek pro delegování pravomocí, třetí koordinační prostředek a čtvrtý 

prostředek alokace. Jednotlivé marketingové plány by současně měly být flexibilní tak, 

aby šly v průběhu poupravit. Při jeho zpracovávaní klademe důraz na každou 

významnou oblast marketingových činností, které jsou pro podnik důležité. V rámci 

produktu, to jsou jeho modifikace, u značky celkové vnímání trhu. Zároveň také 

speciální zákazníci, vybrané segmenty na trhu a nové produkty, jenž jsou na trh 

uváděny (15, s. 30 – 31). 
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Dále slouží jako podklad, na jehož podstatě jsou přijímána jednotlivá operační 

rozhodnutí. Jeho hlavním úkolem je zjistit, kde se společnost nachází, jakým směrem 

postupovat a jakým způsobem se tam dostat (12, s. 67). 

2.2.1 Obsah marketingového plánu 

 

Obr. 1: Obsah marketingového plánu (9, s. 109) 

Executive Summary 

Z hlediska každého marketingového plánu začínáme tzv. executive summary. Tato 

první část obsahuje hlavní přehled cílů a doporučení. Slouží k utřídění a řízení 

ústředních bodů plánu většinou na jeden rok. Následně poté pokračujeme teprve 

obsahem (8, s. 87). 

Současná marketingová situace 

První důležitou součástí marketingové plánu je situační analýza, která zkoumá 

současnou marketingovou pozici podniku na trhu. Definuje základní informace o trhu, 

postavení jednotlivých výrobků, konkurence a dodavatelů. Zároveň se zaobírá situací 

makroprostředí s vnitřním prostředím podniku. Toto souhrnné prostředí nabízí 

příležitosti a hrozby a jiné nekontrolovatelné síly, jimž se musíme přizpůsobit. Mezi 

nejvýznamnější patří demografické, ekonomické, politické, technologické, ekologické a 
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právní síly. Veškeré tyto informace společnost využije při tvorbě SWOT analýzy (9, s. 

109 – 111). 

SWOT analýza 

Další částí je SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé stránky společnosti 

v porovnání s konkurencí. Současně by měla zachycovat nevyužité příležitosti, hrozby a 

tím zahrnovat náklady a další proměnné. SWOT analýze se budu detailněji věnovat v 

kapitole 2.8 (9, s. 112). 

Cíle a problémy 

V závislosti na předchozí SWOT analýze určíme cíle, které by společnost ráda splnila 

během zadaného období. Každý cíl vytváříme na základě metody SMART – specific  

(specifický), measurable (měřitelný), achievable (dosažitelný), realistic (realistický), 

time specific (časově specifický). Každé jednotlivé písmeno představuje akronym, který 

je složený z písmen anglických názvů atributů cílů (9, s. 112), (17). 

Marketingová strategie 

V tomto bodě určí každý manažer specifickou marketingovou strategii tak, aby 

směřoval k dosažení jednotlivých vytýčených cílů. Komplexní strategie by se měla 

zabývat nejen marketingovými cíli, ale také potřebami a požadavky tržního segmentu. 

Jednotlivé strategie by měly být samostatné a zaměřené v důsledku konkurenčního 

hlediska a celkového uplatnění (9, s. 112). 

 

Obr. 2: Strategický plánovací proces podnikatelské jednotky (vlastní zpracování dle 8, s. 80) 
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Marketingový mix 

Dle Schoell s Gultinanema marketingový mix představuje „soubor marketingových 

nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla svých cílů na cílovém trhu.“  (4, s. 

146) 

Programy činností 

Na základě jednotlivých marketingových strategií vznikají otázky na programy, u 

kterých je potřeba znát odpověď. Zjišťujme odezvy na příslušné otázky. Co se bude 

vykonávat? Kdy to budeme realizovat? Kdo za to bude zodpovídat? Kolik budou 

jednotlivé činnosti stát? Na základě toho manažer rozhodne o klíčové strategii pro 

získání většího tržního podílu (9, s. 112).  

Rozpočet 

Rozpočet je důležitou částí marketingového plánu, slouží k určení očekávaných zisků a 

ztrát podniku. Z hlediska strany příjmů používáme průměrnou čistou cenu a 

předpokládané tržby. Na druhé straně výdajů především veškeré náklady na výrobu, 

marketing a fyzickou distribuci. Celkový rozdíl mezi výdaji a příjmy představuje 

očekávaný zisk. Vytvořený základní rozpočet musí být schválen vrcholovým řízením 

společnosti (9, s. 113). 

Kontrolní mechanismy 

Poslední částí marketingového plánu jsou kontrolní mechanizmy, které slouží k určení 

správného plnění. Jednotlivé kontroly se provádí pro každý měsíc a čtvrtletně. Na 

základě výsledků můžeme určit, které části neplní zadané cíle. Následně můžeme 

vykonat potřebné kroky k jejich nápravě (9, s. 113). 

2.3 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí obsahuje vše, co podnik obklopuje. Jeho součástí je velmi 

mnoho subjektů, jenž ovlivňují veškeré vtahy či procesy mezi nimi. Toto prostředí se 

vyznačuje proměnlivostí v čase a vysokou mírou nejistoty. Proměnlivost prostředí 
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podniku přináší možné negativní či pozitivní změny, které se liší načasováním a 

intenzitou. V důsledku toho se společnost musí přizpůsobit nebo bránit. Veškeré 

činnosti podniku je proto nutné mapovat a následně předpovídat, jelikož mají významný 

vliv na společnost (10, s. 14 – 15). 

Na základě Kotlera rozdělujeme prostředí na činné (vnitřní) a širší (vnější). Činné 

obsahuje všechny účastníky zapojené do výroby jako veřejnost, konkurenci, dodavatele, 

zákazníky a další prostředníky, kteří obstarávají prodej výrobku. Druhé širší prostředí 

ovlivňuje každý subjekt zvlášť v závislosti na druhu podnikání a firemních faktorech (8, 

s. 42). 

 

Obr. 3: Marketingové prostředí podniku (vlastní zpracování dle 10, s. 16) 

2.4 Analýza vnějšího prostředí 

Marketingové makroprostředí je často ovlivňováno externími faktory, které mají na 

společnost velmi omezený nebo téměř žádný vliv. Veškeré tyto faktory jsou pro 

společnost dané a krátkodobě neměnné. V případě, že nedochází k jejich respektování, 

přináší pro společnosti rizika různé velikosti a síly. Jejich ovlivňování je možné 

zpravidla pomalu, slabě s delší reakční dobou (15, s. 105).  
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Hlavním důvodem provádění analýzy prostředí je hlavně poznání externího okolí 

společnosti. Slouží k identifikaci trendů a změn, které se v okolí společnosti vyskytují a 

mohou mít na podnik vliv. Současně ke stanovení toho, jak bude společnost na 

jednotlivé změny a trendy reagovat (1, s. 53). 

2.4.1 Analýza konkurence 

Významnou součástí plánovacího procesu je analýza konkurence.  Podnik sleduje své 

přímé a nepřímé konkurenty, jenž mohou mít na společnost potencionální vliv. Tato 

analýza podniku slouží především k:  

 vytýčení výhod či nevýhod vůči konkurenci, 

 pochopení marketingových rozhodnutí konkurentů, které vznikly v minulosti 

nebo přítomnosti, ale především těch budoucích, 

 prognóze pravděpodobné reakce konkurentů na jednotlivé naše marketingové 

rozhodnutí,  

 formulaci strategií, na jejímž základě dojde k vymezení konkurenční výhody, 

 předpovědi určení návratnosti z budoucí investiční činností, 

 větším znalostem o příležitostech a hrozbách a jejich využití (1, s. 61 – 63). 

Tab. 1: Potřebné informace k správné identifikaci konkurence (1, s. 63) 

Co podniky zřejmě vědí o 

svých konkurentech 

 celkové prodeje a zisky 

 tržní podíly  

 organizační uspořádaní konkurentů 

 systém distribuce 

 profil zákazníků/spotřebitelů a jejich postoje 

Co by podniky rády věděly 

o svých konkurentech 

 relativní náklady 

 míra návratnosti zákazníků  

 prodeje a zisky podle výrobků, hlavních 

značek 

 efektivita reklamy 

 strategie budoucích investic 

 smluvní podmínky s hlavními dodavateli 

 náklady na distribuci 
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2.4.2 STEP analýza 

STEP analýza je nástroj pro analýzu vnějších faktorů, které mohou mít dopad na 

budoucí vývoj. Jednotlivé faktory se skládají z prvních písmen anglických slov:  

 S – sociální faktory, 

 T – technické a technologické faktory, 

 E – ekonomické faktory, 

 P – politické a právní faktory (15, s. 106). 

K těmto písmenům se často připojuje ještě písmeno E - ekologické a přírodní faktory. 

Poté se jedná o tzv. rozšířenou STEP analýzu (15, s. 106). 

Sociální faktory 

Tyto faktory se dělí na demografické a kulturní. Demografie se zaobírá primárními 

ukazateli, jenž charakterizují obyvatelstvo jako celek. U dat se monitoruje jejich počet, 

věk, pohlaví, hustota osídlení, zaměstnaní a spousta dalších statistických proměnných. 

Veškerý trh tvoří lidé, kteří jsou v centru těchto prognóz. Jednotlivé změny souvisí se 

změnami úrovně vzdělanosti, věkových struktur nebo migrací (2, s. 84). 

Kultura, hodnoty, postoje a ideje jsou součástí sociálních faktorů. Z hlediska 

marketingu je rozdělujeme na primární a sekundární názory. První z nich se dědí 

v rámci generace na generaci, druhé se poddávají změnám v důsledku jedince. Osobnost 

člověka současně ovlivňují materiální a duchovní prvky. V rámci marketingových 

manažerů nás zajímají ty materiální, které způsobují změny na trhu v čase. Jestliže se 

objeví velké kulturní rozdíly mezi řadami spotřebitelů, dochází k změnám spotřebního 

chovaní (2, s. 84). 

Technické a technologické faktory 

V posledních letech se technické a technologické faktory staly jedny z nejdůležitějších 

prvků marketingu. V rámci udržení kroku musíme podnikat výzkum a vývoj tak, 

abychom neztratili kontakt s okolní konkurencí. Nutnost obměny vytváří na podnik 

finanční tlak, který způsobuje bariery pro menší ekonomické subjekty. Vysokou 

užitkovou hodnotu pro spotřebitele způsobuje rychlejší tempo technických a 
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technologických změn. Nejdůležitější součástí však zůstává komercializace výsledků 

výzkumu a převedení na trh. Při nedodržení podmínek dochází k zásahům státu. 

Nejčastěji se stává, že produkt má nepříznivé důsledky pro spotřebitele či nežádoucí 

dopady na ekologii. Veškeré produkty podléhají schvalovacímu řízení, které může 

pozastavit zavádění produktu na trh (2, s. 84 – 85). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou takové, které působí na strukturu výdajů spotřebitelů a jejich 

kupní sílu. Společnost zajímá hlavně kupní síla, která závisí na úrovni cen, příjmu 

obyvatelstva a výše úspor a úvěrů, jenž byla spotřebitelům propůjčena. V současné době 

dochází k tomu, že existují příjmové skupiny, které nemají problémy s uspokojováním 

svých základních potřeb. Změny v kupním chování ovlivňují strukturalizaci spotřebitelů 

do tříd. Na jedné straně nalezneme nižší skupiny, které vynaloží minimální nutné 

prostředky k existenci. Na straně druhé luxusní konzumenty, jenž nakupují na trzích 

s dražšími výrobky a službami (2, s. 85 – 86). 

Politické a právní faktory 

Právní faktory se často mění, proto je důležité odhadnout jejích budoucí vývoj. V rámci 

analýzy je nutné konzultovat s právníky a dalšími odborníky. Nejvíce ovlivňuje 

podnikání především občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o 

živnostenském podnikání, zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o účetnictví (7, s. 

104 – 108). 

Vnitrostátní a politické dění výrazně ovlivňuje chování jednotlivých subjektů na trhu. 

Zákonné normy chrání před nekalou soutěží jak spotřebitele, tak i prodejce. V důsledku 

změn, působí zájmové skupiny či lobbisti, kteří vytvářejí tlak v rámci požadavků 

jednotlivých podnikatelů. Dále existují sdružení pro ochranu zájmů spotřebitelů (2, s. 

86). 

Politické prostředí má výrazný vliv na marketingová rozhodnutí. Zahrnuje zákony, 

vládní úřady a zájmové skupiny, které působí na činnosti společnosti. Správně 

vymezená legislativa a regulace pomáhá k zajištění rovných podmínek na trhu zboží a 

služeb (9, s. 154). 
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Přírodní a ekologické faktory 

I když přírodní a ekonomické faktory nejsou uvedeny v akronymu STEP, jsou nedílnou 

součástí pro každý podnik. Obsahují veškeré naturální zdroje, které vstupují do 

výrobního procesu podniku. V současné době je nutné s těmito položkami pracovat 

ostražitě, i z důvodu jejich rostoucího nedostatku. Současný stav společnosti klade 

důraz na omezování znečišťování planety Země na souši, atmosféře a také v oceánech 

(2, s. 86). 

2.5 Analýza Trhu 

Trh můžeme definovat jako místo, kde prodávající a kupující uskutečňují směnu 

výrobků nebo služeb. Z hlediska pohledu manažera nás zajímá jeho chování, struktura a 

výsledky. Velkým problémem podniků muže být definování trhu příliš úzce či široce. 

Nesprávné vymezení trhu může mít vážné důsledky pro fungování podniku. Počet 

jednotlivých zákazníků souvisí s velikostí trhu a nabídkou, kterou prodejce osloví 

příslušný trh. Potencionálního kupujícího můžeme popsat pomocí slov zájem, příjem a 

přístup. Při analýze trhu nás zajímají hlavně tyto informace uvedené níže (9, s. 426), (1, 

s. 55). 

Tab. 2: Informace k analýze trhu (1, s. 56) 

Analýza trhu 

 

 velikost trhu 

 vymezení trhu 

 míra růstu trhu 

 atraktivita trhu 

 ziskovost trhu 

 vývoj a predikce poptávky 

 predikce potřeb 

 tržní trendy 

V současnosti podniky pracují obvykle s více výrobky na jednom trhu. Poskytují 

specializovanou nabídku pro odlišné zákaznické třídy. Využívají především cíleného 

marketingu, který se vyznačuje těmito třemi kroky:  
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Segmentace - v této části jsou zákazníci rozděleni do menších skupin tzv. segmentů, 

které jsou rozlišeny na základě několika poznatků. Jedním z nich je podobné spotřební, 

kupní chovaní a dále vlastnosti, které je odlišují od ostatních skupin (10, s. 27). 

Tržní zacílení - obsahuje vyhodnocení atraktivity všech segmentů a jejich výběr na 

základě velikosti či tempa růstu na daném cílovém trhu. Společnost musí učinit 

rozhodnutí, zda se zaměří na jeden nebo na více těchto segmentů (10, s. 27). 

Tržní umístění - postup, při kterém využíváme konkrétní marketingové strategie a 

volíme příslušné postupy k dosáhnutí náležitých trhů. Zvolené strategie nám pomáhají 

určit směr k dosažení marketingových cílů (10, s. 27). 

2.5.1 Porterova analýza 

K identifikaci konkurenčních faktorů Michael Eugene Porter definoval pět sil, které 

slouží k hledání a zjišťování základů pro zvýhodnění. V důsledku toho je nutné zjistit 

jaké faktory je potřeba identifikovat a které ovlivňují schopnosti samotného podniku pro 

využití příležitostí (5, s. 100). 

 Základní princip spočívá v prognóze daného odvětví a dalších subjektů v důsledku 

možných skutečností, které mohou nastat dle jejich chování. Současně z pohledu rizika, 

které hrozí podniku z následujících segmentů (18). 

Hrozba intenzivní rivality v segmentu 

Vstup do odvětví není výhodný v případě, že v odvětví působí velké množství silných 

nebo agresivních spotřebitelů. Další rizika spočívají ve velkých fixních výdajích, 

vysokých bariérách vstupu či vysokém navyšování výrobních kapacit. Dále také 

v případě, že jsou konkurenti vysoce zainteresovaní na svém setrvání uvnitř svých 

segmentů. Podniky usilují o získání největšího podílu v odvětví, ke kterým využívají 

nejrůznější nástroje. V důsledku těchto okolností dochází k cenovým válkám, 

neustálému uvádění nových výrobků, reklamním bitvám, jenž jsou pro podnik velice 

nákladné. Zdárným příkladem může být trh mobilních telefonů, který je v současné 

době silně přesycen (8, s. 270). 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Největší pozornosti dostávají takové trhy, které mají vysoké bariéry vstupu a nízké 

bariéry odchodu. V těchto případech existuje jen málo subjektů, které vstupují do těchto 

odvětví a z hlediska výkonu nezaostávají. I přes všechny nevýhody společnosti nečelí 

takovému riziku, jak když jsou tyto faktory vysoké v obou směrech. Zisky z tohoto 

odvětví jsou stálé, ale za to zpravidla nízké. Nejčernější podobu představují nízké 

bariéry vstupu, při kterých se špatně odchází. V důsledku toho vzniká nadkapacita a 

podniky tlačí své zisky dolů, příkladem muže být letecký průmysl (8, s. 270). 

Hrozba substitučních výrobků 

Segment se stává nezajímavý v případě, že výrobek má několik skutečných nebo 

potencionálních substitutů. Jejich vliv je především na výši ceny a celkové zisky 

společnosti. Pokrok technologie v těchto odvětvích má obvykle za následek propad 

ceny i zisků (8, s. 270). 

Hrozba rostoucího vlivu zákazníků 

Maloobchodní giganti ovlivňují atraktivitu trhu v případě, že disponují silnou 

vyjednávací silou, které se těžko konkuruje. V tomto případě se segment stává málo 

atraktivní a vyjednávací síla kupujících vzrůstá. Tento trend vzniká, když jsou náklady 

na změnu dodavatele nízké nebo v případech, kdy jsou zákazníci citliví na změnu ceny. 

Prodejci se chrání tím, že se upínají na možnou změnu dodavatele, případně na kupující 

s nižší vyjednávací silou. Nejlepší ochrana je skvělá nabídka, které trh nebude schopný 

odolat (8, s. 270). 

Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů 

Vliv dodavatelů se stává nežádoucí, jestliže jakkoli zvyšují cenu nebo jsou schopni 

regulovat dodávané zboží materiálu. Vyjednávací sílu dostávají v případě, že jsou 

organizovaní, nebo když mohou integrovat prostředím směrem dolů. Zpravidla toto 

chování vede k oboustranným dohodám, které vznikají jak mezi dodavateli, tak pomocí 

využívání více odběratelů (8, s. 270). 
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Obr. 4: Porterův model pěti konkurenčních sil (Vlastní zpracování dle 10, s. 30) 

2.6 Analýza vnitřního prostředí 

Hlavním úkolem marketingového managementu je vytvářet hodnoty a vztah 

k zákazníkům tak, aby došlo k jejich spokojenosti. Veškeré problémy však nezávisí 

pouze na manažérech, ale také na dalších činitelích uvnitř marketingového 

mikroprostředí společnosti. Souhrn těchto činností podniku můžeme více či méně 

ovlivňovat. Podnik je na nich do jisté míry závislý, ale současně je může i sám měnit a 

přizpůsobovat. Toto prostředí nejvíce ovlivňují tyto články (3, s. 41), (9, s. 130). 

Podnik 

Jedná se o živý organismus, který se neustále vyvíjí a závisí na kombinaci mnoha 

faktorů, které ovlivňují jeho správný průběh a bezproblémové fungování. Dohled nad 

cílovými trhy zabezpečují nejen marketingový pracovníci, současně musí brát 

společnost zřetel nad možnostmi výroby a finančních, technických podmínkách 

podniku. Tyto faktory podnik ovlivňují a určují mantinely, v kterých se společnost 

může pohybovat (2, s. 82). 
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Zákazníci 

Z hlediska důležitosti můžeme považovat zákazníky za nejdůležitější součást 

spotřebitelského trhu. Je známé, že trh není stejnorodý, proto zákazník potřebuje 

individuální přístup a jiný pohled než zprostředkovatel, který zpravidla kupuje za 

účelem dalšího zpracování. Produkty nakupují zejména skupiny jako drobní spotřebitelé 

(jednotlivci a domácnosti), vlády (státní zakázky) nebo jiné organizace (3, s. 42). 

Podle Kotlera je rozdělujeme na trh výrobní sféry, trh spotřebitelů, vládní a mezinárodní 

trhy. Každý úspěšný podnik musí umět zareagovat v závislosti na specifikách a 

náležitostech jednotlivých zákazníků (2, s. 82). 

Dodavatelé 

U dodavatelů nám záleží na kvalitě, čase a množství potřebných zdrojů, který podnik 

potřebuje ke správnému chodu podniku. Každý podnik vyhledává takového dodavatele, 

který bude dlouhodobý, spolehlivý a je schopný zavčas zareagovat na nepříznivé 

skutečnosti (2, s. 82). 

Distribuční články a prostředníci 

Externí prostředníci a distribuční články mohou zajistit práci, kterou podnik sám 

nezvládá nebo ji nedokáže zajistit na požadované úrovni. K tomu slouží marketingové 

agentury, organizace a podniky fyzické distribuce, které zabezpečují veškerá rizika v 

rámci pohybu výrobku na trhu (2, s. 83). 

Konkurence 

Faktor konkurence je proměnlivý a dá se vhodně zvolenými prostředky ovlivňovat 

v omezené míře. Společnost však musí své protivníky dobře znát a splňovat požadavky 

zákazníků lépe než konkurence. V rámci prostředí můžeme působit snižováním 

nákladů, zdokonalováním výrobků a jejich lepším využíváním, jenž vede k vyšším 

obratům společnosti (2, s. 83). 
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2.6.1 Analýza zdrojů 

V rámci analýzy zdrojů provádíme strategické zhodnocení způsobilosti společnosti. 

Jejím hlavním záměrem je posoudit potenciál existujících zdrojů, jejich kvalitu, míru a 

unikátnost. Nejčastěji probíhá ve dvou úrovních, nejprve zjištěním individuálních 

zdrojů podniku, společně s tím, jak zdroje přispívají k jejímu vytváření. V rámci 

fungování každého podniku lze provést jednoduché členění typů zdrojů do těchto čtyř 

základních skupin (13, s. 75). 

Hmotné zdroje 

 Mezi typické hmotné zdroje můžeme zařadit zařízení, pozemky, haly, dopravní 

prostředky a budovy. Z hlediska lepší pozice podniku ovlivní zdroje především stáří, 

výrobní schopnost nebo technický stav. Důležitá je i flexibilita strojového parku a 

umístění závodu v blízkosti dodavatelů a zákazníků (13, s. 76). 

Lidské zdroje 

Analýza lidských zdrojů se zabývá řízením zaměstnanců. Tato analýza klade důraz na 

klasifikaci a motivační nástroje. Hlavní konkurenční výhoda může být založena na 

působení kvalifikovaných manažerů, pracovníků výzkumu, zdatných prodejních 

zástupců (13, s. 76). 

Finanční zdroje 

Mezi finanční zdroje můžeme zařadit vlastní a cizí zdroje, které působí na stabilitu nebo 

finanční stránku podniku. Hlavním cílem je zjistit, které zdroje přináší podniku 

konkurenční výhodu. Analýza se zabývá získáváním kapitálu, mírou zadluženosti, 

náklady na kapitál, až po velikost vlastního kapitálu (13, s. 77). 

Nehmotné zdroje 

Do nehmotných zdrojů můžeme zařadit patenty, know-how, obchodní tajemství, licence 

atd. Významnými ukazateli je počet a význam patentů, výzkum a vývoj či jednotlivé 

získané výnosy, které podniku přináší. Hodnota nehmotného majetku muže mít velký 

význam a konkurenční výhodu při určování vlastnictví společnosti (13, s. 77). 
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2.7 Marketingový mix 

Kotler definuje marketingový mix jako „soubor taktických marketingových nástrojů - 

produktově, cenově, distribuční a komunikační politiky - které firma používá k úpravě 

nabídky podle cílových trhů.“ (9, s. 70) 

Z hlediska členění těchto nástrojů je nejznámější od E. J. McCarthyho a nazývá se čtyři 

P (4P):  

 product – výrobek, 

 price – cena, 

 promotion – komunikace, 

 place – distribuce (11, s. 36). 

Jedná se nesporně o jeden z nejdůležitějších nástrojů marketingového řízení. Podniky 

ho nejčastěji využívají k dosažení svých vytýčených marketingových cílů, kdy se 

sestavují na základě možností společnosti. Marketingový mix obsahuje vše podstatné, 

s čím společnost hledí na trh, především zákazníci a celkově vše co rozhoduje o jejím 

úspěchu na daném trhu. Při jeho sestavování je kladen důraz na respektování 

jednotlivých prvků tak, aby byly v náležitém poměru s ohledem na cílové zákazníky. 

Každý jednotlivý nástroj pod daným P představuje několik činností, které jsou 

zobrazeny na následujícím obrázku (3, s. 83). 

 

Obr. 5: Složky 4P marketingového mixu (Vlastní zpracování dle 8, s. 56) 



 

 

31 

 

Celkové pojetí čtyři P ukazuje pohled jen z hlediska prodávajícího. Ten se snaží ovlivnit 

kupující a přimět je ke koupi daného produktu. Zpravidla zvítězí ty společnosti, které 

uspokojují veškeré potřeby zákazníka nejen ekonomicky, ale i pomocí využití efektivní 

komunikace. Každý jednotlivý marketingový nástroj by měl zákazníkovi přinášet 

výhodu. Dle jednoho marketingového experta bylo navrženo, aby se čtyři složky 

marketingového mixu vnímaly i jako čtyři faktory na straně zákazníka tzv. 4C: 

 potřeby a přání zákazníka – costumer needs and wants, 

 náklady na straně zákazníka – cost to the customer, 

 dostupnost – convenience, 

 komunikace –  communication (9, s. 71). 

2.7.1 Produkt – výrobková strategie  

Mezi produkt patří vše, co se z pohledu směny nabízí k prodeji, takže například služby, 

zboží, myšlenky, místa, osoby. Při prodeji produktu klademe důraz na odlišení od 

konkurence. V důsledku tohoto hlediska je nutné brát v úvahu design, balení a další 

fyzické vlastnosti, které jsou spojené s jeho součástí (14, s. 19). 

Při určování výrobkové strategie musíme uvažovat, v jaké fázi životního cyklu se 

výrobek vyskytuje. Každá etapa přináší různé příležitosti a problémy. Proto je nutné 

identifikovat, v jaké fázi se výrobek nachází (1, s. 109). 

 

Obr. 6: Životní cyklus výrobku (1, s. 110) 
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Fáze zavádění 

V této fázi je nutné, aby společnost výrazně upozornila na výrobek a pokusila se 

přesvědčit zákazníky o koupi výrobku. Z hlediska charakteristiky této fáze dochází 

k pomalému růstu a tempu prodeje a zisky jsou nízké až ztrátové. Společnost klade 

důraz na propagaci a hledá nové distribuční cesty (1, s. 111). 

Fáze růstu 

Fáze růstu je charakterizovaná tím, že daný výrobek či služba si nachází vlastní pozici 

na trhu. První uživatelé jsou již spokojeni a výrobek doporučují ke koupi dalším 

zákazníkům. V této fázi vyžadujeme snižovat náklady na dodávání nových výrobků a 

zároveň neustále zvyšovat tempo růstu tak, aby docházelo k vyšším ziskům (1, s. 111). 

Fáze zralosti 

V této části životního cyklu výrobku se trh nasycuje a začíná se objevovat přebytek 

kapacity. Na trhu zůstávají pouze správně fungující konkurenti. V závislosti na tom, se 

snažíme o zdokonalení výrobku pomocí výzkumu a vývoje. Pro tuto fázi je typické, že 

podnik bojuje o udržení zákazníka (1, s. 111). 

Fáze poklesu 

Tato fáze se vyznačuje tím, že dochází k postupnému stahování výrobku z trhu a ten je 

nahrazován novým výrobkem. Pokles závisí na technologickém pokroku, zákaznickém 

zájmu a vlivu domácí či zahraničí konkurence. Při zvýšení marketingových aktivit 

dojde k růstu prodeje, ale v celkovém kontextu je to pro společnost nákladově 

nevýhodné. Nejlepším řešením je identifikovat slabé výrobky a následně uplatnit jednu 

z několika možných strategií (1, s. 111). 

2.7.2 Cena – cenová strategie  

Cena je částka nebo způsob určení hodnoty, kterou jednotlivý uživatel musí směnit tak, 

aby mohl koupit daný produktu nebo službu. Současně ji lze použít jako nástroj 

k zvýšení zájmu konzumentů o daný produkt. Tento případ se vyskytuje, když se 

produkt dostane do výprodeje. Ve většině případů se však prodejci snaží prodat produkt 
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za vyšší cenu než je obvyklé na trhu. Snaží se tím vyjádřit vysokou kvalitu nebo špičku 

v dané oblasti. V důsledku toho, je cena významnou položkou při tvoření hodnotové 

nabídky (14, s. 19). 

2.7.3 Propagace - komunikační strategie  

Propagace zahrnuje veškeré aktivity, pomocí nichž jsou spotřebitelé informováni o 

produktech a nabádáni k jejich nákupu. Zahrnuje různé formy včetně televizní reklamy, 

kuponů, osobního prodeje, billboardů, veřejného prohlášení, reklamy v tisku atd. 

Účelem této snahy je představit hodnotovou nabídku (14, s. 20). 

Hlavní náplní propagace je zákazníkům, obchodním partnerům a dalším stakeholderům 

poskytovat informace o daných produktech, jejich cenách a místě prodeje. Veškeré tyto 

činnosti se nazývají jako komunikační mix. Do těchto čtyř položek patři: 

 reklama,  

 podpora prodeje,  

 osobní prodej, 

 public relations (3, s. 113). 

Reklama 

Kotler definuje reklamu na základě této definice: „Reklama je jakákoliv placená forma 

neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného 

sponzora prostřednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, časopisy, televize či 

rádio.“ (9, s. 855) 

Reklama je nejčastější složka komunikačního mixu, se kterou se potkáme 

v každodenním životě. Jedná se o nejstarší a současně nejznámější nástroj propagace. 

Ve své podstatě jako placená, téměř vždy obsahuje neosobní a jednosměrnou formu 

komunikace a záměrně zpracované sdělení s úmyslem prodat produkt potencionálním 

zákazníkům. Obsah jejího sdělení stěží bude pravdivý a objektivní. Ve velké většině 

vyzdvihuje klady produktu a nezaobírá se jeho zápory. Nejčastěji ji dělíme na tiskovou, 

rozhlasovou, venkovní, televizní a pohyblivou reklamu (3, s. 114). 
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje se skládá z krátkodobých podnětů, která mají za úkol podpořit základní 

přínos, jenž je nabízen výrobkem či službou. Pro pozvednutí nákupu či prodeje 

nabízených výrobků či služeb. Současně dát důvody proč si zákazník má koupit produkt 

právě teď. Usiluje o motivaci zákazníka k okamžitému nákupu. Nejčastější formy 

spotřebitelské podpory prodeje jsou slevy, bonusy, kupony, soutěže a další. Z hlediska 

podpory organizací je to formou veletrhů, kongresů a soutěží prodejců. Dále také 

podpora prodejců obsahuje provize, prémie, bezplatné dárky a soutěže (9, s. 880). 

Osobní prodej 

Osobní prodej je působivým nástrojem komunikačního mixu. Při prodeji staví na osobní 

síle člověka, kdy prodejce a kupující komunikují přímo tváří v tvář. Důležitou součástí 

je míra profesionality prodejce a celkového vystupování a chování. S tím souvisí i 

znalost prodávaného produktu, psychologický vliv na zákazníky a celkový vzhled 

produktu. Tato forma prodeje se nejčastěji používá při prodeji kosmetiky, 

elektrospotřebičů, kuchyňského nádobí atd. Jedná se o základní komunikační nástroj 

zaměřený na organizace business to business (3, s. 117). 

Public Relations 

Hlavním úkolem public relations je nepřetržité budovaní dobrých vztahů s odlišnými 

cílovými skupinami. Na základě toho vytvářet kladnou publicitu a dobré jméno 

podniku. Snaha o řešení či odvrácení nepříznivých fám, pověstí a událostí. V závislosti 

vytváření dobrých vztahů jsou nejčastěji využívány tyto komunikační prostředky – 

výroční zprávy, pořádaní společenských, sportovních a kulturních akcí, vydávání 

podnikových novin, časopisů a dalších (3, s. 117), (9, s. 888). 

2.7.4 Distribuce – distribuční strategie 

Distribuce v rámci marketingové mixu představuje to, kde bude zboží umístěno na 

trzích. Obsahuje souhrn aktivit postupů a operací, na jejímž základě se výrobek dostává 

z místa vzniku do místa, kde bude uplatněn či spotřebován. Součástí distribuční 

strategie jsou konkrétní opatření od přemístění zboží, až po volbu konkrétního 
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distributora. V rámci propojení se nejčastěji využívají dvě formy distribučních cest (2, s. 

201). 

Přímá distribuční cesta 

Jedná se o nejjednodušší typ distribuce, kdy výrobce prodává své výrobky přímo ke 

koncovému zákazníkovi. Tato forma funguje bez zprostředkujícího mezičlánku, kdy 

dochází k přirozenému kontaktu s konečným zákazníkem. Zároveň je na obrázku 

znázorněna zpětná vazba neboli reakce zákazníka (3, s. 104). 

 

Obr. 7: Přímá distribuční cesta k zákazníkovi (3, s. 104) 

Nepřímá distribuční cesta 

Výrobek z hlediska nepřímé distribuce může postupovat přes jeden nebo i více 

zprostředkujících mezičlánků. Výrobce tím ztrácí bezprostřední kontakt se zákazníkem 

a také dohledem nad svým produktem. V obou těchto hlediscích se stává závislý na 

svém distributorovi (3, s. 105). 

 

Obr. 8: Nepřímá distribuční cesta k zákazníkovi (3, s. 105) 



 

 

36 

 

2.8 SWOT analýza 

Dle Kotlera můžeme SWOT analýzu definovat jako „výtah ze zjištění interních a 

externích auditů, který upozorňuje na klíčové silné a slabé stránky organizace, ale také 

na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí. “ (9, s. 97) 

Cílem je stanovit, jak jsou určitá současná silná a slabá místa významná a zda jsou 

schopna se vyrovnat s případnými změnami v tržním prostředí. Tato analýza je 

sestavena na základě dvou analýz, a to konkrétně analýzy vnějšího prostředí OT a 

analýzy vnitřního prostředí SW (4, s. 103). 

 

Obr. 9: SWOT analýza (4, s. 103) 

Silné stránky 

Za silné stránky ve společnosti můžeme považovat veškeré interní faktory, na jejichž 

základě má podnik silnou pozici na trhu. Nejčastěji je využívána k stanovení 

konkurenční výhody. Dochází k posuzování dovedností, schopností a dalších možností 

a potenciálů společnosti (1, s. 156). 

Slabé stránky 

Jedná se o opačnou stranu silných stránek. Společnost je v určitých oblastech slabá a 

nedosahuje požadované úrovně faktorů. V případě, že máme nedostatek určité silné 
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stránky, může to znamenat slabou stránku. Nedostatek působení slabé stránky vede 

k neefektivnímu výkonu společnosti (1, s. 156). 

Příležitosti 

Příležitosti se objevují tam, kde využíváme silné stránky společnosti v rámci okolních 

změn k lepšímu prospěchu. Každý manažér musí jednotlivé příležitosti objektivně 

vyhodnotit a určit pravděpodobnost a účinnost daného úspěchu. Nutné je brát v potaz i 

riziko, které musíme podstoupit. Na základě silných stránek může trend či vývoj 

reprezentovat hrozbu, stejně jako příležitost (9, s. 98). 

Hrozby 

Pouze jen některé hrozby vyžadují větší pozornost a obavy manažerů. Správný manažer 

musí posoudit pravděpodobnosti jednotlivých scénářů a zhodnotit případné dopady a 

potencionální škody. Nejčastější hrozby jsou ze strany distribučních kanálů, 

konkurence, legislativy nebo demografických změn (9, s. 97). 

 

Obr. 10: Jednotlivé typy faktorů ve SWOT matici (16, s. 106) 
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Na základě Zamazalové lze vnější a vnitřní strategie rozdělit do čtyř typů výchozích 

strategií: 

 WT (MINI – MINI) – dochází k převládání slabých stránek uvnitř podniku a 

hrozeb v okolním prostředí podniku. 

 WO (MINI – MAXI) – stav, kdy převládají slabé stránky v rámci společnosti, 

ale můžeme využít příležitostí ve vnějším prostředí. 

 ST (MAXI – MINI) – v rámci vnitřní situace podniku využijeme silné stránky, 

pro eliminaci vnějších hrozeb v okolí. 

 SO (MAXI – MAXI) – využití silných stránek, které působí uvnitř podniku 

společně s příležitostmi ve vnějším okolí společnosti (16, s. 105). 
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3  ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola slouží na podrobnou analýzu současné situace podniku, nejprve bude 

obsahovat základní charakteristiku a údaje o společnosti s organizační strukturou. 

Současně je zde vypracována analýza vnějšího a vnitřního prostředí, jejíchž závěry jsou 

podkladem pro vypracování SWOT analýzy. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Společnost Silvita, s.r.o. je ryze českým podnikem, bez účasti zahraničního kapitálu, 

která působí v oblasti kosmetiky, potravinových doplňků, sportovní výživy či 

veterinárních přípravků.  

Historie vzniku společnosti spadá do roku 2000, kdy došlo k oddělení divize kosmetiky 

a potravin od podniku  CPN s.r.o. Zde tyto technologie byly rozvíjeny od roku 1991. Od 

začátku podnikání společnosti byli spoluvlastníky ještě dva majitelé mateřské 

společnosti, kteří své podíly prodali zbývajícím společníkům na konci roku 2002. Malý 

rodinný podnik sídlí v prostorách bývalé mateřské školky v Ústí nad Orlicí, v podhůří 

Orlických hor, kde nachází dostatečné prostory pro svoji produkci. Společnost 

zaměstnává 13 zaměstnanců, kteří se podílí na jejím provozu a činnosti.  

Filozofie společnosti Silvita, s.r.o. je založena na principech poctivosti, slušnosti a 

účinnosti originálních výrobků. Hlavním předmětem podnikaní je výroba výživy, 

hlavně potravinových doplňků a kosmetiky. V oblasti kosmetiky se zaměřuje především 

na vlasovou a tělovou kosmetiku distribuovanou v lékárnách. V oblasti potravin vyrábí 

nejvíce potravinové doplňky stravy na klouby. Současně také nápojové koncentráty 

určené především pro veřejné stravování. Všechny produkty vyrábí také na zakázku, a 

to jak na základě receptur vlastních, tak i dle zákaznických receptur. Dále se podnik 

zabývá výrobou veterinárních přípravků pro koně a psy. Mezi její hlavní produktové 

řady patří Hyalgel, Bonella, Bioaquanol. Z hlediska kooperace společnost spolupracuje 

s mnoha předními odborníky, jako například doktor Neumann - šéflékař atletické 

reprezentace (19). 
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3.2 Základní údaje o podniku 

Společnost Silvita, s.r.o. je právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku. Její 

činnost je upravena dle zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku osob podnikajících 

na území České republiky. 

Tab. 3: Základní fakta o společnosti Silvita, s.r.o. (Vlastní zpracování) 

3.3 Organizační struktura podniku 

Nejvyšším orgánem podniku je valná hromada, která je určená podle zakladatelské 

listiny. Podnik má dva majitele, a to pana Ing. Martina Chudého a paní Stanislavu 

Mačátovou. Současní majitelé rozhodují společně, ale každý z nich má na starost dané 

odvětví s přidělenou zodpovědností. Ředitel je odpovědný za obchodní a marketingové 

Název společnosti Silvita, s.r.o. 

Logo společnosti 

 

 

 

 

 

Spisová značka 

 
C 16414 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Adresa společnosti 

Silvita, s.r.o. 

17. listopadu 1160 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Doplňující údaje 
Identifikační číslo:   259 42 000 

Daňové identifikační číslo: CZ 259 42 000 

E-mail:    silvita@silvita.cz 

Datum zápisu 

 

5. září 2000 

Počet zaměstnanců 

 

13 

Akcionáři Ing. Martin Chudý (310 000,-Kč) 

Stanislava Mačátová (310 000,-Kč) 

Základní kapitál 

 
620 000,- Kč 

Obr. 11: Logo Silvita, s.r.o. (19) 
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aktivity. Zároveň dohlíží nad prováděným výzkumem a vývojem a hledá nové cesty 

k zákazníkům. Majitelka dohlíží na finanční stránku podniku a spolupracuje s vedoucí 

výroby společnosti tak, aby docházelo k plynulému chodu společnosti. Pod nimi jsou 

manažeři jednotlivých oddělení, kteří jsou zodpovědní za plnění dílčích úkolů a cílů 

svých nadřízených. Pod manažerem jsou běžní zaměstnanci, kteří provádí zadané 

operační úkoly od vedoucích daných oddělení.  

 

Obr. 12: Organizační struktura podniku Silvita, s.r.o. (Vlastní zpracování) 

3.4 Analýza vnějšího prostředí 

K analýze makroekonomického okolí společnosti jsem zvolil STEP analýzu, ve které 

popíšu vlivy sociálních, technických, technologických, ekonomických, politických, a 

ekologických faktorů. 

Sociální faktory  

V České republice bylo ke dni 1. 1. 2017 celkem 10 578 820 obyvatel. Z celkového 

počtu 5 200 687 mužů a 5 378 133 žen. Z toho minimálně jednou týdně sportuje 52 % 

procent dospělých Čechů, což představuje přibližně 4,5 milionů osob. Největší rozmach 

zažívají sporty jako cyklistika, běh, horská turistika či posilování. Na základě tohoto 
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průzkumu z roku 2015 se zjistilo, že dochází k trendu upřednostňovaní individuálních 

sportů (20), (21). 

Pohled vrcholových sportovců eviduje Česká unie sportu. Tato organizace v České 

republice sdružuje sportovní a tělovýchovné svazy. Na základě grafu lze vidět, že počet 

členů od roku 2001 do roku 2009 neustále rostl. Od roku 2009 dochází k poklesu na 

současných 1 114 tisíc členů v okresních sdruženích v roce 2015. Tento trend 

naznačuje, že dochází k úpadku zájmu o vrcholový sport.  

 

Graf 1: Přehled členu České unie sportu (Vlastní zpracování dle 22) 

Z hlediska vývoje sktruktury obyvatelstva, z obrázku č. 13, můžeme vidět, že dochází k 

velkému poklesu ekonomicky aktivního obyvatelstva. V konceptu několika let začne 

nárůst obyvatel v důchodovém věku a pokles aktivně pracujících lidí. Tento dopad bude 

mít vliv nejen na státní finance, ale současně také na změnu poptávky. Z hlediska 

dlouhodobého vývoje je potřeba s tímto jevem pracovat a být na něj připraven. Pro trh 

potravinových doplňků na klouby to může znamenat větší přísun zákazníků.   

 

Obr. 13: Střední varianta očekávaného složení společnosti (Vlastní zpracování dle 23) 
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3.4.1 Technické a technologické faktory 

V oblasti potravinových doplňků na klouby postupují technologie poměrně rychlým 

progresem. Konkurenční společnosti produkují neustále nové nebo vylepšené výrobky, 

zvláště podle nových trendů. Menší podniky jako Silvita z hlediska rychlosti vývoje 

nemůže ostatním větším společnostem konkurovat z důvodu velké finanční náročnosti. 

Můžou však poměrně rychle přejímat některá zlepšení a využívat je jiným způsobem. 

Jednou z možností by mohla být kyselina hyaluronová, která je významnou složkou 

lidského organismu. Tato mezibuněčná hmota slouží jako základ struktur v rámci 

mnoha lékařských aplikací. Podnik kyselinu hyaluronovou využívá, ale potenciál 

k stanovení nejvíce účinného zdroje se stále vyvíjí. V rámci modifikací výzkumu by 

mohla navázat spolupráci s Orlickou laboratoří nebo společností Contipro Group s.r.o., 

se kterýma příležitostně spolupracuje. Tyto dva subjekty vynakládají větší úsilí z 

pohledu výzkumu. Zároveň však nesmí zapomínat na nebezpečí pokroku v oblasti 

kloubních náhrad, kdy neustále dochází k prodlužování jejich životností. 

V rámci aktuálních trendů pro lepší mezinárodní obraz společnosti a technologii se 

nabízí zlepšení kvality pomocí standardu IFS – HPC. Tento certifikát se používá pro 

potvrzení vysoké kvality produktů a bezpečnosti procesů. Nejčastěji u dodavatelů a 

výrobců pro osobní péči a domácnosti (24). 

3.4.2 Ekonomické faktory 

Ekonomika České republiky se řadí mezi menší otevřené ekonomiky, které ovlivňuje 

především vliv eurozóny a okolních států. V současné době zahájení brexitu, voleb 

v Německu a Francii nebo možné platební neschopnosti Řecka, existují určité nejistoty 

v celé Evropě. Mezi nejvýznamnější ekonomické faktory, které ovlivňují prostředí 

v České republice a podnik, patří hodnoty hrubého domácího produktu, průměrné mzdy 

nebo inflace v dané zemi (25). 

HDP - neboli hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a 

služeb, jenž slouží ke stanovení výkonosti ekonomiky. Za výrazným poklesem 

ekonomického růstu stojí především dočerpaní prostředků z evropských dotací. Za 

útlumem zároveň stojí pokles v zahraničením obchodě, se zpomalením ekonomik našich 
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přímých obchodních partnerů. Dle predikcí pro ČNB se pro rok 2017 očekává stabilní 

ekonomický růst (26). 

 

Graf 2: Meziroční růst HDP České republice od roku 2005 do 2016 (Vlastní zpracování dle ČSÚ 27) 

Průměrná hrubá měsíční mzda - v Pardubickém kraji meziročně vzrostla v roce 2016 

o 4,3 % oproti roku 2015. Celkové hledisko můžeme vidět dle následujícího grafu č. 3. 

Podíl mzdových prostředků náležící na jednoho zaměstnance bude stále stoupající, což 

může znamenat příznivý dopad pro podnik. Na základě tohoto nárůstu, nelze očekávat 

pokles kupní síly spotřebitelů (28). 

 

Graf 3: Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (Vlastní zpracování dle ČSÚ 29) 

Míra inflace – je významný ukazatel, který upravuje česká centrální banka. Snižování 

míry inflace probíhalo od roku 2012 do roku 2015. V minulém roce došlo k dosažení 

největší hodnoty za poslední tři roky. Hlavním důvodem je výrazný domácí a zahraniční 

meziroční cenový růst. Došlo především k nárůstu cen ropy a potravin. V roce 2017 dle 

predikce ČNB dojde k nárůstu směrem k inflačnímu cíli. 
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Graf 4: Míra inflace v České Republice od roku 2000 do roku 2016 (Vlastní zpracování dle ČSÚ 30) 

3.4.3 Politicko - právní faktory 

Polická situace v České republice nabírá na obrátkách hlavně z důvodů blížících se 

voleb do Poslanecké sněmovny. V současné době vládne mírně levicová vláda tvořená 

z politických stran ČSSD, ANO 2011, KDU – ČSL. Tato vláda však bude ve svém 

funkčním období pouze již půl roku. V říjnu roku 2017 dojde k nové veřejné volbě, 

která rozhodne složení nové vlády. Dle aktuálních volebních preferencí by se do 

poslanecké sněmovny dostalo pět stran KDU – ČSL, ODS, KSČM, ANO a ČSSD. 

Nejlepší postavení drží strana ANO s 23 % preferenčních hlasů. Pro podnikatele jako 

takové, je to velmi důležité, jelikož pravicové vlády bývají shovívavější vůči 

podnikatelům. Mezi hlavní priority pravice patří lepší podmínky pro podnikání, kdy 

dochází k  podpoře podnikatelů a podnikatelských aktivit (31). 

 

Graf 5: Volební preference na volby do Poslanecké sněmovny 2017 (Vlastní zpracování dle 31) 
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Mezi právní faktory můžeme zařadit zákony, které působí na chod podniku, výše sazby 

daní atd. Společnost Silvita, s.r.o. nikdy neměla problémy s dodržováním zákonů České 

republiky nebo nařízeními Evropské unie. Celkovou problematiku doplňků stravy 

upravuje vyhláška č. 225/ 2008 Sb. Propagace doplňků stravy je kontrolována Státní 

zemědělskou a potravinářskou inspekcí a mediální projev kontroluje Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání. 

V rámci vstupu České republiky do Evropské unie podnikům vznikají určité výhody 

z pohledu členství. Došlo k snížení legislativních nároků pro pohyb zboží, a tím 

vytvoření většího podnikatelského prostředí s výrazně vyšším potenciálem. Podnik již 

v minulosti vyzkoušel zahraniční trh Polska, kde nenašel dostatečné uplatnění. Další 

možnosti vznikají především ve východních zemí, kde tyto produkty nejsou v takové 

míře rozšířené. Velké výhody plynou z čerpání dotací Evropské unie. Podnikům a státu 

přináší nemalé finanční částky, které mohou být využity v rámci určitých programů. V 

současné době se nabízí program inovace, který by mohla společnost využít 

k produktovým, procesním či marketingovým inovacím (32). 

V rámci elektronické evidence tržeb vzniká podniku určité nebezpečí. Tento systém 

představuje revoluční online registraci tržeb, která bojuje s daňovými úniky. V 

prosinci roku 2016 byl spuštěn ostrý provoz pro ubytovací a stravovací služby. Dalším 

výrazným krokem, je jeho rozšíření pro maloobchody a velkoobchody od března roku 

2017, což může mít potenciální vliv na stávající odběratele a další spolupracující 

podniky (33). 

3.4.4 Ekologické faktory 

Ekologické faktory májí vliv především na společnost, která dbá na stále větší důraz 

k ochraně životního prostředí. Každá výroba částečně negativně ovlivňuje životní 

prostředí. Z pohledu konkurenční výhody následně mají ty podniky, které snižují 

množství odpadů a využívají šetrné technologie a materiály.  

Z hlediska ohleduplnosti práce jsou zaměstnanci ochotni svoji práci vykonávat 

svědomitě a pečlivě dle nastavených regulí managementu kvality ČSN EN ISO 

9001:2009. Doplňování surovin probíhá podle certifikovaných požadavků. Veškeré 
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odpady z výroby, plasty, papír atd., jsou odváženy a případně recyklovány ve sběrném 

dvoře. Společnost Silvita je zapojena do systému sběru a recyklace obalových odpadů, 

který provozuje podnik EKO – KOM. V rámci podniku nebyly řešeny žádné reklamace 

s dopadem na životní prostředí, zdravotní nezávadnost či bezpečnost výrobků. Určitá 

hrozba panuje pouze z pohledu nečekaných katastrof a přírodních událostí, které však 

podnik nemůže nijak ovlivnit. 

Z pohledu zlepšení kvality a nezávadnosti se nabízí environmentální management ISO 

14001, který výrazně snižuje dopady na životní prostředí. Další možností k vylepšení 

pozice, by mohlo být značení ekologicky šetrného výrobku vůči životnímu prostředí. 

3.5 Analýza trhu 

V České republice, současně jako v celé Evropské unii, je výroba potravin a 

potravinových doplňků jedním z důležitých odvětví ve zpracovatelském průmyslu. 

Hlavním významem tohoto trhu je zabezpečování výživy obyvatelstva a zlepšování 

zdraví veškerých lidí.  

Hlavní cílovou skupinou dle podniku jsou především ženy a hlavně lidé starší padesáti 

let. Počet těchto lidí neustále přibývá hlavně díky exponenciálnímu růstu obyvatelstva. 

Další příčinou je demografická revoluce, kdy dochází k stárnutí obyvatelstva z důvodu 

prodlužování střední délky života. V důsledku této skutečnosti, nastává konstantní růst, 

viz graf č. 6, který se v následujících letech bude ještě více zvyšovat. 

 

Graf 6: Vývoj počtu obyvatel starších 50 let na území ČR (Vlastní zpracování dle ČSÚ 34) 
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Na základě evropského výběrového šetření o zdraví z roku 2014 bylo zjištěno, že téměř 

40 % lidí ve skupině 65 - 74 let trápí celková pohyblivost kloubního aparátu. Tyto 

osoby zpravidla v důchodovém věku mají problémy s chůzí po rovině, do schodů a 

celkovým pohybem. 

 

Graf 7: Podíl osob s pohybovým omezením podle let v % z roku 2014 (Vlastní zpracování dle 35) 

Z hlediska rizik, které nejvíce v současné době ovlivňují správnou funkčnost kloubů, 

patří nadváha. Obezita je považována za nemoc 21. století a její přítomnost neustále 

stoupá. Dle celosvětového výskytu obezity WHO se počet lidí mezi roky 1980 až 2014 

téměř zdvojnásobil. Dle grafu vidíme podobný průběh, kdy v roce 1993 bylo obézních 

zhruba 12 % mužů a 10 % žen. Tak v roce 2014 zaznamenáváme nárůst na 20 % u 

mužů a 18 % u žen. Značný progres je způsoben nárůstem ve všech věkových 

skupinách, ale i částečně stárnutím populace. Dle výsledků vyplývá, že muži mají 

tendenci zpravidla k nadváze, zatímco ženy více k obezitě (36). 

 

Obr. 14: Podíl osob s obezitou a nadváhou v jednotlivých letech (Vlastní zpracování dle 36) 
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V rámci zhodnocení můžeme konstatovat, že v České republice neustále přibývá počet 

obézních lidí a starších lidí padesáti let. Z celkového hlediska se do budoucna trh jeví 

jako atraktivní, kdy klíčová skupina zákazníků se pohybuje nad 50 let. Ve věku, kdy 

většina potenciálních zákazníků odchází do důchodu, trpí problémy s pohybovým 

aparátem kolem 40 % mužů a žen.  

Tab. 4: Vyhodnocení STEP analýzy (Vlastní zpracování)  

Prostředí Příležitosti Hrozby 

Sociální 

 

 Stárnutí obyvatelstva 

 Nárůst rekreačních 

sportovců a obézních lidí 

 

 

 

 Úbytek vrcholových 

sportovců 

Technické a 

technologické 

 

 Spolupráce na výzkumu  

 Certifikát IFS- HFC 

 Nové technologie 

 

 

 Lékařský pokrok 

 

Ekonomické 

 

 Nárůst kupní síly 

odběratelů 

 Stabilní ekonomický růst 

 

 

 Krize eurozóny 

 Postupný růst míry 

inflace 

Politické a 

právní 

 

 Dotace Evropské Unie 

 Průnik do zahraničních 

trhů 

 

 Elektronická evidence 

tržeb 

 Reformy zákonů 

 Volby do poslanecké 

sněmovny 

 

Přírodní a 

ekologické 

 

 Zavedení ISO 14001 či 

jiného certifikátu pro 

lepší životní prostředí 

 

 

 Přírodní a ekologické 

katastrofy 

 

3.5.1 Cílová skupina 

Společnost Silvita, s.r.o. se zaměřuje na dva druhy zákazníků. Jedním z nich jsou 

lékárny a jiní pharmadistributoři, kteří vykupují výrobky v závislosti na dané poptávce. 

A druhým jsou samotní přímí zákazníci, kteří mají problémy s klouby a jejich 

pohyblivostí. 
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Zákazníci kloubní výživy jsou především osoby, které mají problémy s pohybových 

aparátem zpravidla ze zvýšené nadváhy. U těchto osob vzniká degenerace kloubních 

tkání z důvodů přetěžování, mikro traumat, úrazů nebo v rámci stárnutí organismu. 

Artróza zpravidla začíná v 20 letech a postupně roste s věkem. V generaci 50 letých trpí 

alespoň částečným problémem osteoartrózy přibližně 80 % obyvatelstva (37). 

Další skupinou jsou sportovci, kteří podávají pravidelné sportovní výkony. Z hlediska 

sportů, která mají největší vliv na pohybový aparát, patří kolektivní hry jako basketbal, 

fotbal, hokej či volejbal. Zároveň také individuální sporty jako gymnastika, kulturistika, 

cyklistika a veškeré atletické disciplíny. 

Tab. 5: Charakteristika zákazníka (Vlastní zpracování) 

Způsob 

členění 
Charakteristika zákazníka 

Demografické žena nebo muž ve věku starší 50 let, aktivní sportovci, osoby 

s nadváhou a po těžkých úrazech  

Geografické není vymezeno místo, kdekoliv v ČR či zahraničí 

Psychologické vnímavý, aktivní, pečující zákazník 

Behaviorální člověk zajímající se o své tělo a jeho správné fungování 

3.6 Analýza konkurence 

V rámci Porterovy analýzy můžeme zjistit postavení a vliv konkurence. V České 

republice existuje mnoho potravinových doplňků jak levnější tak dražší třídy. 

Konkurence se nachází především v lékárnách, drogeriích a současně také na internetu. 

Společnost v rámci obchodní činnosti sleduje jednotlivé produkty a cenovou politiku 

trhu a snaží se pohotově reagovat. 

3.6.1 Hrozba intenzivní rivality v segmentu  

 Současná rivalita v průmyslu potravinových doplňků na klouby je na poměrně vysoké 

úrovni. Mezi hlavní důvody patří stabilní ziskovost trhu s dobrými vyhlídkami a 

s nízkými překážkami vstupu kapitálu. Níže je popsáno několik podniků, které 
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nepředstavují kompletní soupis, ale zaujímají významnou pozici na trhu. Kritéria 

srovnání podniků představují obrat, odvětví produktů a vymezení území působení. 

Wallmark a.s. 

Společnost zaměřující se na výrobu a distribuci doplňků výživy, léčiv a kosmetiky byla 

založena v roce 1990. Celý holding skupiny Walmark vyrábí doplňky stravy v rámci 

deseti zemí střední Evropy. Mezi nejvýznamnější produkty patří Proenzi, GelActiv, 

Arhtrostop. Z hlediska významu patří mezi největší, s obratem nad jednu miliardu 

korun. Nabízí zákazníkům široký věrností program a klub zdraví (38). 

Orling s.r.o.  

Podnik Orling zaměřující se na výrobu kolagenních doplňků stravy je přímým 

konkurentem podniku na trhu. Mezi nejvýznamnější produkt pro podnik patří 

Geladrink, který je nabízen ve více formách užití. Podnik vyváží produkty do několika 

balkánských zemí. Obrat Orlingu se pohybuje kolem 70 milionů korun. U výrobků 

klade důraz na podporu pomocí veřejně známé osobnosti a výzkum (39).  

BioPol GN s.r.o. 

Výrobce BioPol je divizí Pharma United Inc., která má sídlo v Kanadě. Společnost je 

zaměřená na výrobu a distribuci produktů s farmakologickými látkami jako Barnys 

Celadrin na klouby, Barnys Kolostrum nebo Barnys Hypnos. Obrat podniku se 

pohybuje kolem osmdesáti milionů korun (40).  

DACOM Pharma s.r.o 

Český podnik zaměřující se na výrobu doplňků stravy, kosmetických a veterinárních 

přípravků sídlí v Kyjově.  Nosným produktem podniku je kloubní produkt Colafit, který 

doplňují opalovací krémy a repelentní přípravky. Z původně distribuční společnosti se 

stala výrobní, která působí pouze na našem území s obratem pohybujícím se kolem 

deseti milionů korun (41). 
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3.6.2 Hrozba vstupu nových konkurentů  

 Riziko vstupu v oblasti potravinových doplňků na klouby je podobné jako v jiných 

odvětvích průmyslového trhu. Motivace vstupu nových subjektů vzniká především 

z hlediska slušné ziskovosti a rostoucí velikosti trhu. K vstupním bariérám vstupu do 

odvětví patří náklady spojené se založením, jako nákup strojů a fungováním 

společnosti. Současně znalost prostředí a praktických zkušeností při hledaní 

distribučních cest a správné technologie výroby a výzkumu.  

Několik větších firem z jiných odvětví si vytvořila svůj doplňkový prodej právě v tomto 

odvětví. Z celkového hlediska tedy lze konstatovat, že požadavky na pouhý vstup 

nejsou nastaveny vysoko. Z pohledu neúspěchu a odchodů a dodatečně vynaložených 

nákladů, nepředstavuje tento trh veliké nebezpečí. Z hlediska obav v rámci vstupu 

hovoří především pokrok v oblasti kloubních endoprotéz. Současně mezinárodní 

společnosti, které mají nejen kvalitní výzkum a zkušenosti v oboru, ale i pevnou sít 

odběratelů. 

3.6.3 Hrozba substitučních výrobků  

Pojem substitut lze vysvětlit jako službu nebo výrobek, jenž můžeme snadno 

zaměňovat jeden za druhý, bez ohledu na jeho spotřebu. Z hlediska substitučních 

výrobků na klouby neexistují náhražky, ale pouze určité jiné formy v podobě tablet či 

prášků. Nejdůležitější produkt Hyalgel na pohyblivost kloubů je poskytován ve formě 

sirupu v půl litrových lahvích. Zákazníkovi vydrží po dobu více než jednoho měsíce, 

kdy konkurenční společnosti nabízejí vetší balení při dvojnásobných dávkách. 

 Jednou z hrozeb náhrady těchto produktů jsou kloubní implantáty, které však mají 

omezenou dobu použití. Operace a implantace endoprotéz však zpravidla znamená pro 

pacienta poslední řešení. Mnoho doktorů proto doporučuje včasné užívání právě 

kloubních potravinových doplňků společně s vyváženou stravou. 

3.6.4 Hrozba rostoucího vlivu zákazníků  

Zákazníci jsou nejdůležitějším faktorem, který odráží ziskovost a celkové působení 

podniku na trhu. V případě, že klient nemá s podnikem Silvita, s.r.o. žádné zkušenosti, 
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dochází k obavám hlavně z aspektu kvality výrobku. Z tohoto hlediska je důležité dbát 

na ověřené distributory a vyzdvihovaní vlastností a účinnosti produktu. V dnešní době, 

si zákazník může vybrat z několika variant výrobků - potravinových doplňků na klouby, 

na základě osobních preferencí. Jednoduchost z pohledu změny výrobce způsobuje 

nestálost prostředí a elasticitu poptávky po zboží. 

Z hlediska povahy podnikání, je nutné dbát na udržení současné pozice mezi stávajícími 

strategickými partnery. Zároveň navazovat nové spolupráce a dbát na osobní přístup u 

jednotlivých zakázek, jelikož to vede k vyšší spokojenosti zákazníka. Celkově lze tedy 

konstatovat, že významná vyjednávací síla zůstává na straně zákazníka.  

3.6.5 Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů  

Každý výrobní podnik v dnešní době potřebuje na vstupu výrobního procesu několik 

dodavatelů surovin. Vstupní suroviny nejen pro výrobní procesy, ale i v rámci obalů a 

dalších výstupů podniku. Hlavním problémem v oblasti zásob je jejich optimalizace, tak 

aby byly na dostatečné úrovni. Podnik Silvita při nakupování klíčových surovin a obalů, 

musí dodržovat  stanovená přijímací kritéria. Zboží musí odpovídat všem legislativním 

požadavkům a s dodavatelem  odsouhlasené specifikaci. Současně nesmí být 

nebezpečné pro lidskou spotřebu a mikrobiologicky závadné. Významné úskalí 

představují některé málo dostupné chemické položky, které poskytují pouze jen některé 

společnosti. V současné době drží podnik spolehlivou pozici. Dle tabulky 9 pravidelně 

dodavatelé plní své požadavky na vytýčené úrovni. 

Tab. 5: Příležitosti a hrozby pro podnik Silvita, s.r.o. dle Porterovy analýzy (Vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Vyzkoušení zahraničních trhů Nárůst nové konkurence na trhu 

Možnost větších balení Nižší poptávka po produktech 

 Kloubní implantáty 
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3.7 Analýza vnitřního prostředí 

Z hlediska marketingových strategií nemá podnik nastavené žádné dlouhodobé 

marketingové strategie a cíle. Rozhodovaní a vývoj se odvíjí na základě jednotlivých 

akčních ročních plánů a zkušeností vedení podniku. Společnost klade důraz na 

poskytování kvalitních výrobků a služeb za dostupnou cenu. 

3.7.1 Marketingový mix 

Produkt (Product) 

Výrobní podnik Silvita, s.r.o. nabízí poměrně široké portfolio produktů. Výrobky 

rozdělené do čtyř skupin, které společně s podílem produktů na obratu, jsou rozděleny 

v následující tabulce, kdy zbytek představuje zakázková výroba. 

Tab. 6: Portfolio výrobků firmy Silvita, s.r.o. (Vlastní zpracování dle interních dokumentů) 

Potravinové doplňky 
Podíl na 

obratu 
Tělová kosmetika 

Podíl na 

obratu 

Hyalgel- pomeranč,jablko 4,9% Bonella 9% 

Hyalgel plus 15,1% Bonella FORTE 3,5% 

Hyalgel forte 
17.3% HYALURONIC ACID 

cosmetics 

0,5% 

Hyalgel COLLAGEN 1,2% Hyalgel mazaní na klouby 0,4% 

Mega Lecithin 1200mg 4,5%   

Sirup na spaní 0,4%   

Veterinární doplňky 
 

Vlasová kosmetika 
 

Hyalgel Horse 1,5% Bioaquanol U 5% 

Hyalgel Dog 0,5% Bioaquanol H 3,6% 

  Bioaquanol šampon 2% 

  Bioaquanol kúra proti vším 4% 

  Silvit 0,6% 

Nejdůležitějším produktem z pohledu obratu společnosti jsou potravinové doplňky a to 

především Hyalgely, které mají za minulý rok obrat necelých 8 mil. Kč. 

Nejvýznamnějším z oblasti vlasové kosmetiky je Bioaquanol a z tělové kosmetiky 

Bonella, která zabraňuje vzniku strií. Podnik vyrábí i dle požadavků zákazníka, a to 
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především práškové čajové směsi, energetické tyčinky či parfémy. Vývoj nových 

produktů probíhá v zázemí společnosti Silvita, s.r.o. pomocí nižších finančních 

prostředků, ale zato dostatečných odborných zkušeností. 

Cena (Price) 

Cena představuje vyjádření množství peněžních prostředků, kterou společnost požaduje 

za vytvořené výrobky. Nastavení cen společnosti je přizpůsobeno nákladům za daný 

výrobek a ostatním konkurentům trhu. Celková velikost zisku není tak vysoká jako u 

ostatních podniků. Způsobují to hlavně velké společnosti, které vytváří tlak na menší 

výrobce, do kterých podnik spadá. Ceny na základě toho bývají částečně uzpůsobeny 

nastoleným požadavkům. Strategie zaměření se na příznivější ceny pro zákazníka 

přináší pozitiva především z hlediska dobré dostupnosti pro všechny sociální skupiny. 

Z pohledu cenových taktik využívá sezonní slevy, množstevní slevy a sezónní balíčky 

vždy tak, aby nepřekročily hranici nastavené výnosnosti. 

Tab. 7: Porovnání konkurenčních cen přípravků na klouby (Vlastní zpracování dle 42) 

Název 

výrobku 
Forma 

Celkové množství/ 

denní dávka 

Počet 

dávek 

Cena 

včetně 

DPH v Kč 

Cena denní 

dávky v Kč 

Hyalgel sirup  500ml/15ml 33  239,- Kč 7,24,- Kč 

Colafit tobolka 60tab/1tab 60  389,- Kč 6,48,- Kč 

Proenzi 3+ tableta 120tab/3tab 40  499,- Kč 12,475,- Kč 

Barny´s 

Celandrik 

kapsle 60kap/2kap 30  299,- Kč 9,96,- Kč 

Geladrink 

Forte 

sirup  500ml/20ml 25  609,- Kč 24,36,- Kč 

Calcidrink 
práškový 

nápoj 
450g/15g 30  604,- Kč 20,13,- Kč 

Barny´s 

Inovo 5 
tableta 90tab/3tab 30  409,- Kč 13,63,- Kč 

GS Condro 

Forte 

tableta 60tab/2tab 30  373,- Kč 12,43,- Kč 

Při porovnání v rámci vybraných výrobků vidíme, že Hyalgel vykazuje téměř nejnižší 

denní náklady na dávku. Zároveň se však musí brát v povědomí, že každý zákazník je 
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různě náročný. V rámci formy, může vybírat z několika variant, a to sirupu, tobolky, 

tablety, kapsle či prášku. Další významnou součástí je samotné složení produktu a 

účinnost, která dle dlouhodobých zkušeností plní svůj účel. 

Propagace (promotion) 

V rámci propagace produktů využívá společnost několik cest k zákazníkovi. Formu 

propagace společnost člení dle cílů reklamy s ohledem na životního cyklus produktu. 

Média jsou vybrána na základě přesného zacílení příslušníků cílové skupiny vhodných 

pro výrobky Hyalgel, Bonella atd. U tištěných médií se jedná o periodika zaměřená 

především na starší věkové skupiny a ženy. Příkladem může být časopis Vlasta, 

Zahrádkář, Květy, Překvapení, OnaDnes atd. U internetových PPC reklam, to jsou 

orientované servery, které se zaměřují především na zdraví, rodinu a péči o klouby. 

Letáky podnik prezentuje nejčastěji pomocí obchodních zástupců v lékárnách. 

V minulosti podnik využíval i televizní reklamu na TV MAX. Nejdůležitějším článkem 

propagace jsou však obchodní zástupci, kteří nabízejí produkt v rámci propagace 

společnosti. 

Z pohledu celkového vystupování podniku v rámci sociálních sítí se společnost 

prezentuje poměrně neaktivní formou vůči veřejnosti. Tento faktor ovlivňuje především 

mladší věkové skupiny, které využívají tuto platformu jako informační kanál. Jednotlivé 

tři weby společnosti, dle interních statistik, navštěvuje přibližně třetina návštěvníků, 

jenž si podnik vytýčil. Za měsíc leden 2017 prohlíželo hlavní web jen 442 unikátních 

diváků při celkovém počtu 892 zobrazení. Další forma propagace se uskutečňuje 

pomocí webových stránek, které jsou na průměrné úrovni. Pomocí hlavního webu se 

můžeme dostat na dva e-shopy. Jeden je určený na potravinové doplňky stravy a druhý 

na kosmetické výrobky. Facebookové stránky pro produkt Hyalgel nejsou aktivní 

z hlediska přidávání článků či příspěvků. Slouží především k publikování akčních slev a 

sezonních balíčků. 

V rámci hodnocení spokojenosti, podnik monitoruje zákazníka pomocí internetových 

dotazníků, kde se ptá na tři rozšířené otázky. Zajímá se o spokojenost s kvalitou 

prováděných služeb, reakce na problémy, řešení reklamací a stížností, poskytnutí 

dostatečných informací - dodací listy atd. Další otázka se dotazuje na kvalitu 

dodávaných výrobků, značení, rovnání a další odezvu. Poslední je spojená s flexibilitou 
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(přístupem k jednání a rychlosti vykrytí objednávek). Na základě toho dochází k 

zjištění vysokého, průměrného či podprůměrného výsledku. Souhrn těchto vyplněných 

dotazníků však neodpovídá reálnému zjištění  spokojenosti či chyb při prodeji. Osobní 

komunikace v rámci těchto dotazníků má zpravidla větší vypovídací hodnotu 

k reálnému zjištění stavu. Zpětná vazba od maloobchodních zákazníků, lékárenských 

velkoobchodů a lékáren je zjišťována průběžně po celý rok pomocí ústní komunikace. 

Na grafu č. 10 vidíme vývoj poměru vynaložených nákladů na propagaci výrobků, 

v závislosti na obratu podniku Silvita, s.r.o. v jednotlivých letech 2014 až 2016. V roce 

2014 činily v poměru k obratu náklady na propagaci 8,39 %. V  roce 2015 vzrostly na 

10,83 % a v minulém roce činily 10,42 % z celkového obratu podniku. Z pohledu 

vedení nedochází k přesnému strategickému plánování nákladů na propagaci. Jednotlivé 

náklady se odvíjí dle akčních plánů za dané období. 

 

Graf 8: Porovnání nákladů na propagaci s obratem v tis. Kč (Vlastní zpracování dle interních dokumentů) 

3.7.2 Distribuce (place) 

Podnik v rámci distribuce dbá nejen na své přímé zákazníky, ale hlavně na nepřímé 

prostředníky. Mezi ně patří maloobchody, velkoobchody a další související 

zprostředkovatelé, jenž jsou součástí prodejního řetězce. Hlavními partnery pro 

nepřímou distribuční cestu jsou velkoobchodní distributoři. Mezi nejznámější patří 

PHOENIX a.s., jenž drží 39 % podíl na farmaceutickém distribučním trhu (43). 

Mezi další patří PHARMOS, a.s., který ovládá skoro čtvrtinu trhu. Trh současně 

doplňují Alliance Healthcare, Gehe a společnost H-Kontipro, s.r.o. v oblasti 
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potravinových doplňků a kosmetiky. Dále podnik DNB consult v oblasti zakázkové 

výroby kosmetiky. Zároveň podnik spolupracuje se společností Isoline, s.r.o. a Ing. 

Vlastimil Balatý v oblasti distribuce výrobků pro veřejné stravovaní a potravinových 

doplňků. 

Podnik Silvita, s.r.o. dodává své výrobky na nezávislý trh lékáren. Mezi maloobchodní 

řetězcové lékárny, přes které podnik nejčastěji prodává, patří Dr.Max, Benu, Magistra a 

další lékárny v pardubickém kraji a okolí. Zákazníci si mohou koupit výrobky na 

příslušných e-shopech Hyalgel nebo Bonella, ale i na internetových serverech jako 

pilulka.cz nebo lékárna.cz. Hledání nových potenciálních možností mají na starost 

obchodní zástupci. Ti musí hledat nové kreativní cesty k psychologickému zapůsobení i 

pomocí dárkových balení, bonusů či upomínkových předmětů. Z hlediska hledání 

nových distribučních cest nemá podnik vytvořený přesný strategický rozšiřovací plán. 

3.8 Analýza zdrojů 

Pro základní zobrazení stavu společnosti je vhodná tzv. analýza zdrojů, která nám 

umožnuje určit současný stav podniku a snaží se zjistit jeho silné a slabé stránky. 

3.8.1 Fyzické zdroje 

Z pohledu podniku mezi fyzické zdroje patří stoje, automobily, zásoby, které má podnik 

ve svém vlastnictví. V oblasti investování do nových zdrojů podnik nakoupil dva osobní 

automobily. Tyto osobní vozy slouží majiteli podniku k jednání a druhý zástupci 

k obchodním záležitostem. Z pohledu strojů podnik v současné době neinvestoval do 

nového zařízení. U veškerých strojů dochází k pravidelné kontrole a opravám, kdy 

jednotlivé stroje jsou již odepsané. Z hlediska častých oprav by měli majitelé zvážit 

zakoupení nových strojů. Společnost podniká v pronájmu, který je ošetřen dlouholetou 

nájemní smlouvou. Prostory splňují předepsané požadavky pro podnikání, kdy podnik 

disponuje suchou a mokrou výrobou s dostatečnými skladovacími prostorami. 

Kontrola a hodnocení dodavatelů surovin je prováděna podle definovaných postupů. Za 

kontrolu nakupovaných surovin, přidělování šarží na přijímané suroviny zodpovídá 

vedoucí výroby. Podnik hodnotí  dodavatele, na základě významného vlivu na jakost 
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výrobků. Tito dodavatelé jsou vedeni v seznamu dodavatelů, kde přiřazujeme každému 

dodavateli odpovídající znak za dané vyhodnocovací období. Hodnocení se provádí 

jedenkrát ročně při přezkoumání vedením a kritéria pro hodnocení jsou následující: 

Tab. 8: Způsob hodnocení dodavatelů (Vlastní zpracování) 

Kritéria hodnocení Stupeň hodnocení 

 Cena 

 Rychlost a flexibilita dodávek 

 Počet vrácených dodávek v % 

 Počet upozornění na problém 

s dodávkou 

 

 

A – schválený dodavatel – odpovídá daným 

kritériím 

 
B – podmíněně schválený dodavatel – u 

dodavatele došlo ke zhoršení, je s ním vedeno 

jednání 

 C – zamítnutý dodavatel – ukončení spolupráce 

 
Kritéria jsou rozdělená na riziková (počet vrácených dodávek nebo upozornění na 

problém s dodávkou) a neriziková (cena, rychlost, flexibilita). Riziková mez pro 

dodavatele je nastavena na více než 2 % vrácených dodávek nebo 10 % dodávek s 

upozorněním na problém s dodávkou. V případě, že rizikové kritérium pro daného 

dodavatele přesáhne mez, přidělíme dodavateli znak B. Tento krok vede k zahájení 

jednání, jehož cílem je vylepšení stávající situace. Pokud nedojde ke zlepšení do 12 

měsíců, je dodavateli přiřazen znak C a od dodavatele není zboží nadále nakupováno.  

 

Tab. 9: Tabulka rizika nejvýznamnějších dodavatelů (Vlastní zpracování dle interních dokumentů) 

Název dodavatele 
Hodnocené období 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TEREOS A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 

BRENNTAG A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/1,2/0 

HAGES A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 

Shangai Passiono 

International Co 

- - A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 

PORTA A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 

DONAUCHEM  A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 B/5/0 

INTERTRADE Cs A/0/0 A/1,2/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 

Greiner Packaging  A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 

Smurfit Kappa A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/0 

BBCut A/0/0 A/0/0 A/0/0 A/0/1,7 A/0/0 A/0/0 
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3.8.2 Lidské zdroje 

Analýza řízení lidských zdrojů v podniku Silvita, s.r.o. obsahuje činnosti personální 

jednotky. Nejdůležitější složkou podniku jsou zaměstnanci, kteří vytváří společný tým. 

Tento kolektiv se musí vzájemně motivovat a spolupracovat tak, aby dosáhnul 

stanoveného výsledku. Majitelé se snaží nastavovat přijatelné podmínky a vycházet 

zaměstnancům vstříc, za to však očekávají kvalitně odvedenou práci. Užší vedení 

spolupracuje na téměř veškerých rozhodnutích, které vedou k připomínkám a vytváření 

kvalitního pracovního prostředí. Odměny a prémie zaměstnancům závisí především na 

množství přijatých objednávek. 

Vedoucí pracovníci Silvita, s.r.o. mají dvacetileté odborné i studijní zkušenosti v tomto 

oboru. Systém vzdělávání v podniku probíhá pravidelně dle zákonných předpisů. 

Jednotlivý zaměstnanci, dle zaměření, příležitostně navštěvují různé konference a 

kurzy. Hlavním záměrem, je získání nových znalostí nebo zlepšení se v oblasti řízení a 

v dalších dovednostech. Zdokonalování anglických jazykových znalostí probíhá pomocí 

pravidelných dvou hodinových kurzů jednou týdně. Z hlediska předcházení rizik užívá 

systém HACCP, který zaručuje při výrobě potravin kvalitu a určení kritických bodů v 

rámci  bezpečnosti potravin. Na základě těchto opatření provádí podnik současně 

pravidelná školení. Systém vede k dodržování hygienických předpisů a správné výrobní 

praxi. 

3.8.3 Finanční zdroje 

Do finančních zdrojů můžeme zařadit veškeré vlastní a cizí zdroje, které mají vliv na 

fungování a finanční stabilitu podniku. Finanční plánování je rozhodováno na základě 

finanční situace podniku. Hodnocení současné situace můžeme považovat dle vedení 

společnosti za stabilní, kdy fungovaní podniku se financuje z vlastních zdrojů. Hlavní 

výhoda spočívá ve vyšší finanční stabilitě. Současně majitelům přináší vyšší pravomoc 

při jednání, bez omezení okolních faktorů. Z pohledu finanční páky by podnik měl více 

plánovat a zvážit, zda nefinancovat i z cizích zdrojů. Při rozumném zapojení cizího 

kapitálu se to stává výhodnější. Hlavním důvodem je vyšší rentabilita vlastního 

kapitálu, která je způsobena efektem daňového štítu. 
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3.8.4 Nehmotné zdroje 

Do nehmotných zdrojů můžeme zařadit licence, technologie nebo patenty. Podnik má 

v současné době zaregistrovanou ochrannou známku na slova Hyalgel, Bonella, 

Bioaquanol a Silvit. Speciální chemické složení Hyalgelu ani jiných výrobků není 

patentováno. Vývoj nových výrobků probíhá v zázemí společnosti, jenž je omezen 

především finančními prostředky. 

3.9 SWOT analýza 

Tab. 10: SWOT analýza podniku (Vlastní zpracování) 

S SILNÉ STRÁNKY W SLABÉ STRÁNKY 

S1 Kvalifikovaný pracovní kolektiv 
W1 

Nedostatečná osobní komunikace 

se zákazníky 

S2 
Příznivá cena produktu 

W2 Nevyužití sociálních sítí 

S3 
Flexibilita výroby podle požadavků 

zákazníka W3 
Nízká návštěvnost webových 

stránek 

S4 
Financování z vlastních zdrojů 

W4 
Nedostatečné strategické 

plánovaní 

S5 
Vývoj nových výrobků 

W5 Zastaralé výrobní zařízení 

S6 
Spolehliví dodavatelé 

W6 Nedostatečná patentová ochrana  

O PŘÍLEŽITOSTI T HROZBY 

O1 
Možnosti větších balení 

T1 Úbytek vrcholových sportovců 

O2 Oslovení zahraničích trhů T2 Nárůst konkurence na trhu 

O3 
Stárnutí populace 

T3 
Ekologická katastrofa či jiná 

havárie 

O4 
Využití evropských dotací 

T4 Lékařský pokrok  

O5 
Zavedení nových technologií 

T5 Legislativní změny 

O6 
Spolupráce na výzkumu  

T6 
Nižší kupní poptávka po 

produktech 
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V následujících tabulkách 10 až 13 dochází k zhodnocení vypracované SWOT analýzy. 

Pro vyhodnocení pomocí váhy bylo využito tří stupňového hodnocení, kdy srovnáváme 

jednotlivé znaky dle významnosti. Kdy 1 vyjadřuje, že znak je více důležitý znak než 

porovnávaný. V případě 0,5 jsou oba znaky rovnoměrné. Opakem je 0, kdy je tento 

znak méně důležitý, něž porovnávaný.  

Tab. 11: Hodnocení silných stránek podniku (Vlastní zpracování) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Součet Váha 

S1 X 1 0,5 1 0,5 0,5 3,5 23,34 % 

S2 0 X 0 0,5 0,5 0,5 1,5 10 % 

S3 0,5 1 X 1 1 0,5 4 26,67 % 

S4 0 0,5 0 X 0 0 0,5 3,33 % 

S5 0,5 0,5 0 1 X 0,5 2,5 16,66 % 

S6 0,5 0,5 0,5 1 0,5 X 3 20,00 % 

Suma - - - - - - 15 100 % 

 

Tab. 12: Hodnocení slabých stránek podniku (Vlastní zpracování) 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 Součet Váha 

W1 X 1 0,5 0,5 0,5 1 3,5 23,33 % 

W2 0 X 0,5 0 0 0,5 1 6,67 % 

W3 0,5 0,5 X 0 0,5 1 2,5 16,66 % 

W4 0,5 1 1 X 0,5 1 4 26,67 % 

W5 0,5 1 0,5 0,5 X 1 3,5 23,33 % 

W6 0 0,5 0 0 0 X 0,5 3,34 % 

Suma - - - - - - 15 100 % 

 

Tab. 13: Hodnocení příležitostí podniku (Vlastní zpracování) 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 Součet Váha 

O1 X 1 0,5 

 

 

0,5 1 0,5 3,5 23,33 % 

O2 0 X 0,5 1 1 0,5 3 20,00 % 

O3 0,5 0,5 X 1 0,5 0,5 3 20,00 % 

O4 0,5 0 0 X 0,5 0 1 6,67 % 

O5 0 0 0,5 0,5 X 0.5 1,5 10 % 

O6 0,5 0,5 0,5 1 0.5 X 3 20,00 % 

Suma - - - - - - 15 100 % 
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Tab. 14: Hodnocení hrozeb podniku (Vlastní zpracování) 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 Součet Váha 

H1 X 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2 13,33 % 

H2 1 X 1 0,5 1 0,5 4 26,67 % 

H3 0,5 0 X 0 0,5 0 1 6,67 % 

H4 0,5 0,5 1 X 0,5 0,5 3 20,00 % 

H5 0,5 0 0,5 0,5 X 0 1,5 10 % 

H6 0,5 0,5 1 0,5 1 X 3,5 23,33 % 

Suma - - - - - - 15 100 % 

 

V rámci vytvořených tabulek byly vybraný čtyři nejvýznamnější hlediska podle váhy. 

Ty jsou hodnoceny 1 - 5 dle vztahu, kdy 0 představuje žádný vztah a 5 velmi úzkou 

spojitost. U pozitivních vztahů užíváme kladné znaménko, pro negativní záporné. 

Tab. 15: Celkové hodnocení interních a externích faktorů (Vlastní zpracování) 

 interní faktory 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

ex
te

rn
í 

fa
k
to

ry
 

 S1 S3 S5 S6 Součet W1 W3 W4 W5 Součet 

O1 2 3 2 1 8 3 1 3 4 11 

O2 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 

O3 1 3 2 1 7 3 1 4 1 9 

O6 4 1 5 1 11 2 1 2 3 8 

 9 9 11 5 34 10 5 12 11 38 

T1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 5 - 1 - 2 - 1 - 1 - 5 

T2 - 2 - 2 - 3 -3 - 10 - 2 - 2 - 3 - 2 - 9 

T4 - 2 - 1 - 2 - 1 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 

T6 - 4 - 2 - 2 - 2 - 10 - 4 - 3 - 4 - 3 - 14 

Součet - 9 - 6 - 9 - 7 - 31 - 8 - 8 - 9 - 7 - 32 

 

Tab. 16: Vyhodnocení SWOT matice (Vlastní zpracování) 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti SO 34 WO 38 

Hrozby ST - 31 TW - 32 

Dle následujícího zjištění, můžeme říct, že se nejvíce vyplatí strategie MINI – MAXI 

(WO), kdy se zabýváme snižováním slabých stránek, tak abychom mohli využít 

příležitostí.  



 

 

64 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě zjištěných informací z vnějších a vnitřních analýz z předchozích části 

můžeme vytvořit marketingový plán. Tento plán by měl pomoci dosáhnout lepších 

výsledků a celkově vést ke splnění zvolených cílů. Optimální rozvržení finančních 

prostředků musí být zvoleno v závislosti na dostupných finančních prostředcích 

podniku. Tento plán je vytvořen na období jednoho roku od července 2017. 

4.1 Marketingová strategie a cíle  

Na základě výsledků SWOT analýzy, by podnik měl eliminovat své slabé stránky, které 

překážejí v naplňování cílů tak, aby mohl využít jednotlivých příležitostí. Strategie 

MINI – MAXI očekává obezřetný přístup a zlepšení postavení podniku na trhu výrobků. 

Zaměření se na zlepšení pozice společnosti vede k lepší schopnosti vzdorovat 

konkurenci a odstranění slabých stránek. Pro podnik otvírá současně příležitosti, jenž 

byly zjištěny v rámci SWOT analýzy. 

Hlavní segment zacílení pro návrhy a řešení marketingového planu pro potravinové 

doplňky na klouby, představují především ženy a také muži starší padesáti let. Na 

základě ČSÚ nacházíme v ČR celkem 4 027 143 osob.  Další dílčí skupinou jsou 

současně sportovci, osoby po těžkých úrazech a s nadváhou, kterých dle zjištěných 

statistik neustále přibývá. Na základě vykonaných analýz se budeme zabývat nejvíce 

marketingovou komunikací podniku vůči zákazníkům a okolí. V rámci tohoto plánu 

budeme vycházet dle SMART cílů, které byly stanoveny následovně. 

 Navýšení obratu podniku v segmentu potravinových produktů na klouby o 

10 % oproti roku 2016. Dle interních dokumentů to představuje navýšení obratu 

podniku o 800 tisíc Kč, kdy musíme navíc prodat přibližně 3 400 kusů produktů. 

Pro oslovení nových zákazníků budeme podnikat nové formy komunikace a 

podpory prodeje, které by měly vést k oslovení příslušné skupiny. Zvolené 

marketingové aktivity by měly být směřovány ke splnění tak, aby byly 
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vykonány nejpozději do konce června roku 2018. Pro dosažení hlavního cíle by 

měly dopomoci následující podcíle, které napomáhají i v rámci celého podniku. 

 Vytvoření větších balení a nových názvů produktů pro oslovení nových 

zákazníků. Nejlépe pomocí reprezentačních balíčků podniku a působivých názvů 

pro oživení mezi stávajícími zákazníky. 

 Zlepšení marketingové komunikace pomocí vytvoření internetové 

komunity. Těmito parametry zajistit lepší informovanost zákazníků a vetší 

povědomost o podniku a produktech mezi zákazníky. 

 Vytvoření věrnostního programu pro lékárníky pro vylepšení vztahů mezi 

prostředníky a podnikem tak, aby došlo k motivaci k vyšším prodejům. 

4.1 Doporučené oblasti změny 

4.1.1 Produkt 

Nabízené produkty v současné době nacházejí uspokojující míru svých odběratelů tak, 

aby podnik mohl spolehlivě podnikat. Cílem v oblasti produktového portfolia je navýšit 

velikost balení dle SWOT analýzy a případně změnit názvy produktů. Potravinové 

produkty jsou zaměřeny zejména pro ženy a muže starší padesáti let, společně se 

sportovci, osobami s nadváhou a po těžkých úrazech.  

Z pohledu velikosti balení by mohlo dojít k zvětšení objemu obalů nebo prodávání v 

rozsáhlejších baleních. Dárkové balení zpravidla vyvolává u lidí větší chuť k utrácení. 

Vidím zde možnost vytvoření společných balíčků produktů Silvita, které by mohly mít 

název – Vše pro Vaše klouby a zdraví nebo Silvita box podpora vašeho zdraví a kloubů. 

Tento doupack by mohl obsahovat Hyalgel Forte 1000 ml balení a dárek 100 ml 

Hyalgel Mazání na kluby, jenž se aplikuje na pokožku. Další možností by mohlo být 

dvojité balení Hyalgel Plus a Lecitin pro podporu srdce a cév. Obsahem by nebyly jen 

samotné produkty, ale i informace k podpoře účinnosti těchto výrobků a správné stravě. 

Náklady na vytvoření jednoho balení designu byly stanoveny na 2 199,-Kč (44). 

Při vytváření nových názvů u stávajících produktů musíme dbát na snadné rozlišení pro 

zákazníka. Pro rozpoznání nejlépe zanechat hlavní název Hyalgel. Jednotlivé nové 



 

 

66 

 

produkty by se mohly následně jmenovat Hyalgel  komplex pro vaše klouby, Hyalgel fit 

pro muže nebo Hyalgel slim pro ženy. Rozšíření portfolia pro veškeré věkové skupiny, 

by rovněž mohlo přispět k určitému zvýšení zájmu. Pro odlišení od konkurence je nutné 

zdůrazňovat formu sirupu u produktu Hyalgel. Tato forma nachází mezi konkurencí 

příznivé postavení a zákazník o ní projevuje zájem. Pro produkt Hyalgel se rovněž 

nabízí i jiná forma přípravku jako je prášek nebo tablety. V rámci toho, že čím dál více 

dochází k upřednostňování těchto forem, by měl podnik zvážit, zda se neubírat i tímto 

směrem. 

4.1.2 Cena 

Při vytváření cenové politiky musí podnik vycházet ze základů své podnikatelské 

filozofie a získaných zkušeností z trhu. Cílem cenové politiky podniku je udržení 

stávajících cen. Formování ceny patří mezi jednu z nejdůležitějších složek podnikání. 

Při jejím vytváření je nutné dbát na náklady, marži produktu a okolní konkurenci tak, 

aby produkt mohl být dostatečně atraktivní pro zákazníka. V důsledku správného 

vyhodnocení musí následně dojít ke shodě mezi hodnotou, kterou požaduje zákazník a 

ekonomickým cílem podniku. 

Společnosti Silvita bych nedoporučoval snižovat ceny pod současně nastavenou 

hodnotu, ale spíše dbát na kvalitu produktu a celkovou spokojenost zákazníků. U 

zakázkové výroby cenu tvořit individuálně, kdy bude přičtena potřebná marže na 

základě nákladů na materiál a odvedené práce. Pokud by podnik zvolil strategii 

zvyšování cen, tak by mohl výrazněji podpořit možnosti slevových akcí. Tato varianta 

se pro podnik jeví jako přívětivější a vede k vyšším ziskům. Loajálního zákazníka 

neodradí 10% navýšení ceny, pokud produkt nakupuje pravidelně a vytvořil si k němu 

určitý vztah.  

4.1.3 Distribuce 

V oblasti distribuce podnik v současné době nemá téměř žádné problémy. Především 

z hlediska efektivního řízení a z pohledu dodání k danému zákazníkovi či distributorovi. 

Cílem v této oblasti je udržet stávající postavení a případně proniknout do nových 

zahraničních trhů. Komunikace v rámci těchto cest na území České republiky je na 
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dostatečné úrovni a celý systém funguje spolehlivě. Přesto je však nutné dbát důraz na 

spolupráci s řetězci, tak aby byla pro obě strany co nejvíce prospěšná. 

Pro zvýšení množství zakázek se nabízí vyzkoušení zahraničních trhů, a to především 

Polska, Rakouska nebo Slovinska. Pro veškeré tyto oblasti platí, že by bylo potřeba 

najmout alespoň jednoho obchodního zástupce se zkušenostmi v zahraničí a s 

dostatečnou jazykovou výbavou. Legislativa ve státech Evropské unie je podobná, proto 

by spíše zaleželo na tom, jak jednotlivé výrobky zaujmou potencionální klienty. 

Strategie rozšíření však vyžaduje dlouhodobější plánování vedení podniku. Obchodní 

zástupce by musel najít nové distribuční kanály, kterým by prezentoval produkty Silvita 

a navázal nové obchodní kontakty. Navýšení množství zakázek by mělo přispět k 

vyšším obratům a ziskům. Tento krok však vyžaduje rozhodnutí majitelů a pro podnik 

by znamenal významný posun.  

4.1.4 Komunikace 

V rámci komunikace se zákazníkem podnik musí dbát nejen na potravinové doplňky 

stravy, ale i na další výrobky společnosti. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby 

přinesly společnosti komunikační a finanční přínos. 

Aktivita 1 – úprava webových stránek s vytvořením blogu  

Vizuální vzhled webových stránek neplní pouze samotný design, ale i praktická 

funkčnost stránek, která by se dala určitými kroky zlepšit. Zde navrhuji určitá 

doporučení: 

 přidání výrazné ikony u hlavní stránky k přesunu na internetový e-shop tak, aby 

zákazník nemusel procházet přes několik kroků, 

 vytvoření vyhledávacího formuláře pro rychlejší přístup k dané položce, 

 synchronizace designu e-shopu se stránkami společnosti, 

 vytvoření položky často kladených otázek neboli FAQ, 

 propojení stránky s profilem na Facebooku na produkt Hyalgel s nově 

vytvořenými stránkami společnosti, 

 doplnění získaných certifikátů a ocenění v záložce „O nás“ a z pohledu 

přívětivosti doplnit polskou a německou verzi stránek. 
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K budování důvěry a sdílení svých myšlenek, názorů a poznatků z daného tématu se 

nabízí firemní blog. Tato forma funguje jako vhodný druh komunikace mezi prodejcem 

a zákazníkem. Jednotlivé články nabízí pro menší firmy jednu z dostupnějších forem 

komunikace, kdy podniku přidá určitou lidskou tvář.  

Na blogu by se mohly nacházet odborné informace o zdravém životním stylu. 

Zpravodajské informace o kosmetice, kloubní výživě, artróze u lidí i zvířat, doporučení 

k cvičení nebo novinkách z prostředí podniku. Vhodné vložení klíčových slov do 

obsahu, významně zvýší šanci na jejich běžné vyhledání. Komunikační interakce by 

měla být propojena s facebookovými stránkami. Nejčastější způsob odezvy vidíme 

pomocí komentářů pod jednotlivými články, které nám přináší zpětnou vazbu a 

informace o zájmu spotřebitelů. Z pohledu vytváření článků stačí v první fázi jeden 

zaměstnanec, který by přidával obsah alespoň dvakrát týdně. Uvolněné náklady na 

jednotlivé úpravy byly určeny na 30 000,- Kč.  

Hlavní výhody blogu spočívají v: 

 vylepšení obrazu podniku a vzdělávání veřejnosti, 

 vzájemná interakce se zákazníky pomocí komentářů, 

 spolupráce s jinými blogy pomocí zpětných odkazů,  

 podpora značky a důvěry zákazníka, 

 základ pro sdílení na sociální sítě. 

Aktivita 2 – bannerová reklama pomocí CPT (Seznam Sklik) 

Velmi populárním nástrojem k hledání zákazníka jsou v dnešní době tzv. cost per 

thousand neboli CPT reklamy. Tato forma existuje na principu, kdy podnik platí za tisíc 

zobrazení reklamních prvků. Nejlepší možností, jak lze kampaň zacílit, je pomocí 

konkrétní cílové skupiny z pohledu většího dosahu. Na českém trhu se jeví jako nejlepší 

varianta Sklik od Seznamu, jelikož na rozdíl od Google AdWords nezakazuje tuto 

formu reklamy. Z hlediska náročnosti tato forma reklamy je velice jednoduchá a 

v dlouhodobém charakteru s ní můžeme velmi dobře pracovat a upravovat pro další 

kampaně. 
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Tab. 17: CPT bannerová reklama Seznam.cz (Vlastní zpracování dle 45) 

 

Z pohledu firmy patří mezi nejdůležitější měsíce roku začátek jara a konec roku, kdy 

zákazníci nakupují produkty nejčastěji. V závislosti na výsledcích měsíčních statistik, je 

nutné přizpůsobit cenové náklady tak, aby to bylo pro podnik co nejvíce efektivní. 

Hlavní výhody CPT reklamy jsou především v: 

 flexibilitě nákladů, 

 velký počet zobrazení, 

 vysoká spolehlivost zacílení dané akce, 

 jednoduché měření účinnosti dle zpětné vazby. 

 

Server Homepage Seznam.cz 

www.seznam.cz 

Proženy.cz  

www.prozeny.cz 

Reklama Homepage – Wallpaper 

floating 

Proženy – Leaderboard 

Počet týdnů 2 2 

Cenový model Zobrazení za 1000 impresí Zobrazení za 1000 impresí 

CPT – cena za tisíc 

zobrazení 

110,- Kč 105,- Kč 

Termín Listopad 1. 8. 17 – 14. 8. 17 

Prosinec 1. 9. 17 – 14. 9. 17 

Duben 1. 4. 18 – 14. 4. 18 

Listopad 15. 8. 17 – 28. 8. 17 

Prosinec 15. 9. 17 – 28. 9. 17 

Duben 15. 4. 18 – 28. 4. 18 

Zobrazení za jeden 

týden 

143 000 zobrazení 186 000 zobrazení 

Celková cena po 

zvýhodnění 

15 000,- Kč – 3750,- Kč =  

11 250,- Kč / týden 

20 500,- Kč – 6150,- Kč =  

14 350,- Kč / týden 
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Aktivita 3 – Newsletter 

Vytvoření bannerové nebo produktové pozice ve zpravodajských letácích nabízí 

newsletter. Největší pharmaceutický eshop Lékárna.cz nabízí pozici ve svém letáku, 

který odesílá dvakrát týdně. Cílová skupina s velkou pravděpodobností prohlíží 

propagační materiály. Dosah těchto newsletterů je přibližně 300 tisíc e-mailů s vysokou 

open rate až 10 %. Cena se liší dle pozice a velikosti rozesílky, kdy přívětivější pozice 

stojí 7000,- Kč dle interní nabídky podniku. 

Aktivita 4 – Založení stránek firmy na Facebooku 

V současné moderní době, kdy sociální media nabírají na důležitosti, nachází Facebook 

a další podobné sítě stále vetší význam. V České republice má facebookový účet 

přibližně 4,5 milionu Čechů, z toho na něm stráví každý den 76 % všech uživatelů (46). 

Společnost Silvita, s.r.o. v současné době nemá vytvořený firemní profil ke komunikaci 

podniku. Podnik vytvořil pouze stránku pro produkt Hyalgel, ve kterém publikuje akční 

nabídky během roku. Pro získání střední a mladší skupiny nakupujících, by ho bylo 

vhodné vytvořit a začlenit tyto mladší klienty. Z pohledu zapojení se nabízí vytváření 

různých soutěží, kdy zájemce o předmět či produkt musí v rámci podmínek sdílet na 

svoji hlavní stránce daný příspěvek. Další možností je zavedení podmínky za účelem 

zařazení mezi oblíbené stránky. Jednotlivé výherní ceny nemusí být nastaveny vysoko. 

Správným směrem stačí upoutat zákazníka pomocí drobných předmětů nebo poukazů. 

 Pro udržení zájmu musíme nepřetržitě pracovat s uživateli pomocí kvalitního a 

zajímavého obsahu. Jako základ by měl sloužit odborný text a obrázky z blogu s 

dostatečnou přidanou informační hodnotou pro čtenáře. Celkově tím pomůžeme zapojit 

a oslovit potencionální zákazníky a tím navýšit jejich budoucí nákupy. Další možností 

je rozšíření mezi uživatele pomocí placené formy reklamy PPC či CPM pro lepší 

konverzi a vyšší propagaci. 

Aktivita 5 – Vytvoření věrnostního programu pro lékárníky 

Z pohledu osobního prodeje výrobků je důležité prezentovat výrobky farmaceutickým 

asistentem či lékárníkem. Tyto osoby informují o potravinových doplňcích a jsou 
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hlavním prostředníkem při napomáhání o výběru produktu. Pro motivaci k vyšším 

prodejům, by společnost Silvita mohla vytvořit podpůrný věrnostní program na rok 

2018. Tento nástroj by měl motivovat lékárníky k doporučení podnikových výrobků. 

Jedná se o způsob, kdy obdarovaný, v tomto případě lékárník, sbírá body za prodeje, na 

jejímž základě při určitém počtu bodů dostane od společnosti dárek. Z hlediska odměn 

lze tento sortiment ročně obměňovat, což vede k vytváření lepších vztahů. Náklady na 

vytvoření kartiček a zakoupení jednotlivých věrnostních cen byly stanoveny na 50 000,- 

Kč. Na následujících obrázcích byl navržen přibližný design a obsah kartičky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Návrh věrnostního programu pro podnik část 1 (Vlastní zpracování) 

 

Obr. 16: Návrh věrnostního programu pro podnik část 2 (Vlastní zpracování) 
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Obr. 17: Návrh věrnostního programu pro podnik část 3 (Vlastní zpracování) 

 

Obr. 18: Návrh věrnostního programu pro podnik část 4 (Vlastní zpracování) 

Aktivita 6 – Televizní kampaň Šlágr TV 

V rámci držení se klasické reklamy, se nabízí využití reklamy na oblíbené 

československé lidové stanici Šlágr TV. Tento kanál nabízí divákovi zábavné pořady a 

to nejčastěji v podobě české a slovenské lidové muziky. Televizní kanál, který 

navštěvují především starší věkové skupiny 35 let a více, představuje ideální sektor pro 

produkt Hyalgel. Televizi zastupuje společnost Atmedia, která nabízí denní dosah pro 

okolo sto tisíc diváků. 
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Při tvoření samotné reklamy je nutné znát pozici výrobku na trhu. V rámci toho nejprve 

vytvořit slogan a zdůraznit v něm klíčový přínos pro zákazníka. Kreativita při tvoření 

samotné reklamy může být použita i pomocí příběhu ze života. K upoutání zákazníkovi 

pozornosti využít veškeré prvky, které zdůrazní kvality produktu a původ českého 

výrobku. 

Tab. 18: Parametry kampaně pro Šlágr TV (Vlastní zpracování dle 47) 

Měřítko kampaně Navrhovaný údaj Poznámka 

Celková doba 2 týdny  Dostatečná doba 

k zapůsobení na zákazníka 

Termín zacílení 12. – 25. 2. 2018 Zimní období, vyšší počet 

sledujících u TV 

Cena za spot Šlágr TV 9000,- Kč Dle obchodních podmínek 

roku 2017 

Výrobce spotu OIK TV Úspora nákladů 

Cena na výrobu spotu 5000 + 3088,- Kč Cena na základě ceníku 

internetové televize (48) 

Sezónní koeficient spotu 0,85 Pro měsíc únor 

Stopážový koeficient 0,9 Za 20 sec. spot 

Cena za reklamu  6885 x 14 = 96 390,- Kč Vynaložené náklady na 

dvoutýdenní reklamu  

 

Aktivita 7 – Spolupráce se známou osobností 

Z pohledu dlouhodobějších záměrů, tak abychom získali vyšší důvěru klientů, je vhodné 

spojit podnik s konkrétní známou tváří. Celebrity branding může snadno přitáhnout 

vyšší pozornost a dlouhodobě formovat postavení společnosti. Z pohledu celebrity 

musíme najít takovou, která bude odpovídat starší cílové skupině zákazníků. Současně 

se bude jednat o zástupce sportovního nebo zábavného odvětví se správným přístupem 

k zdravému životnímu stylu. 

Pro společnosti Silvita, s.r.o. by bylo vhodné navázat spolupráci s regionálními 

sportovci spjatými s Pardubickým krajem. Nejprve by bylo vhodné se zaměřit na menší 

sporty jako triatlon, crossfit, jezdectví, vodní slalom nebo atletiku. Pro tyto kategorie se 
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jeví jako možný kandidát ultramaratonec Radek Brunner, kajakářka Štěpánka 

Hilgertová nebo žokej Josef Váňa. Další skupinou jsou odborníci na lidský aparát, kteří 

mají znalost s dlouhodobou léčbou pohybového aparátu a mohou prezentovat zejména 

potravinové produkty jako Hyalgel. Nabízí se zapojení těchto osob v rámci 

internetových stránek pomocí odborných článků, fotografií na webu a dalších aktivit. 

Tyto osoby by mohli být na letácích uvnitř lékáren či čekáren u doktora s doporučením 

pro nákup produktu podniku. Celkový rozpočet na tuto formu propagace je stanoven ve 

výši 200 000,- Kč. 

4.1.5 Akční plán 

Plán činností v rámci marketingových plánů pro firmu Silvita, s.r.o. bude obsahovat 

následující aktivity. 

Tab. 19: Plánované aktivity v letech 2017-2018 (Vlastní zpracování) 

 2017 2018  

Aktivity 
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 Odpovědnost 

Úprava webových stránek              Ext. pracovník 

Reklama CPT             Majitel 

Věrnostní program             Zaměstnanec 

Newsletter             Zaměstnanec 

Věrnostní program             Majitel 

Tvorba reklamního spotu             Ext. pracovník 

Reklama TV             Majitel 

Založení FB stránek             Majitel 

Publikování článků na blog             Zaměstnanec 

Vytvoření balíčku produktů             Zaměstnanec 

4.1.6 Ekonomické zhodnocení 

Pro vymezené časové období byla stanovena částka na marketingový plán pro 

komunikaci a další aktivity na 700 000,- Kč. Celkové množství nákladů na propagaci se 

pohybuje zpravidla nad 1,5 mil. Kč, kdy podnik reaguje vždy během roku na základě 
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množství objednávek a dalších akčních příležitostí. Jednotlivé částky byly stanoveny na 

základě ceníků dle příslušných stránek nebo na základě interních podnikových nabídek 

z minulého roku. 

Tab. 20: Rozpočet marketingových akcí (Vlastní zpracování) 

Marketingová aktivita Jednotlivé náklady Časový plán  

CPT reklama 6 x 25 600,- Kč listopad, prosinec, duben  

Newsletter 4 x 28 000,- Kč srpen, leden, duben, květen 

v rozsahu 4x za měsíc 

  
Vytvoření reklamního spotu 8 088,- Kč červenec 

Grafické úpravy webových stránek 30 000,- Kč září – listopad 

Vytvoření a design balíčku produktů 4 398,- Kč srpen, září 

Reklama TV 96 390,- Kč únor 

Tvorba věrnostního program 50 000,- Kč srpen a září 

Náklady na celebrity branding 200 000,- Kč září 

Celkové náklady 654 476,- Kč  

 

Na základě předpokládaných změn očekáváme celkové náklady ve výši 654 476,- Kč. 

Nejvíce nákladnou položkou jsou náklady na celebrity branding a CPT reklamu. 

Celkový dopad na obrat potravinových produktů podniku, je očekáván nejméně 4% 

nárůst pro druhý půlrok 2017 a následující půlrok očekáváme mírné 6% navýšení. 

Očekávaná návratnost 

V rámci změn je nutné zjistit návratnost realizovaných investic. Obrat podniku 

v minulém roce u potravinových doplňků stravy činil necelých 8 mil. Kč. V rámci 

našeho cíle očekáváme 10% nárůst obratu u potravinových produktů na klouby. Pro rok 

2017 se dle podniku očekává obrat ve výši 8,5 mil. Kč. Následující rok 2018 se 

předpokládá postupný nárůst obratu na 9  mil. Kč v tomto odvětví. Jednotlivé náklady 

na realizované změny by měly být pokryty až během druhého půlroku. Mírně pozitivní 

předpověď očekává následující návratnost. 
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Tab. 21: Očekávaná návratnost marketingových aktivit (Vlastní zpracování) 

Předpokládaný 

následek změn 

Obrat po uskutečnění 

změny 

Návratnost 

2017 - 4% 8 840 000,- Kč -  314 476,- Kč 

2018 - 6% 9 540 000,- Kč +  225 524,- Kč 

V důsledku toho, že ke konci roku pro podnik nejvíce přibývají zakázky, lze očekávat i 

větší návratnost investice. Tato marketingová strategie je nastavena bez dalších akčních 

marketingových nákladů, které v této předpokládané návratnosti nebyly zobrazeny. 

Návratnost marketingové komunikace je nastavena pouze na tento segment, i když 

očekáváme dopad na celý podnik. 

4.1.7 Kontrolní mechanismy 

Poslední velmi významnou fází marketingového plánování je kontrola, která dohlíží na 

dodržování rozpočtu a dosazování zvolených cílů. Nejdůležitější vypovídající hodnotu 

bude přinášet komplexní informační systém QI, který podnik využívá, při zpracování 

veškerých informací. Tento elastický systém je provázaný s účetním systémem a přináší 

společnosti různé spektrum informací. Tyto data společnost vyhodnocuje a na základě 

jejich důležitosti analyzuje k  řízení organizace. Tento proces je nutné vykonávat 

alespoň jednou za měsíc. Na základě toho budeme moci kontrolovat průběh 

marketingového plánu tak, abychom mohli včas reagovat na jednotlivé výstupy. Změny 

budou potřeba nejen ve velikosti jednotlivých nákladů na dané typy komunikace, ale i 

uskutečněných nákupech, upravení cílové skupiny či klíčových slov. Z pohledu ročních 

kontrol využijeme finanční analýzu, ve které nalezneme výsledky tržeb, a tím i celkové 

prodeje. 

Z hlediska internetové kontroly zobrazení stránek se jeví jako nejlepší nástroj Google 

Analytics. Tento systém umožní získat statistická data z jednotlivých webových stránek 

s chováním uživatelů, konverze a další data. Velice příznivé prostředí používá mnoho 

podniků, kdy můžeme kombinovat tyto data i s vlastními zdroji. Výsledkem by mělo 

být splnění zvolených cílů, ve prospěch společnosti a zlepšené pozice na trhu. Tato 

kontrola by měla probíhat vždy po uskutečnění dané komunikace. 
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ZÁVĚR  

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit konkrétní marketingový plán pro 

podnikatelský subjekt Silvita, s.r.o. Tento plán by měl podniku přinést odlišný pohled 

na marketing a nová doporučení, která by měla přispět k lepšímu uplatnění na trhu 

výrobků. Současně navrhnout změny pro oblast potravinových doplňků na klouby. 

Celá bakalářská práce je rozdělena na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. 

V úvodní části práce došlo nejprve k stanovení cílů a metod bakalářské práce. 

Teoretická část vymezuje potřebné teoretické poznatky získané z odborné literatury a 

postup tvoření marketingového plánu. Analytická část byla orientována na analýzu 

vnějšího a vnitřního okolí pomocí nástrojů jako je PEST analýza, Porterův model nebo 

marketingový mix. Na základě těchto výsledků došlo k sestavení SWOT analýzy. 

Příslušné výsledky upozorňují na místa, na která by se měla společnost pro celkové 

zlepšení orientovat. V poslední návrhové části je vytvořen konkrétní marketingový plán 

pro podnik Silvita, s.r.o. na období jednoho roku. Tento plán vychází ze získaných 

podkladů a je navržen v rámci možností podniku. Snaží se o odstranění současných 

nedostatků a o zlepšení pozice podniku na trhu, včetně realizace většího množství 

obchodů. V rámci toho byly navrženy jednotlivé marketingové aktivity, které 

předpokládají návratnost vložených peněžních prostředků. Nedílnou součástí je i 

kontrola, kdy dochází k vyhodnocení a optimalizaci vytýčených cílů. 

Na základě vyhodnocení analýz, se tento trh jeví jako velice perspektivní, zejména 

z pohledu neustále přibývajících zákazníků v cílové skupině osob starších padesáti let. 

Pro rychlejší rozvoj podniku bych doporučoval oslovit nové zákazníky pomocí 

modernějších marketingových aktivit.  Dále se také zaměřit na kvalitu produktů a 

loajalitu zákazníků. Toho lze dosáhnout pomocí účelně zvolených strategií se správně 

zvoleným akčním plánem, který byl navržen s potřebnými náklady na realizaci. Veškerá 

tato snaha by měla vést k  realizaci nových zakázek a tím ke zvýšení obratu podniku. 

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucí této práce paní doc. PhDr. Ivetě Šimberové, 

Ph.D. a řediteli firmy Silvita, s.r.o. Ing. Martinu Chudému. 
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