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Úvod 
 

V posledních letech dochází k nárůstu HDP v České republice. Důležitou 

konsekvencí je zvyšování kupní síly obyvatelstva, což se projevuje ve zvýšené poptávce 

po statcích, které nepatří k základním životním potřebám.  Poukázat lze například na 

vývoj průměrné mzdy v České republice: ve 4. čtvrtletí 2007 činila průměrná hrubá 

měsíční nominální mzda 23 435 Kč1, což je v meziročním srovnání více o 6,8 %. Reálná 

mzda vzrostla ve stejném období o 1,9 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda 

zvýšila o 6,7 %, v nepodnikatelské sféře o 7,1 %. 

Mnohé ze skupin obyvatelstva tak mají oproti minulým létům prostředky na nákup 

dříve nemyslitelných produktů, k nimž patří rovněž nealkoholické energetické nápoje. 

Zatímco dříve byl nápoj Red Bull populární zejména ve specifických subkulturách, 

v současnosti je známý a konzumovaný ve většinové mainstreamové společnosti.  

Současná cílová skupina firmy Red Bull v České republice mnohem širší a pestřejší a 

vyžaduje nový přístup. Proto se v této práci budu věnovat marketingovému řízení firmy 

Red Bull v České republice a možnostem managementu firmy Red Bull těmto výzvám 

dostát.  

Práce má samozřejmě také širší přesah, který míří k obecnému významu marketingu pro 

firmy počátku třetího milénia. Firmy by si právě nyní měly uvědomit, zda jejich 

marketing je efektivní a zároveň znovu promyslet svoji marketingovou a komunikační 

strategii. Je nesporné, že v současnosti, kdy na každého spotřebitele dennodenně „útočí“ 

tisíce marketingových sdělení2, se stává pro firmy nutností oslovit a komunikovat se 

zákazníky efektivněji – pokud možno měřitelně efektivněji.3  

                                                 
1 Průměrná mzda: dostupné na: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz030608.doc 
2 V České republice se uskuteční jeden reklamní zásah za minutu (v USA činí tento koeficient 1,5) – 
zdroj: Prezentace společnosti Tanagra, s.r.o., na téma:  Jak se buduje značka s diferenciací oproti 
konkurenci 
3 Marketing a internet: dostupné na:  
http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=2555  
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1   Vymezení problému a cíle práce 

 
 
 

Vymezení problému  
 

Téma své diplomové práce „Návrh na zlepšení marketingového řízení společnosti 

Red Bull, s.r.o.“, jsem si vybrala ze dvou důvodů. Prvním motivem pro výběr této 

společnosti jako jádra mé práce je skutečnost, že jsem v ní dva roky působila. 

Diplomová práce mně tedy nabízí možnost zúročit prakticky získané poznatky a 

konfrontovat je s teorií. Druhým důvodem je specifičnost firemní kultury společnosti 

Red Bull, která činí firmu z hlediska výzkumu marketingu zajímavou.  Firma používá 

neotřelé strategie, metody a odlišuje se tak od jiných společností.   

 

Obecně se dá říci, že jakákoli firma může produkovat skvělý výrobek, po kterém je 

veliká poptávka, ale pokud jej neodliší od konkurence, může stejně rychle, jako vznikl, 

také zaniknout. Ke zvýraznění produktu slouží nejlépe marketing. 

 

Produkt ve své věcné podobě dávno není tím, co tvoří esenciální složku obchodu. Jistě 

představuje jeho primární část, ale v současné době, která je přesycená velkým 

množstvím produktů, by se tyto výrobky neprodaly, kdyby za nimi nestálo něco víc. A 

tím je již zmiňovaný „kvalitně dělaný“ marketing. Marketing není nic tajuplného, 

nepředstavuje alchymii. Jedná se o střízlivou oblast podnikatelské činnosti, jejíž výkon 

se může a měl by se řídit racionálními zásadami.  

 

Pro oblast marketingu jsem se rozhodla, protože mi tato problematika připadá 

velice zajímavá a do budoucna v mnoha oborech i nezbytná. Navrhnout společnosti jako 

je Red Bull nějaké doporučení právě pro oblast marketingu je pro mě výzvou. Což 

potvrzuje i marketingový fenomén Sergio Zyman, a to nejen ve svých publikacích 

„Konec marketingu, jak jsme doposud znali“ říká, že co zní pro mnohé až příliš 

radikálně, možná až apokalypticky, může ale ve skutečnosti znamenat výzvu. Je jasné, 

že marketing neustále prochází změnami, a s ním i komunikační mix jako jeho nedílná 

složka. „Pokud si myslíte, že marketing je totéž jako udělat pár nepřehlédnutelných 
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reklam a čas od času popíchnout zvýšení prodeje slevami a nějakou tou propagační akcí, 

je to váš konec. Nikdy nedosáhnete úspěchu. Ve většině firem je dnes marketing 

neúčinný, a proto je považován za vyloženě nepodstatnou činnost. Mnozí marketéři a 

jejich šéfové si to možná nebudou chtít připustit, avšak stačí se jen podívat na to, co 

dělají. Kdykoli dojde na rozpočtová omezení, marketing je jednou z prvních věcí, které 

se seškrtávají.“ 4 

 

Cíl práce 

 

Cílem mé diplomové práce je předložit společnosti Red Bull ČR, s.r.o. návrh 

na zlepšení marketingového řízení a součastně tím i samotné zkvalitnění 

marketingového mixu jako takového. 

 

Přestože má společnost Red Bull na celém světě velké množství konkurentů, stále si 

zachovává vedoucí postavení na trhu s energetickými nápoji. Nejinak je tomu i v České 

republice, i když právě na našem trhu musí Red Bull čelit potenciálním hrozbám ze 

strany levnějších konkurentů. 

Práce se bude zabývat významem marketingu ve firmě, jeho obsahem a dále specifikuje, 

co je marketingový mix a tzv. „4P“, které podrobně zkoumají jednotlivé složky tohoto 

mixu, a v neposlední řadě bude řečeno, co je to spokojený zákazník, který je 

v marketingu tím nejdůležitějším. 

Vzhledem k tomu, že moje diplomová práce navazuje na bakalářskou práci 

(KOBZOVÁ, L. Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red Bull. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2006. 65 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Jiří Petráš.), bude reflektovat výsledky výzkumu z bakalářské práce 

s důrazem na studenty. Pro společnost Red Bull představují jednu z hlavních cílových 

skupin právě studenti. Firmě nejde jen o vytváření loajality studentů k energetickému 

nápoji, produktu společnosti, ale zejména o získávání nových konzumentů a zvyšování 

povědomí o značce a výhodách tohoto energetického nápoje.  

                                                 
4 ZYMAN, Sergio. Konec reklamy, jak jsme ji dosud znali. [z anglického originálu .. přeložila Irena 
Grusová]. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2004. 12 s. ISBN 80-7261-107-0.  
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2 Teoretické předpoklady vedoucí ke zkvalitnění 

 marketingového řízení firmy 
 
 
 

Cílem druhé kapitoly je poskytnout poznatky a vodítka pro oblast marketingu. 

V úvodní části budou představeny teoretické poznatky, z nichž práce vychází. 

V souladu s cíli práce tak bude pomocí relevantní sekundární literatury pojednáno 

především o základních pojmech marketingu (například trh, konkurence, tržní prostor 

atd.), o významu marketingu pro firmu a o obsahu marketingového mixu a jeho 

položek.  

2.1 Marketing 
 

Hlavním úkolem marketingu je uspokojení požadavků (hmotných i nehmotných) 

zákazníka.5 Většina příležitostných zákazníků si však vůbec neuvědomuje fakt, že 

takové požadavky má. Tyto požadavky se musí „probudit“ předtím, než si zákazník 

uvědomí, že potřebuje nebo chce to, co mu nabízíme. Toto pravidlo platí v tom případě, 

když je marketingová firma v předstihu před zákazníkem při odhadování jeho 

budoucích požadavků. Součástí poslání marketingu proto je vymýšlení komunikačních 

programů, které transformují potřeby a přání do požadavků, které čekají na své 

uspokojení. 

Uspokojování požadavků zákazníků je hlavní složkou úkolů marketingu. Mezi 

mnoha definicemi marketingu lze vidět diametrální rozdíl mezi sociálním a 

manažerským přístupem marketingu. Sociální definice poukazují na roli marketingu ve 

společnosti. Jedna z nich říká, že úlohou marketingu je „poskytovat vyšší životní 

standard“. Našemu výkladu vyhovuje tato sociální definice: 

„Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí 

a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotových produktů a 

služeb s ostatními.“6 

                                                 
5 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. 6 s. ISBN 80-251-1273 – X. 
6 KOTLER, P. Marketing, management – analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria 
Publishing. 1991. 24 s. ISBN 80-85605-08-2. 
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Další definici marketingu uvedla americká marketingová asociace: Marketing 

(management) je proces plánování a implementace koncepcí, cen, propagace a 

distribuce idejí, zboží a služeb pro vytváření směn, které uspokojují cíle jednotlivců 

organizací.“7 

2.2 Cílové trhy a segmentace  

 

Prodejci mohou jen zřídka uspokojovat kohokoli na širokém trhu. Ne každý z nás 

má v oblibě šumivé nápoje, hotelové pokoje, restaurace, sportovní automobily, vysoké 

školy nebo filmy. Proto stojí prodejci často před problémem tržní segmentace.8 Usilují 

o to, aby identifikovali takové skupiny zákazníků, jejichž potřeb a přání jsou do značné 

míry shodné. Marketingoví manažeři musejí přitom rozhodnout, který segment 

představuje největší tržní příležitost, tj. který umožní nejefektivněji uspokojovat tržní 

poptávku. 

 Pro každý vybraný segment musí firma vyvinout tržní nabídku, kterou je potom třeba 

umístit v povědomí potenciálních zákazníků jako důležitý užitek. 

Tradičně byly „trhy“ chápány jako místo, kde se setkávají prodejci a kupující, aby si 

mohli navzájem vyměňovat své zboží. Ekonomové popisují nyní trhy jako soubory 

kupujících a prodávajících, které se podílejí na transakcích určitých skupin nebo tříd 

produktů. Ale marketingoví manažeři vnímají, že prodejci vytvářejí různá odvětví, a 

naopak že trhy vytvářejí kupující. Obchodníci používají pojem trhy hovorově, aby 

označili různá seskupení zákazníků. Hovoří o trzích potřeb, výrobkových, 

demografických a geografických, nebo používají širší pojetí k označení trhu voličů, trhu 

pracujících a trhu sponzorů. 

 Všechny moderní ekonomiky oplývají trhy. Výrobci vstupují na trhy zdrojů, kupující 

zdroje přeměňují ve zboží a služby. Spotřebitelé prodávají svou práci, za kterou 

dostávají peníze, těmi pak platí za zboží a služby, které se kupují. Vláda používá příjmy 

z daní na koupi zboží z trhu zdrojů, trhu výrobců a trhu zprostředkovatelů. Nakoupené 

zboží a služby používá pro zabezpečení veřejně prospěšných služeb. Ekonomika každé 

země i celosvětová ekonomika se sestávají z komplexních, vzájemně se ovlivňujících 

souborů trhů, které jsou propojeny prostřednictvím procesů směny. 

                                                 
7 KOTLER, P. Marketing, management – analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria 
Publishing. 1991. 24 s.  ISBN 80-85605-08-2. 
8 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. 18 s. ISBN 80-251-1273 – X. 
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V současnosti rozeznáváme tržní místo a tržní prostor. Tržní místo je fyzický prostor, 

například v supermarketu. Tržní prostor je digitální, například ten, který se používá při 

nakupování pomocí internetu. 

 

 
Obr. 2.1: Jednotlivé kroky procesu cílového marketingu 

Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 
 

Segmentace – proces rozdělení většího trhu do menších částí sdílených jednu nebo více 

významných společných vlastností. 

Segmentační proměnné – proměnné, které rozdělí celkový trh na víceméně homogenní 

skupiny, z nichž každá má rozdílné potřeby a požadavky. 

Umístění produktu (positioning) – vytvoření marketingové strategie usilující o 

ovlivnění toho, jak konkrétní tržní segment vnímá produkt nebo službu ve srovnání 

s nabídkou konkurence.9 

 
 

                                                 
9 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. 192 s. ISBN 80-251-1273 – X. 
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2.3 Marketingové prostředí  
 

V tržním prostředí působí vedle konkurence ještě řada dalších sil. Marketingové 

prostředí zahrnuje tzv. operační prostředí a makroprostředí.10 

Operační prostředí zahrnuje účastníky, kteří se bezprostředně podílejí na 

produkování, distribuování a propagování nabídky. Mezi hlavní účastníky patří firmy, 

dodavatelé, distributoři, dealeři a cíloví zákazníci. Mezi dodavatele zahrnujeme 

dodavatele materiálů, služeb (například marketingové poradce, reklamní agentury, 

peněžní a pojišťovací společnosti, přepravní a telekomunikační společnosti). Do 

skupiny distributorů a dealerů rovněž patří obchodní zástupci, brokeři a další skupiny 

aktérů, kteří se podílejí na vyhledávání zákazníků a na prodej. 

 

 Makroprostředí zahrnuje pět komponentů: 

1. demografické prostředí 

2. ekonomické prostředí 

3. technologické prostředí 

4. politicko-legislativní prostředí 

5. sociálně- kulturní prostředí 

 

Tyto složky makroprostředí výrazným způsobem ovlivňují aktéry v operačním 

prostředí. Tržní aktéři musejí věnovat těsnou pozornost vývojovým trendům 

v makroprostředí a na tyto změny včas reagovat změnami marketingových strategií. 

Výše uvedené komponenty budou podrobněji zpracovány v SLEPT analýze neboli 

analýze obecného okolí viz Kapitola 3.5 

 

Je třeba si uvědomit, že hlavním rysem procesu marketingu je jeho dynamická 

podstata. Plánování má odpovídat dynamice trhu. To vyžaduje analyzování a kontrolu 

marketingového mixu, který byl zvolen při prvním uváděním výrobku na trh. Řada 

neúspěchů firem spočívá především v tom, že si neuvědomují potřebu změn 

marketingového mixu v závislosti na měnících se podmínkách na trhu. Důležitým 

pojmem mé práce je i analýza marketingového profilu. 

                                                 
10 KOTLER, P. Marketing, management – analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria 
Publishing. 1991. 32 s. ISBN 80-85605-08. 
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Je vhodné si připomenout, že plánování úspěšného marketingového programu se vždy 

provádí v prostředí, které se vymyká kontrole marketingového pracovníka. 

Marketingový pracovník proto musí o tomto prostředí vědět, co nejvíce, ale za 

normálních okolností má jen málo prostředků k tomu, aby toto prostředí mohl 

ovlivňovat. Hlavním úkolem marketingu je porozumět vnějšímu prostředí a vypracovat 

takový program, který odpovídá realitám nabízených trhem. 

Termínu „prostředí“ je zde používáno v tom smyslu, že se jedná o velké množství 

dílčích faktorů. Tento termín můžeme rozložit na čtyři základní složky:11 

• Prostředí zákazníka; to zahrnuje všechny dílčí faktory, které se týkají 

zákazníka, jeho typologie, chování, dnešních a budoucích vzorců poptávky, 

osobních příjmů, přání, postojů atd. 

• Zvyky konkurence; zde se jedná o poznatky o konkurentech, jejich zvycích, 

chováních a plánech atd. Jedná se jak o konkurenty „v oboru podnikání“, tak o 

konkurenty z hlediska „funkční působnosti. První nabízejí podobné výrobky pod 

jiným jménem. Druzí nabízejí substituty (náhražky) našich výrobků, které 

působí konkurenčně. 

• Instituce; jedná se o úřady, které mohou usnadnit nebo znesnadnit 

marketingový proces. Distribuční cesty, dostupnost hromadných sdělovacích 

prostředků, organizace hodnotící kvalitu a úřady schvalující použití spadají do 

kategorie institucí. 

• Právní systém; marketingová rozhodnutí jsou spoutána zákony a právními 

normami, které musí respektovat. Chápání jejich šíře a omezení je nezbytné pro 

provádění účinného marketingu. 

 

Dalším důležitým pojmem, který budu ve své diplomové práci zmiňovat je 

výzkum trhu a marketingový výzkum. 

Výzkum trhu se vztahuje na shromažďování údajů o trhu samotném. Marketingový 

výzkum se vztahuje na shromažďování, zaznamenávání a analyzování těch údajů, které 

se týkají marketingu určitého zboží nebo služeb. Jinými slovy řečeno, výzkum trhu 

zkoumá trh, jeho strukturu a lidi, kteří se na něm pohybují. Naopak marketingový 

výzkum studuje nejefektivnější cesty, kterými lze na tento trh vstoupit a jak tento trh 

maximálním způsobem uspokojit. 
                                                 

11 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. 52 s. ISBN 80-251-1273 – X. 
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Marketingový výzkum je součástí marketingového řízení podniku. Sám o sobě, bez 

vazby na ostatní marketingové činnosti, prostřednictvím kterých jsou realizovány jeho 

výsledky, by neměl smysl, ale platí to i opačně. Bez marketingového výzkumu si nelze 

představit úspěšné marketingové řízení. Znalost podnikatelského prostředí, trhu i svých 

vnitřních možností závisí na dostatku kvalitních informací a jejich kvalifikovaných 

vyhodnocení.  

 

„Marketingový výzkum je funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost 

s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací - informací užívaných 

k zjišťování a definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, 

zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí 

a k zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje 

požadované informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro 

sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje 

zjištěné poznatky a jejich důsledky.“12 

 
 

„Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci 

informací, které slouží jako podklad pro rozhodování v procesu marketingového 

řízení.“ 11 

 

                                                 
12 PŘIBILOVÁ, M. a kol. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing. 1996. 13 s.  
ISBN 80-7169-299-9. 
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2.4 Marketingový mix 
 

Pro určení nejlepšího způsobu, jak prezentovat zboží nebo službu spotřebitelům, 

musí lidé zodpovídající za marketing učinit mnoho rozhodnutí, takže potřebují mnoho 

nástrojů. Souhrn těchto nástrojů se nazývá marketingový mix a skládá se z nástrojů, 

používaných k dosažení žádoucí odezvy u skupiny předem definovaných spotřebitelů. 

Mezi tyto nástroje patří samotný produkt, cena produktu, propagační činnosti, které 

produkt představí spotřebitelům, a místo, kde je produkt k dispozici. Prvky jsou 

v angličtině známé jako „čtyři P“: produkt, cena, propagace a místo (product, price, 

promotion, place). 

Marketingový mix je pokus o odpověď na základní otázku: „ Jsme – li 

marketingově orientovanou firmou, co musíme nabídnout zákazníkům, abychom plně 

uspokojili jejich požadavky?“ Odpověď na tuto otázku lze hledat v plném pochopení 

koncepce marketingového mixu a zhodnocení vnitřních vazeb mezi jednotlivými 

složkami. Marketingový mix obsahuje v jediném souboru všechny prvky, které 

pomáhají uspokojovat zákazníka a jeho potřeby.  

„Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, 

aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.“ 13 

 

 I když mluvíme o čtyřech P jako o oddělených částech firemní marketingové strategie, 

ve skutečnosti jsou produkt, cena, propagace a místo na sobě zcela závislé. Rozhodnutí 

týkající se kteréhokoli z těchto čtyř prvků zároveň ovlivňuje i je ovlivňováno 

rozhodnutími v otázce prvků ostatních.14 

 
Obr. 2.2: Tvorba marketingového mixu 

                                                 
13 KOTLER, P. Marketing, management – analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria 
Publishing. 1991. 32 s. ISBN 80-85605-08. 
14 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. 18 s. ISBN 80-251-1273 – X. 
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2.4.1  VÝROBEK (product) 

Už jsme viděli, že produktem15 může být zboží, služba, myšlenka, místo, osoba – 

cokoli, co je v rámci směny nabízeno k prodeji. Tento aspekt marketingového mixu 

zahrnuje design a balení zboží, stejně jako fyzické rysy a s ním spojené služby jako je 

třeba dovoz zdarma. Vidíme tedy, že produkt je kombinací mnoha různých prvků, 

z nichž všechny jsou důležité pro jeho úspěch. Výrobek (služba) je základem při 

budování strategické marketingové pozice. Měl by představovat skutečný užitek pro 

zákazníky a upoutat pozornost trhu a samozřejmě uspokojovat potřeby a přání 

zákazníka. 

 

Produkt a jeho jednotlivé vrstvy 

 
 

Obr. 2.3:  Jednotlivé vrstvy produktu 
Zdroj: Autor 

                                                 
15 Produkt – hmotné zboží, služba, myšlenka nebo kombinace těchto prvků, která uspokojuje potřeby 
spotřebitele či firemního zákazníka prostřednictvím procesu směny; suma vlastností včetně vzhledu, 
funkcí, výhod a využití. 
Základní produkt - se skládá ze všech výhod, které poskytuje spotřebitelům nebo firemním zákazníkům. 
Skutečný produkt – druhá úroveň produktu, skutečný produkt, je fyzické zboží nebo služba, poskytující 
žádanou výhodu. 
Rozšířený produkt – ten je nakonec nabízen zákazníkům – skutečný produkt plus doplňkové věci jako je 
záruka, úvěr, dodávka, instalace a opravy. Všichni v marketingu vědí, že tyto doplňky k produktu jsou 
efektním způsobem, jak se odlišit od konkurence. citace 

 



  

 - 13 - 

Klasifikace výrobku 
 V marketingu se produkty klasifikují do kategorií, protože tyto kategorie 

představují rozdíly v tom, jak spotřebitelé a firemní zákazníci produkty vnímají a jak je 

nakupují. Pomáhá to vytvářet nové produkty a marketingové mixy, které uspokojují 

potřeby zákazníků. 

Obecně vzato jsou produkty buď spotřebitelské, nebo mezipodnikové, i když někdy 

stejný produkt kupují jak spotřebitelé, tak firmy. 

 

 

Spotřebitelské produkty 

Klasifikované podle toho, jak dlouho vydrží 
  
  

→   Dlouhodobé - produkty poskytující výhodu dlouhodobě 
→   Krátkodobé - produkty poskytující výhodu krátkodobě  

Klasifikované podle toho, jak je spotřebitelé nakupují  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

→   Zboží běžné spotřeby - produkty nakupované často a s minimálním 
úsilím 

Základní produkty 
Impulsní produkty  
Produkty pro případ nouze  

→   Nákupní produkty – produkty vybírané se značným úsilím a 
dostatečným časem 

S důrazem na vlastnost  
S důrazem na cenu  

→   Specializované produkty - produkty jež mají pro kupujícího jedinečné 
vlastnosti 
→   Nežádoucí produkty  

 
Tabulka 2.1: Klasifikace spotřebitelských produktů 

Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 
 

Mezipodnikové produkty 

Klasifikované podle toho, jak je firemní zákazníci používají 
  
  
  
  
  
  

Zařízení 
Produkty potřebné pro údržbu, opravu a provoz 
Suroviny 
Zpracované materiály 
Specializované služby 
Komponenty 

 
Tabulka 2.2:  Klasifikace mezipodnikových produktů 

Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 
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2.4.2  CENA (price) 

Cena vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka, stanovení ceny je velmi 

komplikovaným procesem, protože je ovlivněná jak ekonomickým prostředím, tak 

vnitřní činností podniku a pohledem zákazníka na výrobek (službu).16 

Jinak řečeno, cenou se rozumí stanovení hodnoty nebo částka, kterou musí spotřebitel 

směnit, aby získal nabízený produkt nebo službu. Rozhodování a stanovení ceny 

ovlivňuje řada faktorů. Tyto faktory dělíme na interní a externí.  

Základním interním faktorem jsou náklady na vytvoření produktu, na distribuci, prodej 

a propagaci. Náklady obvykle limitují spodní hranici ceny. Vedle nákladů jsou pro 

stanovení ceny podstatné také interní cíle firmy. Dle těchto cílů můžeme ceny snižovat 

(v případě, že se firmy dostala do potíží a změnily se např. potřeby zákazníků) nebo 

zvyšovat (v případě maximalizace zisku). Někdy již samotná cena vypovídá o cílech 

firmy. Nízkou cenou můžeme bránit vstupu konkurence na trh a může získat nové 

zákazníky. Externí faktory na rozdíl od interních, limitují horní hranici ceny. Jejich výše 

je závislá na trhu a poptávce. 

Cena je hodnota, jíž se zákazníci vzdají výměnou za získání požadovaného 

produktu. Cenu lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb, přízně, volebního hlasu nebo 

čehokoli jiného, co má hodnotu pro druhou stranu. Jak již bylo uvedeno výše, marketing 

je proces, jenž umožňuje směnu věcí a hodnot. Většinou o této směně přemýšlíme ve 

smyslu směny peněz za zboží a služby, ale v případě některých tržních praktik může 

cena znamenat směnu nepeněžní hodnoty. Před vznikem peněz lidé dlouho směňovali 

zboží a služby opět za zboží a služby. Tyto praktiky existují dodnes. 

V marketingu jsou často důležité i další nepeněžní náklady. Rovněž je důležité zvážit 

náklady alternativních příležitostí, neboli hodnotu toho, čeho se musíme vzdát, 

abychom mohli získat něco jiného.  

I v dobách cenové prosperity většina spotřebitelů označuje „rozumnou cenu“ (tedy 

cenu, kterou si mohou dovolit a považují ji za přirozenou) za důležité kritérium 

nákupního rozhodnutí a za vůbec nejdůležitější kritérium při výběru místa nákupu.  

 

                                                 
16 SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. Praha: Grada publishing, 2003. 17 s. ISBN 80-247-0422-6. 
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Stanovení cílů cenové tvorby 

Prvním krokem při plánování ceny je stanovení cílů cenové tvorby. Tyto cíle musí 

být součástí širších firemních cílů (jak je třeba maximalizace hodnoty akcií), stejně jako 

celkových marketingových cílů (jako je zvýšení podílu na trhu).  

 

 

 
 

Obr. 2.4:  Jednotlivé kroky plánování cen 
Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 

 

 

Stanovení ceny závisí na celkové strategii firmy a cíli, který preferuje. Také chce 

dosáhnout většího zisku, obratu, co nejrychlejší návratnosti vložených prostředků atd. 
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2.4.3  DISTRIBUCE (place) 

Místem nazýváme dostupnost produktu pro zákazníka na místě a v čase dle jeho 

přání. Tento prvek souvisí s distribučními kanály, což je skupina firem, které společně 

pracují na tom, aby se produkty dostaly od výrobců ke spotřebitelům.  

Smyslem distribuce je přemístit výrobek od výrobce do místa, kde si jej koupí 

zákazník. Subjekty, které tento pohyb zabezpečují tzv. distribuční cesty. Jde zejména o: 

• prodejní cesty,  

• velkoobchod,  

• maloobchod. 17 

 

Prodejní cesta 

Prodejní cestou rozumíme souhrn distribučních článků, jejichž prostřednictvím 

přechází zboží od výrobce ke kupujícímu. Funguje jako systém a umožňuje plynulý tok 

zboží, informací, vlastnických práv a plateb. 

Přímá cesta představuje spojení mezi výrobcem a zákazníky. Výrobce prodává a 

dodává zboží konečnému zákazníkovi, zprostředkovatelé nejsou využíváni. Přímý 

kontakt se zákazníkem, přesvědčování a vyjednávání, sběr objednávek je realizován 

pomocí vlastních prodejců, zasíláním katalogů, letáků apod.  

Velkoobchod 

 Velkoobchod zahrnuje všechny činnosti týkající se prodeje zboží a služeb 

subjektům, které nakupují za účelem dalšího prodeje v maloobchodní síti nebo jako 

vstupy pro další obchodování. Z velkoobchodu jsou vyloučeni výrobci a pěstitelé, 

protože jejich posláním je další výroba, a maloobchod, jehož posláním je prodej 

koncovým uživatelům. 

Velkoobchodní podnikatelé (distributoři) se liší v mnoha ohledech od 

provozovatelů maloobchodních prodejen. Velkoobchod věnuje mnohem méně úsilí 

reklamě, prostředí a umístění provozovny, protože jedná především s podnikateli, a ne 

s koncovými spotřebiteli. 

                                                 
17 KOTLER, P. Marketing, management – analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria 
Publishing. 1991. 32 s. ISBN 80-85605-08. 
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Velkoobchodní transakce jsou obvykle mnohem větší než maloobchodní a velkoobchod 

zpravidla pokrývá širší oblast trhu. Také vláda z hlediska zákonů i daní zachází jinak 

s velkoobchodem a maloobchodem. 

Velkoobchod má k dispozici obchodní zástupce, kteří pomáhají výrobci obsáhnout 

větší počet malých podnikatelských subjektů při relativně nízkých nákladech. 

Velkoobchod má více kontaktů a kupující často věří velkoobchodu více než vzdálenému 

výrobci. Velkoobchod je schopen vybírat jednotlivé položky a vytvářet z nich sortiment, 

jaký jeho zákazníci potřebují. Dosahuje také úspor pro své zákazníky při nákupu a 

přepravě velkých množství a jejich rozdělení na malé dodávky. 

Maloobchod 

Maloobchodem chápeme činnosti spojené s prodejem zboží a poskytování služeb 

konečnému spotřebiteli pro jeho osobní spotřebu. Maloobchodní prodej nezajišťují jen 

nezávislé subjekty, ale také výrobci provozující podnikové prodejny. 

V posledních letech patří maloobchod k nejdynamičtěji rozvíjejícím se odvětví 

hospodářství a v současnosti vytváří velmi konkurenční prostředí. Maloobchodní 

podniky v rámci konkurence vytvářejí silný tlak na dodavatele (výrobce), což má 

v důsledku vliv na cenu a zvyšování úrovně tržeb. Mezi nejznámější typy maloobchodů 

patří zejména specializované prodejny, prodejny se zbožím každodenní potřeby, 

supermarkety, hypermarkety, obchodní domy, diskontní prodejny, obchodní střediska a 

katalogové prodejny. 

Distribuční alternativy 

Rozeznáváme následující distribuční alternativy:  

• Intenzivní - hromadná distribuce 

• Selektivní - výběrová distribuce 

• Exkluzivní - výhradní distribuce 

 

Účinný marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla 

zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní marketingové cíle. Je to 

soubor osvědčených nástrojů k realizaci firemní strategie. 18 

                                                 
18 SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. Praha: Grada publishing, 2003. 17 s. ISBN 80-247-0422-6. 
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2.4.4  MARKETIGOVÁ KOMUNIKACE (promotion) 

Ze všech složek marketingového mixu je komunikace nejméně pochopena a 

pravděpodobně nejvíce zneužívána. Nejdůležitější při komunikaci se zákazníkem je 

náležitá informace o nabídce a o jejich přednostech. Komunikace se zákazníkem musí 

být založena především na informovanosti o všech podstatných vlastnostech produktu. 

Propagace může mít různé formy včetně osobního prodeje, televizní reklamy, kuponů, 

billboardů, reklamy v tisku, veřejných prohlášení atd. Všechny tyto činnosti jsou 

součástí snahy sdělit hodnotovou nabídku. 

Oslovení zákazníka 

Zákazník může být osloven řadou způsobů. Skutečně kreativní slogany pak 

mnohdy dokonce zlidoví a stanou se běžnou součástí jazyka19. Za znalost těchto a tisíců 

dalších triviálních informací vděčíte lidem, kteří se zabývají marketingovou 

komunikací. Jako jeden ze čtyř prvků marketingového mixu hraje propagace velmi 

důležitou roli, ať už jde o prodej hamburgerů, nebo o to, jak přesvědčit zákazníky, aby 

omezili příjem potravin s vysokou hladinou cholesterolu. Marketingová sdělení mohou 

mít mnoho podob: bláznivé televizní spoty, sofistikovaná časopisecká reklama, webové 

bannery využívající nejnovější aplikace programovacího skriptu Java, nekonvenční 

trička, neonové nápisy nad fotbalovými stadiony atd. Některá marketingová sdělení 

propagují konkrétní výrobky, zatímco jiná se snaží posílit firemní identitu: 

• Marketingová sdělení informují spotřebitele o novém zboží a službách i o tom, 

jak se k nim dostat. 

• Marketingová sdělení připomínají spotřebitelům nutnost vracet se k určitým 

produktům. 

• Marketingová sdělení přesvědčují spotřebitele, aby upřednostnili jeden 

z produktů oproti jiným. 

• Marketingová sdělení navazují vztah se spotřebitelem.20 

                                                 
19 Lze například poukázat na slogan mobilního operátora „Nevaž se, odvaž se!“ 
20 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. 359 s. ISBN 80-251-1273 – X. 
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Tradičními formami marketingových sdělení jsou reklama (ta zahrnuje masová 

media, reklamní poštu, venkovní reklamu a reklamu na Internetu); podpora prodeje 

v podobě kuponů, vzorků, slev nebo soutěží; tiskové zprávy a mimořádné akce 

organizované odborníky na vztah s veřejností (PR) a prezentace obchodních manažerů. 

Marketingové firmy využívají ke komunikaci se spotřebitelem samozřejmě celou paletu 

možných marketingových sdělení. Způsob zabalení produktu, jeho cena a typ 

obchodu21, kde ho lze koupit – vše je součástí efektivního marketingového sdělení, 

neboť to vypovídá o povaze produktu a o tom, jaký dojem zamýšlí produkt u 

spotřebitele vyvolat. 

Mnoho odborníků se dnes domnívá, že pro úspěšnou kampaň je nezbytné 

sjednocení všech podob marketingové komunikace. Integrovaná marketingová 

komunikace (IMK) je proces, který marketingoví pracovníci využívají k plánování, 

rozvoji, zavádění a hodnocení koordinovaných, měřitelných a účinných komunikačních 

programů firemních značek, jež po určitou dobu nabízejí cílovým skupinám.22  

 

 

Obr. 2.5: Vytvoření a doručení hodnoty 
Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 

 

                                                 
21 Poukázat lze například na rozdíl mezi tzv. kamennými obchody, jež budí dojem serióznosti, a například 
internetovými obchody, jež budí ještě mezi občany nádech nesolidnosti. Tento fakt se už v této době více 
a více opouští. 
22 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. 359 s. ISBN 80-251-1273 –X. 
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3 Hodnocení současného stavu  
 

 

Cílem této kapitoly je provést podrobnou analýzu současného stavu zkoumané 

společnosti. Úvod třetí kapitoly popisuje charakteristiku samotné firmy, její historii a 

současnost. Dále navazuje podrobná analýza marketingového mixu, oborového okolí, 

vypracovaná SWOT analýza popisující přehled silných a slabých stránek firmy a 

s nimi i souvisejících příležitostí a hrozeb, finanční analýza, strategická analýza a 

závěrem této kapitoly bude provedeno zhodnocení rizik ve stejnojmenné analýze. 

 

3.1 Charakteristika společnosti Red Bull ČR, s.r.o. 

 
3.1.1 Historie společnosti Red Bull 
 

Společnost Red Bull GmbH založil v Rakousku v roce 1984 Dietrich Mateschitz. 

Ten měl představu, že bude prodávat nápoj, s nímž se seznámil na svých cestách po 

Asii, jenž ale v Evropě ještě nebyl znám: energetický nápoj s povzbudivými účinky pro 

ducha a tělo.  

 

Mateschitz, který byl přesvědčen o potenciálu „nalezeného“ energetického nápoje, 

jej nechal otestovat vědci i lékaři. Jakmile se jeho účinky a neškodnost potvrdily, 

upravil nápoj tak, aby chutnal Evropanům. Vyvinul marketingový koncept, dal mu dnes 

již celosvětově známé jméno Red Bull a v roce 1987 jej uvedl na rakouský trh. Rok 

1992 pak znamenal pro Red Bull průnik na svůj první zahraniční trh v Maďarsku. Dnes 

se  Red Bull prodává ve 121 zemích celého světa. 

 

Krédo Dietricha Mateschitze: “Všechno, co děláme, je marketing, který se stará o 

to, že Red Bull je charakterizován energií, sílou a vytrvalostí, ale také humorem, 

inspirací a tvořivostí.”23  

 

                                                 
23 Zdroj: interní materiály firmy Red Bull 
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       Red Bull je energetický nápoj, který byl vyvinut zejména pro období zvýšené 

duševní a fyzické námahy. Nejenže stimuluje metabolismus, oběhovou a centrální 

nervovou soustavu, ale podporuje také odbourávání a vylučování škodlivých látek a 

díky tomu, tělu rychle dodává spotřebovanou energii a vitamíny. Dále testy z oblasti 

sportovního lékařství prováděné institutem I.S.M.E a Goetheovou univerzitou ve 

Frankfurtu dokázaly, že Red Bull výrazně zvyšuje fyzickou zdatnost při špičkových 

výkonech až o 25 %.24  Z duševního hlediska zlepšuje Red Bull schopnost soustředění a 

zvyšuje rychlost reakce. Kromě toho podporuje i subjektivní pocit pohody a bdělosti. 

Jednoduše řečeno, Red Bull snaží dostát svému sloganu tvrdící, že osvěžuje tělo i 

ducha. 

        

 Vzhledem k tomu, že samotný obsah Red Bullu, především metabolické 

transmitery – taurin a glukoronolakton v  kombinaci s  kofeinem, vitaminy a 

uhlohydráty, nelze patentovat, vznikají neustále napodobeniny tohoto energetického 

nápoje. To, co činí Red Bull jiným oproti ostatním konkurenčním energetickým 

nápojům (viz analýza oborového okolí – kapitola 3.2.5), je jedinečná marketingová 

strategie. 

 
 

                                                 
24 Zdroj: interní materiály firmy Red Bull. 
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3.1.2 Právní data (Obchodní rejstřík) 
 

 

Základní údaje: 

IČ:    25793829 

Obchodní firma:  RED BULL Česká republika s.r.o. 

Právní forma:  112 – společnost s ručením omezeným 

Sídlo:   Nad Paťankou 1980/10, 16000 Praha 6 – Dejvice 

Datum zápisu:  1.9.1999 

 

 

 

Činnosti: 

Předmět podnikání:  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej 

    Reklamní činnost 

Kapitál: 

Jmění:   Základní 

Vklad:   20 100 000 Kč 

Splaceno:   100% 

Statutární organ:  

Jméno:   Mgr. Šimon Čapek, r.č. 700802/xxxx 

Funkce:   Jednatel 

 

 

 

Společníci se vkladem: 

Obchodní firma:  RED BULL GmbH 

Sídlo:   5330 Fuschl am See, Am Brunnen 1 

Stát:    Rakouská republika 

Vklad:   20 100 000 Kč 

Splaceno:   100% 

Obchodní podíl:  100% 
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3.1.3 Lidské zdroje 
 
 

Ve firmě Red Bull, jejíž české sídlo je v Praze, působí 38 interních a 34 externích 

zaměstnanců. Většina externích zaměstnanců se rekrutuje z řad studentů, čímž se firma 

snaží dostát svému obrazu dynamické a neformální společnosti. Firma tak využívá 

charakteristiku svého produktu také ve své struktuře: stejně jako je cílem, aby nápoj 

působil „mladě“, „dynamicky“ a „neformálně“ je také vnitřní struktura firmy velmi 

otevřená a neformální.  

 

Poměrně malý počet zaměstnanců je způsoben tím, jak již bylo zmíněno, že vedení 

firmy zajišťuje pouze propagaci a reklamu, samotnou distribuci nechává na 

distribučním partnerovi, společnosti Rauch Praha, s.r.o. V posledních dvou letech si 

úspěšné působení firmy Red Bull na českém trhu vyžádalo zhruba třetinový nárůst 

počtu zaměstnanců a externích spolupracovníků. Důvody byly především ty, že se firma 

snažila plnit svoji dosavadní činnost, ale stále k nim přibývaly nové povinnosti, které si 

vyžádaly i nové pracovní pozice.(např. impuls striker – 6 obchodních zástupců sektoru 

benzinové pumpy) 

 

Pro firmu je poměrně výhodné udržovat nízký počet zaměstnanců z toho důvodu, 

že jim může poskytnout dobré a kvalitní zázemí. Vztahy ve firmě jsou na neformální 

úrovni a je zde kladen velký význam na názor zaměstnanců při hledání nových 

příležitostí, jak vhodně prezentovat tento výrobek. V podstatě by se dalo říci, že nové 

přístupy k prezentaci tohoto produktu se od zaměstnanců vyžadují a ve velké míře i 

aplikují.  
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3.1.4 Firemní struktura 
 

      Celosvětově je společnost Red Bull rozdělena na dvě základní úrovně řízení,  

v rozdělení na: 

 

• Defensive line – na této úrovni ji tvoří Red Bull GmbH.  Každou zemi, ve které 

se Red Bull prodává, má na starosti  tzv. quarter-beck (v americkém fotbalu 

„zadák“ neboli obránce), který funguje jako spojka mezi centrálou v rakouském 

Fuschl am See a pobočkami v dalších zemích.   

 

• Ofensive line – ta je tvořena pobočkami v jednotlivých zemích, v případě České 

republiky se jedná o  Red Bull Česká republika,  s. r. o. 25 

 

 
                                                

 Obr. 3.1: Organizační struktura firmy Red Bull ČR,  s. r. o. 
Zdroj: Autor 

                                                 
25 Vysvětlivky:   

Sampling girl – týmy studentek mající na starosti konzumenty a přímý kontakt s nimi 
  Student brand manager – studenti mající na starosti brand mezi cílovou skupinou „studenti“ 
   Sport striker -  manažer, který má na starosti product placement vrcholových sportovců 
  Musketeers – obchodní zástupce oblasti On Premise 

CC coordinator – Consumer collecting coordinator – má na starosti sbírání informací o 
cílových skupinách 
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3.1.5 Organizace společnosti Red Bull 
         

 V dnešní době má společnost celosvětově 3100 zaměstnanců, polovina z nich je v 

USA. 270 zaměstnanců pracuje v ústředí společnosti v rakouském Fuschl am See 

nedaleko Salzburgu, kde odpovídají za celosvětový marketing a distribuci a řídí všechny 

ostatní zaměstnance, rozdělené do 28 zahraničních poboček. Vedl je zakladatel 

společnosti Dietrich Mateschitz – zakladatel, generální ředitel a řídící společník, který 

se však nyní sám stáhl z dennodenního řízení a předal tuto činnost do rukou dánského 

manažera Flemminga Sunda. Je nápomocný představenstvu a čtyřem “hlavním 

koučům” pro zahraniční trhy. 

 

       Dále se společností Red Bull spolupracují marketingoví odborníci z reklamní 

agentury Kastner & Partner se sídlem v německém Frankfurtu. Tato spolupráce funguje 

již od samého počátku společnosti Red Bull. Je také autorem velmi vlivné kampaně 

„Red Bull ti dává kří-í-í-í-dla“, která byla již několikrát oceněna.  

        Celosvětovou výrobu energetického nápoje Red Bull zajišťuje společnost Rauch 

GmbH ze západorakouského Rankweilu, která mimo to vyrábí ovocné šťávy, ledové 

čaje a kávu. Rauch vyrábí 5 miliónů plechovek Red Bullu každý den. Logistiku na 

celém světě zajišťuje firma Quehenberger, zatímco konkrétní distribuční firmu si každá 

země určuje sama.  

 

      Důležitá je také vzájemná informovanost zaměstnanců na celém světě. K tomuto 

účelu slouží firemní „infonet“. Jde o webové stránky, jejichž dostupnost je omezena 

pouze pro zaměstnance společnosti. Umisťují se na něj informace o akcích pořádaných 

v jednotlivých zemích, informace o nových nástrojích na podporu prodeje, 

zaměstnancích apod.  

 

 

 
 



  

 - 26 - 

3.2 Analýza současného stavu společnosti Red Bull 

 

Zaměříme-li se na charakteristiku výše uvedené společnosti z pohledu oblasti, ve 

které působí, tedy oblast rychloobrátkového zboží, je zřejmé, že tato společnost je silně 

marketingově založena, což dokládají i její jednotlivé aktivity či komunikace navenek. 

Jednou z nejdůležitějších součástí analýzy společnosti Red Bull a jejího chování je tedy 

rozbor marketingového mixu.  

Tyto analýzy se v další části práce stanou odrazovým můstek pro návrhy a 

doporučení. 

 

 

3.2.1  PRODUKT 

 

Nápoj Red Bull byl prvním energetickým nápojem uvedeným na potravinářský trh. 

V jádru produktu je tedy poselství inovace, znamenající pro firmu závazek chovat se 

dynamicky, aktivně a revolučně. Logické je, že uvedení energetického nápoje na 

potravinářský trh došlo k jeho segmentaci a vznikl nový trh energetických nápojů. 

Činnost Red Bullu totiž aktivovala konkurenci, která začala podobné produkty nabízet. 

Tedy jedním z nejvýraznějších specifik tohoto produktu je jeho inovativnost ve smyslu 

vstupu na trh. Následně společnost Red Bull GmbH vytvořila svým působením, a 

přirozeně i působením vzniklé konkurence, nový trh energetických nápojů. 

 

Red Bull, energetický nápoj, je především funkční nealkoholický nápoj, použitelný 

jak pro vrcholové i nevrcholové sportovce, tak pro manažery a studenty, ale i pro ostatní 

fyzicky a psychicky unavené. Pro úspěch tohoto nápoje na trhu, i ve své době, 

převratném složení se stává Red Bull vhodným originálem ke zkopírování, jenž se děje 

celosvětově dodnes. Dokonce i takový nadnárodní gigant, jakým Coca-Cola Beverages 

bez pochyby je, jeho složení částečně zkopíroval.   

Úspěch takového rozměru, jakého Red Bull dosáhl během osmnácti let své 

existence, je na poli marketingu výrazným fenoménem. Úspěch marketingu společnosti 

dokládá také to, že za celou dobu nedošlo k zásadní změně obalu a loga. Obojí vzniklo 

před 18 roky. 
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Dokonce i samotné uplatnění designu obalu bylo ve své době v oblasti potravin 

velmi nezvyklé. Byly na něj použity do té doby poměrně málo používané barvy modrá a 

stříbrná. Ty se v té době, dokonce i dnes, pro obaly potravin nedoporučují, neboť dle 

výzkumů je v oblasti potravin daleko účinnější barva červená, či žlutá, které 

mimochodem tvoří samotné logo značky Red Bull. (viz. Obr. 3.2)  

 

  Obr. 3.2:  Obal Red Bull nápoj   Obr. 3.3:  Logo společnosti   Obr. 3.4. Býček Red Bull 

  Zdroj: Interní materiály                  Zdroj: Interní materiály         Zdroj: Interní materiály 

 

 
 

3.2.2    CENA 

Cenová politika má klíčové místo v prosazování podnikatelské strategie, 

především pak ve strategii marketingové. Možností volby cenové politiky je celá řada a 

různým podnikatelským strategiím – a také různým druhům produktů a služeb podle 

charakteru – odpovídá odlišná cenová politika. Velmi často je to právě ona, která 

rozhoduje o úspěchu firmy na trhu. 

Stanovení cen produktů je velmi důležitý proces, ve kterém se musí vzít do úvahy 

mnoho faktorů působících na trhu: ceny konkurence, předpokládaný počet zákazníků, 

jejich nákupní chování, typ podnikání, velikost firmy, vyjednávací síla vzhledem k 

dodavatelům a mnoho dalších. Řada poznatků a podkladů, které jsou potřeba, jsou 

získávány z analýz a marketingových výzkumů. Základní úloha cenové politiky je 

maximalizace zisku. 
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Cena nápoje Red Bull se celosvětově pohybuje v intencích jednoho eura za jednu 

plechovku ve velkoobchodních cenách. Toto se však mění stát od státu a také dle doby a 

úspěšnosti na daném lokálním trhu. 

 

Při vstupu na český trh byla stanovena strategie vyšší, tedy prémiové ceny, 

navzdory již existující konkurenci na českém trhu. Potenciální zákazník měl vnímat Red 

Bull jako něco výjimečného. Zároveň s touto strategií byly rozběhnuty jednotlivé 

marketingové aktivity. 

 

Postupem času, a také díky marketingovým a obchodním úspěchům, došlo 

k postupnému snižování ceny. Což mělo a stále má za následek zvyšování prodeje, 

neboť jak povědomí a spontánní znalost produktu, tak koupěschopnost obyvatelstva se 

zvyšuje. Z počátku byla cena nastavena na přibližně 60 Kč (maloobchodní cena s daní), 

postupně se snižovala přes 50, 40 až na 29,90 Kč v roce 2005. Touto cenovou strategií 

se Red Bull ČR s.r.o. přiblížil celosvětovému průměru, co se týče stanovené ceny pro 

maloobchod, resp. pro retail. 
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Graf 3.1:  Vývoj cen v letech 2000 - 2008 

Pramen: Autor 

 

Trochu odlišná situace je však v On-premise (chceme-li On-Trade) segmentu, 

v němž je přesné stanovení ceny v celém portfoliu subjektů téměř neuskutečnitelný 

úkon. Výkon stanovení hranic ceny v těchto gastronomických zařízení mají na starosti 
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Mušketýři (Musketeers), stejně tak jako komunikaci s velkoobchody, kteří jsou také 

vyzbrojeni POSM26 vhodným pro gastronomii. 

 

Přehled nedostatků a předností analýzy cenové politiky:  

Dle uskutečněné analýzy společnost Red Bull ČR, s.r.o. stanovuje své ceny na 

základě požadavků své mateřské společnosti. Cenová politika firmy je založena na 

myšlence, že Red Bull je exkluzivní energetický nápoj, který má jedinečné patentované 

složení, dlouhou tradici na trhu a přesně definované účinky. Lidé si ho kupují, jen když 

jsou psychicky nebo fyzicky unavení nebo díky silné značce tohoto nápoje. Díky brand 

Red Bullu je nápoj brán jako něco víc než jen nápoj, což svědčí o výborném marketingu 

výše popisované společnosti. Plně se odvíjí od vynaložených firemních nákladů.  

 

                                                 
26 POSM – point of sales materials - jsou produkty, které pomáhají zviditelnit, případně upozornit na 
promovanou službu/produkt (pohybem, křiklavou barvou, poutavou grafikou).  
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3.2.3  DISTRIBUCE 
 

Distribuce je v případě společnosti Red Bull ČR s.r.o. z velké části řešena 

prostřednictvím stálého partnera, společností Rauch. Společnost Rauch také v Rakousku 

vyrábí a stáčí nápoj Red Bull a to pouze v jedné továrně, na jednom místě na celém 

světě. Tímto způsobem lze velmi efektivně zajistit naprostou totožnost nápoje Red Bull 

ve všech státech.  

 

V České republice má Rauch na starosti distribuci do obchodních řetězců a 

velkoobchodů (Retail segment). Takto využívá Red Bull ČR již zaběhlých distribučních 

kanálů svého spřízněného partnera a může se tak lépe soustředit na výkony 

marketingové a obchodní. 

 

Avšak symbolem posledních změn ve společnosti Red Bull ČR je přechod 

k distribuci vlastními silami. K této bylo přistoupeno na základě změny obchodního a 

marketingového vnímání dvou oblastí trhu, na nichž Red Bull ČR působí. První oblastí 

jsou čerpací stanice, které spadají do tzv. impulse segmentu (zákazníci nakupují na 

základě impulsu, tedy neplánovitě).  

Komunikaci s velkoobchody mají na starosti Mušketýři, kteří mají tyto 

velkoobchody rozděleny dle regionů, v nichž působí. Byly jim přiděleny na základě 

přímé vazby mezi těmito velkoobchody a gastronomickými zařízeními v přilehlých 

oblastech. Je to vyjma řetězce Makro jediný a při správném chování poměrně efektivní 

způsob, jak manipulovat s cenou nápoje Red Bull v prostředí gastronomie, přesněji 

v tzv. oblasti HORECA (což je zkratkou pro Hotels, Restaurants and Cafés).   

 

Přehled nedostatků a předností distribuce:  

Distribuce je společně s propagací poměrně značně rozhodující element pro 

naplnění návrhu marketingového řízení. Existují zde stále velmi rozdílné cenové 

hladiny, hlavně v oblasti HORECA. Mnoho prestižních podniků staví na dobrém jménu 

značky a nasazují příliš vysokou cenu. Na druhou stranu je zde opět vyzvednuto velmi 

vysoké ocenění brandu Red Bull. 
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3.2.4  FORMY KOMUNIKACE  
 

Význam komunikace v marketingu dokládá i skutečnost, že se stále častěji hovoří o 

marketingové komunikaci, ta je obvykle pokládána za propagaci, respektive za 

komunikační mix. Marketingové pojetí propagace, často označovaný komunikační mix, 

se tradičně opírá o čtyři hlavní nástroje: 

• reklamu jako placenou formu extenzivní a neosobní prezentace nabídky 

v médiích a sdělovacích prostředcích, 

• podporu prodeje jako krátkodobý podnět pro zvýšení nákupu nebo prodeje, 

• public relations jako vytváření a prohlubování dobrých vztahů s veřejností, 

• osobní prodej jako přímá osobní komunikace s jedním nebo i několika 

potencionálními zákazníky. 

 

Právě „Promotion“ je jedno z aktuálně nejdůležitějších „P“ v případě Red Bull ČR 

s.r.o. Mezi jinými je právě tento fakt dokladován pravidlem, jež po celou dobu existence 

společnosti prosazuje její zakladatel Dietrich Mateschitz, a to že třetina všech tržeb Red 

Bull GmbH jde na marketingové výdaje, které slouží k účelům komunikace značky a 

společnosti.  

 

Toto „P“ bylo promýšleno ještě před vznikem značky, a to po dobu tří let. Podílel 

se na něm Dietrich Mateschitz společně s jeho přítelem Hansem Kastnerem, výsledkem 

byl mezi jinými slogan „Red Bull verleiht die Flűűűgel“. Jeho českým ekvivalentem je 

ono známé: „Red Bull vám dává křííídla“. Tento slogan se stal pro Red Bull zásadním a 

dnes si lidé ve 121 zemích spojují značku  Red Bull s pojmem „křííídla“.  
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Propagace značky Red Bull 

 

        Marketingové aktivity společnosti Red Bull tvoří „čtyři pilíře“: 

1. pilíř - Sport sponzoring  

- což představuje rozsáhlý program, který podporuje 300 jednotlivých sportovců a 

sportovních teamů z celého světa. Hlavním důvodem, proč se zaměřuje právě na 

sportovce je deklarování účinků energetického nápoje Red Bull jako prostředku pro 

zvýšení fyzické zdatnosti a vytrvalosti. Podporuje jak klasické sporty (např. golf – Alex 

Čejka, Formule 1 – Jaguar Ford), především se však snaží zachovat tzv. „cool“ image 

výrobku pro lidi, kteří mají rádi dobrodružství a potřebují ve svém životě adrenalin. 

Proto se zaměřuje na podporu sportů méně známých a v mnoha případech určených pro 

úzký okruh nadšenců a podporuje například tyto sporty: B.A.S.E jumping (Felix 

Baumgartner), paragliding (Tomáš Brauner), snowboarding (Martin Černík) a další. 

V těchto adrenalinových sportech v každé zemi patří podpora těm nejlepším, vždy to 

však musí být osobnost, jejíž styl vystupování koresponduje s charakterem nápoje. 

Firma tedy klade důraz na inovativnost, dynamiku a svébytnost.  

 

 

 
Obr. 3.5: B.A.S.E. jumping – Felix Baumgartner 
Zdroj: Internetové stránky společnosti Red Bull 
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Do části sponzoringu patří například sponzoringu lyžaře Aleše Valenty, ale také 

sponzorování mladých závodníků napříč celým spektrem auto-moto sportu, sponzoring 

snowboardistů nebo třeba jachtařů. 

 

     
Obr. 3.6: Aleš Valenta 

Zdroj: Internetové stránky společnosti Red Bull 
 
 

2. pilíř - Events  

- jde o akce pořádané firmou Red Bull s cílem mediální podpory této značky. Obecně je 

lze podle svého zaměření rozdělit do dvou oblastí: 

a)  Sport  events – organizuje  různé akce v extrémních a jiných méně známých sportech 

na celém světě. Cílem těchto akcí je ukázat lidem i méně známé a hlavně zajímavé 

druhy sportů a tyto nové sporty spojit s image značky Red Bull.  

 Jednotlivé brand buildingové a marketingové aktivity se dají rozdělit do dvou 

základních částí: vlastní projekty a sponzoring. Onu zmíněnou třetinu tržeb vynakládá 

společnost Red Bull GmbH na vlastní mezinárodní projekty jako například:  

 Stáje Formule 1 Red Bull Racing team (RBR) a nově i Red Bull Minardi (RBM), která 

má sloužit jako líheň jezdců pro hlavní tým, 

 akrobatická letka Flying Bulls, související s RB Air race,  

 RB X-fighter, což je série závodů akrobatických skoků na freestylových 

motokrosových motorkách, 

 RB Letecký den, kde se více projevuje kreativita a humor účastníků, jak při 

sestrojování jejich letadel a jejich následného použití při letu, či skoku do vody, 

 RB X-Alps což je závod z Rakouska do Monaka na závěsných padácích, 

 RB Crashed Ice – závod na bruslích ledovým korytem  
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    Obr. 3.7: Red Bull Racing Team              Obr. 3.8: Red Bull Crashed Ice 

Zdroje: Internetové stránky společnosti Red Bull  
 

b) Brand  buildling  events -  dalším druhem akcí, které Red Bull pořádá, jsou tzv. 

sportovně – zábavné akce. Touto formou propagace získávají  spotřebitelé  další  

představu o filosofii značky  Red Bull –  značka  pro  ty,  kteří  mají  rádi  humor,  jsou  

sebe ironičtí  a  kreativní.  Příkladem je 1. Red Bull Letecký den (v Rakousku s názvem 

Red Bull Flugtag). Jde o soutěž, ve které závodí odvážní „piloti“ na vlastnoručně 

vyrobených létajících strojích. Nebo velice úspěšný závod Red Bull Káry, který se 

konal na pražském Petříně v červnu 2003, a během závodu se přišlo podívat téměř 40 

000 diváků. Kritériem úspěchu není ani tak délka letu či rychlost káry, jako originalita 

stroje a kreativita jeho tvůrců. Dalším velmi úspěšným závodem byl Hed Bull Crashed 

Ice v Praze na Pražském Hradě v roce 2006, kde se přišlo podívat téměř 150 000 

diváků. Tímto druhem akcí si Red Bull získává sympatie široké veřejnosti a zvyšuje 

povědomí o image značky. 

 

 
Obr. 3.9: King of Bob – local event 

Zdroj: Internetové stránky společnosti Red Bull 
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Obr. 3.10: Red Bull letecký den 

Zdroj: Internetové stránky společnosti Red Bull 
 

3. pilíř - Consumer collecting 

Tzv. získávání nových konzumentů. Pro tento účel byl vytvořen speciální Sampling 

program (sample = vzorek) a v roce 2003 nově i Student brand manager program 

(SBM). Jde o to, že dobře vyškolený propagační team seznamuje potenciální zákazníky 

s tímto produktem právě ve chvílích, kdy jeho účinky mohou potřebovat a dále také 

zajišťují dostupnost koupě tohoto nápoje.  

 

4. pilíř - Média  

- „Red Bull Vám dává kříííídla“, to je typický reklamní slogan tohoto energického 

nápoje, který je součástí všech forem reklamních kampaní využívaných firmou Red 

Bull. V reklamních šotech v televizi, v kině a v rádiu prožívají protagonisté (kreslené 

postavičky) své vlastní zkušenosti s Red Bullem ve výstižných situacích vhodných pro 

komunikaci benefitů RB (fyzická a duševní činnost), a to vše v humorných dialozích. 

Každý rok se vysílají nové reklamy v rádiu a nové šoty v televizi a v kinech, které 

během let získaly status kultu a staly se nejviditelnější charakteristickou vlastností 

mezinárodní značky. Zejména kreslené reklamy dosáhly velkých úspěchů. Za zmínku 

stojí jedna z nejvýznamnějších evropských cen za reklamu „Zlatá Effie“, která je 

každoročně udělována za reklamní kampaně, které jsou neobvykle kreativní a přitom 

mimořádně úspěšné z hlediska dosažení svých marketingových cílů. Podle výzkumů 

Red Bull obvykle dosahuje více než 75% úrovně povědomí v cílové skupině po pouhém 
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roce reklamy. Mediální rozpočty obvykle dosahují až 40% obratu v prvním roce a 

zůstávají na 10% v dlouhodobém výhledu27. 

 
Obr. 3.11:  Vzhled webových stránek 

Zdroj: Internetové stránky společnosti Red Bull 
 

 

 

Přehled nedostatků a předností komunikačního mixu: 

 

 Právě oblast komunikace má společnost Red bull na opravdu vysoké úrovně. Mnoho 

konkurentů opisuje ty nejlepší možné postupy, jak uspět. V oblasti reklamy používá jen 

reklamu v televizi, v kině či rádiu. Strategie firmy nesměřuje k reklamě billboardové ani 

reklamě v časopisu. Jedinou výjimku tvoří billboardová reklama na Red Bull eventy – 

např. v dnešní době viditelná billboardová kampaň na Red Bull Káry – Brno, dne 22. 6. 

2008.   

 

                                   

 

                                                 
27  Zdroj: GFK Institut – Trial & Awareness Study 
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3.2.5  ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ SPOLEČNOSTI  

(PORTER’S   ANALYSIS) 

 

Pod pojmem oborové okolí rozumíme firmy, které přímo navzájem soutěží 

v obsluze určitého trhu podobnými výrobky nebo službami. Oborové okolí podniku je 

především ovlivňováno jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Analýza oborového 

okolí má dva postupné kroky.  

Prvním z nich je analýza jednotlivých sektorů – zákazníků, konkurentů a 

dodavatelů, která je označovaná jako analýza odvětví (industry analysis) a druhým 

krokem je Porterův pěti-faktorový model konkurenčního prostředí znázorněný na 

obrázku 3.11. 

 

 
Obr. 3.12: Hybné síly konkurence v odvětví 

Zdroj: Autor 
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Struktura odvětví má velký vliv na určování konkurenčních pravidel hry, stejně 

jako na stanovení strategií firmě potenciálně dostupných. Vnější vlivy mimo odvětví 

jsou důležité především v relativním smyslu, jelikož vnější vlivy obvykle působí na 

všechny firmy v odvětví, je klíčová rozdílná schopnost firem vyrovnat se s nimi.  

 

Intenzita konkurence v odvětví není ani věcí náhody, ani smůly. Spíše je možné 

říci, že konkurence v odvětví vyrůstá z podhoubí jeho ekonomické struktury a daleko 

přesahuje chování současných konkurentů. Úroveň konkurence v odvětví závisí na pěti 

základních konkurenčních silách. Souhrnné působení těchto pěti sil určuje potenciál 

konečného zisku v odvětví, kde se potenciál zisku měří z hlediska dlouhodobé 

návratnosti investovaného kapitálu. Všechna odvětví nemají stejný potenciál konečného 

zisku. Ten se značně různí, stejně jako se různí souhrnné působení konkurenčních sil. 

 

Cílem konkurenční strategie pro podnikatelský subjekt je nalézt v odvětví takové 

postavení, kdy podnik může nejlépe čelit konkurenčním silám, nebo jich působení 

obrátit ve svůj prospěch. Jelikož souhrnné působení těchto sil může být značně bolestivé 

pro všechny konkurenty, klíč k vypracování strategie spočívá v hlubokém analyzování 

zdrojů těchto sil. Znalost hlubinných zdrojů konkurenčního tlaku odhaluje kritické 

přednosti a slabiny podniku, podněcuje ho měnit odvětvovou pozici, ozřejmuje oblasti, 

kde strategické změny přinášejí největší efekt a osvětluje ta místa, kde se zdá, že mají 

odvětvové trendy největší důležitost, už jako příležitosti či jako hrozby.  

 

Pět konkurenčních sil uvedených na obr. 3.12 odráží skutečnost, že konkurence 

v odvětví daleko přesahuje zavedené hrací pole. Zákazníci, dodavatelé, substituty a 

potenciální nově vstupující firmy jsou konkurenty firmám v odvětví a mohou se stát 

více či méně významnými v závislosti na zvláštních okolnostech. Konkurence může být 

v tomto obecnějším smyslu definována jako rozšířené soupeření.  

 

Všech pět konkurenčních sil společně určuje intenzitu odvětvové konkurence a 

ziskovost. Největší síla nebo síly získávají převahu a stávají se rozhodujícími z hlediska 

formulování strategie. Dokonce i podnik s velmi silným postavením na trhu a v odvětví, 

kde mu nehrozí nebezpečí od nově vstupujících firem, bude mít nízké výnosy, jestliže 

čelí silnějšímu výrobci levnějších substitutů. Dokonce i při neexistenci substitučních 
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produktů a zablokování přístupu nových účastníků bude intenzivní soupeření mezi 

stávajícími konkurenty omezovat potenciální výnosy. Extrémním případem intenzity 

soutěže je dokonale konkurenční odvětví ekonomické teorie, do něhož je volný vstup, 

existující firmy nemají vyjednávací vliv vůči odběratelům a dodavatelům konkurence je 

neomezená, neboť početné firmy a výrobky jsou všechny stejné. 

Oborová analýza společnosti Red Bull 
 
         

I když má Red Bull na celém světě konkurenci, stále si zachovává vedoucí 

postavení na trhu s energetickými nápoji. Ne jinak je tomu i v České republice, i když 

právě na našem trhu musí Red Bull čelit velké konkurenci. Ta nejvýznamnější se skrývá 

ve firmě Pinelli, produkující nápoje značky Semtex, Semtex Forte, Semtex Light, 

Erektus, Truck power atd.  

        Další významnou konkurenci představují energetické nápoje značky Burn a 

American Bull, které při vstupu na trh využili již vytvořené distribuční sítě firem 

General Bottlers28 a Coca Cola Beverages29. Tím měli již kompletně vyřešenu otázku 

distribuce a mohli se zaměřit na jejich propagaci a marketing. Společnosti Coca Cola 

Beverages a General Bottlers považují energetické nápoje ve svém sortimentu spíše 

jako vyplnění prázdného místa, a proto nevěnovaly marketingovým aktivitám takovou 

pozornost.  

       Zdaleka nezanedbatelná je i otázka kopírování výrobku firmy Red Bull jeho 

konkurencí. Na trhu existuje několik energetických nápojů, které se snaží využít 

úspěchů tohoto výrobku. Příkladem za všechny mohou být výrobky Golden Lion a Red 

Rhino, které nejenže napodobují grafický design Red Bullu, ale navíc jejich distributoři 

prezentují své výrobky jako odnož nebo také levnější verzi Red Bullu. V podstatě se 

v některých případech jedná až o parazitování na pověsti výrobku Red Bull. S touto 

skutečností se firma Red Bull snaží bojovat a v tomto smyslu také již proběhlo několik 

soudních jednání, které vyzněly pro firmu Red Bull vždy pozitivně. 

         

                                                 
28 General Bottlers = Pepsi; zajišťují distribuci American Bull 
29 Coca Cola – distribuce Burn 
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Dalším případem, kdy se firma Red Bull setkala s kopírováním produktu, bylo 

v okamžiku uvedení Red Bullu Sugarfree na trh. Do té doby neexistoval jiný 

energetický nápoj v „light“ podobě. Vývoj Red Bullu Sugarfree probíhal v přísném 

utajení proto, aby byl Red Bull opět první a potvrdil tak pozici leadera na trhu 

s energetickými nápoji. To se mu také podařilo a na jaře loňského roku byla tato 

novinka na trh uvedena. Konkurence opět okamžitě zareagovala a během půl roku se 

objevily Semtex Light a Burn Sugarfree. I to, že konkurence napodobuje Red Bull, 

vypovídá o skutečnosti, že je jedničkou na trhu ve svém oboru. Jediná výhoda těchto 

konkurenčních firem se skrývá v ceně. Strategií firmy Red Bull je zachovávat stejnou 

cenovou hladinu na celém světě. Tu představuje průměrná velkoobchodní cena 1 Euro 

za plechovku. Proto se u nás cena Red Bullu pohybuje v maloobchodě kolem 29,- Kč na 

rozdíl od výrobků firmy Pinelli, jejichž ceny se pohybují kolem 25,- Kč za plechovku. 

Srovnám-li cenu v roce 2006, kdy kurz eura byl o 8 Kč vyšší než je nyní, cena byla 

taktéž za plechovku vyšší a pohybovala se kolem 36 Kč za kus. V této době byly rozdíly 

opravu znatelné. V poslední době je situace v České republice taková, že důsledkem 

dlouhotrvajícího posilování české koruny vůči euru dochází k postupnému poklesu ceny 

Red Bullu. Cenové rozdíly mezi tímto energetickým nápojem a jeho konkurenty tak 

začínají být pro konzumenty zanedbatelné, téměř nulové. 
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Konkurence na trhu energetických nápojů 
 

Přestože musí neustále soupeřit až se 150 dalšími napodobeninami, udržuje si Red 

Bull nejvyšší podíl na trhu ve více než 100 zemích na celém světě (viz tabulka 3.1). 

V podstatě se dá říci, že se stal celosvětovým synonymem pro energetické nápoje. 

V následující tabulce je znázorněn průnik Red Bullu na nové evropské trhy. 30 

Tabulka. 3.1: Uvedení Red Bullu na mezinárodní trhy v jednotlivých letech 
Zdroj: Autor 

                                                 
30 Jak z ní můžeme vyčíst tak do České republiky se podařilo Red Bullu proniknout již brzy – v roce  
1995, naproti například vyspělé Kanadě, kde se to podařilo až v roce 2004. Zajímavostí je například 
Francie, ve které jako jedné z mála evropských zemí Red Bull není distribuován z důvodu obsahu kofeinu 
– 80 mg na 250 ml. Zmiňuji to však proto, že stejný obsah kofeinu obsahují i Francouzi velmi oblíbené 
ledové kávy prodávány na všech čerpacích stanicích. 

 

 
Rok Nové trhy 

1987 Rakousko 
1988 – 1991 Vytváření silné pozice v Rakousku a příprava expanze na zahraniční trhy 
1992 Maďarsko 
1993 Skotsko 
1994 Německo, Slovinsko 
1995 Švýcarsko, Polsko, Česko, Slovensko, Nizozemí, Pobaltí, Rusko 
1996 Portugalsko, Švédsko, Belgie, Španělsko, Řecko, Nový Zéland, Rumunsko 
1997 Jižní Afrika, Irsko, USA 
1998 Itálie, Brazílie, Finsko 
1999 Austrálie 
2000 Izrael, Andora 
2001 Monako, Venezuela, Bahamy, Porto Rico, Kajmanské ostrovy, Dominikánská 

republika, Kuvajt, Omán, Libanon, Maroko, Mozambik, Mauritius 
2002 Argentina, Peru, Mexiko, Salvador, Guatemala, Kuba, Saudská Arábie, Irák, 

Jordán, Angola, Senegal, Ethiopie, Malawi, Kapverdy, Togo, Katar 
2003 Kolumbie, Surinam, Panama, Jamajka, Trinidad a Tobago, Barbados, Aruba, 

Haiti, Curaccao, Svatá Lucie, Írán, Afghánistán, Libye, Sierra Leone, Guinea, 
Libérie, Súdán 

 2004 Kanada, Turecko, Irák, Kazakstán, Azerbajdžán, Arménie, Alžírsko, Tunisko, 
Pobřeží slonoviny, Moldávie 
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Konkurence Red Bull v České republice 

 

Jak jsem se již zmínila, tak Red Bull čelí velikému množství konkurentů. Každý 

rok se na českém trhu objevují nové a nové energetické nápoje, které často využívají 

úspěšnosti Red Bullu tím, že kopírují jeho složení, nebo dokonce ve své propagaci 

používají tvrzení, že mají stejně dobrý nápoj jako je Red Bull, avšak ten jejich je 

levnější. Což se dle Obchodního práva definuje jako nekalá soutěž. „Klamavou 

reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, 

které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím prospěch původci reklamy 

na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů. Na šíření údajů se považuje sdělení 

mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí, či 

jiným sdělovacím prostředkem“.31 Většina těchto energy drinku však jak rychle 

vznikne, tak i zanikne. Této firmy mají jen krátkodobou strategii a ne dobře vyvinutou 

marketingovou koncepci, proto je nekompromisní tržní prostředí brzo zničí. 

Konkurence však není jen v těchto krátkodobých napodobitelích. Proto 

v následující tabulce zmíním stávající konkurenty a označím ty, kteří jsou pro Red Bull 

důležití a proto  jsou i sledovány jejich marketingové aktivity. 

 
Tabulka 3.2:  Konkurence - čeští a zahraniční výrobci energetických nápojů 

Zdroj: Autor 

                                                 
31 ) BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., HAJN, P., JEŽEK, J. a kol. Kurz obchodního práva – Soutěžní právo. Praha: C.H. 

Beck. 1996. ISBN 80-7179-854-1, s.609  
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Přehled nedostatků a předností konkurence 

Podniky potřebují mít přesné informace o svých konkurentech. 

Nejbezprostřednějším konkurentem podniku je ten, kterému se nejvíce podobá. 

Konkurent je konkurentem dominantním v případě, že vítězí v neúměrném počtu 

nabídek, usilují-li obě společnosti o stejné zakázky. Největší pozor si musí dát podnik 

na konkurenta, jehož nabídky vítězí nejčastěji. Podniky musí ale také sledovat i 

vzdálenější konkurenty. 32 

        Celosvětový obrat přesáhl v roce 2003 částku 1,4 miliard Euro, což představovalo 

prodej 1 484 miliónů kusů plechovek na celém světě za jeden rok. V roce 2004 prodeje 

vzrostly na 1,6 miliard Euro, což představovalo 1 846 miliónů plechovek. Do roku 2007 

prodej výrazně vzostl. 

 

Níže uvedený graf přehledně zobrazuje nárůst prodejů nápoje na celém světě a to 

v jednotlivých letech. Může se zdát, že jde o nárůst velice prudký. Ten je však z velké 

části způsoben tím, že se firma snaží každý rok rozšířit svoji distribuci o nové trhy a 

navíc v roce 2002 uvedla na trh novinku Red Bull Sugarfree. Zde vidíme, že velký 

potenciál je v lidech, kteří Red Bull nevyzkoušeli. 
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Graf 3.2:  Prodej plechovek ve světě  v miliónech kusů od r. 1987 až po rok 2007 

Zdroj: interní informace společnosti Red Bull 

                                                 
32 KOTLER, P. Marketing, management – analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria Publishing. 
1991. ISBN 80-85605-08, s.103 
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Segmentace trhu 

       Firma Red Bull celý trh v České republice rozdělila na 2 hlavní oblasti: 

1) Odběratelé  

 on – premise – bary, restaurace, diskotéky, kantýny, kluby, kavárny 

 impulse – čerpací stanice, non-stop prodejny 

 retail – velkoobchody, supermarkety, maloobchody 

 

 2)  Dle činnosti    

 At work – psychicky a fyzicky pracující lidé 

 Studenti – vztahu ke konzumentovi; vysokoškolští, středoškolští   

 Drivers – řidiči osobních, nákladních vozidel, řidiči MHD 

 Sportovci 

 

Takto jsou konzumenti rozdělení hlavně pro sekci sampling. Konzument je pro Red 

Bull stejně důležitý ať je to řidič, sportovec, student nebo pracující – pro každého má 

Red Bull specifické benefity, které mu pomůžou při vykonávání dané činnosti.  

 

3)  Dle věkových skupin 

 15 + 

 15-19 

 19-29 

 29-39 

 39 + 

 

Red Bull se díky obsahu kofeinu doporučuje pít až od 15-ti let. V dnešní době, kdy 

děti již od útlého věku popíjejí litry nepřímého konkurenčního nápoje Coca Coly, se ale 

tato věková hranice lehce snižuje. Nejdůležitější cílová skupina jsou lidé od 19-ti až po 

29 let, kam patří taktéž právě vysokoškolští studenti, na které jsem se zaměřila při svém 

výzkumu. Není však pravda, že Red Bull je výhradně nápoj pro mladé, právě již 

zmiňovaní řidiči často patří do skupiny poslední – 39 +.  
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3.2.6  SWOT analýza   

 
V této části se zaměřím na analýzu vnitřních zdrojů a vnějších vlivů firmy Red Bull, 

tzv. SWOT33 analýzu.  

 

 

 
 

Tabulka 3.3: SWOT analýza 
Zdroj: Autor 

 

 

                                                 
33  

S  –  silná stránka naší firmy byla zachována jako konkurenční výhoda i v budoucnosti 

W  –  slabá stránka firmy byla v dalším vývoji eliminována 

O  –  příležitosti byly efektivně využity 

T   –  ohrožení bylo v dalším vývoji odraženo, aby mu naše firma předešla 
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Zhodnocení výsledků SWOT analýzy: 

 

Silné stránky představují pozitivní faktory přispívající k úspěšné podnikové 

činnosti a výrazně ovlivňují jeho prosperitu. Jsou to odlišné způsobilosti zvýhodňující 

podnik vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími silnými stránkami jsou takové, 

které je těžko okopírovat, a kde je předpoklad, že budou po dlouhou dobu přinášet zisk. 

 

Slabé stránky jsou opakem znamenajícím určitá omezení nebo nedostatky a brání 

plnému efektivnímu výkonu. 

 

Příležitosti představují takové další možnosti podniku, s jejichž realizací stoupají 

vyhlídky na lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění vytyčených cílů. 

Nejvíce příležitostí vyplývá ze změn geografických, politických, legislativních a 

ekonomických faktorů, samozřejmě při respektování konkurenčních podmínek.  Aby 

mohl podnik příležitostí využít, musí je nejdřív identifikovat. Teprve potom se stávají 

součástí marketingových plánů a předurčují jeho chování v prostředí. 

 

Hrozby představují rovněž externí prostředí a jeho vývoj. Je to výrazně nepříznivá 

situace v podnikovém okolí, znamenající překážky pro jeho činnost a dobré postavení. 

Pro strategický marketingový proces podniky hodnotí ohrožení především podle 

závažnosti a pravděpodobnosti výskytu, které v této firmě nejsou. 

Z výše uvedených parametrů analýzy vyplývá, že společnost Red Bull ČR, s.r.o. 

je v situaci, kdy převládají silné stránky nad slabými. Ale na českém trhu je stále mnoho 

hrozeb, které představuje levná konkurence, která by mohla oslovovat stále větší škálu 

konzumentů i nekonzumentů. 
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3.3 Finanční analýza společnosti Red Bull  

Pro vytvoření marketingových strategií, které umožní efektivně dosahovat 

organizačních cílů, je nezbytné, aby marketingoví manažeři rozuměli různým finančním 

analýzám a dokázali jich využít. 

Dvěma nejdůležitějšími dokumenty, jejichž se využívá k analýze finanční situace firmy, 

jsou výsledovka a účetní rozvaha.34 (Tyto výkazy jsou přílohou mé diplomové práce.) 

Krátké definice těchto pojmů: 

 

Výsledovka (nebo také účet zisků a ztrát) zaznamenává souhrn příjmů a výdajů firmy – 

tedy množství příjmů, které firma získala z prodeje a dalších zdrojů, množství peněz, 

které utratila a výsledný zisk nebo ztrátu. 

Účetní rozvaha (bilance) je seznam aktiv, pasiv a akciového kapitálu. Zatímco 

výsledovka zaznamenává, co se stalo během celého roku, účetní rozvaha je jako 

momentka – zachytává finanční situaci firmy v dané chvíli. Z tohoto důvodu se účetní 

bilance někdy označuje jako výkaz o finančním stavu.  

 

Majetek podniku se rozlišuje podle schopnosti transformovat se z materiální 

(hmotné) podoby do hotovostní formy, do příjmů. Jedná se o kritérium likvidnosti 

majetku. Jednotlivým druhům majetku podniku musí odpovídat i disponibilní zdroje, 

jež jsou použity pro jeho financování. Uvedenou zásadu označujeme jako základní 

pravidlo financování (bilanční pravidlo). Základním pravidlem financování je zásada 

dodržování časového souladu vázanosti majetku a disponibilních zdrojů; majetek 

podniku by měl být financován zdroji se stejnou dobou splatnosti, jako je jeho 

životnost.35 

Zejména v Evropě a německy mluvících zemích se využívají tzv. zlatá pravidla 

financování. Tato pravidla slouží managementu jako nástroj pro kontrolu finančního 

                                                 
34 SALAMON, M.R., MARSHALL, G.W., STUART, E.W.  Marketing očima světových marketing 
manažerů. Praha: Computer Press. 2006. ISBN 80-251-1273 – X, s.543 
35 REŽŇÁKOVÁ, M. a ZINECKER, M.Finanční management. 2. díl.2. vyd. Brno: VUT v Brně, 2003. 
ISBN 30-214-2488-5 
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řízení firmy. Jsou to určitá doporučení, kterými by se měl management řídit ve 

financování firmy s cílem dosáhnout dlouhodobou finanční rovnováhu a stabilitu.36 

 

Zlatá pravidla financování 
Red Bull, s.r.o. 
  2005 2006 2007 
Dlouhodobé závazky 0 0 0
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0
Dlouhodobé zdroje celkem 0 0 0
  2005 2006 2007 
Oběžná aktiva 51 223 70 404 91 382
Krátkodobé závazky 110 207 156 303 219 075
Běžné bankovní úvěry 0 0 0
Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0
Krátkodobé zdroje celkem 110 207 156 303 219 075

 
Tabulka 3.4: Zlatá pravidla financování 

Zdroj: Autor 
 

Jde o to, že dlouhodobý majetek by měl být financován z vlastních nebo 

dlouhodobých cizích zdrojů, naproti tomu oběžná aktiva by podnik měl financovat 

z krátkodobých zdrojů (výjimku tvoří zásoby, ty mohou být také dlouhodobé či trvale 

vázané, pak by měly být financovány z dlouhodobých zdrojů). 36 

Firma Red Bull se toto pravidlo snaží dodržovat, avšak krátkodobé závazky jsou 

nezvykle vysoké.  

                                                 
36 Finanční analýza – dostupné na: 
http://st.vse.cz/~XLUZZ01/Financni_analyza.htm#PravidlaFinancovani 
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Struktura rozvahy 
Red Bull, s.r.o. 
Období   AKTIVA    PASIVA
2005 Stálá aktiva 28 975  Vlastní kapitál -29 406
  Oběžná aktiva 51 223  Cizí zdroje 110 336
  Ostatní aktiva  732  Ostatní pasiva 0
2006 Stálá aktiva 37 008  Vlastní kapitál -48 054
  Oběžná aktiva 70 404  Cizí zdroje 156 303
  Ostatní aktiva  837  Ostatní pasiva 0
2007 Stálá aktiva 39 888  Vlastní kapitál -86 735
  Oběžná aktiva 91 382  Cizí zdroje 219 813
  Ostatní aktiva  1 937  Ostatní pasiva 129

 
Tabulka 3.5: Struktura rozvahy 

Zdroj: Autor 
 

Dle provedené analýzy struktury rozvahy se jedná o kapitálově lehkou společnost 

což potvrzuje i výpis z obchodního rejstříku, tedy firmu zabývající se prodejem a 

reklamní činností. 

 

3.3.1 Řízení likvidity 
 

Řízení likvidity patří mezi základní strategické úkoly firmy. Jedná se o strategický 

úkol, jehož plnění je předpokladem existence podniku. Na druhé straně jejich plnění 

vyžaduje každodenní péči o zabezpečování příjmů, optimalizaci výdajů, efektivní 

investování a získávání finančních zdrojů. Předpokladem zabezpečení trvalé platební 

schopnosti podniku je příznivý poměr celkových příjmů a výdajů v každém časovém 

momentě.  

Hodnotu čistého pracovního kapitálu lze vyčíslit z rozvahy jako rozdíl mezi oběžným 

majetkem a krátkodobými cizími zdroji.37 

 

                                                 
37 pojmem pracovní kapitál – angl. Working Capital - označuje celková hodnota oběžného majetku 
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Pracovní  kapitál                             Red Bull, s.r.o.  
       

Položka   Stav  k  31. 12. 
  Řádek 2005 2006 2007 
Oběžná aktiva 31 51 223 70 404 91 382
Zásoby 32 3 047 1 184 528
Materiál 33 571 0 186
Nedokončená výroba a 
polotovary 34 0 0 0
Výrobky 35 0 0 0
Zvířata 36 0 0 0
Zboží 37 2 476 1 184 342
Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0
Krátkodobé pohledávky 48 41 092 62 745 86 421
Krátkodobý finanční majetek 58 7 084 6 475 4 433
Krátkodobé závazky 102 110 207 156 303 219 075
Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0
Krátkodobé závazky celkem X 110 207 156 303 219 075

Pracovní kapitál netto   -58 984 -85 899 -127 693
 

Tabulka 3.6: Pracovní kapitál 
Zdroj: Autor 

 

Firma Red Bull má značně vysoké krátkodobé závazky a velkou měrou převyšují 

oběžná aktiva. Přebytek krátkodobého cizího kapitálu nad oběžným majetkem, se 

označuje jako "nekrytý dluh". 

 

3.3.2 Výnosy 
Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností 

za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu. 

Orientačně je možné výnosy podniku vymezit takto: 

1. tržby za prodej zboží; 

2. výkony (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásob vlastní 

činností, aktivace); 

3. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu; 

4. ostatní provozní výnosy; 

5. finanční výnosy; 

6. mimořádné výnosy. 
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Tržby jsou hlavní složkou výnosů většiny podniků. Tržby představují peněžní vyjádření 

prodeje výrobků, zboží a služeb v daném účetním období. Jsou hlavním finančním 

zdrojem podniku.38 

Tržby zahrnují zejména: 

1. tržby za prodej zboží; 

2. tržby za prodej vlastních výrobků a služeb; 

3. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu; 

4. tržby z prodeje cenných papírů a podílů. 

 

 

 
Struktura tržeb Red Bull, s.r.o. 
         
  řádek 2005 2006 2007 

Položka ve výsle- Absolutní % Absolutní % Absolutní % 

  dovce částka   částka   částka   

Celkové tržby   229 262 100% 298 031 100% 418 624 100%
Tržby za prodej zboží 1 224 650 98% 294 627 99% 417 032 100%
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 5 4 492 2% 2 324 1% 1 398 0%
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 120 0% 1 080 0% 194 0%
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0% 0 0% 0 0%

 
 

Tabulka 3.7 Struktura tržeb 
Zdroj: Autor 

 
 

Vzhledem k procentuální části tržeb za prodej zboží, můžeme říci, že se jedná o 

kapitálově lehkou společnost, tedy o společnost prodejní. 

                                                 
38 KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 5.vyd. 2005. ISBN 80-214-2930-5 
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3.4 Analýza obecného okolí (SLEPT ANALYSIS) 

  

V tržním prostředí působí vedle konkurence ještě řada dalších sil. Marketingové 

prostředí zahrnuje tzv. operační prostředí a makroprostředí. 

 

Operační prostředí zahrnuje účastníky, kteří se bezprostředně podílejí na produkování, 

distribuování a propagování nabídky. Mezi hlavní účastníky patří firmy, dodavatelé, 

distributoři, dealeři a cíloví zákazníci. Mezi dodavatele zahrnujeme dodavatele 

materiálů, služeb (například marketingové poradce, reklamní agentury, peněžní a 

pojišťovací společnosti, přepravní a telekomunikační společnosti). Do skupiny 

distributorů a dealerů rovněž patří obchodní zástupci, brokeři a další skupiny aktérů, 

kteří se podílejí na vyhledávání zákazníků a na prodeji.39 Tyto složky makroprostředí 

výrazným způsobem ovlivňují aktéry v operačním prostředí. Tržní aktéři musejí 

věnovat těsnou pozornost vývojovým trendům v makroprostředí a na tyto změny včas 

reagovat změnami marketingových strategií.  

Makroprostředí (obecné okolí) tvoří širší okolí podniku. Do jisté míry společnostem 

diktuje, co a jak mohou a nemohou provozovat. Každá organizace je vnímána na 

základě konkrétních podmínek a okolností, nejsou chápány všemi podniky shodně. 

Podniky by měl parametry prostředí dokonale poznat, analyzovat, sledovat jejich 

vývojové trendy a snažit se jejich klady účelně využít pro další rozvoj. 

                                                 
39 KOTLER, P. Marketing, management – analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Victoria 
Publishing. 1991. 32 s. ISBN 80-85605-08. 
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Makroprostředí zahrnuje pět komponentů: 

1. Demografické prostředí – zahrnujeme sem údaje o obyvatelstvu a lidech 

žijící na sledovaném území. 

 

2. Ekonomické prostředí - hospodářské změny země a její vývoj, tempa 

růstu, inflační tendence, nezaměstnanost, úroveň příjmů, struktura 

výdajů, dostupnost zdrojů, úrokové sazby, daňové a celní podmínky. 

Ekonomické ukazatele výše zmíněné firmy jsou na vysoké úrovni. 

 

3. Technologické prostředí - technologický rozvoj země, přijímání nových 

technologii, tempo technologických změn. Jsou na patřičné úrovni. 

Zahrnují se sem i ekologické činitele – významně ovlivňují výrobní 

technologie podniků, rozmísťování výrobních jednotek, způsobují 

zákazy určitých výrob.40 

 

4. Politicko-legislativní prostředí - pro konkurenční a antimonopolní 

opatření, legislativní úpravy vztahů, zákonné normy, ochran 

spotřebitele. Neodporují legislativě České republiky. 

 

5. sociálně- kulturní prostředí - základní kulturní hodnoty společnosti, její 

způsob života, sociální prostředí. Jsou v souladu s obecnými přístupy 

České republiky. 

 
Zhodnocení analýzy obecného okolí: 

Společnost vynakládá nemalé peněžní prostředky do oblasti licenčních smluv a 

patentových práv. (např. slovo křííídla nesmí použít žádný jiný energetický nápoj). 

Samozřejmě mnoho konkurentů tohle opatření nerespektuje, takže právní pomoc je 

samozřejmě též nutností, což také není zadarmo.  

Vezmeme-li v úvahu, že je to nápoj, který musí splňovat přísné normy předepsané 

mnoha institucemi, je nutné mít na jeho nezávadnost též velké množství osvědčení.

                                                 
40 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2002.145 s.  

ISBN 80-7179-578-X. 
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3.5 Strategická analýza 

 
Strategická analýza zkoumá aktuální pozici společnosti na trhu. Měla by být 

tvořena marketingovým auditem, SWOT analýzou, segmentační analýzou, analýzou 

trhu a zákazníků (SLEPT analýza, Porterova analýza, finanční analýza).   

 

Tři úrovně obchodního plánování 

Všichni víme, co to znamená něco plánovat – běžně plánujeme třeba dovolenou, sobotní 

večírky. Někteří z nás dokonce plánují průběh studia nebo plnění pracovních úkolů. 

V případě obchodního plánování se ovšem jedná o složitější proces. Jak vidíme na 

obrázku 3.13, plánování probíhá na třech úrovních: strategické, funkční a provozní.41 

 

 
Obr. 3.13: Plánování na různých úrovních managementu 

Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 
 

                                                 
41  
Strategické plánování – proces manažerského rozhodování, které usiluje o sladění zdrojů a schopností 
organizace na straně jedné, a tržních příležitostí na straně druhé, s cílem přežití a dlouhodobého růstu. 
Funkční plánování – rozhodovací proces, jenž se zaměřuje na vytváření detailních krátkodobých 
strategických a taktických plánů, na podporu dlouhodobých strategických plánů organizace. 
Provozní plánování – rozhodovací proces, zaměřený na tvorbu detailních plánů každodenních činností, 
jimiž jsou realizovány funkční plány organizace. 
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Strategické plánování: Hybná síla úspěchu 

 

Poslání firmy je prohlášení o účelu její existence, obsahuje vysvětlení smyslu 

jejího podnikání, shrnuje, čeho si firma přeje dosáhnout v prostředí, které ji obklopuje. 

Mělo by být zpracováno do podrobných cílů pro každou úroveň řízení firmy. 

„Red Bull vám dává křídla…“     

Firemní strategie společnosti Red Bull  je s malými odchylkami ve všech pobočkách 

ve světě stejná a sleduje dva základní faktory:  

 

 deklarované účinky, které jsou potvrzené miliony spotřebitelů a četnými 

vědeckými testy. Podle těchto testů Red Bull prokazatelně povzbuzuje, stimuluje 

a podporuje psychický a fyzický výkon. Na základě těchto prokazatelných účinků 

se Red Bull podstatně liší od jiných nápojů patřících do skupiny „soft drink“ a 

to představuje obrovskou konkurenční výhodu. 

 Marketing je stejně důležitým faktorem úspěchu, který jedinečným a originálním 

způsobem dokládá a staví na účinnosti nápoje.  

 

Stanovení podnikatelských cílů – každý manažer musí mít konkrétní, jasně 

definovaný cíl a musí být za něj zodpovědný. Přičemž všechny cíle by měly mít 

jednotnou strukturu a řídit se zásadami tvoření cílů dle SMART.42 

 

Výběr podnikatelských aktivit = podnikatelské portfolio  - na základě šířeji 

zpracovaných strategických podnikatelských cílů musí vedení firmy naplánovat své 

podnikatelské portfolio, tj. soubor výrobků či dalších aktivit, které firma produkuje. 

Účelem strategického plánování podnikatelského portfolia je vyhodnotit43 a nalézt 

způsob, jak nejlépe využít potenciál firmy, její silné stránky, jak získat výhodu z nějaké 

atraktivní podnikatelské příležitosti, který se nabízí. Nejznámější metodou plánování 

                                                 
42  
S: specifické stanovené cíle - jsou jednoznačně definovatelné  
M: jsou objektivně měřitelné 
A: cíle jsou ambiciózní a přitom jsou akceptovatelné všemi jejich účastníky  
R: jsou reálné 
T: jsou časově ohraničeny 
 
43 Analýza portfolia je nástroj, který management používá k vyhodnocení potenciálu firemního 
obchodního portfolia. Pomáhá manažerům rozhodnout, které ze stávajících SBU (strategic business unit) 
by měly obdržet více – nebo méně-firemních zdrojů a které SBU jsou nejvíce v souladu s celkovým 
posláním firmy. 
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podnikatelského portfolia je metoda BCG (Boston Consulting Group – angl. „BCG 

growth-market share matrix“). 

 

Obr. 3.14:  BCG matice 
Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 

 

BCG matice "růst - podíl" Bostonské poradenské skupiny (BCG) je nástrojem 

strategického plánování. Tempo růstu trhu (vertikální osa) označuje roční tempo růstu 

zkoumaného trhu. Relativní tržní podíl (osa horizontální) pak porovnává tržní podíl 

dané firmy s největším konkurentem. Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů, které jsou 

označeny jako Otazníky, Hvězdy, Dojné krávy a Bídní psi. 

Hvězda, jejíž největší relativní tržní podíl zůstane zachován při poklesu tempa 

růstu trhu pod 10%, se stává Dojnou krávou. Pokud nelze produkt vrátit do kvadrantu 

hvězdy, je třeba z něj vytěžit „vydojit“ maximum zdrojů. Dojné krávy totiž produkují 

peněžní hotovost, kterou firma potřebuje na podporu Otazníků, Hvězd i Bídných psů. Je 

s ní nejméně starostí, není třeba rozšiřovat výrobní kapacity a pozice na trhu je stabilní. 

Otazníky potřebují vzhledem k potenciálu významnou péči s nejasným výsledkem do 

budoucna. V případě úspěchu se přesune produkt do kvadrantu hvězd, v případě 

neúspěchu pak mezi bídné psi a čeká ho likvidace. 
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Růstové strategie 

I když matice růstu / podílu na trhu pomáhá manažerům rozhodnout se, do kterých 

SBU by měli investovat za účelem růstu, neříká jim příliš mnoho o tom, jak tohoto růstu 

dosáhnout. Zda se soustředit na hledání nových zákazníků, tvorbu nových variací 

produktů nebo na jinou strategii růstu. Část strategického plánování na úrovni SBU 

zahrnuje hodnocení růstových strategií. 

 
 

Obr. 3.15: Úloha strategických obchodních jednotek (SBU) 
Zdroj: Salomon, M.R., Marshall, G.W., Stuart, E.W., (2006) 

 
 

V případě společnosti Red Bull ČR se dá uvažovat růstové strategii typu: Pronikání na 

trh – jelikož firma stále usiluje o zvýšení objemu prodeje stávajících produktů na 

stávajícím trhu – tedy mezi současnými uživateli produktů, jejich ne-uživateli a 

uživateli konkurenčních značek v rámci trhu. 

Vezmeme-li v potaz působení této společnosti globálně, dá se zde hovořit dvou typech 

strategií a to: Pronikání na trh a Rozvoj trhu, která zavádí stávající produkty na nové 

trhy.
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Konkurenční strategie – Parciální strategie dle Portera 

 
Vyjdeme-li z provedené Porterovy analýzy v kapitole 3.2.5, zjistíme, že jedním 

z dílčích cílů každé firmy, je vytvořit stabilní postavení v odvětví, úspěšně čelit pěti 

konkurenčním silám a zabezpečit tak firmě co největší výnosnost vloženého kapitálu. 

Společnosti zjistily, že tohoto cíle lze dosáhnou mnoha různými přístupy, a že nejlepší 

strategií pro danou firmu je bezesporu jedinečná konstrukce, která by odrážela všechny 

zvláštnosti jejího postavení. Nicméně při co nejširším pojetí rozeznáváme tři vnitřně 

konzistentní obecné strategie (které mohou být použity jednotlivě nebo v kombinaci) 

pro vytvoření takového postavení z dlouhodobého hlediska a pro předstižení konkurentů 

v odvětví.  

 

Při zdolávání pěti konkurenčních sil existují tři potenciální úspěšné obecné 

strategické přístupy k předstižení jiných firem v odvětví: 

 

 prvenství v celkových nákladech, 

 diferenciace 

 soustředění pozornosti 

 

Někdy se mohou firmy úspěšně rozhodnout pro sledování více než jednoho 

z uvedených přístupů, ačkoli je to jen zřídkakdy možné. Efektivní využití kterékoli 

z těchto obecných strategií obvykle vyžaduje plné nasazení a podpůrná organizační 

opatření, jejichž účinek se při sledování více než jednoho hlavního cíle zeslabí. Obecné 

strategie jsou přístupy k předstižení konkurentů v odvětví, v některých odvětvích bude 

taková struktura, že všechny firmy mohou dosáhnout vysokých výnosů, zatímco 

v jiných může být úspěšnost jedné z obecných strategií podmínkou právě k dosažení 

přijatelných výnosů v absolutním smyslu slova. 
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Prvenství v celkových nákladech 

 

První strategie spočívá v úsilí dosáhnout prvenství v celkových nákladech 

v odvětví pomocí funkčních opatření zaměřených na dosažení tohoto cíle. Prvenství 

v nákladech vyžaduje energicky zavést výkonné výrobní zařízení, důsledně sledovat 

možnosti ve snižování nákladů vlivem zkušeností, přísně kontrolovat přímé a režijní 

náklady, vyhýbat se účtům zákazníků s minimálním krytím a minimalizovat náklady 

v takových oblastech, jako jsou výzkum a vývoj, služby, prodej, reklama atd. 

K dosažení těchto cílů je nezbytné věnovat značnou pozornost kontrole nákladů 

v manažerské sféře. Nízké náklady v porovnání s konkurencí jsou tématem, jež prolíná 

celou strategií, ačkoli nelze ignorovat ani jiné oblasti, jako jsou kvalita, služby a další.  

 

Diferenciace 

 

Druhou obecnou strategií je diferencování produktu nebo služeb nabízených 

firmou, vytvoření něčeho, co je přijímáno v celém odvětví jako jedinečné. Přístupy 

k diferenciaci mohou mít mnoho forem: design nebo image značky, technologie, 

vlastnosti, zákaznický servis, prodejní síť nebo jiné způsoby. V ideálním případě se 

firma odlišuje hned v několika ohledech najednou. Je třeba zdůraznit, že strategie 

diferenciace neumožňuje firmě, aby ignorovala náklady, spíše je možné říci, že náklady 

nejsou jejím hlavním strategickým cílem.  

 

Soustředění pozornosti 

 

Poslední obecnou strategií je soustředění se na konkrétní skupinu odběratelů 

segmentů výrobní řady nebo geografický trh. Podobně jako u diferenciace to může mít 

různé formy. Na rozdíl od strategií nízkých nákladů a diferenciace, které se zaměřují na 

celé odvětví, je strategie soustředění pozornosti založena na principu vyhovět velmi 

dobře zvolenému objektu a veškerá přijímaná funkční opatření musí mít toto na zřeteli.  

Tato strategie vychází z předpokladu, že firma je schopna sloužit svému zvolenému 

strategickému cíli efektivněji či účinněji než konkurenti, kteří mají širší záběr činnosti. 

Výsledkem je, že firma buď dosáhne diferenciace, neboť slouží svému vybranému cíli 

lépe než ostatní, nebo vykazuje při této činnosti nižší náklady, případně dosáhne 
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obojího. Přestože tedy strategie soustředění pozornosti nevede k nízkým nákladům či 

k diferenciaci v rámci celého trhu, dosahuje nicméně jedné nebo obou těchto pozic vůči 

zvolenému cíli. Rozdíly mezi třemi obecnými strategiemi jsou zobrazeny na 

následujícím obrázku. 

 

 
Obr. 3.16: Porterovy generické  strategie 

Zdroj: Autor 
 
Diferenciační strategie 

 

Strategie diferenciace spočívá v 

pružné reakci na různé požadavky 

odběratelů. Hledají se opatření, která 

by zvýšila užitečnost výrobků na 

základě silné orientace odběratelů na 

kvalitu, vysoké efektivnosti 

marketingu, nejvyšší jakosti výrobku, 

vysokého image výrobku, orientace 

na inovace a neustálého 

vyhodnocování vlastních možností 

vyhovět potřebám odběratelů. 

 
Obr. 3.17: Diferenciační strategie 
    Zdroj: Autor 
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  3.6 Analýza rizik společnosti       
  
3.6.1   Riziko, praktické přístupy k řízení rizika ve firmě 

 

Je celá řada definicí rizika, ovšem pro nás nejzajímavější bude z hlediska 

problematiky řízení podnikatelských rizik užitečné vycházet z chápání rizika jako 

možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde k události, jež se liší od předpokládaného 

stavu či vývoje. Riziko by nicméně nemělo být směšováno, resp. redukováno na pouhou 

pravděpodobnost, neboť zahrnuje jak samotnou pravděpodobnost, tak kvantitativní 

rozsah dané události.44 

V ekonomii je pojem „riziko“ užíván v souvislosti s nejednoznačností průběhu určitých 

skutečných ekonomických procesů a nejednoznačností jejich výsledků; obecně lze 

samozřejmě konstatovat, že se nemusí jednat pouze o riziko ekonomické. Existují i jiné 

druhy rizik, například: 

1. politická a teritoriální, 

2. ekonomická – makroekonomická a mikroekonomická, např. tržní, inflační, 

kurzovní, úvěrová, obchodní, platební apod., 

3. bezpečností 

4. právní a spojená s odpovědností za škodu,  

5. předvídatelná a nepředvídatelná, 

6. specifická – např. pojišťovací, manažerská, spojená s finančním trhem, 

odbytová, rizika inovací apod.45 

Zvážíme-li rizika makroprostředí (obecného okolí), které tvoří širší okolí podniku, 

zjistíme, že společnostem prostředí do jisté míry diktuje, co a jak mohou a nemohou 

podnikatelské subjekty provozovat. Podniky by měly parametry prostředí dokonale 

poznat, analyzovat, sledovat jejich vývojové trendy a snažit se jejich klady účelně 

využít pro další rozvoj a k omezení rizik. Z ekonomického hlediska je velmi nutné 

sledovat různé ekonomické ukazatele - hospodářské změny země a její vývoj, tempa 

růstu, inflační tendence, nezaměstnanost, úroveň příjmů, struktura výdajů, dostupnost 

zdrojů, úrokové sazby, daňové a celní podmínky. Firma Red Bull pečlivě zvažuje 

                                                 
44 PEARCE, D.W.:Macmillianův slovník moderní ekonomie. 2. vydání, Victoria Publishing, Praha 1995. 
361 s.  ISBN 80-856-0542-2. 
45 SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing,. 
2006. 79 s.  ISBN 80-247-1667-4. 
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veškeré přijetí finančních zdrojů. O finanční záležitosti, ať již finanční řízení či 

investování do cenných papírů se jí stará finanční oddělení – financial director.  

Nemalou skupinu tvoří rizika spojená s politickou situací a legislativní předpisy – 

firma hlídá všechny zákony, nařízení či vyhlášky díky renomovaným advokátům – 

externí pomoc pro konkurenční a antimonopolní opatření, legislativní úpravy vztahů, 

zákonné normy, ochranu spotřebitele, aby neodporovaly legislativě České republiky. 

Opominutí těchto rizik by mělo fatální následky (od špatné pověsti po zrušení činnosti 

firmy). Proti těmto následkům se dá pojistit u pojišťovny právní jistoty. 

Je samozřejmě důležité vzít v úvahu kulturní a sociální podmínky – základní 

kulturní hodnoty společnosti, její způsob života, sociální prostředí. V nevzetí v potaz 

těchto faktorů je možné riziko zmenšení cílové skupiny, na kterou se společnost v rámci 

trhu zaměřuje. 

Dle mého názoru je velmi důležité vzít v potaz ekologické požadavky. Společnosti, 

které nekalkulují s ekologickým provozem, zůstávají pozadu. Jsou vnímány jako 

nemoderní neekologické a společnost je vnímá negativně. Opět, jak je zmíněno výše, 

společnost se může ochudit o nějaké zákazníky. Naše firma vyrábí plechovky s hliníku. 

Tento materiál je recyklovatelný a tedy i ekologický.46 

 

Změnu tedy musíme chápat jako proces, jehož charakteristiky se v čase mění. 

Riziko definujeme jako podmínku reálného světa, v němž existuje vystavení 

nepříznivým okolnostem. Konkrétněji řečeno: riziko je situace, v níž existuje možnost 

nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, ve který doufáme nebo ho očekáváme. 

 

Riziko je tedy často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty. Finanční teorie 

obvykle definuje riziko jako volatilitu (kolísavost) finanční veličiny (hodnoty portfolia, 

zisku atd.) okolo očekávané hodnoty v důsledku změn řady parametrů.47 

Výjimečné výsledky, jak špatné, tak i dobré, by měly upoutat naši pozornost a dovést 

nás k otázkám, co je jejich příčinou.  

Podnikatelské riziko je třeba hodnotit ze dvou stránek, a to z:  

1. pozitivní stránky – naděje vyššího zisku, naděje vyššího úspěch, 

2. negativní stránky – nebezpečí horších hospodářských výsledků. 
                                                 

46 KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2002.145s. ISBN 
80-7179-578-X .s.105  
47 Volatilita je matematicky vyjádřena standardní odchylko pravděpodobnostního rozdělení změny 
hodnoty finanční veličiny. 
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3.6.2   Analýza rizik 

Prvním krokem procesu snižování rizik je přirozeně jejich analýza. Analýza rizik 

je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnost jejich uskutečnění 

a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Navazující činnost je řízení 

rizik (management rizik). 

Analýza rizik obvykle zahrnuje: 

1. identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které 

vlastní, 

2. stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 

ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či 

chování subjektu, 

3. identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou 

ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou 

umožnit působení hrozeb, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě.48 

 

Hodnocení rizik představuje neustálé zvažování: 

a) poškození aktivit, které mohou být způsobena naplněním hrozeb, přičemž je 

nutno vzít v úvahu veškeré potenciální důsledky,  

b) reálné pravděpodobnosti výskytu takových rizik z pohledu převažujících hrozeb, 

zranitelnosti a aktuálně implementovaných opatření. 

 

Výsledky hodnocení rizik pomohou určit odpovídající kroky vedení organizace i 

priority pro zvládání rizik a pro realizaci opatření určených k zamezení jejich výskytu. 

Je možné, že proces hodnocení rizik a stanovení opatření bude třeba opakovat 

několikrát, aby byly pokryty různé části subjektu (organizace) nebo jednotlivé činnosti. 

V každém případě je nutné si již na počátku stanovit úroveň, na jakou chceme 

analyzovaná rizika eliminovat. Snaha o odstranění všech rizik by samozřejmě vedla 

k neúměrným nákladům při realizaci příslušných opatření a v každém případě by se 

zákonitě podepsala i na funkčnosti daného subjektu. 

                                                 
48 SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing,. 
2006. 81 str. ISBN 80-247-1667-4. 
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Identifikované hrozby u firmy Red Bull představuje jednoznačně externí 

konkurence a její nižší výhodná cena. Bohužel na českém trhu je cena výrobku silnější 

faktor než kvalita samotná. Největší hrozbou je tedy levná konkurence, která by mohla 

oslovovat stále větší škálu konzumentů i nekonzumentů. Jako další riziko mže být 

neochota konzumentů přejít z kávy na energetický nápoj obsahující kofein Red Bull. 

Hrozbou se může stát i samotná distribuce, pakliže nebudou distribuční partneři 

pracovat tak, jak mají. U firmy Red Bull je distribučním partnerem firma Rauch, která 

zatím pracuje dobře, ale mohlo by to být lepší stejně jako horší. Pakliže by došlo 

k naplnění prognózování k horšímu, mohla by to být pro společnost hrozba a to velmi 

výrazná. 

 

3.6.3   Metody snižování rizika 

Je zřejmé, že s existencí rizika musíme počítat, a to jak v podnikání, tak při řízení 

jakýchkoliv jiných složitějších subjektů s nedeterministickým nebo nesnadno 

předpověditelným chováním. Některá rizika však můžeme přesunout a některá zadržet. 

V určitých situacích je vhodnější se riziku vyhnout nebo toto riziko redukovat. Kterou 

metodu máme použít v konkrétní situaci? V které situaci je vhodnější transfer (přesun) 

či retence (zadržení) rizika, kdy musíme volit vyhnutí se rizikům nebo jejich redukci? A 

v kterých situacích je nejvhodnější se proti riziku pojistit? 

Uvedená tabulka třídí rizika do čtyř skupin podle kombinace pravděpodobnosti a 

tvrdosti rizika.49 

 
Tabulka 3.5: Doporučené metody pro obecné řešení problému rizika ve firmě 

Zdroj: Smejkal, V., Rais, K. (2006) 

                                                 
49 SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing,. 
2006. 112 s. ISBN 80-247-1667-4. 
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Způsoby snižování podnikatelského rizika ve společnosti Red Bull: 

 

1. Ofenzivní řízení firmy 

Společnost Red Bull je akceschopná firma, jejíž zaměstnanci jsou vychováváni již 

od samotného vstupu do firmy jako loajální zaměstnanci, kteří jsou ochotni se za firmu i 

„bít“ – tedy jsou ochotní nasadit vlastní síly v zájmu firmy. Vzhledem k působení ve 

společnosti Red Bull mohu říci, že lidi, jsou nejdůležitějším aktivem firmy. Red Bull 

platí svým zaměstnancům drahá školení – jak obchodním týmům, tak marketingovým. 

Nemohu nezmínit také dárky zaměstnancům či firemní dovolené v Thajsku, Egyptě či 

lyžování v Alpách. To je dle mého názoru velká motivace pro její zaměstnance být lepší 

a lepší a taky se dá říci, že firma těmito dárky omezuje riziko odchodu zaměstnanců, 

kteří jsou pro ni tím nelepším a nejmocnějším nástrojem pro úspěch. U Red Bullu je 

velmi znatelná marketingová orientace řízení – tzn. Firma má blízko k zákazníkovi, 

zákazník je na prvním místě. Tedy, management firmy má možnost zásadním způsobem 

ovlivnit podnikatelské riziko. Právě jen manažeři jsou schopni rozpoznat možná rizika, 

která stojí před firmou, musí vědět, kterými metodami a jakými cestami lze riziko snížit 

(respektive jak riziku čelit) při realizaci podnikatelského záměru. 

2. Retence rizik 

Retence rizik je legitimní metoda řešení rizik; v mnohých případech se jedná o 

metodu nejlepší. Každá firma se musí rozhodnout, která rizika mají být zadržena, která 

redukována a kterým je lepší se vyhnout. Kritériem při tomto rozhodování je obvykle 

velikost rezerv firmy nebo schopnost firmy nést ztrátu. Na druhou stranu zde existuje 

nebezpečí stereotypu: pokud se stane časem jedinou strategii firmy retence rizik, pak je 

vysoce pravděpodobné, že na situaci, která vyžaduje jiné opatření, bude subjekt 

reagovat stejně, jako v předchozích případech, tj. strpěním rizika a to může vést 

k fatálním následkům.  

Je nutné pořád posouvat firemní strategii, neusnout na vavřínech – platí, že Kdo chvíli 

stál, stojí opodál. Zůstat za ostatními je velké riziko ztráty tržního podílu a s tím spojené 

ztráty tržeb.  
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3. Redukce rizika 

Podle toho, zda se před vlastní podnikatelskou aktivitou soustředíme na redukci 

rizika nebo až na důsledky této konkrétní aktivity, můžeme metody snižování rizika 

dále dělit do dvou skupin: 

a) Metody odstraňující příčiny vzniku rizika – eliminace výskytu rizikových situací 

– přesun rizika, vertikální integrace,  

b) Metody snižující nepříznivé důsledky rizika – orientované na snížení 

nepříznivých důsledků výskytu nepříznivých situací, kterým se nemůžeme 

v podnikání vyhnout – diverzifikace a pojištění. 

 

4. Přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (transfer rizika) 

Patří mezi metody, pro něž je charakteristický defenzivní přístup k riziku. Mezi 

nejčastější způsoby přesunu rizika patří například uzavírání dlouhodobých kupních 

smluv – což je pro firmu Red Bull velmi nepostradatelný právní úkon mezi kupujícím 

(Red Bull ČR) a prodávajícím (Red Bull GMBH) zajišťující prodej výrobků v cizí 

obchodní síti.  

 

 

5. Diverzifikace 

Základním cílem je rozložit riziko na co největší základnu. Souvisí s ní právní 

forma podnikání. Jak jste si mohli všimnout v první části naší práce, jde o společnost 

s ručením omezeným, jejíž majetek tvoří vklad od mateřské společnosti v hodnotě 

20 100 000 Kč. 

Nejčastějším způsobem diverzifikace výrobních firem je rozšiřování výrobního 

programu. Vezmeme-li v potaz, že firma Red Bull ČR je prodejní firma, uvažovat o 

rozšíření výrobního programu je zbytečné. U této firmy v ČR ale stojí za zvážení, že 

výrobek – což je energy drink Red Bull, buď v klasické formě  nebo bez cukru může být 

distribuován různými cestami. Buď přímý nákup, nebo prostřednictvím distribučního 

partnera, což je firma Rauch. Čím více distribučních partnerů, tím větší omezení rizika, 

kdyby jeden z těchto distribučních kanálů zklamal. Ovšem, vezmeme-li v úvahu, že Red 

Bull ČR může ovlivnit dění v rajském Fuschl am See, můžeme navrhnout, že jediný 

výrobek (strategie firmy) se může vyrábět v různých baleních: 250 ml plechovka, 333 

ml plechovka nebo Red Bull ve skle v luxusních podnicích. 
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6. Pružnost firmy 

Red Bull je mladá firma s kreativními loajálními zaměstnanci, kteří jak jsme 

zmínila na začátku, jsou ochotni pro firmu udělat téměř cokoli. Pružnost firmy 

umožňuje eliminovat důsledky výskytu určitých rizik buď v průběhu výroby, nebo 

poskytování služeb. Tato metoda je typická pro malé a střední firmy, což Red Bull beze 

sporu je (do 100 zaměstnanců). Pružnost firmy lze ohodnotit dobou, během níž je firma 

schopna reagovat na změnu trhu. 

 

7. Sdílení rizika 

Riziko se rozděluje mezi několik účastníků podnikatelské činnosti; stupeň formy 

spolupráce obchodních partnerů může být odlišný, od vytvoření volného sdružení 

několika firem přes nejrůznější strategické aliance v oblasti výzkumu, výroby, prodeje 

nebo při společné účasti několika firem ve veřejných soutěžích, až po vytvoření 

společného podniku (typu joint venture).  Firma Red Bull ČR – je dceřiná společnost 

firmy Red Bull GMBH. 

 

8. Pojištění 

Pojištění je alternativou k vytváření vlastních rezerv pro budoucí negativní 

události, má pochopitelně své výhody i nevýhody: 

Nepochybnou výhodou je snížení objemu vázaného kapitálu, který lze výhodněji 

investovat. Mírnou nevýhodou je jistota v podobě nutné úhrady pojištění. 
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3.7 Přehled nedostatků současného stavu 

 

Dle provedených analýz současného stavu vyplynuly následující nedostatky a 

problémy: 

 

 Malé množství informací společnosti Red Bull o cílových skupinách 

 Nízká informovanost cílových skupin o funkčních účincích nápoje Red Bull 

 Konzervativnost konzumentů či nekonzumentů v potenciálním přechodu z pití 

kávy na konzumaci Red Bullu 

 Cílové skupiny si myslí, že káva má stejné účinky jako Red Bull 

 Nápoj Red Bull je stále potenciálními zákazníky považován za drahý exkluzivní 

nápoj 

 Stanovení ceny nápoje Red Bull v České republice na základě pokynů centrály 

firmy Red Bull v Rakousku  

 Vysoká cena nápoje Red Bull oproti jiným konkurenčním produktům 

 Málo informací firmy Red Bull o konkurenci 

 Nízký počet zaměstnanců firmy Red Bull v distribučním kanálu „On Premise“ 

 Špatné řízení likvidity firmy Red Bull 

 Produkty firmy Red Bull jsou napodobovány konkurencí 
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4 Návrhy opatření na zkvalitnění marketingového 
řízení  společnosti Red Bull  

 
 

 

Cílem čtvrté kapitoly je navrhnout takové postupy na řízení společnosti v oblasti 

marketingu, jež by měly zvýšit celkovou prosperitu a ziskovost firmy. K tomuto snažení 

nám dopomohou nástroje marketingového mixu, na kterých celý postup návrhu staví. 

Dále zdůraznění příležitostí, z kterých společnost může nadále zvyšovat svůj zisk a být 

stále lepší a lepší. Dle provedené analýzy bylo zjištěno několik menších nedostatků.  

Z podrobné analýzy vyplývá, že firma Red Bull ČR, s.r.o. potřebuje provést 

k nalezeným nedostatkům jednotlivá opatření. Tato opatření se musí uskutečnit v oblasti 

výrobku, v oblasti cenové politiky, v oblasti komunikace a distribuce a následně se musí 

provést opatření vyplývající z analýzy nedostatků silných a slabých stránek firmy a také 

příležitostí a hrozeb. 

 

4.1 Opatření v oblasti produktu 
 

Po provedeném marketingovém auditu bylo zjištěno, že firma působí v celém 

svém rozsahu jako velmi schopná a stabilní. Avšak na základě provedené analýzy 

produktu musím konstatovat, že velký potenciál se skrývá v lidech, kteří Red Bull zatím 

nevyzkoušeli nebo jednoduše neví, proč ho pít. Tohle tvrzení též potvrzuje 

marketingový průzkum zaměřený na  studenty, který jsem zpracovávala v rámci své 

bakalářské práce před dvěmi lety a o který se opírám i v této navazující diplomové 

práci. Dá se do jisté míry konstatovat, že opatření v oblasti produktu do jisté míry na 

bakalářskou práci navazují a rozvíjí ji.  

Dle marketingového průzkumu bylo zjištěno, že stále velké množství lidí upřednostňuje 

kávu, která je jeho substitutem, a navíc je mezi určitou skupinou oblíbenější než právě 

energetické nápoje. Tato teze je naprosto oprávněná, jelikož spousta lidí upřednostňuje 
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„zdravější“ kávu. Ovšem jako velkou výhodu spatřuji v tom, že výrobek je mezi 

konzumenty viděn jako jedinečný a prestižní a při horkých letních dnech je stále větší 

množství lidí, kteří raději koupí vychlazenou plechovku Red Bullu. 

Jak již jsem zmínila v části nazvané „analýza oborového okolí“, pro společnost Red 

Bull je cílová skupina (target group) studenti velice zajímavým potenciálem. Nejde jen 

o vytváření loajálnosti konzumentů k tomuto produktu, ale zejména získávání nových 

konzumentů a zvyšování povědomí o značce a benefitech tohoto energetického nápoje.  

Další potenciální konzumenty shledávám v lidech, kteří pijí kávu. Proč právě kávu? Red 

Bull, mimo jiné složky, stejně jako káva obsahuje kofein, a proto se dá Red Bull 

považovat za jakýsi substitut kávy. Z marketingového výzkumu, který byl zaměřen na 

studenty, vyplývá, že pro povzbuzení pije kávu 57% studentů, což představuje velký 

prostor pro Red Bull jako substitut tohoto nápoje. 

        Výhodou Red Bullu oproti kávě je, že kromě kofeinu obsahuje další účinné látky, 

které navzájem působí tak, že účinnost Red Bullu je komplexnější a dlouhodobější. 

Nevýhodou je otázka srovnání ceny kávy a Red Bullu, jehož cena může být v určitých 

obchodech či podnicích vyšší. Jakýmsi argumentem může být to, že Red Bull nepatří 

mezi nápoje, které se pijí každý den, ale pouze v obdobích psychického nebo fyzického 

vypětí, proto si jej lidé mohou dovolit jednou za čas koupit. 

Navrhuji, aby firma nechala zahrnout do již existujících reklamních letáků (tzv. 

leaflets) informace, které budou popisovat právě rozdíly použití kávy a Red Bullu při 

boji s únavou. Na tyto podrobnější informace v letácích budou pak Sampling girls 

upozorňovat ty, kteří odpoví, že pijí proti únavě kávu. Skutečnost, že si tito lidé potom 

Red Bull koupí jednou za čas má za výsledek nárůst prodejů, a především získání 

nových konzumentů. 

Vezmu-li v úvahu typizaci společnosti z pohledu nabízeného produktu, a to že jde 

o rychloobrátkové zboží a specifikum takovéhoto zboží, kterým je mezi jinými 

konzervativnost konzumentů co do změn, jak produktu samotného, tak jeho obalu a 

zároveň vezmu-li v úvahu společností Red Bull kladený velký důraz na funkčnost 

produktu, nemohu doporučit jinak než zachování produktu se všemi jeho atributy a 

vlastnostmi.  
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4.2    Opatření v oblasti cenové politiky 
 

Nejčastější námitkou u některých zákazníků je vysoká cena tohoto energetického 

nápoje ve srovnání s jinými konkurenčními výrobky. Jak bylo již zmíněno v analýze 

cenové politiky společnosti, společnost si zachovává stejnou cenu a to 1 € za jednu 

plechovku. Vezmeme-li v potaz nynější kurz Eura, cena za plechovku by se měla 

pohybovat okolo 25 Kč za kus. Což když navštívíme jakýkoli supermarket (ne 

velkoobchod), tak vidíme, že když je zboží „v akci“, tak se cena pohybuje kolem 29,90 

Kč za kus. Můžeme tedy vidět, že je zde prostor pro snížení ceny na českém trhu a 

současně se držet strategie stejné ceny po celém světě, tedy 1 €. Tady bych tedy 

společnosti doporučila snížit cenu na 25 – 26 Kč. Díky tomuto snížení se otevírají nové 

možnosti co do oslovení dalších, resp. nižších příjmových skupin obyvatelstva a tedy 

lze předpokládat, že při optimálním přizpůsobení distribuce a propagace dojde 

k navýšení prodeje, potažmo obratu.  

Otázkou je druhá věc, zda společnost toto neudělala, ale obchodní řetězce zvolili taktiku 

exkluzivního zboží a cenu zachovávají. 

Dalším zájmem společnosti je vytvořit si s konzumentem co možná nejlepší vztah 

již od tzv. teanagerovského věku. Proto právě studenti jsou jedna z nejdůležitějších 

cílových skupin, ba dokonce nejdůležitější. Z důvodu většího zaměření se na 

vysokoškolské studenty a zlepšení postavení Red Bullu mezi nimi vytvořila společnost 

nový program, Student brand manager programme. 

Jeho náplní je především: 

 zajištění dostupnosti koupě Red Bullu, 

 prodej za rozumnou cenu, 

 umisťování nástrojů na podporu prodeje (POS), 

 organizace akcí na zvýšení povědomí a vytvoření vztahu k produktu 
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4.3   Opatření v oblasti distribuce 
  

Distribuce je, vzhledem k předchozím návrhům, společně s propagací, poměrně 

značně rozhodující element pro naplnění návrhu marketingové řízení. Pro potřeby 

návrhu marketingového řízení, jež je cílem této práce, rozdělím distribuci do dvou 

podskupin. A to na Retail (maloobchod) a On Premise (chceme-li On Trade). Co je pro 

obě tyto skupiny v mém návrhu společné, je využití snížené ceny, avšak vzhledem 

k drobným, avšak důležitým odlišnostem v cenových hladinách, cílových skupin a již 

efektivně fungující partnerské spolupráci na distribuci se společností Rauch v obou 

segmentech trhu, bude potřeba odlišit i jednotlivé přístupy v bodě distribuce. 

 

4.3.1 Maloobchod (Retail) 
 

V případě Retailu navrhuji další využívání služeb distribučního partnera, 

především pak pro obchodní řetězce. Tento návrh stavím především na výrazně 

vysokých objemech, které se prodávají v těchto řetězcích a dále na formě komunikace, 

kterou je možno v těchto řetězcích provádět. Právě vzhledem k omezené míře 

komunikace se zákazníkem, způsobené především velikostí celkového portfolia 

produktů, jenž je v těchto řetězcích nabízen, by nebyla efektivnější změna tohoto 

distribučního kanálu možná. Zároveň je také důležitým faktorem již existující a praxí 

osvědčená dobrá spolupráce s distribučním partnerem. Co je dalším důležitým faktorem, 

je dobré zacílení rozhodujících manažerů v těchto řetězcích ze strany managementu 

společnosti Red Bull a tedy možnost centrální dohody pro každý z řetězců, což při jejich 

celkovém počtu 10 v České republice a 8 na Slovensku, při 100% zastoupení značky 

Red Bull, těchto sítích, nevybízí ke vzniku nových pozic ve společnosti Red Bull ČR 

s.r.o. zabývajících se touto problematikou.  

 

Odlišná situace je ovšem v oblasti menších míst prodeje, jako jsou čerpací stanice 

a menší obchody s potravinami (discounts), kde existuje možnost efektivnější distribuce 

i komunikace se zákazníkem. Pro tento segment navrhuji vytvoření nové pozice 

obchodního zástupce. Tuto pozici pojmenuji v další části práce Retail Striker. Tuto 

pozici bych pro otestování rentability a efektivity prodeje spustila zpočátku v rámci 

testu v prostředí Hlavního města Prahy, kde by měl na starosti daný segment. Zpočátku 
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bude mít na starosti detailní zmapování, v kooperaci s managementem naplánování 

aktivit a finální zalistování Red Bull nápoje a zpětnou kontrolu cen a jeho umístění na 

provozovnách.  

 

 

4.3.2 On Premise 
 

Problematika On premise segmentu vyžaduje ovšem poněkud odlišný přístup. 

Charakteristikou tohoto segmentu je zvýšená možnost efektivnější komunikace jak 

s majiteli těchto provozoven, tak se samotným stávajícím, či potenciálním zákazníkem. 

Obdobně jako u maloobchodu půjde o využití stávající snížené ceny, při současném 

využití jména značky. Mým doporučením je větší využití tohoto segmentu, především 

pak v oblasti méně luxusních provozoven (HORECA). Právě zde vidím uplatnění On 

Strikerů, kteří kromě vysoce frekventovaných lokalit turistického ruchu budou mít na 

starosti podniky menší důležitosti pro Mušketýry  a to nejen v Hlavním městě Praze, ale 

v rámci celé republiky, čímž se mimo jiné stanou „líhní“ pro nové Mušketýry. Zároveň 

tak pokryjí obtížně a společností Red Bull ČR, s.r.o. prozatím ne zcela plně pokrytý 

distribuční segment.  

Pro konkrétní stanovení navýšení počtu distribučních míst, respektive míst nákupu 

konečného spotřebitele, budu vycházet z čísla, které se pohybuje, dle průzkumu 

nezávislé agentury uskutečněného na základě potřeb společnosti Red Bul ČR s.r.o., 

okolo 33 000 HORECA provozoven. Z tohoto celku je nápoj Red Bull prodáván dle 

plánu na rok 2007 v 6700 místech.  
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4.4 Opatření v oblasti komunikace 
 
 

Právě tato oblast je pro společnost Red Bull ČR, s.r.o. ze všech výše 

rozpracovaných ta nejdůležitější, což je způsobeno především samotným zaměřením 

společnosti, která se soustředí především na marketing jako takový a například výrobu a 

distribuci přenechává na svém distribučním partnerovi. V případě návrhu propagace, 

chceme-li komunikace, budu vycházet z dále uvedených grafů a informací. 

 

Jedním z velkých specifik trhu, na kterém se společnost Red Bull ČR, s.r.o. 

pohybuje, je stále rostoucí trh. Jeho trend se od roku 2000 drží přibližně okolo dvaceti 

procent. 

 

 
Graf 4.1:  Růst energetických nápojů v České republice pro roky 2000-2007 

Pramen: Interní pramen 

 

Dalším velmi důležitým zdrojem informací a často i parciálním cílem 

marketingových strategií je tržní podíl dané značky, případně portfolia značek.  
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Graf 4.2:  Tržní podíl v Retail segmentu v roce 2007 

Zdroj: Interní pramen 

 

 
Graf 4.3: Tržní podíl v On Premise segmentu v roce 2007 

Zdroj: Interní pramen 

 

Jak je z výše uvedených grafů patrné, existuje i nadále využitelný prostor pro 

zvýšení marketingové komunikace značky, především pak z důvodu růstu trhu jako 

celku, dále pak možnost zvýšení spotřeby nápoje Red Bull, která je v České republice 

1,03 „per capita“ plechovky nápoje. Oproti tomu v  Maďarsku, ve kterém existují 

podobné spotřebitelské návyky na trhu energetických nápojů, se tento ukazatel ustálil na 

2,17 „per capita“.  Také je nutno přihlédnout k potenciální nové konkurenci a té, právě 

zvýšením intenzity komunikace ztížit vstup na trh a zároveň tím také eliminovat již 

stávající konkurenci. 
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4.5    Opatření při využití silných a slabých stránek firmy, 
příležitostí a hrozeb 

 

Je nutné udržovat dobrý vztah se stávajícími konzumenty a oslovovat stále nové 

nekonzumenty či konzumenty jiných energetických nápojů, které chceme naklonit naší 

značce. Ukázat, že i jim může tato společnost nabídnout, to nejlepší, co na tomto trhu je, 

a to nejen v České republice, ale i v jiných 120 zemích světa. 

 

4.6    Přínosy navrhovaného řešení 

Přínosy by měly mít ten důsledek, že se jejich pomocí zvýší celková firemní 

prosperita a tím pádem i její efektivita, což bude mít v konečném důsledku vliv na 

zvýšení ziskovosti firmy. Cílem čtvrté kapitoly bylo navrhnout takové postupy na řízení 

společnosti v oblasti marketingu, jež by zvýšily celkovou prosperitu a ziskovost firmy. 

Je nutné zdůraznit příležitosti, ze kterých společnost může profitovat a zaujímat stále 

pevnější postavení. Dle provedené analýzy bylo zjištěno několik menších nedostatků.  

Marketing je rozhodující součástí tvorby a realizace podnikové strategie, ne-li ona 

sama. Pokud totiž chápeme podnikovou strategii jako soubor priorit a pravidel, tak u 

funkčně orientované organizace je strategie coby programové prohlášení determinována 

tím, pro koho a jaký užitek má poskytovat. Marketing je systém znalostí o trhu, na 

kterém se podnik snaží realizovat své produkty, o produktech a vývojových trendech, ať 

už v technologiích nebo preferencích zájmových skupin, chování konkurence 

a spotřebitelů. Současně je marketing činností, kterou se tyto znalosti získávají. Jeho 

aktivní složka má vlastní pozici na trhu přizpůsobovat strategickým záměrům s cílem 

dosažení maximálního ekonomického efektu. 

Marketing musíme provádět účelově a účelně. Účelově znamená, že se tématu 

„informace o trhu“ nezačneme věnovat, protože nám kdosi prozradil, že to „dělají 

všichni“. Budeme se tím zabývat proto, že tyto informace potřebujeme. Hlavním cílem 

této práce je pokusit se pomoci zorientovat v tom, jaké informace k čemu využít. 

Chceme-li, aby prostředky, které věnujeme na marketing a podporu prodeje, byly 

optimálně využity, je potřeba zjistit skutečné potřeby zákazníků. Je pravděpodobné, že 

velice často je cena, kterou bychom museli zaplatit za kvalitní věrohodné informace o 
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trhu či zákaznících, příliš vysoká a neodpovídá možnému bezprostřednímu pozitivnímu 

dopadu využití těchto informací. Moje diplomová práce by měla přinést potřebné 

informace o cílových skupinách, jejich potřebách a preferencích. Uvedené návrhy na 

zlepšení marketingového řízení mají sloužit jako doporučení pro společnost Red Bull 

ČR, s.r.o. a mají být přínosem například v odlišnosti úhlu pohledu na tuto problematiku.  

 

Těmito opatřeními byly vytvořeny podmínky pro plánovaný meziroční nárůst 

prodeje o 35,2 %, tj. nárůst asi o 147,4 milionů Kč. 
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5 Závěr 
 
 

 

Hlavním smyslem tradičního marketingu byl prodej produktů. Cílem bylo najít 

zákazníka pro firemní produkty. Lester Wunderman, který se proslavil přímým 

marketingem, to výstižně formuloval: „Heslo průmyslové revoluce, jež říkalo, tohle 

vyrábím, buď tak laskav a kup si to, bude nahrazeno heslem spotřebitelské revoluce, 

které říká, tohle potřebuji, buď tak laskav a vyrob to.“ 50 Spotřebitel je dnes králem. 

Zatímco v minulosti byla firma lovcem, který pátral po zákaznících, v dnešní době se 

lovcem stává spotřebitel. Spotřebitel firmu informuje o svých konkrétních požadavcích, 

navrhuje cenu, kterou je ochoten, zda dá svolení k tomu, aby dostával firemní informace 

a reklamní materiály. 

 

Cílem této práce bylo navrhnout marketingové řízení, které bude odpovídat 

aktuálním potřebám společnosti Red Bull ČR, s.r.o., při čemž bylo nutno vycházet 

z mantinelů stanovených mateřskou společností Red Bull GmbH.  

V teoretické části byla vysvětlena podstata marketingu, jeho nástrojů – 

marketingového mixu. Kvalitním návrhům opatření musí vždy předcházet podrobné 

analýzy daného subjektu a jeho prostředí, proto je v teoretické části také  tato 

problematika nastíněna. Vyústěním všech těchto analýz je analýza silných a slabých 

stránek, hrozeb a příležitostí – SWOT analýza. 

V praktické části je práce zaměřena na vlastní provedení analýz společnosti Red 

Bull ČR, s.r.o., zaměřených na její dosavadní vývoj a současný stav. Podrobně byl 

analyzován marketingový mix společnosti a byla provedena analýza oborového okolí, 

konkurence a analýza strategická. Dle provedených analýz bylo zjištěno několik 

menších nedostatků. Z podrobných analýz vyplývá, že firma Red Bull ČR, s.r.o. 

potřebuje provést k nalezeným nedostatkům jednotlivá opatření.  Tato opatření se musí 

uskutečnit v oblasti výrobku, cenové politiky, v oblasti komunikace a distribuce a 

následně se musí provést opatření vyplývající z analýzy nedostatků silných a slabých 

stránek firmy a také příležitostí a hrozeb. 

                                                 
50 WUNDERMAN, L.Being Direct: Making Advertising Pay.New York: Random House, 1997, s. 288. 
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Výsledný dokument nelze brát jako pevný, ale je nutné jej podle vývoje trhu a 

dosažených výsledků neustále upravovat a upřesňovat, protože marketingové plánování 

potažmo řízení by mělo neustále reagovat na měnící se podmínky na trhu. 

Nejdůležitější přínos spatřuji v tom, že se vytvořily podmínky pro růst prodeje 

produktů společnosti Red Bull ČR, s.r.o. o  35,2 %. Věřím, že tyto výše uvedené návrhy 

a doporučení, nebo alespoň některé z nich, budou pro společnost Red Bull ČR, s.r.o. 

přínosem, jak v odlišnosti úhlu pohledu na tuto problematiku, důležitou 

z informativního hlediska, tak v samotném marketingovém efektu případných 

zrealizovaných návrhů a doporučení. 

 

 

 

„Někdy můžeš uspokojit všechny lidi a některé lidi vždycky, 

ale nemůžeš uspokojit vždycky všechny.“ 

 Abraham Lincoln 
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Zkratky a použité výrazy:  
 

ATL  Above the line – reklama prostřednictvím médií komunikující 

obsah širokému spektru veřejnosti 

BTL  Below the line – reklama zaměřená na přímý kontakt 

s jednotlivcem 

CC consumer collecting oddělení 

CEO Chief executive Officer – označení používané pro nejvyšší 

pozici ve struktuře společností 

FMCG fast moving consumer goods (rychloobrátkové zboží) 

GM  generální manažer 

HORECA  zkratka používaná pro označení segmentu trhu, z anglického 

HOtels, REstaurants, CAfé 

KING OF BOB BTL aktivita, závod na bobech vhodný v zimních měsících 

MERCHANDISING  fyzická distribuce zboží, obchodování 

MUŠKETÝR Obchodní zástupce pro segment prémiových HORECA 

ON STRIKER  Obchodní zástupce pro segment neprémiových HORECA 

PER CAPITA  latinský výraz, počet „na hlavu“ (přepočet konzumace na počet 

obyvatel příslušného státu) 

POS Point of sales (místo prodeje) 

POSM Point of sales material (materiál sloužící k podpoře prodeje, 

umisťovaný v místě prodeje)  

SBM student brand manažer 

SG sampling girl 
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