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Abstrakt 

Tématem závěrečné práce je „Marketingový mix podniku“. Práce je rozdělena do tří 

hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teorii. Ve druhé kapitole je zpracovávána 

současná situace podniku pomocí marketingových analýz. Třetí kapitola se věnuje 

návrhům na řešení, které jsou vytvořené na základě získaných informací v předchozích 

kapitolách.  Jedná se o návrhy na změny marketingového mixu.   

 

Abstract 

The topic of bachelor thesis is „Marketing mix of a company“. Thesis is divided into three 

main chapters. First chapter includes theory. The second chapter processes current 

situation in the company using marketing analyses. Third chapter shows my suggestions 

for improvement, which are created from the acquired information from previous 

chapters. These are suggestions for a changes of marketing mix.  
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je marketingový mix společnosti Koos s.r.o. Toto téma 

jsem si vybrala, protože si myslím, že právě v této oblasti má společnost velké rezervy 

a mé poznatky by jí mohly být ku prospěchu. Bude velmi zajímavé zpracovávat 

marketingovou oblast společnosti, která se pohybuje na trhu textilního průmyslu, protože 

v dnešní době spousta společností v tomto oboru ukončuje provoz. Podle jednatelů je 

důvodem nedostatek zakázek a tím způsobený pokles zisku. Proto bych ráda pomocí 

nových marketingových metod pomohla podniku k novým zakázkám a udržela tak jeho 

postavení na trhu. Hlavním důvodem výběru tohoto podniku byl tedy úmysl pomoci 

při získávání nových klientů, které potřebuje.  

Dalším důvodem byl úmysl pomoct tradiční české společnosti s kvalitním produktem, 

protože se mi již mnohokrát stalo, že jsem si v obchodě koupila oblečení, které se za pár 

týdnů potrhalo, nebo úplně zničilo. Oblečení mělo například potrhané švy, odlepené 

nálepky nebo vytahanou látku. Většina těchto nekvalitních oděvů měla původ v Asii. 

Proto mi bude potěšením pomoci společnosti, jakožto českému podniku vyrábějícím 

kvalitní produkty, dostat se k nových a lukrativním zakázkám.  

K získání nových zákazníků společnosti pomohu díky zhodnocení současného 

marketingového mixu a vytvořením nového, který bude obsahovat návrhy na zlepšení. 

Cílem tohoto nového marketingového mixu bude především zlepšení stávající 

marketingové strategie společnosti a tím získání nových zakázek. Při zpracování této 

bakalářské práce jsem využila základní marketingové analýzy. Analýzu vnitřního 

a vnějšího prostředí a marketingový mix. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Největším problémem, se kterým se společnost potýká je každoroční úbytek stálých 

odběratelů. S každým rokem se zvyšuje počet odběratelů společnosti, kteří ukončují 

provoz, a to má velký vliv na její podnikání, neboť zároveň nepřibývají odběratelé noví. 

Společnosti již z těchto důvodů byla nucena propouštět a také výrazně zvednout ceny.  

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě výsledků provedených analýz současného 

stavu a problémů navržení nového marketingového mixu, který povede ke zvýšení počtu 

zákazníků.  

Dílčí cíle této práce jsou:  

- analýza současného stavu podniku, 

- analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti, 

- na základě výsledků analýz zjištění problémů, 

- vytvoření návrhů na zlepšení. 

Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první kapitole zpracovávám teoretická 

východiska, ze kterých budu vycházet. Zde budu popisovat základní ekonomické pojmy, 

marketing a marketingové analýzy, konkrétně analýzu vnějšího prostředí, analýzu 

vnitřního prostředí a Porterovu analýzu. Vnější prostředí analyzuji pomocí SLEPT 

analýzy. Porterova analýza se zaměřuje na konkurenci a odhaluje případné příležitosti 

a hrozby. V druhé kapitole, nazvané analýza problému a současného stavu, jsou uvedeny 

informace o podniku, provedené a aplikované analýzy a zhodnocení výsledků. Ve třetí 

kapitole, vlastní návrhy řešení, vycházím z výsledků analýz a rozepisuji návrhy 

na zlepšení současného marketingového mixu podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Kapitola teoretická východiska práce obsahuje teorii z oblasti marketingu. Hlavními body 

jsou základní ekonomické pojmy, marketing a marketingové analýzy, konkrétně analýza 

vnějšího a vnitřního prostředí, Porterův model pěti konkurenčních sil a marketingový 

mix. 

2.1 Základní ekonomické pojmy  

Ekonomie 

„Ekonomie jako nejobecnější vědecká disciplína zkoumá ekonomické činnosti (například 

výrobu, rozdělování, směnu, spotřebu), vztahy mezi ekonomickými subjekty a definuje 

ekonomické zákonitosti.“ (Hrbková, 2015, s. 16) 

Ekonomika 

„Ekonomika je soustava ekonomických procesů a činností uskutečňovaných na určitém 

území.“ (Hrbková, 2015, s. 16) 

Potřeba 

„Potřebu definujeme jako pocit nedostatku něčeho a úsilí spojené s jeho překonáním. 

Potřeby se mění a vyvíjejí podle toho, jak se mění a vyvíjí lidská společnost.“ 

(Hrbková, 2015, s. 16) 

Ekonomické subjekty 

Existují tři ekonomické subjekty. Podniky, domácnosti a stát. Podniky nakupují výrobní 

faktory, vyrábějí a prodávají zboží. Snaží se tak maximalizovat zisk. Domácnosti neboli 

spotřebitelé výrobky kupují. Tím uspokojují své potřeby a maximalizují užitek z nich. 

Stát představuje v ekonomických vztazích především státní instituce, např. vládu, 

parlament či úřady (Hrbková, 2015). 

Obchodní závod 

Obchodní závod je dle zákona č. 89/2012 Sb. definován jako „Organizovaný soubor 

jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti.“ 

V této práci však budu používat termín podnik, který byl termínem obchodní závod 

nahrazen. Tyto termíny mají stejný význam. 
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Trh 

„Trh je místo, kde se střetávají poptávka a nabídka a kde dochází ke směně zboží 

prostřednictvím koupě a prodeje.“ (Zubíková, 2007, s. 175) 

2.2 Marketing 

Podle Kotlera (c2001) lze na marketing nahlížet dvěma směry, přičemž každý o něm 

hovoří jinak. Jedná se o manažerský přístup a sociální přístup. 

Manažerský přístup: 

„Marketing je proces plánování a implementace cen, propagace a distribuce idejí 

a produktů, které uspokojují cíle jednotlivých podniků.“ (Kotler, c2001, s. 24) 

Sociální přístup:  

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

a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb 

s ostatními.“ (Kotler, c2001, s. 24)  

Společnost se snaží prodávat zákazníkovi hodnotu, ze které má prospěch nejen ona, ale 

i zákazník. Tato hodnota je definována jako význam nabídky pro společnost. To znamená, 

jakou hodnotu představuje produkt pro zákazníka a pro společnost. Podstatou marketingu 

je tedy zjistit potřeby zákazníka a uspokojit je tím, že si produkt koupí (Foret, 2012). 

Cílem marketingu je tedy prodat produkt zákazníkovi, ale učinit tak s ohledem na jeho 

potřeby. K tomu je třeba nejdříve znát tržní segment, na který se cílí. To znamená zjistit 

na jakou skupinu potencionálních zákazníků se stejnými nebo podobnými potřebami 

se bude cílit. Pro každý segment se musí vytvořit speciální tržní nabídka, která zákazníka 

přesvědčí o koupi. To mají za úkol obchodníci, kteří vstupují na trh s cílem prodat 

(Kotler, c2001). 

Pro dosažení cílových trhů mohou obchodníci zvolit tři cesty. Nejprve mohou zvolit 

komunikační prostředky. To jsou například rádia, televize, billboardy, e-maily apod. Dále 

mohou využít dialogové prostředky. Obchodník přijde osobně za potencionálním 

zákazníkem a nabízí mu produkt. A nakonec distribuční a obchodní cesty, které propagují 

produkt přes maloobchody a distribuční společnosti. Těmito třemi způsoby se lze dostat 

k cílovému trhu (Kotler, c2001). 
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2.3 Marketingové prostředí 

Bez dobré marketingové strategie se v dnešní době neobejde žádný podnik. V současnosti 

je jednoduché vstoupit na trh, ale někdy je tam také velká konkurence. Podnik proto vždy 

musí znát marketingové prostředí, na které se zaměřuje, a mít promyšlenou strategii. Toto 

prostředí se dělí na vnitřní (mikro) prostředí a vnější (makro) prostředí (Kotler, c2001). 

2.3.1 Vnitřní prostředí 

Do vnitřního prostředí se zahrnují subjekty, které ovlivňují činnost podniku a podnik je 

může aktivně měnit (Foret, 2012). 

Podnik 

V tomto případě se jedná o marketingovou část podniku. Ta musí respektovat výrobní, 

finanční a technické možnosti, které podnik má. Musí se tedy určit hranice, které se nesmí 

překročit (Boučková, 2003).  

2.3.2 Vnější prostředí 

Vnější prostředí je takové prostředí, které ovlivňuje provoz podniku zvenčí. Podnik na něj 

nemá žádný vliv a může se maximálně snažit, co nejrychleji reagovat na jeho změny. Do 

vnějšího prostředí patří odběratelé, dodavatelé, distribuční články a konkurence. Dále se 

vnější prostředí dělí na sociální, ekonomické, ekologické, technologické,  

politicko-legislativní a kulturní. Tato prostředí ovlivňují trh a obchodníci jim musí 

věnovat pozornost, aby se přizpůsobili jejich vývoji (Kotler, c2001). 

Odběratelé 

Zákazníci představují jeden z nejdůležitějších článků mikroprostředí. Podnik musí 

reagovat na potřeby trhu, který se orientuje. Každý trh je jiný a potřebuje jinou strategii 

(Boučková, 2003).  

Dodavatelé 

Dodavatelská složka dodává podniku vše potřebné k provozu podnikání. To znamená 

materiál, zboží apod. Podnik by si měl dodavatele vybírat pečlivě a svědomitě 

(Foret, 2012). 
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Distribuční články 

Distribuční články jsou lidé, nebo společnosti, které podnik využívá pro distribuci, 

marketing, prodej a financování podnikání (Boučková, 2003).  

Konkurence 

Konkurence vyvíjí tlak na společnost, aby byla lepší. Společnost musí svou konkurenci 

dobře znát a snažit se vždy uspokojit zákazníka lépe (Boučková, 2003).  

Sociální prostředí 

Sociální prostředí zpracovává obyvatelstvo jako celek. Patří sem například růst populace, 

migrace, věková struktura apod. Z marketingového hlediska je toto prostředí důležité, 

neboť je nutné sledovat, jak se mění struktura potencionálních zákazníků 

(Boučková, 2003).  

Ekonomické prostředí 

Hlavním znakem ekonomického prostředí jsou ekonomické jevy, jako je například 

inflace, hospodářský cyklus, měnové kurzy, nezaměstnanost a zejména výše příjmů. Tyto 

jevy ovlivňují zákazníka z hlediska jeho kupní síly (Boučková, 2003).  

Ekologické prostředí 

Ekologické prostředí se zaměřuje především na zabránění znečišťování životního 

prostředí. Patří sem přírodní podmínky, surovinové bohatství, těžební průmysl a náklady 

na energii (Boučková, 2003).  

Technologické prostředí 

V technologickém prostředí jde především o technologický výzkum a vývoj, který souvisí 

s podnikáním. Podnik musí mnohdy vynaložit obrovské náklady do této oblasti. Jedná 

se například o životnost produktů, dopravu, inovaci výrobních zařízení apod. 

(Boučková, 2003).  

Politicko-legislativní prostředí 

V politicko-legislativním prostředí jsou zákony, práva podnikatele, činnosti politických 

stran a jiných organizací, protože velmi ovlivňují situaci na trhu. Velký vliv mohou mít 

například zákony vytvářející podmínky pro podnikatele nebo třeba ochraňující 

spotřebitele a zájmy společnosti (Boučková, 2003).  
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Kulturní prostředí 

Kulturní prostředí zahrnuje materiální i duchovní prvky. Marketingoví pracovníci musí 

vědět, zda jsou nějaké specifické hodnoty blízké cílovému segmentu. Tyto hodnoty 

mohou mít velký vliv na chování spotřebitele (Boučková, 2003).  

2.4 Typy trhů 

Velmi důležitým bodem při sestavování marketingových plánů je určení trhu, na kterém 

se společnost pohybuje. Existují dva hlavní typy trhů. Spotřebitelský a průmyslový trh.  

2.4.1 Spotřebitelský trh 

Na spotřebitelském trhu je potencionální zákazník člověk, který si kupuje výrobek 

za účelem uspokojení své potřeby. Tento trh se také nazývá business-to-customer neboli 

tzv. B2C market (Kotler, 2007). 

2.4.2 Průmyslový trh 

Na průmyslovém trhu jsou zákazníkem jiné společnosti, které výrobek využijí k další 

výrobě, či prodeji. Tento typ trhu se jinak také nazývá business-to-business, B2B market 

nebo trh organizací. Tento trh je specifický v tom, že všechny organizace, které nakoupí 

výrobky, je dále využijí při jejich vlastní výrobě nebo je prodají či pronajmou se ziskem. 

V tomto odvětví hraje velmi důležitou roli nákupní proces organizací. Jedná se o proces, 

při kterém se organizace rozhodují, který výrobek a od kterého dodavatele, koupí. 

Porovnávají různé alternativy a vybírají varianty, které jsou pro ně nejvýhodnější 

(Kotler, 2007).  

B2B trh bývá charakterizován odvozenou a neelastickou poptávkou. Odvozená poptávka 

se odvíjí od konečné poptávky po spotřebním zboží. Tedy podle toho, kolik se prodá 

finálních výrobků. Tato poptávka je velmi často neelastická. To znamená, že 

se v závislosti na změně ceny skoro vůbec nemění. Dalším znakem B2B trhu je fluktuace 

poptávky. Jestliže se změní spotřebitelská poptávka jen o pár procent, poptávka 

organizací se může zvýšit či snížit v řádech stovek procent. Dalším znakem je velká 

závislost dodavatele na nakupujícím. Dodavatelé tedy musejí se svými zákazníky budovat 

dlouhodobé vztahy (Kotler, 2007). 
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Na B2B trhu mohou vzniknout tři nákupní situace. Přímý opakovaný nákup, 

modifikovaný opakovaný nákup a nové nákupní zadání.  

Přímý opakovaný nákup 

Organizace nakupuje u dodavatele pravidelně bez jakékoliv modifikace. Podnik vyrábí 

pořád stejný výrobek, ve stejném množství a za stejnou cenu.  

Modifikovaný opakovaný nákup 

Organizace nakupuje znovu, ale tentokrát chce změnit podmínky. Může se lišit produkt, 

cena, dodavatel nebo jiné parametry.  

Nové nákupní zadání 

Organizace poprvé kupuje výrobek, či službu (Kotler, 2007). 

Mezi hlavní faktory, mající vliv na nakupující organizace, patří faktory prostředí, 

organizační, mezilidské, individuální a kupující. Do faktorů prostředí patří především 

prostředí ekonomické. Organizační faktory berou v úvahu to, jak je potenciální dodavatel 

organizovaný. Tedy jak funguje výroba, jaká je zde organizace a jak by byl 

zorganizována potenciální spolupráce. Mezilidské faktory představují lidi, kteří 

se podílejí na nákupním procesu a vztahy mezi nimi. a nakonec individuální faktory řeší 

myšlenky a názory jednotlivých účastníků (Kotler, 2007). 

Nákupní proces organizací začíná rozpoznáním problému nebo potřeby. Organizace 

si uvědomí, že potřebuje nějaký produkt či službu a specifikuje ho. Upřesní požadované 

parametry produktu. Poté začne hledat dodavatele, který nejlépe uspokojí jejich 

požadavky. Většinou si vyžádá nabídku od více společností a poté se rozhodne. Domluví 

se objednávková rutina, podepíše se smlouva, a nakonec si organizace zkontroluje 

výsledky. Dle výsledků se rozhodne, zda bude dále spolupracovat s touto společností 

nebo dodavatele změní (Kotler, 2007). 

2.5 Marketingové analýzy 

Jestliže chce podnik sestavit správnou marketingovou strategii, musí nejprve zanalyzovat 

současnou situaci a odhalit příčiny problémů. Toho docílí pomocí marketingových 

analýz. Zpravidla pomocí situační analýzy, tedy analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. 
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Z těchto analýz vyplynou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Nakonec 

se zanalyzuje marketingový mix.  

2.5.1 Analýza vnitřního prostředí 

V rámci analýzy vnitřního prostředí podniku se analyzuje podnik, zákazníci, dodavatelé, 

distribuční články a prostředníci a konkurence (Foret, 2012). 

2.5.2 Analýza vnějšího prostředí 

Při zkoumání vnějšího prostředí podniku lze využít různých marketingových analýz. 

Jedná se například o analýzu SLEPT, PEST, PESTLE nebo také Porterův model pěti sil, 

který se zaměřuje na konkurenci. Pro účely této práce jsem zvolila SLEPT analýzu 

a Porterův model pěti sil.  

SLEPT analýza 

Při SLEPT analýze se zkoumá prostředí, ve kterém podnik působí. Dále se také zaměřuje 

na změny, které by mohly nastat a stanovuje, jak by na tyto změny mohl a měl podnik 

reagovat (Blažková, 2007). 

SLEPT analýza zkoumá:  

- Social  (sociální prostředí) 

- Legal   (právní prostředí) 

- Economic  (ekonomické prostředí) 

- Politic   (politické prostředí) 

- Technologic  (technologické prostředí) 

2.5.3 Porterův model pěti sil 

Porterova analýza konkurence slouží k zhodnocení konkurenčního prostředí společnosti. 

Profesor Michael Eugene Porter definoval pět sil, které působí na podnikání. Těmito 

silami jsou konkurenční prostředí, hrozba vstupu nových konkurentů na trh, hrozba 

vzniku substitutů, vyjednávací síla kupujících a vyjednávací síla dodavatelů 

(Business vize, 2011).  Tento model je graficky znázorněn na obrázku č. 1.  
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Obr. 1: Porterův model pěti sil (Vlastní zpracování podle Porter, 1994) 

1. Konkurenční prostředí 

Pojem konkurenční prostředí představuje konkurenční rivalitu. Konkurenční rivalita jsou 

tlaky působící na podnik ze strany konkurence. To znamená, jak náročné bude 

pro společnost využít konkurenční výhody, jaká je dynamika trhu a zda má cenu držet 

krok s konkurencí (Business vize, 2011).  

2. Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Nebezpečí nových konkurentů na trhu se projevuje zejména na nových, silně rostoucích 

trzích. Je třeba mít stále přehled o potenciálních konkurentech, nových technologiích, 

které by mohly rapidně ovlivnit podnikání (Business vize, 2011). 

3. Hrozba vzniku substitutů 

Substituty představují jakékoliv produkty, které mohou nahradit produkt společnosti. 

Jedná se tedy o hrozbu vzniku jakýchkoliv náhražek za produkt či službu, kterou 

společnost poskytuje (Business vize, 2011). 
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4. Síla kupujících 

Sílou se v tomto případě rozumí vyjednávací síla kupujících. Vyjednávací síla znamená 

to, jak moc jsou schopni kupující ovlivnit cenu. Cena může být přímá či nepřímá. Přímou 

cenou se rozumí to, že zákazník může o ceně osobně jednat. Nepřímá je pak založena 

na vyhodnocení odběru produktů zákazníkem. Tedy zda se výrobek kupuje méně nebo 

více (Business vize, 2011). 

5. Síla dodavatelů 

Tato síla představuje vyjednávací sílu dodavatelů, která má vliv na cenu. Čím více je 

podnik na dodavatelích závislejší, tím vyšší je síla dodavatelů. Tato oblast řeší otázky 

jako jsou například alternativní dodavatelé, míra závislosti na stávajících dodavatelích či 

konkurenci mezi dodavateli (Business vize, 2011). 

2.5.4 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor několika nástrojů, které využívají společnosti v praxi 

za účelem dosažení svých marketingových cílů na svém trhu (Kotler, c2001). 

„Marketingový mix závisí na několika proměnných, jako je cena a kvalita produktu 

a reklama prováděná organizací. V podstatě je to propojení mezi rozhodovacími 

proměnnými marketingové aktivity.“ (Bach, 2017, s. 7146) 

Marketingový mix je tvořen čtyřmi prvky, tzv. 4P, které jsou vzájemně propojené a je 

důležité, aby se dbalo na jejich správný poměr (mix). Později byl rozšířen a vznikly 

modely 5P a 7P. Je velmi důležité marketingový mix správně sestavit, protože na něm 

závisí budoucí směna. Aby se sestavil správně, je nutné vědět, pro koho je sestavován 

a jak (Foret, 2012).  
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Tab. 1: Marketingový mix – model 4P, 5P a 7P  
(Vlastní zpracování dle: Kotler, c2004, str. 381) 

Marketingový mix 

Model 4P 

Product Produkt 
Price Cena 
Place Distribuce 

Promotion Propagace 
Model 5P People Lidé 

Model 7P 
Processes Procesy 

Physical evidence Fyzický vzhled 
 

Produkt 

Produkt je jednou z nejdůležitějších složek marketingového mixu. Jestliže není výrobek, 

není co prodávat.  

„Výrobek je všechno, co slouží k uspokojení lidských potřeb.“ (Foret, 2012, s. 87) 

„Výrobek je vše, co tvoří nabídku na trhu.“ (Kotler, c2004, s. 381) 

Výrobek je vše, co se týká produktu a má vliv na zákazníka. Například typ, design, 

kvalita, vlastnosti, balení a další. Rozlišují se tři úrovně neboli vrstvy produktu, které 

ukazuje obrázek č. 2. Jádro produktu, reálný produkt a rozšířený produkt (Foret, 2012). 

 

Obr. 2: Produkt (Vlastní zpracování podle Foret, 2012, str. 87) 
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Jádro produktu představuje jeho hlavní užitek a hodnotu. Je to důvod, proč si výrobek 

zákazník koupí. Reálný produkt představuje kvalitu výrobku, varianty provedení 

a design. Kvalita odráží, jak je produkt schopný splňovat svou funkci. Patří sem životnost, 

spolehlivost, výdrž, přesnost, funkčnost atd. Varianty provedení jsou další modely 

výrobku dostupné na trhu, které mají vyšší úroveň. Design je vnější provedení výrobku, 

tedy to, co vidí klient. Rozšířený produkt představuje výhody pro zákazníka spojené 

s koupí výrobku. Může to být doprava výrobku k zákazníkovi domů a jeho instalace, nebo 

třeba slevové poukazy (Foret, 2012). 

Výrobky se dělí na spotřební výrobky, průmyslové výrobky a další obchodovatelné zboží. 

Spotřební výrobky si kupující kupuje pro sebe k uspokojení své vlastní potřeby. Tyto 

výrobky se dělí na rychloobrátkové zboží, zboží dlouhodobé spotřeby a na speciální 

výrobky. Rychloobrátkové zboží je zboží denní potřeby, které spotřebitelé kupují často, 

pravidelně a většinou bezmyšlenkovitě. Zboží dlouhodobé spotřeby bývá zákazníky 

porovnáváno. Mezi speciální výrobky patří značkové zboží s mimořádnými parametry, 

kvůli kterým spotřebitel vynaloží velké úsilí. Průmyslové výrobky jsou výrobky, které 

se budou dále zpracovávat. Patří sem materiály a součásti, kapitalizovatelné položky 

a dodávky a služby. Materiál jsou například zemědělské plodiny, přírodní produkty, 

železo, cement apod. Kapitalizovatelné produkty jsou výrobky, které slouží k další 

výrobě jiných produktů. Dodávky a služby jsou například papíry, tužky, uhlí, barvy, 

hřebíky atd. Služby zahrnují údržbu, poradenství nebo například opravárenské služby. 

Další obchodovatelné zboží představuje podniky, organizace, osoby, místa a myšlenky 

(Kotler, c2004). 

Každý výrobek má svůj životní cyklus, který má čtyři fáze. „Životní cyklus je 

idealizovaný k času vztažený model tržní reakce. Model životního cyklu výrobku vyjadřuje 

tržní životnost výrobku, tedy dobu, po kterou je výrobek prodáván, a rozsah prodejů 

v závislosti na čase.“ (Boučková, 2003, s.150) 

Životní cyklus výrobku je závislý na poptávce, technologickém pokroku, hospodářských 

podmínkách a dalších faktorech, které s ním úzce souvisí. Etapy životního cyklu jsou 

čtyři a jejich doba se může lišit. Jedná se o zaváděcí fázi, růstovou fázi, fázi zralosti a fázi 

úpadku (Boučková, 2003). 
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1. Etapa zavádění 

Zavádění výrobku na trh je první etapou životního cyklu. Začíná pomalým nástupem 

a překonáváním úvodních problémů. Zákazníci produkt neznají a nemají s ním 

zkušenosti. Příjmy z prodeje jsou malé a je zde velké riziko, že se produkt neuchytí a bude 

muset být stažen z oběhu. Ceny výrobku bývají spíše vyšší, protože jsou vyšší výrobní 

náklady a některé technické problémy nejsou vyřešeny (Boučková, 2003). 

2. Etapa růstu 

Pokud je etapa zavádění úspěšná přichází etapa růstu. První kupující výrobek kupují 

znovu, k nim se přidávají noví kupující a s tím roste prodej výrobku. Také se zvyšuje 

počet konkurentů a začíná boj o potencionální zákazníky. Podnik by v této fázi neměl 

zvedat ani snižovat cenu, naopak by se mě snažit zlepšovat kvalitu výrobku, zvyšovat 

sériovost a získávat nové tržní segmenty (Boučková, 2003). 

3. Etapa zralosti 

Etapa zralosti je stěžejní etapou pro společnost. Dochází zde k maximalizaci objemu 

prodeje a tržeb z výrobku. Podnik si musí určit, co se s výrobkem bude dělat dál, a které 

varianty tohoto výrobku jsou nejvýhodnější (Foret, 2012). 

4. Etapa ústupu 

Etapa ústupu nebo také etapa poklesu či degenerace nemusí nastat u každého výrobku. 

Pokud se tak ale stane, bývá to způsobeno většinou technologickým vývojem. Výrobek 

je zastaralý a zákazníci už o něj nemají zájem. Společnosti snižují rozsah prodeje, 

investice do reklamy už nemají smysl a výrobek se začíná stahuje z prodeje 

(Boučková, 2003). 

Cena 

Cena představuje to, co prodejce dostane za produkt při směně. Většinou bývá v peněžní 

podobě, ale může mít i jinou podobu. Cena představuje zdroj příjmů podniku. Zvolit 

správnou výši ceny je jednou z nejdůležitějších částí všech marketingových strategií 

a společnosti by ji měli věnovat pozornost. Výše ceny není pevně stanovená a je třeba 

s ní pracovat (Foret, 2012). 
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Každá společnost si svou cenu stanovuje jinak. Zde jsou základní způsoby stanovování 

ceny: 

1. Cena založená na nákladech  

Toto je nejčastější způsob stanovení ceny, protože je rychlý a jednoduchý. Cena 

se stanovuje přirážkou, anebo pomocí cílové rentability. Cenová přirážka znamená, že 

k nákladům na jeden výrobek připočítáme marži, a to nám dá výslednou cenu. Cílová 

rentabilita stanovuje cenu podle výrobních a marketingových nákladů, a navíc kalkuluje 

s plánovanou výší zisku. Tato metoda pracuje s analýzou bodu zvratu (Kotler, c2004). 

2. Hodnotově orientovaná cena 

Cena je sestavena podle vnímané hodnoty kupujících. V praxi to znamená, že podnik 

nejprve stanoví cenu podle hodnoty produktu tak, jak ji vnímají kupující. Až poté stanoví 

výrobní a marketingové náklady. Nejprve se tedy musí udělat analýza. Cílem této 

strategie je najít správný poměr mezi kvalitou výrobku a přijatelnou cenou 

(Kotler, c2004). 

3. Cena na základě cen konkurence 

Společnost stanovuje cenu na základě ceny konkurence. Nepřikládá význam ani 

nákladům, ani poptávce. Společnost se může rozhodnout, zda cena bude stejná, vyšší 

nebo nižší. Tato cenová strategie je výhodná, jestliže je těžké změřit cenovou elasticitu 

(Kotler, c2004). 

Distribuce 

V marketingovém mixu představuje distribuce přemístění z místa výroby do místa jeho 

prodeje. Na začátku každé distribuční cesty je výrobce a na konci zákazník. Distribuce 

pak může být buď přímá, anebo nepřímá (Foret, 2012). 

1. Přímá distribuce 

Hlavním znakem přímé distribuce je prodej přímo na místě výroby. Výrobek jde rovnou 

od výrobce k zákazníkovi. Přímou distribuci lze vidět třeba u osobních prodejců nebo 

zemědělců, v pekárnách či ve vlastních prodejních automatech (Foret, 2012). 
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2. Nepřímá distribuce 

U nepřímé distribuce jde výrobek od výrobce k zákazníkovi přes nějakého 

zprostředkovatele (distribuční mezičlánek). Tím může být například supermarket, který 

prodává produkt (Foret, 2012). 

Existují tři distribuční mezičlánky. Prostředníci, zprostředkovatelé a podpůrné distribuční 

mezičlánky. Prostředníci přemisťované zboží kupují a pak ho prodávají. 

Zprostředkovatelé výrobky nekupují. Na směně se podílejí tak, že zprostředkují kontakt 

mezi výrobcem a spotřebitelem. A nakonec podpůrné distribuční mezičlánky směnu 

pouze usnadňují. Například banky, dopravní organizace apod. Distribuční mezičlánky 

tvoří tři typy distribuce. Intenzivní, selektivní a exkluzivní (Boučková, 2003). 

Propagace 

Propagace je třetím nástrojem marketingového mixu. Jedná se o veškerou komunikaci, 

přes kterou podnik sděluje informace o svých produktech, cenách a místech prodeje. 

Propagace se také může označovat jako komunikační mix nebo marketingová 

komunikace. Propagační nástroje se dělí na nadlinkové a podlinkové. Nadlinkové 

nástroje jsou dražší a podlinkové naopak levnější (Foret, 2012). 

Do komunikačního mixu se řadí pět nejdůležitějších nástrojů. Reklama, podpora prodeje, 

vztahy s veřejností, osobní prodej a přímý marketing. Každá kategorie se liší podle toho, 

jaké používá nástroje propagace (Kotler, c2004).  

Podnik si může zvolit mezi dvěma komunikačními strategiemi. Jedná se o strategie “pull“ 

a “push“. Strategie “pull“ se soustředí na prodej výrobku konečným zákazníkům. Má 

za cíl, aby zákazníci sami poptávali produkt u výrobce. Strategie “push“ se snaží tlačit 

svůj produkt do sortimentu distributorů a přesvědčit je, aby jej propagovali 

(Dogramatzis, 2012). 

Reklama 

Jedná se o placenou formu propagace, jejímž znakem je ovlivnitelnost velkého počtu lidí 

najednou. Jde o jednosměrný a neosobní typ komunikace. Typickými poskytovali reklam 

jsou média. Například televize a rádia (Kotler, c2004). 
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje je v současnosti jeden z nejužitečnějších nástrojů propagace. Jedná 

se o to učinit produkt buď pro zákazníka, nebo pro zprostředkovatele co nejatraktivnější. 

Jsou to například kupony, slevy, zvýhodněná balení akce apod. (Foret, 2012). 

Public relations 

Vztahy s veřejností jsou marketingový nástroj, který má za úkol budovat dobré jméno 

společnosti. Komunikace může být směřována dovnitř, což jsou hlavně vztahy 

se zaměstnanci, anebo ven, kde jsou subjekty mimo podnik (Foret, 2012). 

Osobní prodej 

Osobní prodej je interakce dvou lidí z očí do očí. Osobní kontakt s sebou nese spoustu 

výhod. Například možnost reagovat na chování zákazníka, uplatňování psychologických 

postupů a další. Také ale nese vysoké náklady (Kotler, c2004). 

Přímý marketing 

Přímý marketing je nástroj, jehož typickým znakem je velmi konkrétní vytyčení 

segmentu trhu, na který se cílí. Tento způsob propagace neoslovuje širokou veřejnost, ale 

pracuje pouze s potencionálními zákazníky, které by mohl produkt zajímat. Dále také 

zpracovává zpětnou vazbu zákazníků. Patří sem například telefonický marketing, přímé 

zásilky anebo online marketing (Kotler, c2004). 

2.6 Textilní a oděvní průmysl  

Pojem průmysl představuje všechny výrobní činnosti, které vedou ke zpracování, a tedy 

výrobě konečných produktů. Výrobky mohou být určeny buď k přímé spotřebě a jsou 

tedy dostupné na spotřebitelském trhu, nebo k dalšímu zpracování. Výrobky k dalšímu 

zpracovaní jsou k dispozici na trhu průmyslovém. Průmysl se dělí na těžební, 

zpracovatelský a energetický. Textilní a oděvní průmysl se řadí do průmyslu 

zpracovatelského, lehkého (Průmysl, 2013) 

Textilní průmysl zpracovává textilní vlákna, oblečení, bytové textilie, průmyslové 

textilie, ochranné pomůcky, lana a další. Základní surovinou tohoto průmyslu jsou textilní 

vlákna, která mohou být buď přírodní nebo umělá. Přírodní pak mohou být rostlinného 

nebo živočišného původu. Do textilního průmyslu se řadí i výroba obuvi. 
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V České republice je textilní průmysl nejvíce rozšířen v Libereckém, Královehradeckém 

a Olomouckém kraji. Dále také samozřejmě v kraji Zlínském, který byl proslaven velkým 

Baťovým závodem, specializovaným na výrobu obuvi (Textilní průmysl, 2013).  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Jedním z důležitých bodů sestavování návrhu marketingového mixu je zanalyzovat 

současnou situaci podniku a odhalit tak problémy, se kterými se podnik potýká. Právě 

tomuto se věnuje tato kapitola.  

3.1 Základní informace o společnosti 

Název: KOOS, s.r.o. 

IČO: 46975161 

DIČ: CZ46975161 

Datum vzniku: 8. 10. 1992 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Kostelecká 45, Prostějov (ARES, 2013) 

Jednatel: Ing. Petr Kobler  

Pobočky: Zlín, Ostrava 

Počet zaměstnanců: 18 (Kobler, 2017) 

Předmět podnikání 

Koos s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která se pohybuje na trhu textilního 

a oděvního průmyslu. Předmětem podnikání společnosti je: 

- strojní vyšívání,  

- prodej reklamního textilu (Kobler, 2017). 

Za 25 let působení na trhu prošla společnost velkým vývojem. Od malých zakázek 

se posunula k lukrativním spolupracím s velkými zahraničními podniky. Na začátku 

společnost poskytovala pouze strojní vyšívání na textil. Postupně rozšiřovala sortiment 

o náročnější výšivky, například výšivky na čepice, boty, aplikované výšivky apod. 

Později dokupovala větší stroje, se kterými se zvyšovala produktivita práce, a také začala 

prodávat reklamní textil (trička, mikiny, kalhoty apod.). V roce 2007 koupila mostový 

laser, který dokáže vytvářet speciální výšivky a aplikace, aniž by porušil textilii. 
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Společnost se pyšní kvalitou svých produktů a rychlým zpracováním objednávek 

(Kobler, 2017). 

Organizační struktura podniku je znázorněná na obrázku č. 3. V čele společnosti stojí 

jednatel. Jemu se osobně zodpovídají vedoucí poboček ze Zlína a Ostravy. V každé 

pobočce se vedoucímu zodpovídají dělnice, které obsluhují stroje. Jednateli se také 

zodpovídá účetní, jeden programátor a jedna mistrová. Mistrová má na starosti všechny 

dělnice v hlavním sídle společnosti, tedy v Prostějově (Kobler, 2017).  

 

Obr. 3: Organizační struktura společnosti (Vlastní zpracování dle: Kobler, 2017) 

3.2 Analýza vnitřního prostředí 

V rámci analýzy vnitřního prostředí podniku je zahrnut vývoj celkových tržeb a výsledků 

hospodaření. Dále je popsáno technologické vybavení podniku, a nakonec jsou shrnuty 

výsledky. 

3.2.1 Podnik 

Hlavním cílem společnosti je udržet nebo vylepšit svou pozici na trhu. Toho chce 

dosáhnout především dobrými vztahy se stávajícími zákazníky a vyráběním kvalitních 

výrobků. Dále by podnik mohl svých cílů dosáhnout navrhnutím marketingového mixu, 

který povede k získání nových zákazníků v České republice.  
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Graf 1 ukazuje vývoj tržeb podniku v tis. Kč od roku 2002 až do roku 2016  

a předpokládané tržby za rok 2017. Od roku 2002 až do roku 2007 tržby rychle rostly  

a dostaly se až nad 14 milionů Kč. S ekonomickou krizí v roce 2008 se tržby rapidně 

propadly pod 9 milionů Kč a od roku 2010 se pohybují poměrně stabilně kolem 

10 milionů Kč.  

 

Graf 1: Tržby podniku v letech 2002–2017 (Vlastní zpracování dle: ARES, 2018) 

Z grafu 2 je vidět podobná křivka jako u grafu 1. Tentokrát jde ale o křivku výsledku 

hospodaření. Od roku 2002 až do roku 2007 je znázorněn velký růst, jehož vrchol nastal 

v roce 2007. Tehdejší výsledek hospodaření překročil 2 000 000 Kč. Poté kvůli 

ekonomické krizi nastal propad. Od roku 2009 je výsledek hospodaření střídavě kladný 

a záporný. V letech 2013 a 2014 byl výsledek hospodaření kladný, neboť v obou letech 

tržby přesáhly 10 000 000 Kč. V letech 2016 a 2017 tržby klesly pod tuto hranici 

a výsledek hospodaření se tak dostal do záporných čísel, tedy podnik byl ztrátový. V roce 

2016 musel podnik na základě poklesu tržeb snížit náklady, a to propuštěním třech 

zaměstnanců. Díky tomu se v roce 2017 opět dostal do zisku. Do dalších let je nutné, aby 

se tržby opět zvýšily a podnik nespadl ke ztrátě.  
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Graf 2: Hospodářský výsledek podniku v letech 2002-2017 (Vlastní zpracování dle: ARES, 2018) 

Co se týče technického vybavení, podnik vlastní velký počet vyšívacích automatů značky 

TAJIMA. Konkrétně:  

- 2x vyšívací automat dvanácti-hlavový, 

- 5x vyšívací automat šesti-hlavový, 

- 2x vyšívací automat čtyř-hlavový, 

- 3x vyšívací automat jedno-hlavový. 

Celkem vlastní 12 vyšívacích strojů. V České republice není jiný podnik, který by vlastnil 

stejný nebo větší počet vyšívacích strojů. V tomto směru má společnost konkurenční 

výhodu, protože díky velkému počtu strojů může zpracovávat zakázky mnohem rychleji 

než konkurence. 

3.2.2 Zhodnocení vnitřního prostředí  

Tržby jsou od roku 2010 poměrně stabilní, neboť podnik má stále stejné odběratele, kteří 

poskytují společnosti zhruba stejné množství zakázek každý rok. Mírný pokles tržeb 

nastal po roce 2015. To bylo způsobeno ukončením provozu několika stálých zákazníků. 

V letech 2010, 2012 a 2016 byl podnik ztrátový, neboť ve stejných letech poklesly tržby. 

Z toho vyplývá, že tyto ztráty byly pravděpodobně způsobeny poklesem tržeb, neboť 
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náklady měl podnik víceméně stejné. V roce 2017 nebyl podnik ztrátový nejen díky 

mírnému zvýšení tržeb, ale také díky poklesu mzdových nákladů. Dalším důležitým 

bodem je technická vybavenost podniku. Podnik vlastní 12 vyšívacích strojů, se kterými 

může zpracovávat zakázky mnohem rychleji než konkurence. V tomto vidím velkou 

konkurenční výhodu.  

3.3 SLEPT analýza 

SLEPT analýza zkoumá makroprostředí podniku. Konkrétně sociální, právní, 

ekonomické, politické a technologické prostředí. 

3.3.1 Sociální prostředí  

Hlavní sídlo se nachází v Prostějově v Olomouckém kraji. Počet obyvatel Prostějova je 

43 975. V Olomouckém kraji byl celkový počet obyvatel ke 31. 12. 2016 podle 

Českého statistického úřadu 633 925. Česká republika je stát regresivním typem věkové 

pyramidy. To znamená, že největší část obyvatelstva tvoří lidé starší padesáti let 

(Český statistický úřad, 2017). 

Nejen, že je v České republice v menší míře zastoupená část pracujících lidí, ale z těchto 

pracujících lidí je stále větší procento osob s vysokoškolským titulem, a naopak je málo 

osob, které jsou technicky vyučené. Z této skutečnosti vyplývá, že pro společnost bude 

daleko jednodušší sehnat obchodníka s vysokoškolským titulem než řádně 

kvalifikovanou pracovnici ke stroji.  

3.3.2 Právní a politické prostředí  

Je obecně známo, že se podnikatelé musí řídit zákony upravující podnikání 

v České republice. Analyzovaná společnost spadá pod živnost ohlašovací volnou. 

Podléhá tedy Živnostenskému zákonu, dále samozřejmě Zákoníku práce, Občanskému 

zákoníku, Daňovému řádu a dalším stejně důležitým normám. Společnost samozřejmě 

podléhá také zákonům Evropské unie, které ovlivňují podnikání  

(Business Info, c1997-2017).  

Mezi zákony, které výrazně ovlivnily provoz podniku, bylo zejména zvyšování 

minimální mzdy a časté změny v zákonech Evropské unie. Podnik se musel stále 

přizpůsobovat novým normám (Kobler, 2017). 
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Jako jednu z největších hrozeb vidí společnost zavedení elektronické evidence tržeb, 

které by představovalo pro podnik další náklady. Už teď se jednatel rozhodl přejít k nové 

účetní společnosti, která sice přesnější a pečlivější, ale také dražší. Největšími hrozbami 

jsou z právního a politického hlediska pro společnost zvyšování minimální mzdy, EET 

a změny v zákonech Evropské unie (Kobler, 2017). 

3.3.3 Ekonomické prostředí 

Současná ekonomická situace v České republice je pro podnik příznivá. Česká republika 

se totiž nachází z hlediska hospodářského cyklu ve fázi expanze. HDP České republiky 

dlouhodobě roste. Meziroční růst reálného HDP za rok 2017 byl 4,8 %. Ekonomický růst 

se sice může jevit příznivě, neboť pro podnikání představuje stabilitu, ale podnik by 

se měl mít na pozoru před ekonomickou krizí, která by mohla nastat (ČNB, 2017).  

Další ekonomické měřítko je inflace. V posledních letech se inflace v České republice 

zvýšila cca o 2,4 % (Český statistický úřad, 2018). Zvyšování inflace představuje 

snižování hodnoty peněz. Toto může podnik ovlivnit nejen z hlediska ceny zboží 

a materiálu, ale také při nastavování cen se zahraničními zákazníky. 

 

Graf 3: Míra nezaměstnanosti v ČR (Zaměstnanost a nezaměstnanost ČR, 2018) 

Graf 4 ukazuje pokles míry nezaměstnanosti v České republice od roku 2014 až  

po současnost. V roce 2014 se míra nezaměstnanosti pohybovala mírně pod 7 %. 

V současnosti je míra nezaměstnanosti okolo 2,5 %. Z hlediska ekonomiky 
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České republiky je tento výsledek pozitivní, protože lidé mají práci a ekonomika roste. 

Nicméně pro podnik to znamená náročné shánění nových a kvalifikovaných pracovních 

sil (Zaměstnanost a nezaměstnanost ČR, 2018). 

Dalším ekonomickým ukazatelem je hrubá měsíční mzda, která je zobrazena v grafu 5.  

 

Graf 4: Vývoj průměrné mzdy (Český statistický úřad, 2017) 

Podle dat Českého statistického úřadu se průměrná měsíční mzda zvýšila od roku 2009 

na 22 790 Kč v textilním průmyslu a 16 038 Kč v oděvním průmyslu. Podnik drží výši 

průměrných mezd přiměřeně těmto ukazatelům zejména kvůli zákonnému zvyšování 

minimální mzdy a také kvůli požadavkům zaměstnanců. Změny výše hrubých mezd 

výrazně působí na podnikání společnosti, protože se zvyšováním mezd se zvyšují 
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makroprostředí je zákonné zvyšování minimálních mezd, které by vedlo k velkému 

zvýšení osobních nákladů a vzhledem k tomu, že tržby podniku jsou poměrně stabilní, 

mohlo by to také vést ke snižování výsledku hospodaření, či dokonce další ztrátě. Tento 

faktor podnik nemůže ovlivnit, ale může se na to připravit, například vytvořením 

finančních rezerv. Dalším problémem je nedostatek kvalifikovaných sil pro práci u stroje. 

Podnik potřebuje rychlé a zručné pracovní síly, které využijí maximální potenciál všech 

strojů a využijí tak konkurenční výhody, jež podnik v této oblasti má. Vzhledem k tomu, 

že hospodaření podniku je momentálně stabilní, je ideální situace pro investice.  

3.4 Porterův model pěti sil 

Porterova analýza ukazuje současnou pozici podniku na trhu v porovnání s konkurencí. 

Dále je zde analyzována síla dodavatelů a odběratelů, hrozba vzniku substitutů, a nakonec 

hrozba vstupu nových konkurentů na trh. 

3.4.1 Konkurenční prostředí  

Každý podnik by měl znát své největší konkurenty. V oboru, ve kterém se pohybuje 

analyzovaná společnost, se jako konkurenční prostředí bere celá Česká republika, nikoliv 

region či město, protože v oboru není tolik společností se stejným předmětem podnikání.  

Největšími konkurenty v České republice jsou:  

Kříž, spol. s r.o.  

Společnost působí na českém trhu od roku 1992 a jejím hlavním předmětem podnikání je 

strojní vyšívání a prodej reklamního textilu. Sídlo společnosti se nachází 

v Jihomoravském kraji ve městě Letovice. Nabízí stejné produkty a služby jako 

analyzovaná společnost. Oproti ní ale také nabízí nalepení krystalů a kamínků na textil. 

Velkou konkurenční výhodou jsou webové stránky, které jsou přehledné a poskytují 

všechny nutné informace. Ceník si podnik stanovuje individuálně podle náročnosti 

zakázky. Podnik má obdobný e-shop jako analyzovaná společnost (Kříž, 2012). 

GREEN SPORT s.r.o. 

Tato společnost se specializuje na dvě odvětví, která spolu úzce souvisejí. Jedná 

se o strojní vyšívání a prodej out-doorového oblečení. Sídlo společnosti se nachází 

v Jihomoravském kraji v Brně. Společnost nabízí strojní vyšívání, gravírovaní laserem 
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a potisk. Hlavními výhodami jsou e-shop s oblečením, vlastní kamenná prodejna v Brně 

a online dotazník, který slouží k rychlé kalkulaci odhadu ceny (Green sport, 2015). 

Michal Ondráček, Activ 

Podnik byl založen v roce 1993 a jejím hlavním předmětem podnikání je strojní vyšívání 

a prodej reklamního textilu. Podnik působí v Jihomoravském kraji v Brně. Oproti 

analyzované společnosti nabízí navíc aplikaci kamínků, nicméně nemá k dispozici 

mostový laser, ani vlastní e-shop. Produkty, které poskytuje podnik Activ, nedosahují 

kvality produktů analyzované společnosti. Podnik na svých webových stránkách uvádí 

přibližné ceny, které jsou o dost nižší než ceny analyzované společnosti (Activ, 2018). 

Martin Průša, PAMS 

Podnik působní na trhu od roku 1992 a specializuje se na strojní vyšívání, gravírování 

laserem a prodej reklamního textilu. Velkou výhodou podniku je online komunikace 

se zákazníky. Na webových stránkách lze jednoduše provést online kalkulaci či 

si objednat nášivku na míru. Dále má podnik vlastní e-shop hotových nášivek a e-shop, 

kde si lze vybrat jak nášivku, tak textil, na který se bude nášivka umisťovat. Nakonec 

mají zveřejněný skvěle zpracovaný online katalog, který je velmi jednoduchý 

a přehledný. Tento katalog ovšem není jejich, nýbrž společnosti, od které textil odebírají 

(Pams, 2010). 
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Graf 5: Srovnání tržeb konkurenčních podniků za rok 2016 (Vlastní zpracování dle: ARES, 2018) 

Graf 6 ukazuje tržby z prodeje výrobků a služeb jednotlivých podniků za rok 2016. 

Největšího podílu dosáhl podnik Kříž s.r.o., jehož tržby za rok 2016 činily 25 561 tis. Kč. 

Velmi podobně na tom byly společnosti Koos s.r.o. a Activ s.r.o., jejichž tržby 

se pohybují pod 10 000 tis. Kč. Nejhůře vyšla společnost Pams s.r.o., která dosáhla pouze 

946 tis. Kč.  

3.4.2 Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Vstup na trh textilního a oděvního průmyslu je náročný. Všechny společnosti, které mají 

velký podíl na tomto trhu, byly založeny v začátcích devadesátých let minulého století. 

Tyto společnosti již mají své stálé zákazníky, kteří jsou ve většině případů věrní  

a hodnotný majetek v podobě vybavení, budov apod. Další překážkou vstupu na trh jsou 

velké počáteční investice do vybavení. Aby nová společnost mohla konkurovat největším 

podnikům na trhu, musela by nakoupit velké množství strojů, aby měla šanci dosáhnout 

produktivity práce, jakou mají tyto podniky. Společnosti, které vstoupily na trh po roce 

2000, ve většině případů nedosáhly na zpracování zakázek v takovém objemu. 

3.4.3 Hrozba vzniku substitutů 

V dnešní době, kdy jde technika velmi rychle dopředu, je samozřejmé myslet na možnost 

vzniku substitučních produktů. V oboru vyšívání by to mohly být například nové stroje, 
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které by mohly úplně změnit styl výroby. Také by se mohlo stát, že by přišel na trh nový 

styl zdobení oblečení. Tento styl by mohl být dokonce levnější, než jsou výšivky, a tím 

pádem by po něm byla větší poptávka. Nicméně výšivky, zejména ty velké a kvalitní, 

nejsou levnou záležitostí. Spíše zdobí dražší textilie a o ty stále zájem je. Pro oděvní 

textilie by budoucím substitutem mohly být nové materiály, do kterých by se nedalo 

vyšívat, a byly by zdobené jinak.  

Všechny tyto substituty jsou zatím pouze nápady a domněnky, neboť v současnosti nejsou 

reálné substituty, které by mohly produkt nahradit. U vyšívacích strojů se momentálně 

řeší elektronické ovládání, které by bylo plně automatické a nepotřebovalo by být 

obsluhováno člověkem.  

3.4.4 Síla odběratelů  

Největšími zákazníky společnosti jsou podniky Bogner, V. Fraas a Outfitmacher. 

Všechny tři podniky mají individuální podíl na tržbách vyšší než 10 %. Společnost 

Bogner tvoří největší podíl na tržbách, cca 18 %. V. Fraas 15 % a Outfitmacher 12 %. 

Zbylých 55 % tvoří malé zakázky, které jsou nestálé a jednorázové. Toto procentuální 

vyjádření je znázorněno v grafu č. 6. Hlavní odběratelé jsou zahraniční společnosti buď 

z Německa, nebo z Rakouska.  

 

Graf 6: Podíl odběratelů na celkových tržbách podniku (Vlastní zpracování dle:  
Účetní dokument: Fakturace podle odběratelů, 2018) 
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V malé společnosti jako je Koos s.r.o., která navíc působí na trhu organizací, je velmi 

důležitý osobní kontakt se zákazníky. Správná péče o klienty a snaha vyhovět jejich 

potřebám, jsou jedny z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují postavení na trhu. 

Společnost má spoustu krátkodobých odběratelů, ale nejvýznamnější zákazníci jsou 

takoví, kteří se společností dlouhodobě spolupracují, a to jsou společnosti Bogner, 

V.Fraas a OutfitMacher. Na trhu organizací, a i v analyzované společnosti, je velmi 

důležitou součástí obchodu vyjednávací proces. V současné chvíli je vyjednávací síla 

kupujících velká. Společnost je závislá na největších odběratelích, a proto nemůže příliš 

ovlivňovat podmínky spolupráce. U menších podniků je možnost vyjednávat větší. 

Největší hrozbou by v tomto případě bylo, že by se vyjednávací síla kupujících nadále 

zvyšovala, a to i u menších podniků.  Společnost by si tak nemohla určovat podmínky 

spolupráce a musela by se přizpůsobovat požadavkům kupujících.  

Tab. 2: Analýza odběratelů 2015 - 2017 
(Vlastní zpracování podle Účetní dokument: Fakturace podle odběratelů, 2018) 

Odběratelé 2015 - 2017 
Rok Počet odběratelů Tržby celkem Tržby na jednoho odběratele 

2015 383 10 476 965 Kč 27 355 Kč 
2016 342 9 739 818 Kč 28 479 Kč 
2017 311 9 791 524 Kč 31 484 Kč 

 

Tabulka 2 ukazuje průměrné tržby na jednoho odběratele za poslední tři roky. I když 

se počet odběratelů a celkové tržby každým rokem snížili, průměrné tržby na jednoho 

odběratele se zvýšily. To bylo způsobeno velkým zvýšením cen na začátku roku 2016. 

Jednatel takto zareagoval na pravidelné snižování počtu zákazníků. 

3.4.5 Síla dodavatelů 

Hlavním dodavatelem podniku je společnost Tama Bohemia s.r.o. Jedná se o jediný 

podnik v České republice, který dodává stroje značky Tajima a nitě značky Marathon, 

které společnost používá. Podnik navíc nabízí i následný servis strojů a také poskytuje 

náhradní díly a materiály. Podnik Koos s.r.o. je s tímto dodavatelem velmi spokojen nejen 

proto, že jejich servis je vysoce kvalitní a rychlý, ale i kvůli cenovým podmínkám. Podnik 

je jejich největším odběratelem jak strojů, tak nití a Tama Bohemia mu vychází vstříc 

ve většině případů. Další výhodou jsou tedy skvělé cenové podmínky, které by u jiných 
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dodavatelů nebyly možné. Dalšími dodavateli jsou společnosti Cotton Classics, Adler 

a Hong Fang. Všechny tyto společnosti dodávají textil. Nejvýhodnější ceny má 

společnost Cotton Classics. Hong Fang má také výhodné ceny, ale nemá takové množství 

produktů na skladě, a je tu tedy delší dodací lhůta. S oběma společnostmi se dá vyjednávat 

o cenách. Společnost Adler má jasně stanovené ceny a vyjednávání není možné.  

3.4.6 Výsledky Porterovy analýzy 

Z Porterova modelu vyplývá, že má podnik dobré postavení na trhu mezi jeho hlavními 

konkurenty. V odvětví měl druhé nejvyšší tržby za rok 2016. Má tedy silnou pozici 

na trhu, od které se může odrazit. Dále je velmi malé riziko hrozby vstupu nových 

konkurentů, kteří by mohli společnost reálně ohrozit, na trh. Z hlediska substitutů je 

v současné době a blízké budoucnosti také velmi malá pravděpodobnost hrozby. Co 

se týče dodavatelů, podnik zde má skvělé vyjednávací postavení a tím i výhodné 

podmínky spolupráce. V těchto ohledech jsou výsledky velmi pozitivní a dají se využít 

do budoucnosti. Jako největší slabina vyšla v tomto ohledu vyjednávací síla s odběrateli. 

Podnik je závislý na největších zákaznících, a tak si nemůže dovolit vyjednávat. Navíc 

všichni tři hlavní odběratelé sídlí v zahraničí. Společnost tedy postrádá jakéhokoliv 

většího zákazníka z České republiky. Dalším problémem z hlediska konkurence je velký 

rozdíl mezi webovými stránkami podniku a jeho konkurentů. 

3.5 Marketingový mix 

Marketingový mix společnosti je jedním z nejdůležitějších nástrojů při vytváření 

marketingové strategie. Kapitola se zaměřuje na 4P podniku. Tedy na produkt, cenu, 

distribuci a propagaci.  

3.5.1 Produkt 

Hlavním produktem společnosti jsou strojní výšivky, které tvoří největší část tržeb. 

Podnik vyšívá na textil klasické výšivky, ale i speciální 3D výšivky a další. Při vytváření 

těchto výšivek lze použít speciální technologii mostového laseru. Dále společnost nabízí 

reklamní textil. Společnost prodává také reklamní předměty, které si může zákazník 

objednat na e-shopu.  
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Výšivky 

Hlavním produktem společnosti jsou strojní výšivky. Výšivky jsou vytvářeny na míru 

dle požadavků zákazníka. Zákazník si vymyslí návrh, společnost vyhotoví program 

a následně výšivku vyšije na materiál, který zákazník poskytne. Společnost nenavrhuje 

vlastní motivy, pouze na zadání. Z hlediska životního cyklu výrobku se výšivky nacházejí 

v etapě zralosti.  

Jádrem produktu výšivky je estetický dojem a reklama. Většina výšivek se používá 

na ozdobu textilií. Reklamní výšivky slouží například jako loga, nebo značky, které 

si zákazník nechá na svoje reklamní předměty vyšít. Reálný produkt představuje kvalitu 

výrobku, varianty provedení a design. Společnost si zakládá především na kvalitě 

výšivek. To znamená, že výšivky jsou správně našité do látky, správně umístěné a byl 

kvalitně vytvořen program. K výrobě jsou používány pouze kvalitní nitě, které se netrhají 

a nešetří se s nimi. Správně vyšitá výšivka by měla vydržet déle než výrobek, na který je 

umístěná. Nitě by se nikdy neměly potrhat ani ztratit lesk. Rozšířeným produktem jsou 

výhody spojené s koupí. Koos s.r.o. nemá žádné speciální výhody. Jedinou výhodou 

pro dlouhodobé zákazníky je výhodnější cena a rychlost vyhotovení zakázky.  

Na obrázku č. 5 lze vidět ukázku výšivky loga pro společnost Usterbacher a na obrázku 

č. 6 je ukázka výšivky tygra, která se umisťuje na oblečení.  
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Obr. 4: Vyšívání značek pro klienty (USB disk, 2017) 

 

Obr. 5:Výšivka tygr (USB disk, 2017) 
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Reklamní textil 

Druhým produktem společnosti je reklamní textil. Tento produkt podnik pouze 

zprostředkovává. Nakoupí jej a následně prodá zákazníkovi. Společnost produkt dále 

zpracovává pouze, pokud chce zákazník produkt potisknout, či na něj vyšít výšivku.  

Jádrem produktu je reklama. Vyšité nebo potisknuté logo na reklamní předměty či textil 

mají za úkol zaujmout potenciálního zákazníka. Kvalita textilií a předmětů je ověřená 

společností. Kvalitu výšivek jsem rozebírala výše. Největším problémem je sítotisk, který 

má obecně nízkou životnost. Výhody pro zákazníky jsou stejné jako u výšivek, tedy nižší 

cena a rychlost zpracování. Z hlediska životního cyklu výrobku se prodej reklamního 

textilu a předmětů nachází v etapě zralosti.  

Reklamní předměty na e-shopu 

Třetí produktem jsou předměty, které společnost prodává na svém e-shopu. Tyto 

předměty společnost neskladuje, ale pouze zprostředkovává jejich prodej. Produkty patří 

společnosti, se kterou podnik spolupracuje. Z každého prodaného předmětu má podnik 

procentuální zisk (35 %). Tyto předměty nijak nesouvisí s hlavním předmětem podnikání 

společnosti, tedy s vyšíváním. Zisky z e-shopu nepřekračují 50 000 Kč ročně, což není 

ani 1 % z celkových tržeb podniku. Tržby z e-shopu za roky 2016 a 2017 ukazuje tabulka 

č. 3.  

Tab. 3: Tržby na e-shopu za roky 2016 a 2017 
(Vlastní zpracování podle Účetní dokument: Přijaté faktury, 2018) 

Tržby z prodeje na e-shopu 
Rok Tržby celkem Čistý zisk (35 %) Podíl na celkových 

tržbách 
2016 127 598 Kč 44 659 Kč 0,46 % 
2017 102 175 Kč 35 761 Kč 0,37 % 

 

V grafu 7 je znázorněn celkový poměr tržeb z prodeje všech tří typů produktů. Nejvyšší 

podíl z celkových tržeb podniku mají výšivky (69 %), následně prodej reklamního textilu 

(30,63 %), a nakonec tržby z e-shopu (0,37 %) (Sešit aplikace MS Excel, 2018).  
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Graf 7: Podíl tržeb z produktů (Sešit aplikace MS Excel, 2018) 

3.5.2 Cena 

V odvětví, ve kterém podnik působí, je velmi důležité správně stanovit cenu. Základním 

parametrem pro stanovení ceny je mimo jiné náročnost výšivky. To znamená, kolik času 

reálně zabere její vyhotovení.  

Hlavní parametry, které určují náročnost a dobu vyhotovení zakázky jsou:  

- počet stehů, 

- počet barev, 

- počet střihů, 

- délka stehů, 

- materiál, na který se vyšívá, 

- počet kusů.  
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Tab. 4: Kalkulace ceny  
(Vlastní zpracování dle: Kobler, 2017) 

KALKULACE CENY VÝŠIVEK 

Pohyblivá složka 
1000 stehů 5 - 8 Kč 
Zhotovení programu 800 - 3 000 Kč 
Technická příprava výroby 350 - 400 Kč 

Fixní složka 
Expresní příplatek za rychlost vyhotovení 1 000 Kč 

V tabulce 4 je znázorněn orientační ceník, podle kterého se počítá odhad ceny. Cena 

se skládá ze dvou složek. Variabilní, tedy cena, která se mění v závislosti na počtu stehů, 

a fixní, která se nemění. Variabilní složka se počítá podle počtu stehů, přičemž za 1 000 

stehů je cena mezi pěti až osmi korunami. Za zhotovení programu společnost účtuje  

800 - 3 000 Kč. Před každou zakázkou je nutné připravit techniku a za to je poplatek  

350 -  400 Kč. Do fixní složky se zahrnuje pouze příplatek za rychlé zpracování, a to 

pouze v případě, že si to bude klient přát. V takovém případě je příplatek 1 000 Kč.  

U prodeje reklamních předmětů si společnost jednoduše stanovila přirážku. Marže dělá 

30 % z původní ceny předmětu. Pokud chce klient předmět dále upravit (výšivky, potisk), 

platí cena za předmět a následně cena za úpravu, která se opět stanovuje individuálně.  

3.5.3 Distribuce 

Ve většině případů si zákazník své produkty do společnosti přiveze sám na své vlastní 

náklady a zodpovědnost a následně si vyšité produkty opět odveze. Nefigurují zde žádné 

distribuční mezičlánky a distribuce je tedy přímá.  

V ostatních případech dopravu produktů k zákazníkovi zajišťuje společnost, a to pomocí 

distribučních článků. Distribuce je tedy nepřímá. Společnost využívá služeb České pošty, 

DPD, PPL nebo jiných dopravců. S těmito dopravci jsou uzavřené smlouvy a vyjednány 

výhodnější cenové podmínky. Ceny za dopravu se neustále mění. Společnost tedy 

zajišťuje dopravu sama, a to včetně pojištění, dopravce a nákladu a výkladu zboží.  

Podnik má prostory, kde bezplatně skladuje vstupní i výstupní materiál, dále má 

k dispozici expediční místo. Sídlo společnosti se nachází na adrese Kostelecká 45 



 46 

v Prostějově. Doprava na tuto adresu je naprosto bezproblémová. U budovy se nachází 

velké parkoviště a není problém zajet dovnitř areálu s dodávkou, aby se zboží mohlo 

naskladnit či vyskladnit. 

3.5.4 Propagace 

Propagace je jedním z nejdůležitějších nástrojů marketingové strategie. Společnost nemá 

stanovenou propagační strategii. Nejvíce se spoléhá na osobní prodej a dobré vztahy 

se stávajícím zákazníky.  

Společnost investovala do propagace 10 000 Kč za rok, ale to jen do roku 2016. Platila 

za internetovou doménu a placenou propagaci na internetovém vyhledávači Seznam.cz. 

Od roku 2017 je placená propagace zrušena. Za každou doménu společnost zaplatí 

1 500 Kč ročně. V roce 2016 společnost jednorázově investovala do nových fotografií 

podniku a produktů. Tato investice vyšla na 10 000 Kč. Přehled nákladů na propagaci 

ukazuje tabulka č. 5. 

Tab. 5: Roční náklady na propagaci  
(Kobler, 2017) 

Náklady na propagaci za rok 

Doména 1 1 500 Kč 
Doména 2 1 500 Kč 
Celkem 3 000 Kč 

 

Reklama 

Hlavním reklamním nástrojem společnosti jsou webové stránky, které slouží k prezentaci. 

Webové stránky jsou využívány nejen pasivně jako internetový portál k nahlédnutí, ale 

i aktivně při osobním prodeji. Pomocí nich prodejce představuje podnik klientovi. 

Společnost má dvě domény. Jednu pro Českou republiku a druhou pro zahraničí, přičemž 

vzhled stránek na doménách se liší. Webové stránky pro Českou republiku byly 

vytvořeny přibližně před sedmi lety. Druhé webové stránky byly vytvořeny před dvěma 

lety a orientují se na zahraniční trh, především na Německo. Pro srovnání lze vidět ukázky 

webových stránek na obrázcích č. 7 a č. 8. 
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Obr. 6: Webové stránky společnosti pro Českou republiku (Koos, 2009) 

 

Obr. 7: Webové stránky společnosti pro zahraniční zákazníky (Koos embroidery, 2017)  

Další propagací je reklamní plocha na pozemku, která je zobrazena na obrázku č. 9. 

Reklamní plocha se nachází na pozemku hlavního sídla společnosti a díky tomuto 

umístění je reklama zcela zdarma.  
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Obr. 8: Reklamní plocha společnosti (USB disk, 2017) 

Tabulka 6 znázorňuje výsledky aktuálního vyhledávání klíčových slov na hlavních 

internetových prohlížečích Google a Seznam. V tabulce lze vidět prvních šest odkazů, 

které daný vyhledávač našel. První tři odkazy, tučně zvýrazněné, jsou placené. Ani 

v jednom případě vyhledávač neukázal Koos s.r.o. dříve než na čtvrté stránce. Největší 

procento nalezených odkazů patří malým podnikům. Ani při zadání konkrétnějších 

termínů, jako například „Vyšívání Prostějov“, webové stránky podniku nevyskočí 

na první stránce.  

Tab. 6: Tabulka vyhledaných odkazů v internetových prohlížečích 
(Google, 2018) 

Vyhledávání na internetových prohlížečích 

Pořadí  
„Strojní vyšívání“ „Výšivky na textil“ „Výšivky a reklamní textil“ 

Google Seznam Google Seznam Google Seznam 
1. Vyšívání Brno Výšivka Vyšívání Brno Výšivka Vyšívání Brno T4u 
2. Top výšivka Nopetyn Online Textil Levné ručníky Lambeste textil Lambeste textil 
3. Pams Fotodárky Nášivkyod8ks Textil Hradová Gamatrex Online Textil 
4. Activ Vyšívání na textil Výšivka Nopetyn Pams Gift 
5. Výšivky Brno Kříž Výšivky Brno Výšivky na textil iNetPrint Výšivky 
6. iNetPrint Jan Pávek iNetPrint Hort a Hortová 1textil Pams 
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Podpora prodeje 

Společnost podporuje prodej slevou z ceny výšivky pro nejvěrnější zákazníky, nicméně 

žádné věrnostní programy, speciální akce nebo slevové programy nevyužívá.  

Osobní prodej 

Dalším nástrojem propagace, která je pro společnost stěžejní, je osobní prodej, který 

se za celou dobu podnikání osvědčil nejvíce. Až do minulého roku měla společnost svého 

vlastního obchodníka, který měl stálou měsíční mzdu. Bohužel za poslední roky 

obchodník přestal být produktivní a společnost byla nucena jej propustit. Nyní osobní 

prodej a komunikaci se zákazníky v České republice zajišťuje jednatel a pro zahraniční 

klienty, převážně německé, má společnost uzavřenou spolupráci s tamějším 

obchodníkem. Spolupráce funguje tak, že obchodník má z každé domluvené zakázky 

procentuální podíl. Za první rok této spolupráce se ukázalo, že obchodník je velmi 

produktivní. Obchodník pracuje tak, že oslovuje německé a rakouské podniky s nabídkou 

vyšívání v České republice, a při tom pracuje s webovými stránkami společnosti.  

3.5.5 Výsledky marketingového mixu 

Pomocí marketingového mixu jsem analyzovala produkt, cenu, distribuci a propagaci 

podniku. Při zaměření na produkt společnosti se ukázalo, že výšivky zastupují největší 

část tržeb podniku. Dále pak prodej reklamního textilu a velmi malým podílem prodej 

předmětů na e-shopu. Výšivky jako takové jsou velmi kvalitním produktem, na kterém 

by se podnikání mělo postavit. Prodej reklamního textilu má uspokojivé výsledky, a proto 

jej hodnotím pozitivně. Jako problém vidím e-shop, který absolutně nekoresponduje 

s předmětem podnikání společnosti. Na tomto e-shopu se prodávají předměty, které vůbec 

nesouvisejí s vyšíváním a bohužel nepřinášejí podniku skoro žádný zisk. Podle mého 

názoru e-shop nezapadá do vize společnosti v oblasti výšivek, a to zejména tím, že kazí 

její jméno a prezentaci. Cenová politika podniku je postavená na základě individuálního 

vyjednávání s klienty. Cena se sestavuje podle kalkulačních parametrů. Tato cenová 

strategie je podnikem ověřená a osvědčená. Dalším bodem je distribuce. Z mého hlediska 

je distribuce nastavená správně. Podnik má vyjednané smlouvy s dopravci a žádné 

problémy s dopravou nikdy nenastaly. Jako velkou výhodu vidím bezplatné skladování 

produktů a materiálu, které by se dalo do budoucna využít. Jako poslední jsem 
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analyzovala propagaci podniku. Propagaci vidím jako největší problém podnikání. Velmi 

pozitivní jsou vztahy se zákazníky, osobní prodej v zahraničí a přístup jednatele 

k vyjednávání. Na druhou stranu je tu spousta nedostatků. Podnik za rok 2017 vůbec 

neinvestoval do marketingu, nemá žádnou internetovou propagaci a pro potencionálního 

zákazníka je takřka nemožné jej na internetu vyhledat, o čemž svědčí tabulka 4. Dalším 

velkým nedostatkem je web. Stránky pro Českou republiku jsou složité na orientaci 

a zastaralé. Zahraniční webové stránky nejsou zastaralé, ale pořád jsou pro normálního 

člověka náročnější na orientaci a nezaujmou. Poslední bodem je nulová komunikace přes 

sociální sítě jako je Facebook, či Linkedin.  

3.6 Shrnutí výsledků provedených analýz 

V kapitole 3 jsem analyzovala vnitřní a vnější prostředí společnosti, dále jsem provedla 

analýzu konkurence pomocí Porterova modelu. Nakonec jsem zpracovala současný 

marketingový mix podniku. Výstupy těchto analýz jsem rozdělila na pozitivní 

a negativní.   

Pozitivní výstupy:  

1. Stabilní dlouhodobý provoz podniku, 

2. technická vybavenost, 

3. rychlost zpracování zakázek, 

4. ekonomická situace v ČR, 

5. postavení na trhu, 

6. vztahy s dodavateli, 

7. kvalitní produkt, 

8. bezplatné skladování. 

Jako silnou stránku vidím stabilní podnikání z hlediska tržeb a výsledku hospodaření. 

Podnik není zadlužený, je skvěle technicky vybaven a připraven na velké zakázky, s čímž 

se pojí i jejich velmi rychlé zpracování. Velmi pozitivní je momentálně i ekonomické 

prostředí. Z Porterova modelu vyplývá velmi dobré postavení na trhu a vyjednávací 

pozice s dodavateli. Velkou konkurenční výhodou je kvalitní produkt a bezplatné 

skladování. 
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Negativa:  

1. Nedostatek velkých odběratelů v České republice, 

2. nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, 

3. vyjednávání s odběrateli, 

4. e-shop, 

5. webové stránky, 

6. sociální sítě. 

Jako slabou stránku hodnotím nedostatek klientely v České republice. Podle mého názoru 

by společnost potřebovala získat nové zákazníky z České republiky, kteří by se rozsahem 

objednávek vyrovnali největším odběratelům ze zahraničí. Dalším negativem je 

jednoznačně nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, které momentálně na trhu práce 

chybí. Jako další vyplynula velmi špatná vyjednávací pozice s hlavními odběrateli, kdy 

si podnik nemůže diktovat podmínky. Nakonec je velkou slabinou celková propagace 

podniku, a to zejména na internetu. Tedy webové stránky, sociální sítě a e-shop. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

Z provedených analýz v předchozí kapitole bylo odhaleno několik problémů. Tato 

kapitola ukazuje návrhy řešení zjištěných problémů a jejich ekonomické zpracování. 

Návrh nového marketingového mixu bude obsahovat čtyři body. Produkt, cenu, distribuci 

a propagaci, přičemž hlavní problémy byli odhaleny především v bodu propagace. Proto 

se zaměřím zejména na ni.  

4.1 Návrhy na změnu produktu 

Podnik nabízí tři druhy produktů. Výšivky, reklamní textil a produkty na e-shopu. Co 

se týče výšivek, nevidím žádný problém. Výšivky jsou kvalitně a rychle zpracované. 

Reklamní textil také doporučuji ponechat. Třetím produktem jsou reklamní předměty  

na e-shopu. Prodej těchto předmětů se z mého pohledu pro podnik nehodí, protože nijak 

nesouvisí s předmětem podnikání, tedy s vyšíváním a také protože tržby z tohoto e-shopu 

nepřekročí ani 1 % z celkových tržeb podniku. Navrhuji dvě možné varianty: 

1. Zrušení e-shopu 

E-shop narušuje jméno společnosti, protože nesouvisí s předmětem podnikání. Proto by 

bylo dobré e-shop zrušit. Tím by ovšem podnik přišel o tržby, byť jsou nepatrné.  

2. Odstřižení e-shopu od podniku 

Jestliže by si podnik chtěl e-shop udržet, navrhuji odstřihnout jej od jména společnosti  

a jejich stránek tím, že se zvolí vlastní doména a název e-shopu. E-shop by měl potom 

prostor na oficiálních webových stránkách společnosti, ale pouze jako partner. To 

znamená, že by na stránkách bylo napsáno, že společnost spolupracuje s tímto e-shopem. 

Pokud by se společnost rozhodla pro tuto variantu měla by zvážit i kompletně nový design 

e-shopu. Udržováním nového e-shopu a vytvoření nových webových stránek by ale 

společnosti vznikly nové náklady, které jsou vyčísleny v tabulce č. 7.  
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Tab. 7: Náklady nového e-shopu 
(Domény, 2018. Procházka, 2018) 

E-shop náklady 
Doména 1 500 Kč 

Vytvoření e-shopu Od 30 000 Kč 
 

S ohledem na vysoké náklady na vytvoření moderního a silného e-shopu bych tuto 

variantu nedoporučovala a peníze investovala do jiných oblastí.  

4.2 Návrhy na změny ceny 

Cenu výšivek stanovuje podnik individuálně podle své vlastní cenové strategie. 

Vzhledem k nedávnému poklesu tržeb a zdražování na konci roku 2016, společnosti 

v současné době nedoporučuji žádné snižování, ani zvyšování ceny. Cenu reklamních 

předmětů a produktů z e-shopu podnik ovlivnit nemůže, neboť si bere pouze procenta 

ze zisku, jejichž výše jsou vyjednány s podniky, které je poskytují.  

4.3 Návrhy na změny distribuce 

Současnou distribuci hodnotím velmi kladně. Jediné, co bych doporučila, je rozmístění 

malých cedulí v okolí hlavního sídla podniku v Prostějově, které by ukazovaly směr 

k budově.  

 

Obr. 9: Ukázka vzhledu cedule (Vlastní zpracování, 2018) 

K rozmístění jsem zvolila celkem šest cedulí. Z toho tři cedule v blízkém okruhu sídla 

společnosti, přibližně pět minut chůze, a další tři ve větší vzdálenosti od budovy. První 

tři cedule jsem umístila rovnoměrně ze všech stran a další tři pokrývají cestu k budově 
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z centra města, po které přijíždí většina zákazníků, protože se jedná o nejrychlejší cestu. 

Mapu rozmístění cedulí ukazuje obrázek č. 10. Cedule jsou znázorněny jako červené 

čtverečky.  

 

Obr. 10: Mapa rozmístění cedulí (Vlastní zpracování) 

4.4 Návrhy na změny propagace  

Největším problémem podniku je propagace, a to zejména online marketing a marketing 

na sociálních sítích. I přesto, že na B2B trzích funguje především osobní prodej a různé 

tištěné materiály v podobě katalogů, je nutné zmodernizovat propagaci na internetu, 

protože v dnešní době se zákazník jako první podívá na informace o společnosti 

na internetu. Internetové stránky podniku i přesto, že jsou určeny právě k prezentaci, 

nejsou reprezentativní a nezaujmou. Proto navrhuji kompletní předělání a přenastavení 

webu. Jako další navrhuji založit profil na sociálních sítích, a to především na Facebooku, 

Instagramu a na LinkedIn. Jak webové stránky, tak sociální sítě by se měly průběžně 

propagovat, a to pomocí placených reklam.  
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4.4.1 Webové stránky 

Webové stránky jsou nedílnou součástí propagace každého podniku. Proto je důležité, 

aby byly poutavé, moderní a zaujaly potencionálního zákazníka. V případě analyzované 

společnosti slouží stránky k prezentaci podniku a produktů. Současné stránky nejsou 

určeny k získávání nových klientů a rozšiřování povědomí. 

Hlavním cílem nových webových stránek bude zaměřit se na potencionálního klienta, 

zvyšovat povědomí o podniku a prezentovat se. Stránky by měly klienta přesvědčit 

a donutit k akci (kontaktování podniku, koupi apod.). Při vytváření webu je nutné 

se zaměřit na silné stránky podniku, což je stabilita, technická vybavenost, rychlé 

zpracování objednávek, postavení na trhu, a ty pak zvýraznit pomocí vyskakovacích 

oken, či nadpisů. Stránky by měly být designové a jednoduché na orientaci. Při návrhu 

webových stránek neberu v úvahu e-shop.  

Jako první navrhuji zrušit jak českou, tak zahraniční doménu a založit novou jednotnou 

doménu. Tato adresa by sloužila jako web jak pro Českou republiku, tak pro zahraničí. 

Stránky by byly ve třech jazycích, přičemž každý návštěvník stránek by si mohl vybrat 

v jakém jazyce chce stránky zobrazit. Jazyky by byly čeština, angličtina a němčina. 

Jakmile se klient dostane na hlavní stránku, uvidí logo společnosti a slogan, který bude 

umístěn v levém horním rohu a na všech dalších stránkách webu. Slogan bude obsahovat 

náplň práce podniku. Například „Výšivky na míru pro Vás!“ nebo „Vyšijeme Vám to!“. 

Dalším důležitým bodem webových stránek je interaktivní průvodce, který klienta 

stránkami provede pomocí vyskakovacích oken, pojezdových záložek atd. V neposlední 

řadě budou na webu také časté dotazy a kontaktní formulář.  

Součástí webových stránek by měl být přístup podniku ke statistickým datům. To 

znamená, že by se měla měřit návštěvnost, prokliky na web, vyplněné formuláře a další 

statistiky. To bude sloužit jako zpětná vazba pro podnik a další marketingové kroky. 

Náklady na vytvoření webových stránek:  

1. varianta 

Jako první lze webové stránky vytvořit zakoupením internetové šablony a vytvořením 

stránek samostatně zaměstnancem podniku. Společnost tak zaplatí pouze za novou 

webovou doménu a šablonu, přičemž šablona se dá jednoduše sehnat na internetu 



 56 

do 3 000 Kč anebo se může použít šablona ze stávajícího zahraničního webu zdarma 

(Domény, 2018. Wordpress, 2018). Náklady jsou znázorněny v tabulce č. 8.  

Tab. 8: Cenový odhad webových stránek, varianta 1 
(Domény, 2018. Wordpress, 2018.) 

Webové stránky var. 1 
Doména 1 500 Kč 
Šablona 0 Kč – 3 000 Kč 
Celkem 1 500 Kč - 4 500 Kč 

 

2. varianta 

Další možností je vyhledání specialisty na tvorbu webových stránek. Existuje spousta 

společností specializujících na tvorbu profesionálních webových stránek. Tyto 

společnosti jsou ale většinou dražší, a proto jsem našla levnější, ale ne méně kvalitní 

variantu. V dnešní době existuje spousta mladých lidí, kteří si tvorbou webu 

přivydělávají, například při studiu vysoké školy. Tito lidé jsou často velmi zruční, 

profesionální a jejich ceny se výrazně liší od velkých společností. Při komunikaci s vícero 

grafiky jsem objevila dvě možnosti tvorby stránek, a to buď, že celkový design, grafiku, 

šablonu obstará grafik a podnik nemusí nic dodávat, anebo pouze zpracování stránek 

grafikem s tím, že podnik dodá svou šablonu a grafiku. Vzhledem k tomu, že podnik 

nezaměstnává nikoho, kdo by se více vyznal v šablonách, či internetové grafice 

doporučuji první možnost, ale s dodáním vlastní šablony. Grafik by po komunikaci 

s jednatelem, či jiným zaměstnancem společnosti samostatně vytvořil webové stránky.  

Při komunikaci se cena pohybovala průměrně okolo 15 000 Kč bez dodání šablony a cca 

do 10 000 Kč s dodanou šablonou (Procházka, 2018). Tabulka č. 9 ukazuje odhad nákladů 

na tuto variantu. 

Tab. 9: Cenový odhad webových stránek, varianta 2 
(Domény, 2018. Procházka, 2018. Wordpress, 2018.) 

Webové stránky var. 2 
Doména 1 500 Kč 
Šablona 0 – 3 000 Kč 
Grafik 5 000 Kč – 10 000 Kč 
Celkem 6 500 – 14 500 Kč 
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3. varianta  

Jako poslední variantu uvažuji výše zmíněnou možnost využití profesionální společnosti 

k vytvoření webových stránek. Tyto ceny se v případě vytvoření kompletních stránek 

na míru bez dodání vlastní šablony a grafiky jsou velmi rozdílné mezi jednotlivými 

společnostmi. Dále zde hraje roli spousta faktorů jako jsou náročnost, čas a další. Proto 

má cena velké rozpětí. Cenové zpracování je v tabulce č. 10, kde je uvažována cena 

za webové stránky v rozsahu, který by požadoval jednatel. 

Tab. 10: Cenový odhad webových stránek, varianta 3 
(Domény, 2018. Procházka, 2018) 

Webové stránky var. 3 
Doména 1 500 Kč 

Společnost 20 000 Kč – 100 000 Kč 
Celkem 21 500 Kč – 101 500 Kč 

 

Po srovnání všech tří variant doporučuji společnosti využít variantu číslo dvě, díky níž 

bude mít profesionální stránky za přijatelnou cenu.  

4.4.2 Placená reklama Google AdWords 

Dalším krokem, po vytvoření nových webových stránek, je jejich propagace 

na internetových vyhledávačích. Nejvíce využívaný internetový vyhledávač je Google, 

a proto doporučuji zainvestovat do reklamy právě na něm využitím služby Google 

AdWords. Reklama funguje na principu vyhledávání klíčových slov. Samotné umístění 

reklamy je zdarma. Platí se pouze za dosah a prokliky na web. Tedy platí se pouze, pokud 

reklama funguje. Podnik si stanoví denní rozpočet, který chce do reklamy investovat, 

a ten se nepřekročí. K dispozici jsou pak aktuální přehledy o reklamě a možnost 

jednoduché úpravy investované částky. Po stanovení částky se určí daný cílový okruh 

pomocí zadání geografického cíle a cílových slov. Reklama bude cílená na oblast celé 

České republiky a cílová slova budou „strojní vyšívání“, „výšivky na textil“, „výšivky 

a reklamní textil“, „pracovní oděvy“ apod. Jako poslední se nastaví vizáž reklamy 

a samozřejmě způsob platby. Na obrázku 11 lze vidět ukázku případné reklamy.  
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Obr. 11: Ukázka reklamy přes Google AdWords (Google AdWords, 2018) 

Při nastavování investované částky za reklamy na stránkách Google AdWords vyšly tyto 

statistiky. Při částce 5 000 Kč by byl minimální denní dosah 507 a z toho by 21 lidí 

na odkaz kliklo. Při zvyšování částky se minimální denní dosah zastavil na čísle 1 000. 

To znamená, že by se dosah nemusel zvyšovat. Při spočítání ceny za jedno kliknutí 

se částka zvyšovala, ovšem ne o tolik procent jako se zvyšovala potencionální kliknutí. 

To znamená, že s větším počtem kliknutí roste i cena za kliknutí 

(Google AdWords, 2018). Kompletní zpracování ceny ukazuje tabulka č. 11.  

Tab. 11: Tabulka cen za reklamu na Googlu  
(Google AdWords, 2018) 

Propagace na Googlu 
Cena  
za rok 

Minimální 
denní dosah 

Z toho 
kliknutí 

Minimální dosah 
za rok Kč/kliknutí 

5 000 Kč 507 21 182 520 238 Kč 
10 000 Kč 826 33 297 360 303 Kč 
15 000 Kč 1 000 42 365 000 357 Kč 
20 000 Kč 1 000 51 365 000 392 Kč 
25 000 Kč 1 000 60 365 000 417 Kč 

 

4.4.3 Sociální sítě 

Jako další navrhuji vytvoření profilů na sociálních sítích, které budou sloužit k prezentaci. 

Nejprve se založí profil na sociální síti Facebook. Zde by měl být profil společnosti 

zaměřený na klienta jako člověka a to proto, že je Facebook velmi osobní a spousta lidí 

zde sdílí soukromý obsah. Je to síť, která je využívána lidmi k osobním účelům. Proto 

hlavním cílem nebudou společnosti, ale její zaměstnanci, či spíše obchodníci a jednatelé. 

Nejdůležitějším nástrojem tohoto profilu bude reklama následující zprostředkování 
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kontaktů se zákazníky. Založení profilu je zdarma, ale cílená reklama se stejně jako 

na Google AdWords platí.  

Při spravování stránky na Facebooku je důležité pravidelně vkládat příspěvky a zvyšovat 

tak povědomí lidí o společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost působí na B2B trzích, 

není nutné přidávat nové příspěvky často, neboť portál bude využíván opět hlavně 

k prezentaci a rozšiřování povědomí. Podle mého názoru stačí přidat příspěvek dvakrát 

za měsíc. Příspěvky by měly ukazovat profesionalitu a kvalitu podnikání společnosti. 

Každý příspěvek by měl být spojen s nějakou událostí, jako jsou například Vánoce, 

Velikonoce apod. Další typy příspěvků by měly ukazovat kvalitní zpracování, či pohled 

do zákulisí podniku.  

Zpravování Facebookové stránky je zdarma, nicméně jednoznačně doporučuji pravidelně 

investovat do placených reklam. Na Facebooku lze vybrat konkrétní cíle reklamy. Cíle 

mohou být povědomí o značce, dosah, návštěvnost, generování zákazníků, zájem 

o příspěvek, zprávy, reakce na událost, konverze na web, prodej produktů z katalogu 

a mnoho dalších. Jako první bych doporučila vytvořit celkovou propagační kampaň 

vytvořenou z více typů reklam, které se budou postupně zobrazovat potenciálním 

klientům. Jako první bych doporučila zaměřit se na zvýšení povědomí. Tedy propagovat 

nejprve stránku jako celek. Poté bych se soustředila na konverzi na webové stránky, které 

budou již předělané. Jako další doporučuji nastavit reklamu na příspěvek s obrázky 

výšivek, které cíleného člověka zaujmou. a jako poslední propagovat kontaktní 

informace. Úspěšnosti cílených reklam na Facebooku lze dosáhnout dlouhodobou 

a pravidelnou investicí a samozřejmě správným zacílením. Tyto reklamy bych cílila 

na specifický okruh uživatelů. V tomto případě na obchodní zástupce českých textilních 

společností.  

Tento okruh by vypadal takto:  

- Česká republika, 

- muži i ženy, 

- 30–60 let, 

- klíčová slova: oděvní průmysl, textilní průmysl, vyšívání, textilie, oděvy, 

pracovní oděvy apod. 
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V tabulce č. 12 je znázorněný přibližný dosah reklamy při cenovém rozpětí od 5 000 Kč 

do 25 000 Kč za rok.  

Tab. 12: Tabulka cen za reklamu na Facebooku  
(Facebook, 2018) 

Propagace na Facebooku 
Cena Denní dosah Minimální dosah 

za rok 
Maximální dosah  

za rok 
5 000 Kč 270 - 730 97 200 262 800 
10 000 Kč 360 - 1 300 129 600 468 000 
15 000 Kč 450 - 1 600 162 000 576 000 
20 000 Kč 550 - 1 900 198 000 684 000 
25 000 Kč 640 - 2 200 230 400 792 000 

 

Další sociální sítí, kterou bych doporučila obchodnímu zástupci společnosti, je 

jednoznačně Instagram, který má v dnešní době mnohem větší potenciál než Facebook. 

Postup by byl stejný jako při zakládání profilu na Facebooku. Rozdílné budou příspěvky, 

které budou zejména v podobě fotek, které budou ukazovat všechny produkty společnosti, 

zajímavosti a další. Nebudou zde žádné dlouhé příspěvky. Všechny příspěvky budou mít 

své hashtagy, které budou v angličtině. Hlavní hashtagy budou embroidery, textile, 

fashion atd. Opět doporučuji zaplatit si reklamu se stejným zacílením jako na Facebooku. 

Velká výhoda je, že oba profily, jak na Facebooku, tak na Instagramu, se dají propojit 

a reklama běží jak na obou sítích. Hlavní cíl reklamy bude tedy stejný.  

Další variantou spravování instagramového profilu je zaplatit si tzv. bota. Boti jsou 

společnosti, které se o profil starají, nastaví reklamy a garantují nové sledující, zvýšení 

povědomí a další. Společnost se tedy nemusí o nic starat, jen poskytuje fotky a příspěvky. 

V tomto případě jednoznačně doporučuji tuto variantu, protože ve společnosti nikdo 

ze zaměstnanců nemá zkušenosti se sociálními sítěmi. V tabulce č. 13 lze vidět ceník 

společnosti Instagain, která poskytuje právě tyto služby. Společnosti doporučuji využít 

variantu na 90 dní a poté se podle výsledků rozhodnout, jestli pokračovat, či propagaci 

změnit. 
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Tab. 13: Náklady na propagaci na Instagramu 
(Instagain, 2018) 

Náklady na instagramovou propagaci 
Cena Sledující Doba reklamy 

500 Kč 200 - 1 000 7 dní 
1 200 Kč 800 - 5 000 30 dní 
3 000 Kč 2 500 - 15 000 90 dní  
5 500 Kč 5 000 - 30 000 180 dní  
10 000 Kč 10 000 - 60 000 360 dní 

 

Jako poslední doporučuji LinkedIn. Zde bohužel nelze založit profil společnosti, nicméně 

lze založit profil jednatele, či obchodníka. Profil na této sociální síti je zcela zdarma. 

Principem této sítě je navázání kontaktů s obchodními zástupci, živnostníky nebo 

jednateli jiných společností a následné domluvení spolupráce.  

4.4.4 Vytvoření online katalogu produktů a služeb 

Dalším návrhem, který přispěje ke zlepšení propagace podniku, je nový online katalog 

s produkty a službami. Katalog bude zaměřen pouze na výšivky, protože katalogy 

reklamního textilu poskytují výrobci. Výšivky by měly být do katalogu nafocené detailně 

profesionálním fotografem, ale je také možnost vyfocení amatérem. V každém případě 

by fotky měly být ve vysoké kvalitě. Katalog bude stručný, jasný a bude k dispozici jak 

online na webových stránkách, tak i fyzicky v podniku. Co se týče vzhledu, katalog by 

neměl přesahovat 20 stran, bude barevný a moderní. Na úvodní straně bude velké logo 

a název společnosti. Uvnitř bude stručný úvod, který bude obsahovat informace 

o podniku, historii a smysl podnikání. Na dalších stranách budou fotky výšivek. U každé 

fotky bude krátký popis a přibližná cena. Katalog bude sloužit jako portfolio ukazující 

kvalitu produktů.  

Cena online katalogu v PDF v rozsahu 20 stránek a velikostí obsahu 40 MB se pohybuje 

přibližně od 1 500 Kč. Pokud se společnost rozhodne pro fotografa mohou se ceny 

pohybovat kolem 10 000 Kč. Tyto profesionální fotky by se pak následně mohly vkládat 

na web, či sociální sítě. Vytvoření online katalogu by tedy stálo 11 500 Kč 

(Listovací PDF, 2018). 



 62 

4.5 Celkový souhrn nákladů  

Při sestavování návrhů jsem se snažila hledat různé cenové varianty, aby si společnost 

mohla vybrat ty, které se jí budou nejvíce hodit. Pro účely této práce vyberu varianty, 

které bych společnosti doporučila já a z nich sestavím celkové náklady. Nejprve jsem 

navrhovala změny u e-shopu. Podle mého názoru v současnosti není nutné do e-shopu 

investovat, a proto ho nebudu v kalkulaci brát v úvahu. U webových stránek jsem navrhla 

celkem tři varianty. Osobně společnosti doporučuji variantu číslo dvě, neboť jsem viděla 

spoustu prací amatérských grafiků a velmi se mi líbily. Nevidím důvod investovat více 

peněz do grafických podniků. Jako další jsem navrhovala placenou reklamu jak 

na vyhledávači Google, tak na Facebooku. V obou případech bych ze začátku investovala 

menší částku a po nějakém čase, cca 3 měsíce, bych zohlednila výsledky a podle toho 

rozhodla, do čeho se investovat vyplatí. Momentálně bych se přiklonila k reklamě 

na Googlu. Jako poslední jsem navrhovala vytvoření online katalogu, kde jsem stanovila 

jednu variantu nákladů. 

Tab. 14: Celkové náklady nového marketingového mixu 

Celkové náklady 
Návrh Od Do 

Webové stránky  6 500 Kč   14 500 Kč  
Propagace Google  5 000 Kč   10 000 Kč  
Propagace Facebook   5 000 Kč   10 000 Kč  
Propagace Instagram 3 000 Kč 10 000 Kč 
Online katalog  11 500 Kč   13 000 Kč  

Celkem   31 000 Kč   57 500 Kč  

 

Podle tabulky 14 se tedy budou celkové náklady podniku pohybovat mezi 31 000 

a 58 000 Kč, přičemž se investice může u placených reklam regulovat podle potřeby.  

Co se týče časového harmonogramu změn, jako první bych začala s webovými stránkami 

a online katalogem. Z toho plyne, že jako první musí společnost investovat do fotografa, 

který nafotí produkty, budovu, stroje a další. Fotografovi práce zabere jeden den focení 

a další dny až týdny úprava fotek. Průměrný čas zpracování fotek u Prostějovských 

fotografů se pohybuje kolem jednoho měsíce. Následně se musí vytvořit katalog 

a webové stránky. Tvorba katalogu je rychlá, ale webové stránky mohou zabrat dost 

času. To ovšem záleží na domluvě s konkrétními grafiky, a proto doporučuji začít 
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s hledáním grafika okamžitě. Jakmile budou hotové fotky, mohou se ihned vložit na web. 

Předpokládám, že tvorba webu nezabere více než dva měsíce, a to i včetně komunikace 

s grafikem. Poté co budou fotografie a web dokončené doporučuji založit účty 

na sociálních sítích. To zabere maximálně jeden až dva dny. Hned poté by se mělo začít 

s propagací. Nejprve doporučuji propagaci nastavit na tři měsíce a potom investovat dál.  

4.6 Přínosy návrhů 

Konkrétní zisky nebo případné ztráty jak z prodeje výšivek, tak z prodeje textilu ukazuje 

tabulka 15.  

Tab. 15: Tabulka zisku či ztráty plynoucí z investice  

Hodnota zakázek celkem Zisk/ztráta výšivky Zisk/ztráta textil 
0 Kč -47 500 Kč -47 500 Kč 

100 000 Kč -7 500 Kč -17 500 Kč 
200 000 Kč 32 500 Kč 12 500 Kč 
300 000 Kč 72 500 Kč 42 500 Kč 
400 000 Kč 112 500 Kč 72 500 Kč 
500 000 Kč 152 500 Kč 102 500 Kč 
600 000 Kč 192 500 Kč 132 500 Kč 
700 000 Kč 232 500 Kč 162 500 Kč 
800 000 Kč 272 500 Kč 192 500 Kč 
900 000 Kč 312 500 Kč 222 500 Kč 

1 000 000 Kč 352 500 Kč 252 500 Kč 
 

Investici do marketingu odhaduji maximálně na 57 500 Kč za první rok, v dalších letech 

si mohou výši investované částky upravovat podle potřeby. Jelikož cena za výšivku není 

jednotná a určuje se individuálně, u každé zakázky jsou velmi rozdílné marže. Je tedy 

obtížné určit průměrný zisk ze zakázky. Podle sdělení jednatele se průměrná marže 

u výšivek pohybuje okolo 40-50 %. U prodeje reklamního textilu 30 %. Aby na této 

investici podnik neprodělal, musela by přinést zakázky v hodnotě minimálně 143 750 Kč, 

a to v případě, že by se jednalo pouze o výšivky a marže by byla 40 %. Jestliže by 

se jednalo pouze o reklamní textil byla by minimální hodnota zakázek 191 667 Kč. 

Pro společnost by bylo nejlepší, kdyby z investice pramenily zakázky alespoň 

za 200 000 Kč a více.  

Pro lepší představu je v tabulce č. 16 ukázáno kolik odběratelů je třeba získat, aby byla 

investice zisková. Pro tento výpočet jsem zvolila hodnotu průměrných tržeb na jednoho 
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odběratele z roku 2017, tedy 31 484 Kč. Z tabulky je vidět, že investice se vyplatí již 

s druhým odběratelem.   

Tab. 16: Tabulka zisku/ztráty 
(Vlastní zpracování podle…) 

Odběratel Tržby celkem Náklady investice Zisk/ztráta 
1 31 484 Kč 57 500 Kč -26 016 Kč 
2 62 968 Kč 57 500 Kč 5 468 Kč 
3 94 452 Kč 57 500 Kč 36 952 Kč 
4 125 936 Kč 57 500 Kč 68 436 Kč 
5 157 420 Kč 57 500 Kč 99 920 Kč 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo, na základě teoretických východisek provedení 

analýz a zhodnocení současného marketingového mixu, sestavit nový marketingový mix 

se zaměřením na získání nových zákazníků, a to zejména v České republice.  

V kapitole „Teoretická východiska“ jsem vyjmenovala základní ekonomické pojmy, 

blíže jsem popsala marketing a marketingové analýzy. Konkrétně jsem popsala analýzu 

vnitřního prostředí, SLEPT analýzu, Porterův model pěti konkurenčních sil, 

marketingový mix a jeho nástroje, produkt, cenu, distribuci a propagaci. Tyto teoretické 

základy mi pomohly v dalších krocích. 

V kapitole „Analýza problému a současného stavu“ jsem vycházela z poznatků 

z teoretické kapitoly a prakticky je využila při sestavování výše zmíněných analýz. 

Pomocí analýz jsem našla problémy, které ovlivňují chod podniku. Výstupy analýz jsem 

shrnula na konci této kapitoly jako pozitivní a negativní.  

V kapitole „Vlastní návrhy řešení“ jsem pracovala s výstupy analýz. Vypsala jsem zde 

doporučení a návrhy, které by společnost mohla v budoucnu využít a také jsem 

vypracovala potenciální přínosy návrhů. Zaměřila jsem se na jednotlivé nástroje 

marketingového mixu, tedy na produkt, cenu, distribuci a propagaci, přičemž největší 

změny jsem navrhovala zavést v oblasti propagace. Mými hlavními návrhy na změnu 

propagace byly webové stránky, placená internetová propagace, sociální sítě a online 

katalog. Konkrétně vytvoření zcela nového a jednotného webu, jeho následná internetová 

propagace na vyhledávačích, založení profilu na sociálních sítích, a nakonec vytvoření 

online katalogu přístupného pro kohokoliv. U každého z těchto bodů jsem udělala 

přibližnou kalkulaci nákladů a z těchto kalkulací jsem pak vytvořila celkovou kalkulaci 

nákladů včetně predikce zisku, či ztráty z případné investice. Nakonec jsem vypracovala 

tabulku ukazující s kolikátým odběratelem se investice vyplatí.  

Hlavní cíl, vytvořit návrhy na zlepšení marketingového mixu, byl tedy splněn a stejně tak 

i ostatní dílčí cíle práce. Doufám, že mé poznatky bude moci podnik v budoucnu využít 

a já mu tak pomohla k získání nových zákazníků.  
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