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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem vinařství Víno Botur. Stěžejními 

body práce jsou analýza a rozvoj marketingového mixu. Návrhová část se poté zaměřuje 

na konkrétní návrhy, které vychází z provedených analýz. 

Abstract 

This thesis deals with the marketing mix of the Vino Botur winary. The main points are 

analysis and developing the marketing mix. The design part then focuses on a specific 

suggestions that are based on the performed analyzes.  
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ÚVOD 

Víno je tisíciletý produkt, v posledních letech však získal enormně na významu. Důkazem 

toho může být dnešní doba, kdy vzniká jedno vinařství za druhým. Převážně Jižní Morava 

je doslova rájem vinařů. Není se čemu divit, víno se pro mnohé konzumenty stalo 

životním stylem a jeho obliba je čím dál větší. Právě v tomto období, kdy o prodeji vína 

nerozhoduje pouze kvalita, řeší každý vinař otázku, jak nejlépe prodat svůj produkt. 

Tuzemský trh je doslova přesycen domácími a zahraničními víny, proto rozhodují 

sebemenší maličkosti. 

I když si mnoho lidí spojení marketingu a vína nedokáží představit, skvěle fungující 

marketing spolu s jeho nástroji patří mezi nejdůležitější faktory úspěšného podnikaní. 

Může tak mít klíčovou roli k oslovení dostatečného počtu zákazníků. Firma bez 

zákazníků totiž není schopna prosperovat. Kvalitní strategie má zase rozhodující vliv na 

případný zisk, ale také na loajalitu zákazníka. Ze všeho nejdůležitější však je odlišit se od 

konkurentů a být kreativní.  

Pro zpracování mé bakalářské práce jsem si vybral menší rodinné vinařství Víno Botur, 

které se zabývá především výrobou a prodejem lahvového vína. Vinařství je velmi hrdé 

na svá červená vína, které dosáhly několika ocenění. Přesto povědomí o značce Víno 

Botur není nijak valné, proto je v zájmu vinařství získání nových zákazníků, udržení si 

těch stávajících a zároveň zvýšení povědomí o něm samotném. Jak jsem již zmiňoval 

výše, konkurence na tuzemském trhu je vysoká a je nutné se odlišit. Jelikož Víno Botur 

patřičně nevyužívá všechny nástroje marketingového mixu, rozhodl jsem se to změnit 

a rád bych pomohl tomuto vinařství zvýšit konkurenceschopnost na již tak přehlceném 

trhu. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato část práce je rozdělena do dvou bodů, ve kterých představuji konkrétní cíle mé 

bakalářské práce a postupy díky nimž těchto cílů dosáhnu. 

1.1 Cíle práce 

Cílem mé bakalářské práce je na základě analýz současného stavu a teoretických 

východisek vypracovat návrh na zlepšení marketingového mixu rodinného vinařství Víno 

Botur ze Strážnice.  

Dále bych rád provedl analýzu konkurence, substitutu, ale také vztahů s odběrateli a 

dodavateli. Dalším dílčím cílem je provedení analýzy silných a slabých stránek. Rád bych 

se též zaměřil na příležitosti a hrozby daného vinařství. 

Následné návrhy by měly podniku napomoct k oslovení většího počtu zákazníků, zlepšit 

povědomí o značce Víno Botur a zvýšit konkurenceschopnost na již tak přeplněném trhu 

s vínem. 

1.2 Metodika práce 

K dosažení těchto cílů budu využívat především interních informací z daného podniku 

a z jeho webových stránek, využiji také zdrojů z Českého statistického úřadu a z webu 

wineofczechrepublic.cz. Tyto informace použiji k analyzování prostředí vinařství. 

K rozboru vnějšího prostředí podniku použiji analýzu PEST a posoudím jaké politické, 

ekonomické, sociální a technologické vlivy ovlivňují Víno Botur.  

Porterovou analýzou pěti sil vymezím současnou, ale i potencionální konkurenci, dále 

pak hrozící substituty a vztahy mezi vinařstvím a jeho dodavateli, respektive odběrateli. 

Pomocí analýzy SWOT zanalyzuji silné a slabé stránky podniku, ale také příležitosti 

a hrozby. 

Celá práce je rozdělena do tří částí. V první, se věnuji teoretickým východiskám, které 

považuji za důležité v oblasti marketingu a jsou nezbytné pro další zpracovávání mé 

bakalářské práce. Druhá část je zaměřena na charakteristiku vinařství a analýzy prostředí. 

Poslední část se věnuje vlastním návrhům. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA 

V této kapitole se zabývám důležitými pojmy z oblasti marketingu, které považuji za 

nutné k praktické části mé bakalářské práce.  

2.1 Marketing 

Co to vůbec marketing je? Mnoho lidí tento pojem považuje za synonymum reklamy. 

Není se čemu divit, reklama na nás působí celý den. V hromadné dopravě, na internetu 

a sociálních sítích, v rádiích, novinách, časopisech nebo v televizi. Reklama je součástí 

marketingu, ale tento pojem je mnohem složitější. Pohledy na definici marketingu se liší, 

a proto jich existuje hned několik. 

Kotler například marketing definuje takto: „Společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby 

a směny produktů a hodnot.“ (Kotler, 2007, s. 40) 

Urbánkova definice marketingu: „Marketing je systém procesů plánování a realizací 

koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem 

dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky zainteresovaných jednotlivců či 

organizací.“ (Urbánek, 2010, s. 10) 

Pelsmacker uvádí, že marketing má za cíl směňovat a tvořit hodnoty, uspokojovat cíle 

organizací, ale i jednotlivců pomocí plánování a realizace cenové politiky, distribuce 

idejí, zboží a služeb. (Pelsmacker, 2003) 

Majarova definice marketingu se skládá ze tří částí: 

1.  „Marketing je manažerský řídící proces 

2. Je zodpovědný za:  

• vyhledávání, 

• přijímání, 

• uspokojování požadavků zákazníků. 

3.  Vytváření zisku.“ (Majaro, 1996, s. 29) 

Každá jednotlivá část vyžaduje prozkoumávání do hloubky. 
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2.2 Makroprostředí 

Všechny firmy jsou ovlivňovány svým okolím, může to být nejbližší okolí, ale také 

vzdálenější. Pokud chce firma na trhu konkurovat, tak musí odhalit všechny faktory ještě 

před svými rozhodnutími. U dlouhodobých plánů musí zvlášť zkoumat vzdálenější 

prostředí neboli makroprostředí. (Vysekalová, 2006) 

2.2.1 Analýza PEST 

K výzkumu vlivů makroprostředí slouží analýza PEST, která odhaluje pohled na čtyři 

hlavní vlivy vnějšího prostředí. Jedná se o: 

• politické vlivy, 

• ekonomické vlivy, 

• sociální vlivy, 

• technologické vlivy. (Kotler, 2007) 

Politické vlivy 

Politické prostředí svým vývojem výrazně ovlivňuje marketingová rozhodnutí. V každé 

společnosti je organizace či jednotlivec ovlivněn zejména zákony, úřady a nátlakovými 

skupinami. (Kotler, 2007) 

Normy a předpisy, které se týkají hospodářské soutěže a ochrany životního prostředí 

a spotřebitele, je nutné sledovat v rámci marketingového hlediska. Důležité jsou také 

zákonné úpravy, které mohou ovlivnit podnikatele. (Vysekalová, 2006) 

Ekonomické vlivy 

Kupní sílu a nákupní zvyky spotřebitele ovlivňují faktory, které jsou zahrnuty 

v ekonomickém prostředí. (Kotler, 2007) 

Podle Vysekalové ovlivňují chování tržních subjektů zejména fáze hospodářských cyklů. 

Firma by se v této situaci měla zajímat o kupní sílu obyvatelstva, jejich mzdy a příjem, 

ale i o nezaměstnanost a kupní chování spotřebitelů. (Vysekalová, 2006) 

Sociální vlivy 

Vývoj spotřeby na spotřebním trhu ovlivňují především demografické trendy a struktury. 

V potaz by se měla brát porodnost, dále počet obyvatelstva a jeho rozložení dle pohlaví, 
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vzdělání, zaměstnání, příjmů a společenského kreditu. Marketingové manažery by měl 

také zajímat životní styl obyvatelstva a také hierarchie hodnot společnosti. (Vysekalová, 

2006) 

Předpověditelnost je jedním z užitečných vlastností demografických trendů. Díky 

informacím o porodnosti, sňatečnosti a úmrtnosti lze předpovídat složení populace na 

několik let dopředu, a tudíž se mohou podniky na základě těchto informací přeorientovat. 

(Kotler, 2004) 

Technologické vlivy 

Nejrůznější technické vynálezy ovlivňují život na zemi a člověk s nimi mění svou 

existenci a své okolní prostředí. Proto v tržním prostředí probíhá souboj tzv. buď a nebo 

– buď se přizpůsobím a inovuji, nebo z trhu vypadnu. Je nutností soustavně sledovat 

technické a technologické pokroky v odvětví, ve kterém působíme. (Vysekalová, 2006) 

2.3 Mikroprostředí 

Důležitým úkolem marketingu je vytváření a udržování vztahu se zákazníkem za pomocí 

uspokojování jeho potřeb. Avšak marketingoví manažeři to nedokážou sami, úspěch se 

totiž také odvíjí od faktorů mikroprostředí. (Kotler, 2007) 

2.3.1 Faktory mikroprostředí 

Faktory, které ovlivňují mikroprostředí: 

• „daný subjekt – podnik, firma, organizace – jako hlavní článek, 

• zákazníci, 

• dodavatelé, 

• distribuční články a prostředníci, 

• konkurence.“ (Boučková, 2003, s. 82) 

Podnik 

Boučková přirovnává podnik k živému organismu, který se neustále vyvíjí a jeho vývoj 

je závislí na souhře všech jeho funkcí. Proto nelze vše přenechat pouze na marketingu. 

Zároveň však oddělení marketingu musí respektovat výrobní, technické, finanční a další 

možnosti podniku. (Boučková, 2003) 
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Zákazníci 

„Představují nejcennější majetek podniku, přestože jejich hodnotu nikdy v účetních 

knihách nenajdete.“ (Kotler, 2003, s. 162) 

Zákazníci jsou jedním z nevýznamnějších faktorů mikroprostředí. Sehrávají důležitou 

roli, a tak by měli podnikoví zaměstnanci pracovat na přímém uspokojování potřeb jejich 

spotřebitelů. Podnik by měl věnovat pozornost získávání nových zákazníků, ale také by 

se měl věnovat udržování těch stávajících. (Kotler, 2003) 

Dodavatelé 

Zájem o dodavatele by měl být rovněž stejný jako u jiných faktorů. Je několik důvodů 

proč tomu tak je. Marketingový manažer by měl sledovat jaký materiál nákupčí nakupují, 

aby podnik dodržel slibovanou jakost. Další důvod je, že zpoždění ve výrobě může 

například zavinit dodavatel, který je nespolehlivý a tím způsobit nesplnění dodávek 

k zákazníkům. Zato kvalitní dodavatel může podnik inspirovat a dodávat podněty, které 

můžou vést ke zlepšení jejich výrobků. (Kotler, 2003)  

Konkurence 

Čím většího úspěchu podnik, dosahuje tím víc konkurentů bude mít, a proto by neměl své 

konkurenty podceňovat nebo ignorovat. Každý podnik by měl být neustále ve střehu. 

Sledování a analyzování konkurence je důležité, avšak pozorování svých zákazníků je 

ještě důležitější. O výsledku konkurenčního boje rozhodují právě zákazníci, ne 

konkurenti. (Kotler, 2003) 

2.3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

V tomto modelu se určuje pět sil, které výrazně ovlivňují přitažlivost trhu či tržního 

segmentu. Těchto pět vlivů bývá označováno jako konkurenčními, konkurentů se však 

týkají pouze první tři síly. (Hadraba, 2004) 
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Zde je všech pět vlivů: 

• stávající konkurenti, 

• noví konkurenti, 

• substituty, 

• odběratelé, 

• dodavatelé. (Hadraba, 2004) 

 

Obrázek 1: Porterův model konkurenčních sil (Vypracováno dle Vysekalová, 2006, str. 39) 

Stávající konkurence 

Čím vyšší je počet stávající konkurence, tím je atraktivita určitého odvětví či segmentu 

nižší. Pokud je na trhu mnoho agresivních konkurentů může to vést k navýšení nákladů 

a k následným cenovým válkám, agresivní distribuční politice či masivním propagačním 

akcím. (Hadraba, 2004) 

Noví konkurenti 

Vstup potencionálních konkurentů je ovlivněn velikostí vstupních a výstupních bariér. 

Mezi tyto bariéry patří například lidské a finanční zdroje či technické a legislativní 

bariéry. (Hadraba, 2004) 
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Substituty 

Produkty, které jsou vzájemně zastupitelné či nahraditelné. Alternativně uspokojují 

potřebu, a to díky svým podobným vlastnostem. (Hadraba, 2004) 

Odběratelé 

Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) bývá často vyšší, pokud je výrobce závislý na 

jednom nebo několika málo odběratelích. (Hadraba, 2004) 

Dodavatelé 

Hrozba je především z růstu vyjednávací síly dodavatelů. Dodavatelé můžou navyšovat 

ceny či redukovat dodávky. (Hadraba, 2004) 

2.4 Marketingový mix 

Foret charakterizuje marketingový mix jako soubor marketingových proměnných, které 

působí na produkci podniku tak, aby byla co nejblíže přáním zákazníkům. Čili 

marketingový mix se skládá ze všeho, čím může podnik ovlivnit poptávku po své nabídce. 

(Foret, 2003) 

Tyto proměnné bývají označovány jako čtyři P:  

• „produkt (product), 

• cena (price), 

• místo (place), 

• propagace (promotion).“ (Foret, 2003, s. 127) 

Marketingové činnosti musíme tedy brát jako komplex záležitostí, a ne jako jednotlivé 

opatření. Výsledkem by měl být harmonicky propojený celek. (Foret, 2003) 
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Obrázek 2: Struktura čtyř P (Vypracováno dle Kotler, 2004, str. 114) 

Struktura čtyř P požaduje po marketingových manažerech, aby si vymezili určitý produkt 

a jeho profil, určili cenu za kterou jej budou prodávat, způsob distribuce a vybrali si 

postup jeho propagace. (Kotler, 2004) 

Bohužel 4P utváří příliš omezený rámec marketingového mixu a nesplňuje tak některé 

specifika pro další obory podnikání, zejména ve vinařství, kdy je s daným produktem 

spojena i určitá služba. Proto dochází k rozšíření marketingového mixu o několik dalších 

P.  

Dle Vaštíkové se marketingový mix v oblasti služeb rozšiřuje o další tři P a ty jsou: 

• materiální prostředí 

• lidé (people) 

• procesy (proces) (Vaštíková, 2008) 
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2.5 Nástroje marketingového mixu 

2.5.1 Produkt 

„Cokoli, co lze nabídnout na trhu k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke 

spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby; patří sem fyzické předměty, 

služby, osoby, míst, organizace a myšlenky.“ (Kotler, 2007, s. 615) 

Produkt by měl vyjadřovat znalost situace na trhu, díky této znalosti může podnik utvářet 

reakce na potřebu zákazníka. Produkt může být sebelepší z hlediska technologických 

parametrů, ale pokud neupoutá pozornost zákazníků, nemá smysl jej prodávat. Důležité 

je, aby podnik poslouchal mínění zákazníků, jelikož ti představují názor trhu. (Foret, 

2003) 

Produkt se klasifikuje na tři úrovně: 

• jádro – obecně formuluje produkt a základní užitek, který produkt poskytuje, 

• vlastní (reálný) produkt – tato část obsahuje pět znaků a to: kvalitu, provedení, 

design, značku, obal, 

• rozšířený produkt – například obsahuje doplňkové a dodatečné služby produktu. 

(Foret, 2003) 

 

Obrázek 3: Tři úrovně produktu (Vypracováno dle Kotler, 2007, str. 616) 



 

21 

Zhruba 20 % vlivu na zákazníka má jádro, ale obsahuje 80 % nákladů. Zároveň však plátí, 

že okolí produktu obsahuje 20 % nákladů, ale 80 % vlivu na zákazníka. (Majaro, 1996) 

Kvalita produktu 

Slouží jako jeden z nástrojů vytváření postavení na trhu. Tato kategorie je komplexní 

a prezentuje způsobilost produktu plnit své funkce. Obsahuje životnost, spolehlivost, 

přesnost, údržbu, ale také způsob fungování atd. Jakou kvalitu vnímá zákazník, takovou 

kvalitu z marketingového hlediska má daný produkt. O kvalitě produktu můžou 

napovědět také certifikáty jakosti, například ISO nebo Czech Made. (Foret, 2003) 

Design produktu 

Jedná se o souhrn nástrojů, které slouží na přípravu úspěšných výrobků. Pomocí designu 

lze přilákat množství zákazníků, ale tento pojem je mnohem širší než samotný vzhled 

výrobku. Pokud má výrobek atraktivní vzhled, měl by také splňovat další měřítka: 

• snadno otevíratelný obal, 

• lehce sestavitelný výrobek, 

• není těžké se jej naučit používat, 

• snadná použitelnost, 

• jde snadno opravit, 

• jde se ho snadno zbavit. (Kotler, 2003) 

Obal produktu 

Obal především výrobky chrání, ale v dnešní době často samotný obal pomáhá při prodeji 

výrobku a ke komunikaci se zákazníkem, a to díky svému vzhledu. Dokáže nejenom 

přitáhnout pozornost zákazníka, ale má také schopnosti vyvolat jeho touhu či mu 

připomenout samotný výrobek. Lidé dokonce výrobky nakupují jen kvůli tomu, aby 

mohli obal následně využívat dál.  
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Obal má tyto základní funkce: 

• ochrana výrobku, 

• přitahovat pozornost, 

• upřesnit vlastnosti výrobku (složení, kalorická hodnota, obsah), 

• udávat návod k použití, 

• pomáhat prodeji. 

Součástí obalu může být také etiketa, která blíže charakterizuje výrobek a udává jeho 

kvalitu. (Foret, 2003) 

Značka produktu 

Značka říká, jak velkou kvalitu může zákazník očekávat od daného výrobku. Jedná se 

o určitou „smlouvu“ mezi podnikem a zákazníkem, obsahem je očekáváná kvalita. Každý 

podnik musí na vybudování značky pracovat velmi tvrdě, a proto by měla být tato 

„smlouva“ poctivá. Výsledkem úspěšné značky jsou vyvolané preference a loajalita. 

Značky, které jsou známé, dokáží vydělat peníze navíc. (Kotler, 2003). 

2.5.2 Životní cyklus produktu 

Každý produkt má svou dobu životnosti. Tato doba závisí na době existence produktu na 

trhu, začíná zavedením produktu a končí jeho vyřazením z trhu. Během tržního cyklu 

produktu se mění výše tržeb zejména díky vlivu vnějších a vnitřních faktorů. (Hadraba, 

2004) 

Z toho plyne, že prochází určitými fázemi, které jsou:  

• „zavádění, 

• růst, 

• zralost, 

• útlum (úpadek, pokles).“ (Hadraba, 2004, s. 109) 

Každá tato fáze se liší velikostí zisku, výší tržeb, ale také jejich růstu nebo poklesu. 

Grafická podoba životnosti produktu se nazývá jako tzv. S-křivka. (Hadraba, 2004) 
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Obrázek 4: Typické fáze životnosti produktu v podobě S-křivky (Vypracováno dle Hadraba, 2004, str. 110) 

Zavádění 

V této fázi probíhá seznámení zákazníků s produktem, blíže poznávají jeho přednosti, ale 

i nedokonalosti. Charakteristické jsou pro tuto fázi také vysoké náklady, které jsou 

spojené s přípravou produkce a s propagací. Prodej je nízký a díky tomu jsou nízké 

i zisky, v tomto raném stadiu jsou nezbytné ztráty. (Vysekalová, 2006) 

Růst 

Růst je spojený s rozšiřující poptávkou na další spotřebitele. Stoupá prodané množství 

výrobků a tím se zvyšují i zisky. Úspěch závisí hlavně na spokojenosti prvotních 

zákazníků, kteří ústně propagují výrobek mezi dalšími lidmi. Doporučuje se ponechat 

vyšší cenu do doby, než se objeví první konkurence. Podnik by měl klást důraz na 

intenzivní komunikaci se zákazníkem, zvyšování jakosti, nabízet doprovodné služby 

a dále pak rozšiřovat rozsah variant výrobku. (Vysekalová, 2006) 

Zralost 

Tato etapa se vyznačuje zpomalováním růstu obratu, avšak obrat dosahuje největšího 

rozsahu. Vyostřuje se konkurenční boj, ale pokud nevzniká tlak konkurence tak se 

podniky snaží o co nejdelší trvání této fáze. Často bývá rozdělena do dvou dalších 

podetap. První z nich je etapa dospělosti, obrat v této podetapě roste, zisk se zastavuje 
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nebo se pomalu začíná snižovat. Druhá je etapa nasycenosti, kdy křivka sahá na svůj 

vrchol a obrací svůj směr. Zisk velmi rychle klesá. (Vysekalová, 2006) 

Útlum 

V tomto období výrazně klesá obrat a vedení podniku si musí klást otázky, zda se vyplatí 

na trhu vyčkat či skončit s výrobou úplně anebo recyklovat stávající výrobek. Pokud je 

již výrobek v útlumu, doporučují se na jeho oživení čtyři metody: 

• objevit novou oblast využití, 

• objevit nový tržní segment, 

• obměnit vnímání výrobku, 

• obměnit jakost výrobku. (Vysekalová, 2006) 

2.5.3 Cena 

„Peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu; případně souhrn všech hodnot, které 

zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby.“ (Kotler, 2007, 

s. 748) 

Pro všechny podniky na trhu je cena velmi důležitá, protože jako jediná složka 

marketingového mixu vytváří podniku příjmy. Ostatní tři složky (produkt, místo 

a propagace) představují náklady. (Foret, 2003) 

Cenu lze považovat za složku konkurenčního boje. Podnik zpravidla snížením ceny 

očekává odlákání zákazníka od konkurenční firmy. Důležitá je nejenom pro podnik, ale 

také pro zákazníka. Právě cena určuje výši peněz, kterých se musejí zákazníci vzdát. 

Významnou roli můžou hrát i tzv. psychologické aspekty ceny, jelikož vlastnění drahého 

produktu může navýšit sebevědomí zákazníka nebo je daný produkt součástí jistého 

životního stylu. (Vysekalová, 2006) 

Cenová politika firmy zahrnuje: 

• vymezení úrovně cen a jejich diferenciaci, 

• stanovení metody tvorby cen, 

• určení cen nových výrobků, 

• určení pravidel cenové změny, 

• vymezení pravidel pro slevy a srážky z cen. (Vysekalová, 2006) 
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2.5.4 Tvorba ceny 

Podnik požaduje cenu, která je určena mezi úrovní, jenž je nízká a netvoří zisk, a úrovní, 

která je zase už moc vysoká na to, aby byl výrobek poptáván. (Kotler, 2007) 

Dle Vysekalové jsou základní metody tvorby ceny: 

• nákladové oceňování, 

• poptávkové oceňování, 

• soutěživé oceňování. (Vysekalová, 2006) 

Nákladové oceňování 

U této metody podnik vychází z celkových nákladů na výrobek, které navýší o přirážku 

a tím získá výslednou cenu. Přirážka zajišťuje podniku požadovaný zisk. Nákladová 

metoda má své pro i proti. Umožňuje zejména rychle reagovat na změny cen vstupů, 

a proto je hojně využívána v maloobchodě. Nevýhodou však je, že metoda nebere ohled 

na poptávku a konkurenci. Pro novinky a módní výrobky není úplně vhodná a ve 

vyostřeném konkurenčním boji bývá málokdy uplatňována. (Vysekalová, 2006) 

Poptávkové oceňování 

Poptávkové oceňování je přímo spjaté se zákazníkem a to tak, že podnik zjišťuje, jak 

hodnotí zákazník výrobek, jaký má k němu vztah v porovnání s konkurenční nabídkou 

a kolik je ochotný zaplatit za výhody, které u něj nachází. U tohoto druhu metody 

oceňování však nemůže podnik prvně navrhnout výrobek, vytvořit marketingovou 

strategii a následně stanovit cenu, ale cena je promýšlena ještě předtím, než je 

marketingová strategie vytvořena. (Kotler, 2007) 

 

Obrázek 5: Srovnání nákladově a poptávkově orientované tvorby cen (Vypracováno dle Kotler, 2007, str. 

770) 
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Soutěživé oceňování 

Při metodě soutěživého oceňování určuje podnik cenu dle cen konkurence. Samozřejmě 

musí posoudit své cenové cíle, svou pozici na trhu, ale také své finanční možnosti. Podnik 

spočítá průměr cen konkurentů, pokud má agresivní cíle a nízké náklady zvolí nižší cenu. 

Ovšem výrazně odlišný produkt od těch konkurenčních a dobrá pověst podniku spolu se 

zavedenou značkou znamená, že výrobce užije cenu vyšší. (Vysekalová, 2006) 

Faktory zvyšující cenu 

• Neuspokojená poptávka, 

• jedinečnost či image, 

• rozdílnost od konkurenčních výrobků, 

• těžit z výrobku co nejvíc a neohlížet se na jeho budoucnost, 

• vratnost nákladů. (Majaro, 1996) 

Faktory snižující cenu 

• Chabá diferenciace, 

• vysoká nabídka, 

• úsilí o získání většího tržního podílu, 

• výrobek slouží jako „cenová laťka“, která umožňuje prodej ziskovějších výrobků. 

(Majaro, 1996) 

2.5.5 Místo (nebo distribuce) 

Podnik prostřednictvím distribuce zajišťuje, aby se výrobek dostal k zákazníkovi právě 

když si jej chce koupit. Tudíž výběr správné distribuční cesty, kterou budou výrobky 

distribuovány k zákazníkovi, je velmi důležitým strategickým rozhodnutím. Tímto 

rozhodnutím se ovlivňují i ostatní složky logistiky, které zajišťují zákazníkovu 

spokojenost s marketingovým procesem. Pokud podnik vybere nesprávný distribuční 

kanál může to vést k enormnímu navýšení nákladů na distribuci. Výběrem vhodného 

distribučního kanálu může podnik získat konkurenční výhodu. Existuje mnoho cest, jak 

dopravit výrobky k zákazníkovi. Například podnik může využívat nejrůznější sítě 

dealerů, agentu nebo překupníků. Další možností, jak dodávat produkty k zákazníkům je 

prostřednictvím maloobchodů a velkoobchodů. Podnik může také navázat spolupráci se 
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zásilkovou službou anebo přímo se zákazníkem. Možností je také jakákoliv kombinace. 

(Majaro, 1996) 

 

Obrázek 6: Možné distribuční cesty v marketingu (Vypracováno dle Majaro, 1996, str. 174) 

Pokud si podnik zvolí distribuční kanály zprostředkovatelů, měly by být společné zájmy 

nedílnou součástí spolupráce mezi podnikem a zprostředkovateli. Za cíl by si měl určit 

především uspořádání vzájemných vztahů, aby jejich kooperace přinesla užitek oběma 

stranám. Zájem na harmonické spolupráci musí mít jak výrobce, tak i zprostředkovatel. 

Vzájemná důvěra a respekt mezi oběma stranami jsou pro úspěšnou spolupráci klíčové. 

(Majaro, 1996) 

Výběr distribučního kanálu 

Distribuce má vždy zajistit určité cíle a podnik by měl z těchto cílů vycházet. Mezi běžné 

cíle můžeme řadit navýšení prodeje, snížení nákladů, uvedení nového výrobku na trh, 

vstoupení na nové území. Pro nováčka na trhu není vhodným partnerem velkoobchod. 

Není též přínosné spolehnout se na jeden distribuční kanál, protože případný zánik 

distribuční cesty může poškodit podnik jenž je spojený právě s touto cestou. (Vysekalová, 

2006) 
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Výběr distributora 

Podnik může dodávat své produkty do prodejny, která může například nedodržovat ceny, 

neplatit včas, zvýhodňovat konkurenci atd. Aby předešel těmto špatným zkušenostem 

musí si zpravidla určit výběrová kritéria. 

Vysekalová mezi kritéria například řadí: 

• lokace prodejny ve městě a její pověst, 

• zajištění servisu pro produkt, 

• oblíbenost prodejny (naší cílovou skupinou), 

• častá změna personálu, 

• možnosti skladování, 

• vliv podniku na prodejnu, 

• reklamace a jejich vyřizování. 

Avšak je nutné přidat některé další kritéria, která jsou spojená s daným výrobkem či 

trhem. (Vysekalová, 2006) 

2.5.6 Propagace 

Čtvrtým a zároveň posledním P je propagace, která zahrnuje všechny komunikační 

nástroje. Tyto nástroje můžou předat nějaké sdělení cílovým zákazníkům. Kotler je 

zařazuje do několika kategorií: 

• reklama, 

• podpora prodeje, 

• osobní prodej, 

• public relations, 

• přímý marketing. (Kotler, 2004) 

Reklama 

Reklamu můžeme považovat za jeden z nejstarších a nejúčinnějších nástrojů vytváření 

povědomí o určitém podniku, jeho výrobku či službě. Je to velmi nákladná investice, které 

dokáže vyvolat spoustu veřejných rozporů a diskuzí. Za reklamu označujeme formu 

neosobní prezentace, propagace produktů či myšlenek, která je placená identifikovaným 
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sponzorem a můžeme ji najít v hromadných médiích jako jsou například televize, rádia, 

noviny, časopisy atd. (Kotler, 2007) 

Podpora prodeje 

Jedná se o snahu motivovat zákazníka k okamžitému nákupu a to pomocí krátkodobých 

pobídek, které podporují přínosy nabízené produktem. Reklama udává důvody proč si 

výrobek koupit, zatímco podpora prodeje udává důvody proč si produkt koupit právě teď. 

Podpora prodeje se zaměřuje nejen na zákazníky, ale taky na obchodní organizace 

a obchodní personál. (Kotler, 2007) 

Mezi často používané prostředky podpory prodeje můžeme zahrnout: 

• vzorky, 

• kupony, 

• prémie, 

• odměny za věrnost, 

• loterie,  

• veletrhy a výstavy, 

• rabaty. (Foret, 2003) 

Osobní prodej 

Díky osobnímu prodeji dochází k efektivnější komunikaci mezi podnikem a jeho 

zákazníky. Podnik by tento nástroj měl využívat v situaci, kdy chce měnit zvyklosti, 

stereotypy a preference zákazníků. K přednostem osobního prodeje patří bezprostřední 

seznámení prodávajícího s názory spotřebitelů. Tím může podnik rychle a účinně 

reagovat na změnu potřeb zákazníka. U osobního prodejce je nejdůležitější komunikační 

efektivnost, operativnost, ale také schopnost dobře prezentovat produkt a následně 

zákazníka prakticky seznámit s používáním daného produktu. Tohle všechno by však měl 

prodávající dělat šetrně a ohleduplně. (Foret, 2003) 

Public relations (vztahy s veřejností) 

Public relations neboli zkráceně PR jsou významnou komunikační technikou. Slouží 

k vytváření příznivých vztahů s nejrůznějšími cílovými skupinami, a to především díky 

budování kladné publicity, získávání pozitivního goodwillu podniku, ale také odvracením 

nepravdivých zpráv, pověr, událostí a nejrůznějších fám. (Kotler, 2007) 
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PR má následující nástroje: 

• vztah s tiskem, 

• publicita výrobku, 

• komunikace ve firmě, 

• lobbing,  

• poradenství. (Kotler, 2007) 

Přímý marketing (direct marketing) 

Tento nástroj komunikace je nejčastěji zaměřen na jistý segment trhu. Využívá především 

telemarketing, rozesílání nabídek jak do klasické, tak do emailové pošty, obchodování 

přes nejrůznější katalogy, ale i radiové, tiskové, internetové či televizní inzerce. Zákazník 

tudíž již nemusí navštěvovat trh, ale nabídka přijde přímo k němu. (Foret, 2003) 

Přímý marketing se rozlišuje na: 

• adresný – zpráva se zasílá konkrétnímu zákazníkovi, 

• neadresný – není cílený na konkrétní zákazníky nýbrž na vybranou skupinu 

zákazníků, které sdělení doručuju pomocí nejrůznějších letáků či tiskovin. (Foret, 

2003) 

2.5.7 Materiální prostředí 

Při vstupu do prostorů, kde se poskytuje jistá služba, získá zákazník první dojmy a vjemy, 

které můžou být pozitivní či negativní. Do materiálního prostředí se dá zahrnout vzhled 

budovy, zařízení interiéru, atmosféra daného místa. Všechny tyto atributy pak navozují 

zákazníkovi představu o kvalitě či profesionalitě služby. (Janečková, 2000) 

K dotváření celkové atmosféry lze zahrnout hudbu, vůně, zrakové a hmatové vjemy, 

teplotu, barvy či materiál. Materiální prostředí může podnik využít za účelem 

konkurenční výhody. (Janečková, 2000) 

2.5.8 Lidé a lidský faktor 

Toto 5P marketingového mixu má jeden charakteristický atribut, který ji separuje od 

ostatních zmíněných plně kontrolovatelných složek. Tímto atributem je lidská osobitost, 

nezávislost, svoboda a schopnost samostatného uvažování. (Foret, 2003) 
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Zaměstnanci 

Jedním z nejdůležitějších klíčů k podnikatelskému úspěchu je nalezení schopných 

a motivovaných zaměstnanců. Neméně důležité je také udržení si těchto zaměstnanců, 

k tomu může pomoci nabídka v podobě zajímavé kariéry s patřičným finančním 

ohodnocením. Důležitý je zaměstnancům pocit, že je součástí podniku, který je 

smysluplný, vyvíjející se a vytvářející jasný přínos. (Kotler, 2003) 

2.5.9 Procesy 

Během procesu poskytování služby na sebe vzájemně působí zákazník a poskytovatel 

služby. Ze všeho nejdůležitější je, aby se daný podnik zaměřil jakým způsobem je daná 

služba poskytována. Zakazníci, kteří musí čekat na službu, produkt či vyřízení jakékoliv 

žádosti nebo dotazu, jistě nejsou spokojeni. Pokud nejsou objasněny výhody produktu, 

ale také pokud není poskytnuta pomoc při výběru produktu, tak proces poskytování 

služby není zcela dobře zvládnutý a zákazník odejde nespokojený. Totéž můžeme říct 

i o zbytečném čekání ve frontě či zdlouhavém vyřizování objednávky. Z těchto důvodů 

je nutností neustálá analýza procesů poskytování služby a také zjednodušování 

jednotlivých kroků. (Vaštíková, 2014) 

2.6 SWOT analýza 

Tato analýza vyhodnocuje silné a slabé stránky podniku, ale také jeho příležitosti 

a hrozby. Po vyhodnocení makroprostředí a mikroprostředí dokáže výsledky obou 

prostředí shrnout do souboru, který má čtyři klíčové body. (Hadraba, 2004) 

Tyto body jsou vyjádřeny počátečními písmeny anglických slov: 

• „strengths (silné stránky), 

• weaknesses (slabé stránky), 

• opportunities (příležitosti), 

• treats (hrozby).“ (Hadraba, 2004, s. 95) 
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Obrázek 7: Příklad obsahu SWOT analýzy (Vypracováno dle Vysekalová, 2006, str. 46) 

Management by měl rozpoznat příležitosti a hrozby, které podniku hrozí. Úkolem SWOT 

analýzy je přinutit manažera předpovídat klíčové trendy, které můžou ovlivnit chod 

podniku. (Kotler, 2007) 

2.7 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem se pokusil vystihnout nejdůležitější pojmy z oblasti marketingu, 

které následně použiji v třetí kapitole této práce, tedy v analytické části. U zpracování 

teorie jsem využil odborné literatury. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tuto část práce budu věnovat představení vinařství Víno Botur a jeho blízkého okolí. 

3.1 Základní informace 

Obchodní jméno: Ing. Luděk Botur, Víno Botur 

Majitel: Ing. Luděk Botur 

Forma podnikání: Osoba samostatně výdělečně činná 

Sídlo: Nádražní 1516, 696 62, Strážnice 

IČO: 12439614 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Obor činnosti: nákup, výroba a prodej vína a sektů 

Vznik oprávnění: 11.9.1992  

 

Založení vinařství Víno Botur proběhlo již v roce 1989. Zakladatelem byl dosavadní 

majitel Ing. Luděk Botur, který navázal na rodinnou tradici, jelikož pro jeho otce 

Antonína bylo víno celoživotním koníčkem. Jedná se o menší rodinné vinařství 

z městečka Strážnice. Firma je považována jako jeden z nejlepších výrobců červených 

vín na Jižní Moravě. 

V dnešní době hrozny, které podniku slouží k výrobě vína, již nepochází z vlastních vinic, 

nýbrž jsou nakupovány od pěstitelů vinné révy z podoblasti Slovácké, především z obcí 

kolem města Strážnice a kolem obce Dolní Bojanovice.  

Vinařství Víno Botur se orientuje především na jakostní a přívlastková vína. Nabízí více 

než 25 odrůd, které se obměňují dle toho, jaké kvality hrozny dosáhly v daném roce. 

V sezoně pak také nabízí burčák a Svatomartinská vína. Velkou chloubou je výroba 

červených vín s následným zráním v barrique sudech. Roční produkce vína a sektu činí 

50 000 lahví, roční obrat je pak ve výši 8 milionů korun. Vinařství má momentálně tři 

zaměstnance. 
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3.2 Analýza makroprostředí  

3.2.1 PEST analýza 

Politické vlivy  

Vinařská legislativa je upravena několika závaznými národními a unijními předpisy. 

Mezi stěžejní právní předpisy ČR můžeme zařadit:  

• zákon o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., 

• vyhláška provádějící zákon č. 323/2004 Sb., 

• vyhláška stanovující podoblasti obce a tratě č. 254/2010 Sb. (Vinařská legislativa, 

©2005-2015) 

Úprava zákonů spojených s ochranou životního prostředí nebo úprava hygienických 

norem může mít nežádoucí dopad a tím zvýšit výrobní náklady. Změna těchto zákonů 

může vyvolat úpravu technologických postupů, které by byly náročnější než předchozí a 

tím pádem by se zvedla i cena koncového produktu.  

Evropské předpisy a nařízení, které se týkají vinařství a vinohradnictví: 

• nařízení Rady (ES). 1308/2013 (základní nařízení pro celé zemědělství, tj. i pro 

vinařství), 

• nařízení Komise (ES) č. 606/2009 o enologických postupech, 

• nařízení Komise (ES) č. 607/2009 o označování vína, 

• nařízení Komise (ES) č. 436/2009 o registru vinic, hlášeních, průvodních 

dokladech při přepravě vína a evidenčních knihách, 

• nařízení Komise (EU) č. 203/2012 o biovínu. (Vinařská legislativa, ©2005-

2015) 

Často bývají prováděny kontroly, jejichž cílem je zjistit, zda jsou prováděné veškeré 

činnosti v souladu s těmito právními předpisy. 
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Ekonomické vlivy 

Firma je ovlivňována z velké míry ekonomickými vlivy. Jedná se hlavně 

o nezaměstnanost a růst mezd.  

 

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017) 

Nezaměstnanost je jeden z nejdůležitějších ukazatelů ekonomických vlivů, protože 

společně s výší mezd ovlivňuje spotřebitele ke koupi produktu. Celkový podíl 

nezaměstnaných za celou Českou republiku v roce 2016 činí 5,19 %, v Jihomoravském 

kraji, kde sídlí firma, je potom podíl 6,11 %. (Podíl nezaměstnaných osob, 2017) 

 

Graf 2: Vývoj průměrné měsíční mzdy (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017) 
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V grafu č.2 si můžeme všimnout, že průměrná měsíční mzda neustále roste, čímž se 

zvyšuje také poptávka po víně a službách spojených s vínem. Pokud by klesl příjem 

obyvatel, klesne také kupní síla českých spotřebitelů vína. To by pro vinařství Víno Botur 

mohlo znamenat, že spotřebitelé zvolí víno levnější nebo víno nahradí substitučním 

produktem. V České republice v roce 2016 byla průměrná měsíční mzda 27 575 Kč, 

v kraji Jihomoravském pak 26 269 Kč. (Průměrné hrubé měsíční mzdy, 2017) 

Sociální vlivy 

Mezi sociální vlivy, které ovlivňují vinařství Víno Botur patří spotřeba vína v ČR. 

 

Graf 3: Spotřeba vína na jednoho obyvatele (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017) 

Víno se stává čím dál víc osobitou věcí a získává na popularitě. Můžeme jej považovat 

za stálý produkt, jelikož se jeho spotřeba od roku 2005 nijak výrazně nesnížila. V dnešní 

době se spousta lidí setkává u skleničky vína, ať už ve sklepě či vinotéce nebo si otevřou 

láhev doma. Je také běžné podávat sklenku vína k obědu či dobré večeři. Pro mnoho 

zákazníků se víno stalo dokonce životním stylem a vytváří si k němu dlouhodobý vztah. 

Vliv na spotřebu vína může mít i společenské postavení, víno se považuje za alkoholický 

nápoj, který se pije v lepší společnosti a zvyšuje prestiž i image lidí. (Spotřeba alkoholu 

v ČR, 2017) 
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Technologické vlivy 

Jelikož Víno Botur nedisponuje vlastními vinohrady, nehrozí tomuto podniku vysoké 

náklady spojené s vývojem technologií, které jsou třeba k údržbě a obhospodařování 

vinohradů. Vinařství se díky tomu může plně věnovat výrobě vína pomocí moderní a 

šetrné technologie.  

Mezi technologické faktory můžeme také zařadit internet. V dnešní době se firmy 

neobejdou bez propagace na internetu, především na sociálních sítích. Mnoho lidí také 

rádo nakupuje z pohodlí svého domova, tudíž prodej přes internetový e-shop je 

samozřejmostí. 

3.3 Analýza mikroprostředí 

3.3.1 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Stávající konkurenti 

Víno je velmi typické pro Jižní Moravu, a proto zde najdeme nespočet vinařů, ať už 

větších nebo menších, rodinné vinařství s dlouholetou tradicí či nové mladé vinaře. 

Najdeme zde podniky produkující vysoce kvalitní vína, která jsou oceňovaná na 

prestižních výstavách, ale také několik dalších vinařů vyrábějící víno pro svou vlastní 

spotřebu. Dle serveru wineofczechrepublic.cz bylo v roce 2011 v Slovácké podoblasti 

117 vinařských obcí a celkově v České republice pak 384 obcí. Konkurenci podrobně 

rozeberu v kapitole 3.3.2. (Statistiky a fakta, ©2005-2015)  

Noví konkurenti 

Vstup nových konkurentů na trhu s vínem je ovlivněn především bariérami: 

• přeplněnost trhu, 

• technologická náročnost, bez které není možno produkovat víno prémiové 

kvality, 

• obtížné získávání loajality zákazníků, 

• vysoké počáteční náklady, 

• know-how.  
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Výhody při podnikání ve vinařství:  

• stálost produktu, 

• možnost podnikat jako OSVČ. 

U vstupu nových konkurentů na trh vidím více překážek než výhod a tudíž usuzuji, že 

pravděpodobnost vstupu nových subjektů je velmi nízká. 

Substituty 

Mezi substituční produkty můžeme zařadit pivo, které má v České republice dlouholetou 

tradici a je to alkoholický nápoj, který dosahuje velké obliby mezi českým obyvatelstvem. 

V posledních letech však jeho spotřeba klesá. 

 

Graf 4: Spotřeba alkoholu na 1 obyvatele v ČR (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2017) 

Další substitučním produktem můžou být lihoviny, jejichž obsah alkoholu je větší než 

40 %. U tohoto substitutu si můžeme také všimnout, že jeho spotřeba od roku 2009 mírně 

klesá. I přes silnou konkurenci v substitučních produktech můžeme říct, že se popularita 

vína zvyšuje, jelikož spotřeba vína až na drobné výkyvy roste. (Spotřeba alkoholu v ČR, 

2017) 
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Zákazníci 

Síť zákazníků se rozpíná po celé České republice. Převážná část zákazníků jsou 

především ze segmentu znalců vín, kteří jsou schopni cestovat za kvalitním vínem 

z rodinného podniku i delší vzdálenosti. Akceptují také jeho vyšší cenu jen, aby si koupili 

vysoce kvalitní víno přímo od vinaře. Zákazníci mají většinou zájem o prohlídku 

sklepních prostorů a o osobní setkání s panem majitelem. 

Na trhu se pohybují i spotřebitelé, kteří preferují levnější víno nižší kvality a tento 

segment nemůže Víno Botur oslovit výrobou a distribucí kvalitních lahvových vín. 

Dalšími odběrateli jsou vybraná gastro zařízení a vinotéky po celé České republice. 

Dodavatelé 

Jak jsem již zmínil, Víno Botur nevlastní žádné vinohrady, tudíž se musí spoléhat na své 

dodavatele, kteří můžou zvyšovat cenu a tím ovlivňovat náklady vinařství. V praxi bývá 

běžné, že dodavatel dodává hrozny odběrateli a určuje si cenu za 1 kg hroznů. Rodina 

Boturová má však v pronájmu jednotlivé hlavy vinné révy zhruba na 15 ha vinic. 

Vinařství má tyto dodavatele, kteří pěstují vinnou révu dle požadavků rodiny, léty 

prověřeny. Ohrozit plynulou výrobu mohou nejrůznější škůdci a nemoci vinné révy či 

jiné přírodní katastrofy, které by zničily vinice. 

Aby byl zajištěn běžný provoz jsou důležité také nákupy lahví, zátek a dalších drobných 

vinařských potřeb. V dnešní době existuje spoustu dodavatelů tohoto sortimentu 

s nejrůznější kvalitou. Výběr je široký, a proto není problém změnit dodavatele z důvodu 

nespokojenosti. 

3.3.2 Analýza konkurence 

Pro analýzu konkurence jsem vybral právě ta vinařství, která leží v nejbližším okolí 

vinařství Víno Botur a dosahují podobné roční produkce lahví vína. Všechny tyto podniky 

jsou z podoblasti Slovácké, konkrétně z vinařských obcí Strážnice, Petrov a Sudoměřice. 

Konkurenční vinařství Vitis spol. s. r. o. Strážnice bylo založeno v roce 1996, ale má 

dlouholetou rodinnou tradici. Momentálně společnost obhospodařuje 30 ha vlastních 

vinic. Většinu vypěstovaných hroznů zpracovávají na kvalitní vína, část hroznů prodávají 

odběratelům. Jejich roční produkce je zhruba 50 000 lahví. Odrůdy nabízených vín jsou 

Frankovka, Chardonnay, Merlot, Modrý Portugal, Pinot Blanc, Pinot Noir, Rulandské 
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šedé, Ryzlinky rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Sylvánské zelené, Tramín červený, 

Zweigeltrebe. Společnost nabízí dvě akce. První akce má název Degustuj za 200 – jedná 

se o degustaci minimálně 15 vzorků vín. Další nabízenou akcí je Den s vinařem 

Jindřichem, což je degustace vybraných vzorků s ředitelem společnosti a za doprovodu 

cimbálové muziky, součástí této akce je také pohoštění. (Vitis Strážnice, 2018) 

Dalším rivalem z obce Strážnice je Zemědělské družstvo Žerotín a. s. Ve vlastnictví 

tohoto družstva je 88 ha vinic. Roční produkce dosahuje kolem 30 000 lahví a poměrná 

část hroznů je prodávána menším místním vinařům. Historie družstva sahá až do roku 

1963, akciová společnost pak vznikla v roce 1996. Mezi nabízené odrůdy patří Cabernet 

Sauvignon, Frankovka, Zweigeltrebe, Sauvignon, Neronet, Chardonnay, Sylvánské 

zelené, Rulandské šedé, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Pálava, Hibernal, Tramín 

červený, Veltinské zelené. Družstvo taktéž nabízí pronájem dvou sklepů, jeden ve 

Strážnici a druhý v Petrově, v obou je nabízeno občerstvení a degustace lahvových vín, 

k poslechu pak cimbálová muzika (Žerotín a. s., 2015) 

Třetím konkurenčním podnikem je Vinařství Bučkovi. Ročně vyprodukují asi kolem 

30 000 lahví. Tento podnik se nachází v Sudoměřích a spravuje 6 ha vlastních vinic. 

Nabízené odrůdy jsou Frankovka, Cabernet Moravia, Chardonnay, Muller Thurgau, 

Muškát Moravský, Merlot, Modrý Portugal, Pinot Noir, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, 

Cabernet Sauvignon, Tramín červený, Sauvignon, Pálava, Zweigeltrebe, Veltínské 

zelené. V nabídce vinařství je posezení ve vinném sklepě. (Vinařství Bučkovi, 2015) 

Menším konkurentem, co se týče produkce lahví za rok, je Víno Brázdová, taktéž ze 

Sudoměřic nad Moravou. Avšak jejich produkce se pohybuje okolo 20 000 lahví za rok. 

Vinařství obhospodařuje 3,5 ha vinic. V nabídce najdeme tři degustační programy, které 

se liší délkou, občerstvením a počtem ochutnávaných vín. Další nabízenou službou je 

posezení ve sklepě, jedná se o neomezenou degustaci vín po dobu 5-6 hodin se studeným 

či teplým rautem. Odrůdy, které nabízí Víno Brázdová, jsou Tramín červený, Rulandské 

šedé, Pálava, Veltínské zelené, Merlot, Sylvánské zelené, Sauvignon, Ryzlink rýnský, 

Chardonnay, Johanniter. (Víno Brázdová, 2014) 

Sokem je také Vinařství Svoboda z obce Petrov, které bylo založeno v 90. letech 

minulého století. Tradice vinařské výroby je předávána po několika generacích, jedná se 

tedy o malé rodinné vinařství s roční produkcí 15 000 lahví. Vinařství Svoboda vlastní 
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2,5 ha vinic a také sklep, kde nabízí možnost jak individuální degustaci, tak celovečerní 

akce v podobě posezení s řízenou degustací, občerstvením a také cimbálovou muzikou. 

Nabízené bílé odrůdy Chardonnay, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Muller Thurgau, 

Pálava, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Tramín červený, 

Veltlin zelený. Nabízené červené odrůdy Cabernet Sauvignon, Frankovka, Modrý 

Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Zwigeltrebe. (Vinařství Svoboda, 2012) 

Zbylé vinařství Veverka, Dobčákovi, Klásek a další menší vinaři jsou oproti Víno Botur 

slabší článek, jelikož jejich roční produkce je menší než 10 000 lahví, a proto 

nepředstavují tak výraznou konkurenci. 

Tabulka 1: Konkurenční srovnání z pohledu produkce (Vlastní zpracování) 

Vinařství Roční produkce lahví Ceny od (v Kč) Ceny do (v Kč) 

Vitis spol. s. r. o. 50 000 120,00 300,00 

Žerotín a. s. 30 000 130,00 280,00 

Vinařství Bučkovi 30 000 122,00 227,00 

Víno Brázdová 20 000  120,00  230,00 

Vinařství Svoboda 15 000  120,00  200,00 

Víno Botur 50 000 149,00 399,00 

Víno Botur se pyšní jednou z největších produkcí lahvového vína v okolí, avšak jak 

můžeme vidět v tabulce č.1, ceny za jednu láhev jsou výrazně vyšší než u konkurence. 
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V následující tabulce jsem porovnal konkurenci s vinařstvím Víno Botur z několika 

pohledů. Prvním z nich je, zdali dané vinařství pořádá zážitkové akce. Ani jedno 

z konkurenčních vinařství nenabízí žádnou formu zážitkových akcí. Zde vidím příležitost 

a rád bych v pozdější části mé práce navrhl několik eventů, kde by zákazník spojil zážitek 

s vínem.  

Tabulka 2: Vinařství nabízející zážitkové akce (Vlastní zpracování) 

Vinařství Zážitkové akce 

Vitis spol. s. r. o. - 

Žerotín a. s. - 

Vinařství Bučkovi - 

Víno Brázdová - 

Vinařství Svoboda - 

Víno Botur - 
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V tabulce č.3 porovnávám konkurenční vinařství nabízející pronájem sklepu či 

společenské místnosti. Dále uvádím maximální kapacitu sklepu, cenu za pronájem a 

možnost občerstvení spolu s cimbálovou hudbou. 

Tabulka 3: Vinařství nabízející pronájem sklepa (Vlastní zpracování) 

Vinařství 

Pronájem 

sklepa 

Hudba a 

občerstvení Kapacita  Cena (v Kč) 

Vitis spol. s. r. o. - - - - 

Žerotín a. s. x x 45 dohodou 

Vinařství Bučkovi - - - - 

Víno Brázdová - - - - 

Vinařství Svoboda x x 50 dohodou 

Analyzované Víno Botur nepořádá žádné zážitkové eventy a taktéž nemá žádnou 

společenskou místnost, která by se dala využít k nabízení oslav či večírků. Tím přichází 

o zisk plynoucí z těchto akcí. Ve společenské místnosti by se také mohly konat degustace 

s hudbou a občerstvením, což by jistě zákazníkovi zpříjemnilo zážitek z návštěvy 

vinařství. 

3.4 Marketingový mix 

3.4.1 Produkt 

Hlavním produktem analyzovaného podniku je víno jak lahvové, tak sudové. Sortiment 

vinařství momentálně čítá 24 odrůd vín od ročníku 2008 až po mladší vína ročníku 2016. 

Většina z nich jsou vína přívlastková, ale v nabídce najdeme i moravská zemská vína. 

Víno Botur se zabývá také výrobou, produkcí a distribucí vlastního sektu za pomocí 

tradiční metody kvašení v láhvi. 
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Tabulka 4: Výrobkový mix Víno Botur (Vlastní zpracování) 

Šíře sortimentu ➔ 

Odrůdy 

Irsay Oliver, Chardonnay, Ryzlink vlašský, Muškát 

moravský, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Rulandské bíle, 

Pálava, Pinot Cuvée, Tramín červený, Aurelius, Hibernal, 

Rulandské šedé, Sylvánské zelené, Cabernet Sauvignon, 

Rulandské modré, Alibernet, Modrý Portugal, 

Zweigeltrebe, Cabernet Moravia, Pinot Noir, Frankovka, 

Merlot, GRAND CUVÉE RED 

H
lo

u
b
k
a so

rtim
en

tu
 ➔

 

Kategorie Přívlastkové, révové, jakostní zemské 

Vinařské obce a tratě 

Starý Poddvorov – trať Krásná hora 

Strážnice – tratě Podkovné, Horní Hory, Baxa Hory 

Petrov – trať Tmice 

Ročníky 2008-2016 

Cukernatost Suché, polosuché 

Jak můžeme vidět ve výrobkovém mixu (tabulka č.2) Víno Botur se nespecializuje pouze 

na jeden druh vína, čímž získává široký rozsah sortimentu. Spotřebitel si tak může vybrat 

ten typ vína, který mu vyhovuje. Odrůdy, kategorie, vinařské obce a viniční tratě, ročníky 

a cukernatost jsou zahrnuty v šíři sortimentu. Hloubka sortimentu obecně představuje 

počet produktových variant, v našem případě se jedná o jednotlivé odrůdy, kategorie, 

vinařské obce a viniční tratě, ročníky a cukernatost. 

V nabídce podniku najdeme dále dva druhy degustací. První, dražší varianta, se nazývá 

Individuální degustace na míru – ALL IN, kde si zákazník může vybrat naprosto 

libovolně vína k degustaci z aktuální nabídky. Dle domluvy je možné nastavit celkový 

čas degustace a počet osob. Levnější varianta je pak FRESH. Zákazník má zaručeno, že 

v délce 1,5 hodiny až 2,5 hodiny bude moci ochutnat minimálně 10 vzorků vína, 5 vzorků 

bude však dle výběru zákazníka. Tato degustace je pro 1-10 osob. Za zmínku stojí i bohatý 

archiv, který umožňuje degustaci jedné odrůdy až v 5 ročnících. Ani v jedné této variantě 

není nabízeno občerstvení či hudba. 

Pro znalce vín jsou do prodeje zařazeny tři degustační balíčky. Tyto balíčky jsou 

pojmenovány dle barvy vína, které v nich převažuje. Jedná se tudíž o balíček červený, 

bílý a růžový. Nabízeny jsou též dárkové poukazy v hodnotě od 500 Kč až po 2 500 Kč 

Téměř každé vinařství nabízí burčák a Svatomartinská vína. Víno Botur není výjimkou, 

avšak tyto produkty jsou sezónní a zákazníci si je mohou zakoupit pouze na podzim. 
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Kvalita 

Kvalitu produktu dokazuje množství ocenění, které vinařství Víno Botur získalo 

v posledních letech. Namátkou zlatá a stříbrná medaile Národní Salón Vín 2018, šampión 

nominační výstavy Slovácká podoblast Národní Salón Vín 2018, vítěz kategorie Vinum 

Juvenale 2015 a 2016, nejlépe hodnocená kolekce vinaře Grand Prix Vinex 2015, zlaté 

medaile Festwine 2015 a tak dále. 

Obal a design 

Obalem produktu se rozumí skleněná láhev na víno. Láhev plní základní ochranné funkce 

obalu a může odlišovat produkt od všech ostatních. Víno se klasicky plní do lahví 

o objemu 0,75 l, ale vinařství nabízí také vína v láhvi s větším objemem, jedná se o láhve 

s objemem 1 l a 1,5 l. Vína v těchto lahvích jsou většinou určena pro gastro zařízení. Na 

trhu lze nalézt několik typů lahví, které jsou různě vysoké, jedná se například o láhve typu 

Bordeaux, Burgunder, Schlegel a tak dále. Výška láhve typu Bordeaux je od 289 mm do 

353 mm, Burgunder dosahuje výšky od 295 mm. Láhve mají zelenou či hnědou barvu, ta 

chrání obsah láhve před UV zářením, které by mohlo víno znehodnotit. Výjimku tvoří 

pouze láhve, které se plní růžovým vínem. Tyto obaly jsou průhledné, čímž vynikne 

charakteristická růžová barva, která upoutá pozornost zákazníků. Neméně důležitou částí 

obalu je zátka. I zde trh nabízí několik variant. Jednou z možností je klasický korkový 

uzávěr, kterého zároveň existuje několik typů. Další variantou je plastová zátka, která de 

facto nahrazuje korek. Novinkou na trhu je Vino-Lok, jedná se o skleněný uzávěr, který 

je marketingově velmi zajímavý, avšak ekonomicky více náročný. V neposlední řadě je 

možností šroubovací uzávěr, který je mnohem praktičtější a zároveň nahrazuje záklopku 

neboli termokapsly. Víno Botur využívá zelené a hnědé láhve typu Bordeaux a Burgunder 

se šroubovacím, korkovým a plastovým uzávěrem, na plnění růžového vína používá 

samozřejmě láhve čiré.  

Významnou součástí obalu je také etiketa. Právě etiketa má největší podíl na tom, že se 

produkt na první pohled liší od konkurence a tím je velmi významná pro každého vinaře. 

Díky nápaditosti a originalitě může zaujmout nové zákazníky. Podobně jako u jiných 

produktů i zde platí, že prodává obal. Každá etiketa však musí zároveň obsahovat 

informace dle legislativního rámce.  
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Značka 

Víno Botur existuje na trhu více než dvacet pět let a jeho značku tvoří především logo 

vinařství, které najdeme na každé láhvi. Toto logo slouží k identifikaci analyzovaného 

podniku, zároveň odlišuje jeho produkt od konkurence, zvyšuje image vinařství a 

přitahuje zájem zákazníků.  

 

Obrázek 8: Logo vinařství (Víno Botur, 2018) 

Logo, které vidíme na obrázku č. 8 je nové, vinařství dříve používalo logo ve tvaru erbu, 

kde byly vyobrazeny iniciály majitele Luďka Botura. 

3.4.2 Životní cyklus produktu 

Vinařství dosahuje několik let konzistentní produkce. Celý roční objem se každý rok 

prodá s výjimkou vín určených k archivaci, je také dosahováno vysokého obratu, který 

pomalu roste. Z toho můžeme usuzovat, že firma dlouhodobě vytrvává ve fázi 

růstu/zralosti. Podnik by se měl snažit udržet tuto fázi co nejdéle. 

3.4.3 Cena 

Cenu vína ovlivňuje hned několik faktorů a cena se liší u všech druhů vína. Dáno je to 

tím, že čím je obsaženo více přírodního cukru v konečném produktu, tím bude produkt 

dražší a naopak. Je to základní faktor, který se bere jako ukazatel kvality a především 

ceny. Do ceny se promítne i to, pokud dané víno získá ocenění na některé z vinařských 

soutěží. 



 

47 

Dalšími faktory, které ovlivňují cenu jsou zejména odrůda, cena za pronájem hlav vinné 

révy a množství vyrobených lahví. Do konečné ceny se promítá také zpracovatelská 

technologie. Pokud je tato technologie nákladnější, tím bude kvalitnější a dražší konečný 

produkt. Víno Botur při sestavování ceny bere dále zřetel na fixní náklady zahrnující 

náklady na běžný provoz, mzdy zaměstnanců, distribuci a marketing. Můžeme tedy říct, 

že využívá metodu tvorby cen, která se nazývá nákladová. 

Mezi nejvíce prodávaná vína samozřejmě patří ty, která získaly nějaké ocenění. 

V následující tabulce jsem vypsal čtyři nejprodávanější vína a jejich ceny.  

Tabulka 5: Nejprodávanější vína (Vlastní zpracování) 

Víno Cena (v Kč) vč. DPH 

Cabernet Moravia 2012 pozdní sběr 329,00 

Cabernet Sauvignon 2011 výběr z hroznů 349,00 

GRAND CUVEÉ RED 2012 359,00 

Frankovka 2012 výběr z hroznů 359,00 

3.4.4 Distribuce/Místo 

Hlavní filozofií vinařství spočívá v osobním přístupu v tzv. přímém distribučním kanálu, 

který tkví v prodeji produktu přímo od vinaře ke koncovému konzumentovi. Tím, že 

zákazníci přijedou a nakoupí si víno, se prohlubuje vztah vinař-spotřebitel. Zákazníci se 

mohou osobně setkat s majitelem či technologem, kteří jim poskytnou další informace o 

produktu. Druhý využívaný distribuční kanál je nepřímý, vína k zákazníkům převáží 

pomocí sjednané přepravní společnosti.  

Sídlo vinařství najdeme v neoznačeném rodinném domě. Celý dům je rekonstruován, ale 

také výrobní prostory jsou zařízeny v moderním stylu. Víno Botur nedisponuje žádnou 

prodejnou, a tak vína prodává přímo ze sklepa, z určitého „skladovacího prostoru“. 

Obrázek č.9 níže zobrazuje sídlo vinařství, pod budovou najedeme síť několikaset 

metrových chodeb sklepa, který je využíván jako skladovací prostor a archiv. Majitel 

postupně kupuje domy v sousedství a neustále rozšiřuje sklepní prostory. 
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Obrázek 9: Sídlo vinařství (Vlastní foto) 

Před budovou jsou pouze dvě parkovací místa, pokud přijede vícero zákazníků najednou, 

musí parkovat na silnici. 

3.4.5 Propagace 

Reklama 

Hlavní problém propagace podniku a produktu je absence reklamy. Víno Botur totiž 

nevyužívá téměř žádnou formu reklamy. Chybí internetová propagace, reklama též 

absentuje v televizi, rozhlasu. Reklamu nenajdeme ani v časopisech, na billboardech či 

plakátech. Vinařství se spoléhá pouze na reference od zákazníka k zákazníkovi.  

Podpora prodeje 

Podpora prodeje probíhá pomocí degustací vín, které se konají například ve Slovácké 

galerii vín v Kyjově. Degustace Svatomartinských vín pak probíhají ve vinotékách, které 

s podnikem spolupracují. Tyto vinotéky najdeme v Uherském Hradišti, Zlíně či Praze. 

Lidé měli šanci ochutnat víno i v Brně, konkrétně na Špilberku, kde také probíhala 

degustace. 
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Určitou formou podpory prodeje je také vlastní sklenička s logem Víno Botur, která plní 

formu reklamy, ale také slouží jako dar například k zakoupenému vínu či degustaci. 

Osobní prodej 

Kontakt tváří v tvář je jednou z hlavních myšlenek podnikání pana Botura. Rád si potrpí 

na osobním kontaktu se zákazníkem. Ale s osobním prodejem se zákazníci, kromě 

navštívení sklepních prostor Víno Botur, mohou setkat na několika akcích.  

Jelikož je Strážnice známé folklórní město, a víno je úzce spojeno s Jižní Moravou 

a folklorem, probíhá zde ročně několik akcí spojených s touto tématikou. Jednou z nich 

je Mezinárodní folklorní festival, kterého se zúčastní několik tisíc lidí. Další 

z významných akcí konajících se v tomto městě je vinobraní. Na těchto kulturních akcích 

se zákazníci mohou setkat buď s majitelem či technologem a zároveň mají možnost jim 

předat zpětnou vazbu.  

Analyzovaný podnik spolupracuje s několika málo vinotékami v České republice, kde 

také probíhá osobní prodej, i když jen okrajově. Zde je rovněž neméně důležité, aby 

v těchto vinotékách pracoval kvalifikovaný personál, jelikož zaměstnanci s menší 

kvalifikací by mohli ohrozit pověst a též odradit potencionální zákazníky. 

Public Relations 

Vinařství udržuje vztahy s veřejností hned několika způsoby. Pomocí sociálních sítí 

Facebooku, YouTube a Instagramu zveřejňují příspěvky a fotky týkající se konaných 

akcí, dosažených úspěchů, novinek, slev, zákulisí podniku nebo ukázek z výroby vína. 

Na svých webových stránkách umisťují rozhovory se všemi zaměstnanci a také 

majitelem. Dále je pak na webu umístěn každý měsíc jeden článek z rubriky víno měsíce, 

kde každý měsíc vybere technolog jedno víno z nabídky vinařství, osobně ho otevře, 

ochutná a podrobně jej popíše. U public relations je nesmírná výhoda toho, že většinou 

tento nástroj není moc nákladný. Příkladem jsou odborné články v nejrůznějších 

časopisech či webových portálech, které se věnují vínu a zmiňují se o vinařství Víno 

Botur.  

Přímý marketing 

Jedinou formu přímého marketingu, kterou podnik využívá je direct mail. Tento direct 

mail, nazvaný newsletter, je zasílán zákazníkům, kteří se na webových stránkách vinařství 
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registrovali k jeho odběru. Zákazníci se tak dozví o zvýhodněných nabídkách vín 

z produkce Víno Botur. 

3.4.6 Materiální prostředí 

Tím, že majitel kupuje domy v okolí a přibývají další sklepní chodby, není dokončena 

větší společenská místnost s posezením, která by byla vhodná například pro konání 

degustací, oslav, firemních akcí. Momentálně degustace probíhají v malé místnosti, která 

nepůsobí vůbec esteticky a zákazník z ní necítí vinařskou atmosféru, která je typická pro 

nejrůznější vinné sklepy. Důvodem je, že místnost byla vybudována teprve nedávno a její 

rozměry jsou menší, což ovlivňuje kapacitu, která je omezena zhruba na 10 lidí. Další 

nevýhodou této místnosti je, že veškeré degustace probíhají ve stoje, což může být pro 

mnoho zákazníků při dvou a více hodinových degustací odrazující faktor. 

3.4.7 Procesy 

U nepřímého distribučního kanálu se vinařství snaží o co nejkratší odeslání 

k zákazníkovi. Většina objednávek je vybavena již tentýž den a další pracovní den je 

odeslána. To zaručuje, že zákazník bude mít své objednané víno do tří dnů doma. Jelikož 

jsou láhve s vínem křehké, je samozřejmostí pečlivé zabalení do silnostěnných krabic. 

Standartní proces u přímého distribučního kanálu umožňuje setkání s majitelem či 

technologem. Pokud je zákazník nerozhodný, oba dokáží poradit, nabídnout ochutnávku 

a vždy se snaží najít optimální cestu ke spokojenosti zákazníka. Fronty se ve vinařství 

netvoří, degustace probíhají dle vinařské kultury. 

3.4.8 Lidský faktor 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci jsou nedílnou součástí podniku produkujícího víno. Obzvlášť jednu z 

nejdůležitějších rolí hraje technolog, který se stará o výrobu vína a je podepsán pod jeho 

chutí a kvalitou. Vinařství zaměstnává krom technologa další dva zaměstnance, jedním 

je účetní a druhý člověk se stará o obchod a marketing. V případě potřeby v letních 

měsících zaměstnává podnik brigádníky. Je nezbytné, aby majitel i zaměstnanci byli 

erudovaní v oboru a dokázali odpovědět na konkrétní dotazy zákazníků, které se vztahují 

k nabízeným produktům.  
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3.5 SWOT analýza 

Souhrn všech analýz je proveden pomocí SWOT analýzy, která popisuje silné a slabé 

stránky podniku, příležitosti a hrozby ohrožující vinařství Víno Botur. 

Tabulka 6: SWOT analýza (Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Rodinný podnik 

• Historie a tradice 

• Široký sortiment 

• Kvalita produktu 

• Vysoce kvalifikovaný personál 

• Užívání moderních technologií 

• Slabá propagace 

• Neoznačená, snadno zaměnitelná 

budova 

• Nevyužívaná společenská 

místnost 

• Pouze česká modifikace stránek 

 

Příležitosti Hrozby 

• Rostoucí minimální mzdy 

• Vysoká obliba vína 

• Dlouhodobá věrnost zákazníků 

• Akce spojené s vínem a zážitky 

 

• Škůdci a počasí 

• Legislativa 

• Substituty 

• Vývoj konkurence 

 

Silné stránky 

Mezi nejsilnější stránky vinařství patří především široký sortiment a vysoce kvalitní 

produkt, ale také osobní přístup majitele Ing. Luďka Botura. V dnešní době, kdy je 

trendem nákup vína přímo od vinaře, je tento přístup velice přínosný. V neposlední řadě 

je silnou stránkou také historie a tradice, které velkou mírou přispívají k image vinařství. 

Za kvalitním produktem stojí kvalifikovaný personál, především technolog, který se 

neustále vzdělává. Je proto nesmírně důležité, aby jej podnik neztratil.  
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Slabé stránky 

Přímý způsob prodeje požaduje adekvátní úroveň provozovny vinařství. Podnik sídlí 

v domě, který není nijak označený, tudíž je snadno zaměnitelný s jakýmkoliv jiným 

rodinným domem. Taktéž považuji za slabou stránku absenci společenské místnosti. 

Vinařství s tak kvalitním vínem by si jistě zasloužilo adekvátní a profesionálně vypadající 

prostory, ve kterých by probíhaly veškeré degustace. Společenská místnost by se pak dále 

mohla využívat k pronájmu. Další slabou stránkou je chabá reklamní propagace, která by 

ještě více rozšířila povědomí o značce. 

Příležitosti 

Skutečnost, že víno je čím dál více oblíbenější a jeho spotřeba roste považuji za 

příležitost. Jelikož obyvatelé ČR jsou ochotni nakupovat produkty odpovídající jejich 

životní úrovni. To je převážně způsobeno rostoucí minimální mzdou. 

Část veřejnosti nalákají akce spojené s vínem a zážitky, kdy zákazníci budou moci 

degustovat víno na netradičních místech či se sami zúčastní výroby vína, což zajistí 

rozšíření povědomí o značce. 

Hrozby 

Největší hrozbou pro vinařství jsou škůdci či nemoci, které poničí vinohrady. Nelze 

vynechat také počasí, množství tepla a srážek ovlivňují zrání hroznů, stejnou hrozbou 

jsou pak i jarní ranní mrazy.  

Hrozbou jsou také substituční produkty, které upřednostní zákazníci. V neposlední řadě 

nesmíme opomenout ani konkurenci, ta je v oblasti velmi vysoká. 

3.5.1 Shrnutí SWOT analýzy 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že vinařství Víno Botur se od svého vzniku neustále 

zdokonaluje. Avšak toto zdokonalení probíhá pomalejším růstem. Pomalé tempo je 

způsobeno několika faktory, především slabou propagací značky. Za největší 

konkurenční výhodu se dá považovat kvalitní produkt, ale také historie a tradice, které 

jsou spjaty s tímto rodinným podnikem. Další nesmírnou výhodou vinařství je znalost 

majitele pana Ing. Luďka Botura, který se v oboru pohybuje již od několik desítek let. 

Taktéž vysoce kvalifikovaný personál přispívá k výhodám. 
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Zaměřením se na efektivní propagaci, využití sklepních prostor a úpravou označení 

budovy, jistě dojde k odstranění slabých stránek. Vinařství by mělo mít v zájmu redukci 

těchto stránek. Využít by však mělo příležitosti v podobě momentální oblibě vína, protože 

na tuzemském trhu se nachází čím dál více potencionálních zákazníků. Pomocí vhodné 

propagace na internetu a sociálních sítích, ale také v odborných časopisech, může 

vinařství získat nové zákazníky.  

Podnik by se měl vyvarovat hrozeb, protože pokud by nastoupily hrozby, znamenalo by 

to ne moc pozitivní následky na fungování a provoz vinařství. Jednou z hrozeb je vývoj 

konkurence, proto by bylo vhodné, aby Víno Botur neustálo sledovalo dění na tuzemském 

trhu. 

3.6 Shrnutí analytické části 

Ve třetí kapitole mé bakalářské práce jsem představil vinařství Víno Botur. Pomocí PEST 

analýzy jsem provedl rozbor vnějšího prostředí vinařství. K analyzování toho vnitřního 

mi pomohla Porterova analýza pěti konkurenčního sil.  

Dále jsem představil dosavadní marketingový mix podniku a na závěr jsem zhodnotil 

silné, slabé stránky vinařství, příležitosti, kterých lze dosáhnout a hrozby ohrožující 

podnik. To vše díky SWOT analýze. S vyhodnocenými výsledky pracuji ve čtvrté části, 

kde představuji vlastní návrhy na zlepšení marketingového mixu. 

K zpracování této části práce jsem využil především interních informací od zaměstnanců 

Víno Botur. Nicméně důležitými zdroji byly i webové stránky Českého statistického 

úřadu, ale také web wineofczechrepublic.cz.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Čtvrtá a zároveň poslední část mé bakalářské práce se věnuje návrhům na zlepšení 

marketingového mixu vinařství Víno Botur. Zpracuji zde doposud získané informace 

z předešlých částí, které využiji k následným návrhům. Na základě analýz z předchozí 

části budou vypracována doporučení. 

4.1 Konkrétní návrhy 

Z výsledků vypracované SWOT analýzy vinařství Víno Botur v kapitole 3.5 lze vyčíst 

několik slabých stránek, které bych rád odstranil. Také chci posílit silné stránky podniku 

a zároveň využít příležitostí. Tyto návrhy budou směřovat ke zvýšení povědomí o značce, 

oslovení nových potencionálních zákazníků, ale také k udržení těch stávajících. 

V této části bude doporučeno: 

• rozšíření nabídky služeb spojených s vínem, 

• konání zážitkových akcí. 

• určení cen těchto služeb a akcí, 

• označení budovy, 

• zlepšení propagace, 

• dokončení společenské místnosti ve sklepě vinařství. 

4.1.1 Produkt 

Vinařství Víno Botur má v nabídce vice jak 20 odrůd vína a také nabízí dvě možnosti 

degustace. Navrhuji zvýšit nabídku služeb spojené s vínem, a ještě více rozšířit již tak 

široký sortiment. Tyto služby by měly podtrhovat silné stránky podniku, které jsem zjistil 

ve SWOT analýze. Rozšíření nabídky vylepší postavení firmy a zlepší 

konkurenceschopnost vinařství.  

Pronájem společenské místnosti s občerstvením a hudbou 

V analytické části mé bakalářské práce jsem zjistil, že pouze dvě konkurenční vinařství 

nabízí k pronájmu svůj sklep či společenskou místnost, kde se konají nejrůznější 

společenské akce. Ať už jsou to oslavy životních jubileí, firemní večírky či rozlučky se 

svobodou a jiné.  
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Víno Botur disponuje prostornou společenskou místností, kterou najdeme ve sklepních 

prostorech pod budovou podniku. Avšak tato místnost se nejprve musí stavebně upravit 

a dokončit, což je také jeden z mých návrhů, který rozeberu v pozdější části práce. 

Navrhuji proto, aby po dokončení stavebních úprav zařadilo vinařství do nabídky 

možnost pronájmu společenské místnosti spolu s možnou degustací, muzikou 

a občerstvením. Tím se vylepší nejenom konkurenceschopnost, ale také ze zařizování 

těchto akcí bude plynout určitý zisk.  

Pronájem sklepa bude nabízen pouze s konzumací vín z produkce Víno Botur. Obsluhu 

po celý večer bude zajišťovat zaměstnanec či zaměstnankyně na dohodu o provedení 

práce s hodinovou sazbou 80 Kč. Sklep bude k pronájmu od 18 hodin do 1 hodiny. 

Zaměstnanec bude muset přijít dříve, aby stihl přichystat místnost a odcházet o hodinu 

později kvůli úklidu. Catering bude zajišťovat společnost POZNEJTE MORAVU s. r. o. 

formou rautu. Tuto firmu jsem vybral po oslovení několika dalších společností, které 

dodávají cateringové služby. Jeví se totiž jako ekonomicky nejvýhodnější, jelikož nabízí 

nejlevnější variantu, firma navíc výborně komunikuje a při případném pravidelném 

odebírání služeb nabízí slevu 10 %. Společnost navíc zajistí i cimbálovou muziku v ceně 

5 000 Kč. Na jednu osobu odhaduji spotřebu 1,5 klasické láhve o objemu 0,7 l, poměr 

mezi spotřebovaným vínem pak 60 % bílého a 40 % červeného. (Hanák, 2018) 
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V tabulce č.7 jsem sjednotil veškeré náklady na jednu společenskou akci. 

Tabulka 7: Celkové náklady spojené s pronájmem společenské místnosti na jednu společenskou akci 

(Vlastní zpracování, Hanák, 2018) 

Položka Cena (v Kč) 

Spotřebované lahve vína 6 500 

Občerstvení 10 000 

Mzdové náklady 800 

Hudba 5 000 

Energie 500  

Celková cena (bez DPH) 22 800 

Degustační balíček s prohlídkou výrobních prostorů 

Víno Botur nabízí již dva degustační balíčky, avšak tyto nabízené degustace, které se 

konají čtyřikrát-pětkrát ročně, bývají během několika hodin okamžitě vyprodané. 

Vinařství se hromadí žádosti o individuální degustace. Zákazníci mají taktéž zájem 

o prohlídku výrobních prostor. Proto navrhuji rozšířit nabídku degustací a spojit ji 

s prohlídkou vinařství. V nabídce konkurenčních vinařství tuto variantu degustací 

nenajdeme. Uspokojí se tak stále rostoucí poptávka a dosáhne se určitého zisku. 

Prohlídka s degustací bude trvat cca dvě až dvě a půl hodiny, zákazníci ochutnají 

minimálně deset vzorků vín, z nichž si pět vyberou sami. V první části trvající cca hodinu, 

zákazníci nahlédnou do výrobních prostorů, dozví se o historii podniku. Druhá část bude 

poté věnována degustaci vín ve sklepních prostorech vinařství. V ceně balíčku bude 

zakalkulován vstup pro jednu až deset osob, díky čemuž si zákazníci budou moci vybrat, 

zda si vychutnají degustaci o samotě, v páru či se skupinou přátel. Celou degustaci 

s prohlídkou povede pan majitel Ing. Luděk Botur, popřípadě jej může zastoupit 

technolog Bc. Martin Šachinger, jelikož tyto dvě osoby nejlépe znají vína, které 

produkují, znají historii vinařství a celkově jsou erudovaní ve výrobě vína.  
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Tabulka 8: Celkové náklady na degustační balíček s prohlídkou výrobních prostorů (Vlastní zpracování) 

Položka Cena (v Kč) 

Spotřebované láhve vína 1 500 

Mzdové náklady (vč. SZ a ZP) 1 072 

Celková cena (bez DPH) 2 572 

Zážitkové akce 

Dále bych rád navrhl několik zážitkových akcí, které patří mezi moderní trendy 

v marketingu. Zákazník hledá originalitu a zážitek, který by byl spojen s vínem. Téměř 

žádné z konkurenčních vinařství nenabízejí nevšední zážitky spojené s vínem, proto bych 

rád vinařství Víno Botur navrhl několik zážitkových akcí. Tyto akce osloví nové 

potencionální zákazníky, rozšíří povědomí o značce Víno Botur, ale také v tomto ohledu 

převýší konkurenci. Propagování těchto akcí bude probíhat pomocí událostí založených 

na sociální síti Facebook, které doporučuji v kapitole 4.1.2 a na webových stránkách 

vinařství. 

Degustace na vodě 

Městem Strážnice protéká turisticky hojně navštěvovaný Baťův kanál. Ve městě najdeme 

i přístav, kde kotví dvě lodě. Navrhuji využít této turistické atrakce a uspořádat degustaci 

na lodi. Vodní doprava s. r. o. nabízí dvě lodě, které si lze pronajmout. Vybral jsem loď 

Ámos, jedná se o jednu z nejmodernějších lodí plující po Baťově kanálu, je klimatizovaná 

a bezbariérová, také pojme větší množství pasažérů než druhá loď. Cena pronájmu lodě 

na hodinu je 2 800 Kč, v ceně je zakalkulován kapitán i lodník. Délku programu 

doporučuju alespoň dvě hodiny, lidé si budou moci v klidu prohlédnout okolí Baťova 

kanálu a při této příležitosti si budou vychutnávat vína ročníku 2017 spolu 

s občerstvením. Společnost vlastnící loď Ámos požaduje poplatek za přestavbu interiéru, 

tento poplatek činí 1 000 Kč. (Ceník Vodní doprava s. r. o., 2018) 

Degustace budou omezeny maximálním počtem 32 osob, tudíž bude nutná rezervace. Ta 

bude provedena buď telefonickým hovorem či osobně přímo ve vinařství Víno Botur. 
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Účastníci na místě ochutnají 10 vzorků vín, zajištěno bude také drobné občerstvení 

a odborný výklad technologa Bc. Martina Šachingera či pana majitele.  

Tabulka 9: Náklady Degustace na vodě (Ceník Vodní doprava s. r. o., 2018) 

Položka Cena (v Kč) 

Hodinová sazba pronájmu lodě (2 hodiny) 5 600 

Poplatek za přestavbu interiéru 1 000 

Spotřebované láhve vína a mzdové náklady 3 000 

Občerstvení 1 500 

Cena celkem (bez DPH) 11 100 

Na rok vinařem 

Druhá možná zážitková akce nese název Na rok vinařem. Touto akcí by vinařství Víno 

Botur mohlo rozšířit povědomí o značce v rámci oblastí, které nejsou tolik spjaty s vínem 

jako Jižní Morava a zároveň zajistit pravidelný návrat zákazníků. Jedná se především o 

oblast hlavního města Prahy a okolí, ale i jiných částí Čech. Propagace Roku s vinařem 

bude probíhat přes webové stránky, pro ještě lepší propagaci je možné využít slevové 

portály z České či Slovenské republiky. 

Akci jsem rozdělil do tří částí, které jsou spojeny s určitou prací nejenom ve vinařství, ale 

také ve vinohradu, a to v průběhu téměř celého roku. Zákazník si nejprve posbírá hrozny 

a pod vedením technologa z něj vyrobí vlastní víno. Na závěr dostane certifikát o účasti 

při výrobě a 2 ks lahví vína na jehož výrobě se podílel. Rezervace na tuto akci bude 

probíhat telefonicky či mailovou zprávou. 

První část se bude konat vybraný den při vinobraní. To trvá cca od začátku září zhruba 

do poloviny října. Jelikož Víno Botur nevlastní žádné vinohrady bude tato část akce 

probíhat ve vinohradech smluvních dodavatelů ze Strážnice, ti tak ušetří část mzdových 

nákladů, které by museli vynaložit při najímání brigádníků. Zákazník si ve vinohradu 

vlastnoručně posbírá hrozny, bude se účastnit jejich lisování a zúčastní se první fáze 
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výroby vína. Pro zákazníka bude připraveno občerstvení, ochutnávka lisovaných moštů, 

ale především burčáku.  

V období mezi lednem a únorem bude pokračovat další část zážitkové akce. Náplní bude 

péče o révu, konkrétně se musí zamezit bujnému růstu. Práce ve vinohradě budou opět 

probíhat u dodavatelů vinařství Víno Botur. Součástí bude také prohlídka výrobních 

prostorů spolu se sklepem, zákazník se navíc seznámí se základní prací okolo 

výroby vína. Také již bude moci ochutnat své mladé víno. V rámci celého dne bude 

zajištěno pohoštění a při práci ve vinohradě se bude podávat svařené víno či punč. 

Třetí a zároveň poslední část se poté bude konat určitý den v dubnu či červnu. 

Vyvrcholením celého eventu bude předání pamětního certifikátu, který bude deklarovat 

zákazníkovu účast při výrobě vína. Ještě před předáním se však zúčastní konečného 

lahvování vína.  

Veškeré občerstvení a tisk certifikátu si Víno Botur zajistí samo. Doporučuji tuto akci 

omezit počtem účastníků, a to z důvodu snazšího pohybu při pracích ve vinařství. Jako 

ideální počet jsem zvolil 10 lidí. V následující tabulce jsem sjednotil náklady. 

Tabulka 10: Náklady akce Na rok vinařem (Vlastní zpracování, 2018) 

Položka Cena (v Kč) 

Veškeré občerstvení a degustace 10 000 

Víno pro každého účastníka (2 láhve) 3 000 

Celková cena (bez DPH) 13 000 

4.1.2 Cena 

Ceny všech produktů vinařství Víno Botur odpovídají kvalitě, pokrývají veškeré náklady 

a tvoří dostatečné příjmy. I když ceny vína převyšují konkurenční ceny, nenavrhuji žádné 

změny. V přechozí kapitole jsem však navrhoval rozšíření služeb spojených s produktem 

a je za potřebí je správně nacenit tak, aby vinařství dosáhlo patřičného zisku. 
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Pronájem společenské místnosti s občerstvením a hudbou 

Celkové náklady spojené s pronájmem společenské místnosti činí 22 800 Kč. Pokud 

připočteme marži 30 % (6 840 Kč) a DPH 21 % (6 224 Kč) dostaneme se na konečnou 

cenu, kterou jsem zaokrouhlil na stovky nahoru. Celková doporučená cena činí 

35 900 Kč. 

Degustační balíček s prohlídkou výrobních prostorů 

Podnik již nabízí dva degustační balíčky. První, dražší s názvem „All in“ a marží 50 %, 

druhý „Fresh“ s marží 30 %. Na degustační balíček s prohlídkou jsem vykalkuloval 

náklady ve výši 2 572 Kč. Aby vinařství dosáhlo patřičného zisku a s přihlédnutím na 

marže zbylých dvou balíčků, navrhuji marži 50 %, což činí částku 1 286 Kč. Podobný 

balíček nenabízí žádný z konkurentů, proto si dovoluji navrhnout vyšší marži. Celkovou 

cenu s DPH (21 %), a po zaokrouhlení na celé stovky, navrhuji na 4 700 Kč.  

Degustace na vodě 

Celkové náklady celkem na tuto zážitkovou akci činí 11 100 Kč. Cenu jedné vstupenky 

navrhuji na 500 Kč, čímž se pokryjí náklady. Pokud bude loď plně obsazena (32 lidí) jsou 

celkové výnosy po odpočtu DPH 13 216 Kč. Z jedné akce tak plyne zisk 2 116 Kč.  

Cílem této akce není tvořit zisk, nýbrž propagace značky netradičním způsobem 

a poskytnutí zákazníkovi jiný zážitek spojený s vínem, než který nabízí konkurence.  

Na rok vinařem 

Akce podobného rázu nabízí několik moravských vinařství, běžná cena se pohybuje okolo 

2 500 Kč – 3 500 Kč. Cenu jsem tudíž určil 3 000 Kč (včetně DPH). Tato cena je zvolena 

na základě průzkumu trhu a taktéž jsem přihlédl k celkovým nákladům. Pokud bude tato 

akce plně obsazená tj. 10 lidí budou výnosy celkem ve výši 24 790 Kč (po odpočtu DPH). 

Zisk poté bude dosahovat částky 11 790 Kč. 

4.1.3 Místo/Distribuce 

Při návštěvě areálu vinařství Víno Botur jsem objevil, že chybí jakékoliv označení 

budovy. Sídlo a výrobní prostory podniku jsou lehce zaměnitelné s kterýmkoliv jiným 

domem v okolí. Označení budovy přiláká nové potencionální zákazníky.  
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Označení budovy 

Neoznačený rodinný dům, ve kterém sídlí Víno Botur, si zákazník může snadno splést 

s jakýmkoliv jiným domem. Proto navrhuji označení budovy, čímž se ulehčí hledání 

vinařství a zároveň upozorní kolemjdoucí. Tímto se využije velmi přívětivá poloha sídla. 

Jelikož vinařství se nachází v domě, který leží vedle jak autobusového, tak vlakového 

nádraží, může vhodné označení budovy oslovit a přilákat cestující, kteří zrovna přesedají 

z vlaku na autobus či naopak. Město Strážnice je hojně navštěvováno turisty, kteří putují 

za vínem, a proto část z nich cestuje nejen vlakem, ale také autobusem. Ze všech 

konkurentů je Víno Botur nejblíže těmto dvěma nádražím 

Označení navrhuji umístit před dům k příjezdové cestě, aby bylo dobře viditelné ze 

silnice, ale také z chodníku vedoucího před budovou. Vhodné označení v podobě čela od 

dřevěného sudu jistě upozorní kolemjdoucí, ale také hned vyjádří, co se v dané budově 

prodává. Ke zhotovení čela sudu s okrasnou řežbou a logem vinařství o průměru 60 cm 

jsem oslovil tři firmy. Cenově nejpřijatelnější se jeví Bednářství Josef Fryzelka. V tabulce 

níže jsem také odhadl ostatní náklady spojené s označením budovy. Jedná se především 

o náklady na pořízení sloupku, kde bude čelo sudu umístěno. Sloupek musí být 

zabetonován a čelo naimpregnováno.  

Tabulka 11: Náklady na označení budovy (Ceník Josef Fryzelka, 2018) 

Položka Cena (v Kč) 

Dekorativní čelo (průměr 60 cm) 1 900 

Ostatní náklady 1 200 

Cena celkem (bez DPH) 3 100 

4.1.4 Propagace 

Propagace je považována za jeden z nejdůležitějších článků marketingového mixu, tudíž 

je zapotřebí věnovat propagaci notnou dávku pozornosti. Po zhotovení analytické části 

jsem zjistil, že marketingová propagace vinařství Víno Botur, především tedy reklama, je 

na slabé úrovni. Proto je vhodné vypracovat opatření, která pomohou získat nové 

potencionální zákazníky a tím zvýšit objem prodeje. 
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Inzerce v časopisu Wine & Degustation 

Je několik způsobů, jak propagovat vinařství a povědomí o značce. Jedním z nich je 

inzerce v odborném časopisu. V České republice je hned několik odborných časopisů, 

které se věnují vinařství a vínu.  

Časopis Wine & Degustation navrhuji, protože se především zaměřuje na milovníky 

a znalce vína, kterým je toto téma velmi blízké a patří k jejich životnímu stylu. Neméně 

důležitým atributem, díky kterému navrhuji tento časopis, je cena inzerce, která je nižší 

než u konkurenčních časopisů. Toto periodikum vychází od roku 2009 téměř každý 

měsíc. Výjimkou je prázdninové číslo, které je spojené v jedno, stejně tak prosincový 

výtisk je dvoudílný a zahrnuje lednové číslo. Náklad tištěné verze je 10 000 kusů, časopis 

také uvádí četnost čtenářů, která dosahuje 35 000 lidí. Čtenář se může dočíst o vinařských 

aktualitách z domova i zahraničí, seznámí se s méně známými vinařskými oblastmi nebo 

se dočte o osobnostech spojených s vínem. Časopis se také dále věnuje hodnocení 

prestižních vín a novinek z trhu, ale též spojení vína a gastronomie. Tímto magazín 

zaujme nejen znalce vín, nýbrž i milovníky jídla. (Profil časopisu W&D, 2017) 

Navrhuji plošnou inzerci o rozměrech buď 190 mm x 60 mm či 92,5 mm x 125 mm (obě 

varianty jsou 1/4 formátu A4), která stojí na jedno vydání 15 600 Kč. Annonce bude 

obsahovat informace o vinařství Víno Botur, jako jsou webové stránky a adresa. Dále 

informace o plánovaných akcích nebo prezentaci produktů. Za příplatek 10 % z ceny je 

možné grafické zpracování inzerátu. Časopis Wine & Degustation nabízí slevu, která se 

odvíjí dle četnosti opakování.  

Tabulka 12: Náklady na inzerci (Veselá, 2018) 

Položka Cena (v Kč) 

Základní cena za 1 otištění (1/4 formátu A4) 15 600 

Grafické zpracování (10 % z ceny) 1 560 

Cena celkem bez DPH 17 160 
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Pay Per Click reklama 

Další možností propagace, kterou navrhuji, je vyhotovení kampaně na míru tzv. PPC 

reklamy. Zkratka PPC znamená Pay Per Click, což v překladů znamená platba za kliknutí. 

Služby a produkty v dnešní době na internetu vyhledává téměř každý. PPC kampaň je 

způsob propagace vlastní webové stránky se širokým rozsahem na zákazníky. Pomocí 

této reklamy lze dosáhnout přesného zacílení na vybranou skupinu zákazníků, kteří se 

zajímají v danou chvíli o určité produkty. Zacílená skupina se může též rozdělit do 

určitých kategorií jako jsou regiony, pohlaví či věk a tato reklama stojí peníze jen pokud 

na ni někdo klikne. V České republice existují, kromě jiných, dva stěžejní PPC programy. 

První je od společnosti Google, který se jmenuje AdWords, druhý pak od Seznamu, 

nazývaný Sklik. Na podobném principu platby za kliknutí funguje i reklama na sociální 

síti Facebook. V těchto programech je velmi důležité nastavit správně klíčová slova, 

avšak většina firem poskytující služby spojené s PPC kampaní nabízí návrh klíčových 

slov a textových reklam. 

Výhody, kterýma disponuje PPC kampaň: 

• detailní zacílení na požadovanou skupinu zákazníků, 

• levnější než jiné marketingové aktivity, 

• platba za kliknutí,  

• snadno měřitelná, 

• rychle upravitelná. 
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Obrázek 10: PPC reklama v internetovém vyhledavači Seznam.cz (Google, 2018) 

Pro vyhotovení kampaně jsem vybral firmu PPC partner mající mnohaleté zkušenosti 

a odborníky, což ušetří vinařství Víno Botur čas i prostředky, které by museli investovat 

do správy a nastavení vlastní PPC kampaně. PPC partner nabízí návrh kampaně, který 

stojí 3 000 Kč, tento poplatek je jednorázový. Je nutné nastavit měsíční kredit a délku 

trvání kampaně. Pro menší rodinný podnik jako je Víno Botur navrhuji měsíční kredit ve 

výši 3 000 Kč a délku trvání dva měsíce. Následující tabulka shrnuje veškeré náklady na 

PPC kampaň. 

Tabulka 13: Náklady na PPC kampaň (Ceník PPC partner, © 2011-2012) 

Položka Cena (v Kč) 

Jednorázová platba (návrh kampaně) 3 000 

Měsíční poplatek (2 měsíce) 6 000 

Měsíční kredit (2 měsíce) 6 000  

Cena celkem bez DPH 15 000 
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Reklama na sociálních sítích 

Vinařství Víno Botur hojně využívá sociální sítě k propagaci produktů a značky celkově. 

Využívá především sociální síť Facebook, která je každým dnem populárnější a patří 

k nejvíce navštěvovanějším sociálním sítím současnosti. Facebook dosahuje více jak 

miliardy uživatelů a samozřejmě toto číslo je neustále rostoucí. Při zpracovávání 

analytické části jsem si všimnul, že facebookovou stránku Víno Botur sleduje přes 900 

uživatelů, což není málo, avšak toto číslo by šlo mnohonásobně zvýšit. 

Doporučuji vinařství dále propagovat svou značku pomocí Facebooku, ale především 

navrhuji klást důraz na zakládání tzv. událostí, které budou zvát na akce týkající se 

podniku. Mohou to být například degustace či akce spojené s propagováním sezonních 

produktů jako je burčák nebo Svatomartinské víno. 

Události na Facebooku mají několik nesmírných výhod. Jednak Víno Botur nemusí 

vynaložit žádné peněžní prostředky, protože založení události je bezplatné. Další 

výhodou je také to, že management vinařství u této formy reklamy nemusí trávit dlouhé 

hodiny. V neposlední řadě lze považovat za výhodu bezplatné šíření událostí. Kterýkoliv 

uživatel označí-li u události účast nebo, že jej událost zajímá, tak se zobrazí tato 

informace všem spřáteleným profilům daného uživatele.  

4.1.5 Lidský faktor 

V oblasti lidského faktoru není třeba přijímat žádné doporučující návrhy, jelikož mezi 

zaměstnanci panuje pohodová atmosféra. Všichni jsou také erudování v oboru 

a technolog se neustále vzdělává ve vinařství.  

4.1.6 Procesy 

U procesů se také mnoho možností na zlepšení neobjevilo. Všechny procesy probíhají 

v dané filozofii rodinného podniku, tudíž Víno Botur nemusí upravovat, ale ani přijímat 

opatření v této oblasti. 

4.1.7 Materiální prostředí 

V současné době veškeré degustace probíhají ve sklepě vinařství, a to v místnosti, kde 

chybí možnost sezení. Navíc tato místnost nepůsobí reprezentativně jelikož jí chybí 
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atmosféra vinařské kultury. Rád bych tedy vinařství Víno Botur navrhl opatření, které 

zajistí zákazníkovi pozitivní zážitek při degustování vína. 

Dokončení společenské místnosti 

Ve sklepních prostorech se nachází nevyužitá místnost, která byla v minulosti plánovaná 

jako místnost společenská. Majitel však k jejímu dokončení nevěnuje patřičnou 

pozornost, tudíž mým dalším doporučením je, aby tato místnost byla dokončena a 

zprovozněna. Za jeden z hlavních důvodů dokončení společenské místnosti považuji, že 

dva konkurenti zmínění v kapitole 3.3.2 jí disponují a využívají ji k nabízení 

nejrůznějších společenských akcí, od degustací až po oslavy či firemní akce. Tím 

zbytečně přichází Víno Botur jak o potencionální zákazníky, tak určitý zisk, který by 

plynul z nabízení těchto akcí. Dalším důvod je, že veškeré degustace pořádající 

vinařstvím probíhají v místnosti, kde musí hosté stát a nemají možnost se někam posadit, 

což může některé zákazníky – především ty starší odradit k dalšímu opětovnému 

zakoupení degustace.  

K dokončení společenské místnost je třeba několik stavebních prací. Je zapotřebí dodělat 

podlahy, podhledy, omítky, odpady, natáhnout elektřinu, vybudovat nové sociální 

zařízení a spoustu dalších věcí. Důležité je také vyhotovení nového krbu, který by nejen 

vyhříval místnost, ale taktéž dodal patřičnou atmosféru. K zhotovení stavebních prací 

jsem vybral stavební firmu TUFÍR spol. s. r. o. Společnost se jeví jako spolehlivá a velmi 

dobře komunikuje. Hlavním aspektem, díky němuž jsem tuto firmu zvolil je cena 

stavebních prací. Po oslovení jiných stavebních společností se nabídka firmy TUFÍR spol. 

s. r. o. jako nejvýhodnější. Cena stavebních prací je stanovena na 350 000 Kč. (Kudělka, 

2018) 

Po dokončení prací vznikne společenská místnost s kapacitou 25 lidí. Cena stolů a lavic 

pro 25 lidí je odhadována od 100 000 – 150 000. Tato částka však záleží na výběru 

materiálu, provedení, barvě a dalších aspektech, které můžou danou cenu upravovat. 

(Dako, 2015) 
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Tabulka 14: Náklady na dokončení společenské místnosti (Dako, Kudělka, 2018) 

Položka Cena (v Kč) 

Stavební práce 250 000 

Nábytek 100 000 – 150 000 

Cena celkem (bez DPH) 350 000 – 400 000 
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4.2 Časový harmonogram 

Pro realizaci jednotlivých návrhů je zapotřebí vymezit určité časové úseky zahájení a 

dokončení jednotlivých činností. K tomu poslouží časový harmonogram, který jsem 

sestavil níže. 

Tabulka 15: Časový harmonogram (Vlastní zpracování) 

Měsíc Činnost 

Květen Inzerce v časopisu Wine & Degustation 

Květen 

Zařazení do nabídky degustační balíček s prohlídkou výrobních 

prostorů 

Červen Vytvoření události na Facebooku - propagace akce Degustace na vodě 

Červen Instalace označení budovy 

Červen Zahájení stavebních úprav ve společenské místnosti 

Červenec Konání zážitkové akce Degustace na vodě 

Srpen Konání zážitkové akce Degustace na vodě 

Září První část zážitkové akce Na rok vinařem 

Září Ukončení stavebních prací 

Říjen Zařazení pronájmu společenské místnosti do nabídky 

Listopad Zahájení Pay Per Click reklamní kampaně  

Prosinec Ukončení Pay Per Click reklamní kampaně  

Leden Druhá část zážitkové akce Na rok vinařem 

Duben Třetí část zážitkové akce Na rok vinařem 
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4.3 Celkové shrnutí nákladů  

Tabulka 16: Shrnutí nákladů (Vlastní zpracování) 

Prvek marketingového mixu Položka Náklady (v Kč) 

Produkt 

Pronájem společenské místnosti 

s hudbou a občerstvením 22 800 

Degustační balíček s prohlídkou 2 572 

Degustace na vodě 11 100 

Na rok vinařem 13 000 

Místo/distribuce Označení budovy 3 100 

Propagace 

Inzerce v časopisu Wine & 

Degustation 17 160 

Pay Per Click reklama 15 000 

Reklama na sociálních sítích 0 

Materiální prostředí 
Dokončení společenské 

místnosti 400 000 

Celková suma (bez DPH)  484 732 

Stávající produkt jsem rozšířil o pronájem sklepních prostorů, degustační balíček a dvě 

zážitkové akce. Celkové náklady vynaložené s rozšířením produktu jsou 49 472 Kč. Tyto 

náklady se však vztahují pouze na jednu akci. 

Vinařství chybělo označení domu, ve kterém sídlí. Proto jsem navrhl úpravu místa 

prodeje tak, aby bylo lehce rozpoznatelné od ostatních domů. Náklady spojené 

s označením budovy vycházejí na 3 100 Kč. 

Z hlediska propagace nepůsobilo vinařství dobře, proto jsem navrhl tři možnosti 

propagace. Inzerci v časopisu, kde jsou náklady ve výši 17 160 Kč, Pay Per Click reklamu 
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s náklady 15 000 Kč a reklamu na sociální síti Facebook, která je bezplatná. Celkové 

náklady na propagaci tedy činí 32 160 Kč. 

Poslední návrh se týká materiálního prostředí. Konkrétně se jedná o dokončení 

společenské místnosti, které je nutné vybudovat z důvodu pronajímání sklepních 

prostorů. Náklady spojené s posledním návrhem se pohybují od 350 000 Kč do 

400 000 Kč, zvolil jsem dražší variantu.  

4.4 Přínosy návrhů 

Níže bych rád shrnul veškeré přínosy plynoucí z návrhů, a to jak finanční, tak 

i nefinanční. 

4.4.1 Finanční přínosy 

Tabulka 17: Celkové shrnutí finančních přínosů (Vlastní zpracování) 

Položka Odhadovaný zisk na jednu akci (v Kč) 

Pronájem společenské místnosti 6 840 

Degustační balíček s prohlídkou 1 286 

Degustace na vodě 2 116 

Na rok vinařem 11 790 

Pronajímat společenskou místnost lze přes celý rok, pokud by však byla pronajata třikrát 

za měsíc, dosahovalo by vinařství měsíčního zisku 20 520 Kč, ročního pak 246 240 Kč. 

Při pronájmu dvakrát do měsíce dosáhne Víno Botur zisk v hodnotě 13 680 Kč, za celý 

rok zisk vyšplhá na částku 164 160 Kč. Odhaduji, že pronájem dvakrát až třikrát za měsíc 

je reálný.  

Degustační balíček s prohlídkou výrobních prostorů může být také nabízen celý rok, 

avšak osobně bych jej nenabízel v období vinobraní, kdy je ve vinařství nejvíce práce. 

Zisk z jednoho degustačního balíčku činí 1 286 Kč. 

Zážitková akce Degustace na vodě se dá konat pouze v období letních měsíců. Jak jsem 

již uvedl v časovém harmonogramu doporučuji zvolit měsíce červenec a srpen, jelikož 
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jsou prázdniny a v okolí Baťova kanálu tráví spousta lidí dovolenou. Pokud by se akce 

uskutečnila každý měsíc jednou, celkový zisk by plynul ve výši 4 232 Kč. Event Na rok 

vinařem probíhá v několika částech celý rok, zisk je 11 790 Kč. 

4.4.2 Nefinanční přínosy 

Všechny návrhy mají pro vinařství Víno Botur také nefinanční přínosy. S rozšířením 

nabídky spojené s produktem vzniká širší škála nabízeného sortimentu. Zejména pak 

zážitkové akce vytváří nejenom zisk, ale jsou novým trendem ve vinařství. Navíc ani 

jeden z konkurentů nenabízí akce podobného rázu, čímž získává Víno Botur konkurenční 

výhodu. Zážitkové akce propagují značku Víno Botur netradičním způsobem a přináší 

zákazníkovi nový, nevšední zážitek, který nenajde nikde jinde. S nabídkou pronájmu 

společenské místnosti pak posílí svou pozici na konkurenčním trhu, jelikož dva 

z konkurentů pronajímají na nejrůznější společenské akce své sklepní prostory.  

Inzerce v časopisu osloví větší počet potencionálních zákazníků a rozšíří tak ještě více 

povědomí o značce mimo Jižní Moravu. Stejně tak Pay Per Click reklama, která osloví 

přesně cílovou skupinu. Pomocí tvoření událostí na sociální síti Facebook lze lehce 

propagovat veškeré akce konané vinařstvím. Všechny tyto návrhy propagují nejenom 

značku Víno Botur, ale také oslovují nové zákazníky. 

Dokončením společenské místnosti pak vznikne místo, kde budou probíhat degustace. 

Místnost bude mít patřičnou atmosféru, a ještě více zprofesionalizuje průběh degustací. 

Zákazníci již nebudou muset celou dobu stát, což jistě také zpříjemní jejich zážitek, který 

zajistí jejich opakovaný nákup. Zákazníci pak mohou referovat své pozitivní zážitky z 

degustací mezi přáteli, což je jeden z aspektů, na kterém si pan majitel zakládá. 

4.5 Rizika realizace návrhů 

V praxi je považováno za největší riziko neefektivnost návrhů. To může připravit pana 

majitele o množství času, ale také peněžních prostředků, které investuje do uskutečnění 

návrhů.  

Jedním z možných rizik je špatné zacílení u Pay Per Click reklamy, proto je velmi 

důležitý výběr vhodných klíčových slov. Pokud PPC reklama bude odkazovat přímo na 
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e-shop, může vinařství zjistit, zda tato kampaň byla účinná. Zvýšení internetových 

objednávek bude znamenat úspěch.  

Tvoření událostí na Facebooku nese s sebou také riziko. Hrozí, že na dané události, které 

budou propagovat akce pořádané vinařstvím, nebudou vůbec reagovat lidé, čímž se 

událost nebude šířit mezi uživateli Facebooku. Avšak s tímto návrhem nejsou spjaty 

žádné výdaje. 

Realizaci konkrétních návrhů může též ohrozit současná finanční situace vinařství, která 

mi bohužel nebyla sdělena, a tak se nemohu konkrétně vyjadřovat. Avšak u menšího 

vinařství jako je Víno Botur lze předpokládat, že některý z finančně nákladnějších návrhů 

bude financován pomocí úvěru. Předpokládám, že se bude jednat především o návrh 

spojený s dokončením společenské místnosti.  

Je nesmírně důležité, aby byly veškeré návrhy zpracovány co nejvíce profesionálně.  

Jednotlivé návrhy byly prodiskutovány s majitelem panem Ing. Luďkem Boturem, který 

je považuje za reálné. 

4.6 Shrnutí návrhové části 

V poslední vypracované kapitole mé bakalářské práce jsem uvedl několik návrhů na 

zlepšení marketingového mixu vinařství Víno Botur. Vypracoval jsem časový 

harmonogram jednotlivých návrhů. Taktéž jsem zhodnotil přínosy mnou navrhovaných 

doporučení, a to jak finanční, tak i nefinanční. Na závěr kapitoly jsem nastínil rizika, které 

mohou nastat při uskutečnění návrhů. 
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ZÁVĚR 

Účelem této bakalářské práce bylo navrhnout vhodná opatření v oblasti marketingového 

mixu pro vinařství Víno Botur. Tyto opatření by měly vést ke zvýšení povědomí o značce 

Víno Botur, zvýšit konkurenceschopnost a oslovit větší počet nových potencionálních 

zákazníků. Na základě vypracovaných analýz byly vyhotoveny návrhy, které vedou 

k vylepšení marketingového mixu vinařství. 

V teoretické části práce jsem se zaměřil na vymezení důležitých pojmů z oblasti 

marketingu a marketingového mixu. Charakterizoval jsem marketingové prostředí a na to 

navázal popsáním analýz, které s ním souvisí. Následně jsem formuloval definice všech 

jednotlivých prvků marketingového mixu. 

Ve druhé části sloužily teoretické pojmy jako podklad pro analýzu současného stavu vinařství 

Víno Botur. Nejprve jsem však představil samotné vinařství a uvedl pár základních informací 

týkající se podniku. Poté následovala analýza makroprostředí, konkrétně PEST analýza, která 

vyhodnocuje faktory, jenž nemůže podnik ovlivnit. Dále jsem provedl analýzu 

mikroprostředí neboli Porterův model pěti konkurenčních sil, ve které je analyzována 

stávající, ale i nová konkurence, zákazníci, dodavatelé a na závěr substituční produkty. 

V neposlední řadě jsem popsal jednotlivé prvky stávajícího marketingového mixu vinařství 

Víno Botur. Závěrem jsem použil SWOT analýzu pro souhrn všech provedených analýz. Tato 

analýza vyhodnotila slabé, silné stránky, příležitosti a hrozby. 

Po zjištění všech skutečností, jsem navrhl několik opatření, které mají nejenom zvýšit 

konkurenceschopnost, ale také povědomí o značce, což povede k většímu počtu nových 

zákazníků. V této části mé práce jsem se snažil minimalizovat slabé stránky vinařství, ale 

také jsem při sestavování návrhů využil jeho silný stránek. Ke snížení těch slabých jsem 

navrhl zvýšení propagace, pomocí inzerce v tisku a PPC reklamy. Další z návrhů je 

dokončení společenské místnosti, čímž se zprofesionalizují degustace a samotná místnost 

se bude dále využívat k pronájmu. Označení budovy jednak přiláká turisty a návštěvníky 

města Strážnice, ale také zjednoduší identifikaci samotného vinařství. Rozšířením 

produktu se dosáhne odlišení od stávající konkurence. Snažil jsem se vypracovat 

netradiční akce, díky kterým se bude mluvit o značce Víno Botur. U veškerých návrhů 

jsem se snažil držet silných stránek podniku, velmi kvalitní produkt, rodinné a tradiční 
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vinařství. S rozšířením produktu jsem také chtěl využít příležitost momentální obliby 

vína. 

I když Víno Botur spadá do kategorie menších rodinných vinařství, jeho potenciál je 

velmi značný. Proto doufám, že má práce bude přínosná a navržené změny přispějí ke 

zviditelnění, zvýší konkurenceschopnost a přilákají do vinařství nové zákazníky. 
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