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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti“ je 

analýza stávajícího marketingového mixu a poskytnutí návrhů na sestavení nového. Práce 

je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z těchto kapitol jsou zpracovány teoretické 

podklady, týkající se marketingu a jednotlivých složek marketingového mixu. Další 

kapitola obsahuje obecné informace o společnosti Hamé s.r.o., která je přední českou 

potravinářskou společností a zpracování potřebných analýz. Na základě těchto analýz 

jsou v poslední z hlavních kapitol navržena doporučení pro zlepšení problematických 

oblastí marketingového mixu. 

 

Abstract 

The aim of the Bachelor thesis „Proposal of the Marketing Mix of the food Company“ is 

an analysis present marketing mix and provision of proposal for creating a new one. This 

thesis is divided into three main chapters. In the first of these chapters are processed 

theoretical background of marketing and individual components of the marketing mix. 

The next chapter containts general informations about Hamé s.r.o., which is a leading 

Czech food company and also containts processing of necessary analyzes. Based these 

analyzes, in the last of these chapters are designed recommendation for improvement 

problematic areas of marketing mix.  
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ÚVOD 
 

Pro vypracování své bakalářské práce jsem si vybrala společnost Hamé s.r.o., která se 

zabývá zpracováním trvanlivých potravin. Sídlo společnosti se nachází v Kunovicích, 

v okrese Uherské Hradiště, v blízkosti mého bydliště. Tuto společnost tu zná téměř každý 

z obyvatelů okolních měst a vesnic. Bereme ji jako místní „domácí“ společnost, její 

rozšířenost a působnost je ovšem mnohem větší a zasahuje i mimo náš region, stejně jako 

její sortiment. Je jedním z největších producentů konzervárenských, potravinářských 

výrobků v této oblasti na našem i zahraničním trhu. Patří mezi jednu z mála společností, 

která se dokázala vypracovat z malé konzervárenské dílny ve firmu středoevropského 

významu. 

I v takto velké a známé společnosti je marketing stále důležitým aspektem, jako ve většině 

firem v dnešní době. Jelikož je jejich obchodní značka již známá a lidé si ji pojí 

se stabilními a zaužívanými produkty, je pro tuto společnost a jí podobné, o to těžší 

přicházet s produkty novými, a dosahovat s nimi podobných výsledků, jako s produkty, 

jež se nám při vyslovení této značky automaticky vybaví. 

Proto jsem si pro své marketingové analýzy, které budu v této práci provádět, vybrala 

právě tuto společnost, jíž se poskytnutými návrhy v závěru této práce pokusím pomoct 

oslovit nový segment zákazníků nabídkou nových a inovativních produktů, které 

společnost produkuje a o kterých doposud dost možná ani zákazníci nevěděli a také 

návrhy na chybějící a doplňující produkty, které by společnost produkovat mohla a o které 

by zákazníci měli na trhu zájem. Také se pokusím navrhnout opatření na zlepšení 

ostatních nedostatků společnosti, na které v průběhu vypracovávání své bakalářské práce 

narazím. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 

Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a problémů návrh na zlepšení stávajícího marketingového mixu, 

vedoucí ke zlepšení pozice společnosti a jejích produktů na trhu a k oslovení dosud 

neoslovených segmentů. 

Bakalářská práce bude rozdělena do tří hlavních kapitol – teoretická východiska, analýza 

problému a současné situace a vlastní návrhy na zlepšení s přínosy těchto návrhů.  

V první z těchto kapitol jsou za pomoci odborné literatury vypracována teoretická 

východiska potřebná pro další zpracování bakalářské práce, především pro analýzy 

nezbytné ke zkoumání současné situace ve společnosti. 

Druhá kapitola, která se nazývá analýza problému a současné situace, zahrnuje obecné 

informace o společnosti Hamé s.r.o. a dále za pomoci analýzy současného 

marketingového mixu, Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil a analýz STEP a SWOT 

z různých hledisek analyzuje současnou situaci, ve které se společnost nachází.  

Na základě provedených analýz jsou pak ve třetí z hlavních kapitol navržena potřebná 

opatření a vlastní návrhy na zlepšení zjištěné situace, včetně zhodnocení přínosů těchto 

návrhů. 

Aby byl současný stav analyzován dostatečně dobře na to, aby navržená opatření přinesla 

očekávané výsledky, budu při jeho analyzování nahlížet i přímo do společnosti, 

komunikovat s jejími zástupci a pracovat s poskytnutými podklady, informacemi 

z internetových zdrojů a materiálů společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

Tato kapitola je zpracována jako úvod do problematiky daného problému. Na základě 

odborných publikací a internetových zdrojů se zde seznamujeme se základními pojmy 

důležitými pro pochopení analyzované problematiky. Najdeme zde vysvětleny pojmy, 

kterými jsou marketing, marketingový mix a dále jednotlivé analýzy, potřebné pro další 

kapitoly práce. 

 

2.1 Marketing 

Podstatou marketingu coby komunikace se zákazníkem, je schopnost vytvořit z nabídky 

a spotřeby produktu odpovídajícího potřebám zákazníka mimořádný a nezapomenutelný 

zážitek – hodnotu. (1, s. 11) 

 

Jednou z nejjednodušších a nejsrozumitelnějších charakteristik, které definují podstatu 

marketingu, je ta, že marketing slouží ke zjišťování a hodnotnému uspokojování lidských 

potřeb prostřednictvím směny. (1, s. 12) 

 

Marketing lze tedy chápat jako soubor aktivit, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, 

stimulovat a následně uspokojovat potřeby zákazníka. Lze ho tedy také definovat jako 

proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů 

a hodnot to, co požadují. (2, s. 3) 

 

„Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od pouhého prodeje zboží. Zatímco prodej 

se snaží přimět zákazníky k nákupu zboží, které podnik již vyrobil a má na skladech, 

případně na prodejních pultech, marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával 

to, co má pro zákazníka hodnotu, a to tím, že nejprve jeho potřeby a přání zjišťuje a 

přizpůsobuje jim své produkty, tak také jejich cenu, způsob prodeje, propagaci, design, 

balení a další složky marketingového mixu.“ (1, s. 12) 

 

2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení. Zahrnuje vše 

podstatné, s čím se organizace obrací na trh, zákazníky a vše, co rozhoduje o jejím 
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úspěchu na trhu. Podle začátečních písmen anglických názvů jednotlivých prvků tohoto 

nástroje, je marketingový mix někdy označován jako „4P“.  

Je tvořen následujícími prvky: (1, s. 97) 

 Produkt (Product) 

 Cena (Price) 

 Místo, distribuce (Place) 

 Propagace (Promotion) 

 

Nástroj „marketingový mix“ má marketing k dispozici k realizaci svých strategických  

a především pak taktických záměrů. Je využíván cílevědomě, což znamená, že je 

využíván v souladu s poznanými východisky, přijatými cíli, zvolenou strategií a v určité 

vzájemné vazbě a synchronizaci. Dá se říct, že jde o „namixování“ co nejúčinnější 

kombinace prvků tohoto nástroje pro konkrétní trh a konkrétní produkt. (3, s. 30-31) 

 

2.2.1 Produkt 

Nejdůležitějším prvkem marketingového mixu je produkt, který vyjadřuje to, co chce 

producent na trhu prodat nebo směnit. Marketing jej chápe jako něco, co slouží 

k uspokojení určité lidské potřeby, ke splnění přání a co lze nabízet ke směně. Termínem 

„produkt“ se tedy označují jak hmotné předměty, tak i nehmotné služby. (1, s. 101) 

 

Důležitým rysem produktu, je také jeho komplexní chápání. V marketingu se vychází 

z předpokladu, že výrobek není nakupován pouze pro svoji základní funkci, ale i pro 

celou řadu jeho dalších vlastností a prvků. (2, s. 137) 

 

Rozlišují se proto tři základní úrovně produktu, které ho činí komplexním. Jsou to jádro 

produktu, reálný (vlastní) produkt a produkt rozšířený. (1, s. 101) 
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Toto rozlišení je znázorněno na obrázku 1 – Komplexní produkt. 

 

 

Obr.  1 - Komplexní produkt (37) 

 

Jádro produktu – souhrn základních fyzikálních a chemických vlastností, které se dají 

objektivně měřit a zajišťují základní funkci produktu (2, s. 138) 

Vlastní produkt – základem této úrovně je kvalita, o které zákazníkům více napoví 

další součástí této úrovně, jimiž jsou značka, cena, obal nebo design výrobku (1, s. 102) 

Rozšířený produkt – zahrnuje faktory, které poskytují zákazníkovi výhodu, mezi něž 

patří doprava, instalace a uvedení do provozu, poradenství, opravy a údržba, dále 

záruky, úvěry a platební podmínky (1, s. 103) 

 

Některými vlastnostmi vlastního, reálného produktu se budu dále zabývat také v druhé 

kapitole této práce – analýza problému a současné situace. Těmito vlastnostmi jsou 

kvalita, značka, logo a obal. 

 

Kvalita 

Kvalita by měla být podstatnou složkou firemního image. Výrobci ji mohou zdůrazňovat 

poukázáním na svědomitý personál, který kvalitu kontroluje nebo normami ISO a jinými 

standardy. Pomoci v dokládání kvality můžou také otištěné nebo zveřejněné komentáře 
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spokojených zákazníků. Pouhé tvrzení bez důkazů o tom, že se společnost kvalitou 

zabývá, mnoho zákazníků neovlivní. (4, s. 63) 

Při výběru potravin a jiných potravinových výrobků je v současnosti kvalita velmi 

důležitým aspektem. (5, s. 31) 

 

Značka 

„Obchodní značka je název, podle něhož se rozeznává výrobek a jeho tvůrce nebo 

výrobce.“ 

Obchodní značka, která je uvedena na obalu, nemusí být vždy totožná se jménem firmy. 

Pokud firma produkuje různé druhy produktů, není možné, aby veškeré své produkty 

zahrnula pod jednu značku, proto využívá různých druhů značek. (4, s. 64) 

Značka je určitým způsobem propojenosti výrobku s firmou. Výrobek tak ztrácí 

anonymitu a získává určitou originalitu. Značka je také nositelem dlouhodobých 

zkušeností spotřebitelů s výrobkem, neboť jedním z předpokladů jejího fungování  

a úspěšnosti je dlouhodobé používání. Jejími základními funkcemi je identifikace 

produktů, jejich ochrana a komunikace se spotřebiteli. (6, s. 169) 

V oblasti marketingu se obvykle využívá termínu značka, ovšem současná česká 

legislativa ji zná pod pojmem ochranná známka. Každá ochranná známka je tedy 

značkou, však značka je ochrannou známkou pouze tehdy, je-li řádně zapsána do rejstříku 

ochranných známek. (6, s. 173) 

Podle řady výzkumů se velká část spotřebitelů při nákupu orientuje právě podle značek 

produktů. Dává také přednosti produktům od konkrétních výrobků nebo preferovaných 

značek. Z tohoto důvodu značka patří také k důležitým faktorům při nákupním 

rozhodování. (5, s. 34) 

 

Logo 

Logo je symbolem, který umožňuje zákazníkům identifikaci produktu a firmy, která jej 

produkuje. Je také důležitou součástí image firmy. K jeho návrhu je většinou zapotřebí 

profesionálního grafika, který učiní logo zajímavým a snadno zapamatovatelným.  

(4, s. 64) 
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Logo musí splňovat řadu požadavku, mělo by být jedinečné, jednoduché a dobře 

zapamatovatelné. Má také signální funkci, je důležitým prvkem pro komunikační aktivity 

a má i funkci informativní. Logo je součástí značky. (7, s. 49)  

 

Obal 

Obal je další důležitou složkou produktu a prvkem při tvorbě image firmy. Pro 

potenciálního zákazníka musí být obal atraktivní a konkurovat i jiným produktům, 

nabízeným na stejné pozici. (4, s. 65) 

Obaly lze rozlišovat přepravní, obchodní, servisní a spotřebitelské. Důležité jsou 

převážně obaly spotřebitelské, které mohou ovlivnit nákupní rozhodování o produktu. 

Obaly plní funkci technickou, marketingovou a společenskou. Jejich význam na 

spotřebitelských trzích roste přímo úměrně s rozšiřováním nabídky zboží. Pro svou 

důležitost bývá proto obal někdy označován jako 5. P marketingového mixu – 

packaging. (6, s. 176) 

Obal by měl vzbuzovat u zákazníků pozornost a vést tak i k neplánovaným nákupům. Měl 

by poskytovat informace o výrobku, jeho složení a vlastnostech. Obal může zákazníky  

o koupi přesvědčit, ale také je od ní odradit, proto by jeho význam na spotřebitelských 

trzích neměl být podceňován. (5, s. 37) 

 

Při marketingovém řízení se musí na produkt nahlížet nejen z pohledu jeho struktury, ale 

také z dynamického pohledu. V tržním prostředí prochází produkt za dobu své životnosti 

různými fázemi od jeho zavedení na trh až po stažení tohoto produktu z trhu.  

Dle Vysekalové (3, s. 110) je tato životnost obvykle rozdělována do čtyř fází:  

 Zavádění 

 Růst 

 Zralost (Nasycení, Dospělost) 

 Útlum (Úpadek) 

 

Jednotlivé fáze životního cyklu produktu jsou graficky znázorněny na obrázku č. 2.  
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Obr.  2 - Životní cyklus produktu (1, s. 105) 

Fáze zavádění – Tato fáze obvykle začíná okamžikem, kdy je produkt uveden na trh. 

Jako nový produkt na trhu, je pro zákazníky zatím neznámý, nemají s ním žádné 

zkušenosti, a proto jsou příjmy z jeho prodeje malé a zisk je nulový. Naopak se musejí 

vynakládat vysoké náklady na jeho propagaci. V tomto období se s produktem pojí také 

poměrně velká míra rizika, zda se na trhu uchytí. Tento nový produkt je potřeba neustále 

upravovat a odstraňovat nově zjištěné nedostatky a závady, také postupně dolaďovat 

technologii jeho výroby, spolupráci s dodavateli i s odběrateli. (1, s. 104) 

 

Fáze růstu – Tato fáze se vyznačuje růstem prodeje. Zákazníci zvyšují svůj zájem o 

produkt a tím dochází i ke zvyšování tržeb. Na trhu se také začínají objevovat 

konkurenční produkty, většinou za nižší cenu, jelikož konkurence už nemusí s produktem 

zákazníky seznamovat, ale přichází již na připravený trh. (1, s. 105) 

Růst prodeje je v tomto případě způsoben uspokojenými požadavky zákazníků, ze strany 

nového produktu. První kupující uskutečňují opakované nákupy a připojuje se k nim  

i velký počet nových zákazníků. Dochází také k rychlému šíření zpráv o tom, že se na 

trhu objevil nový dobrý produkt, prostřednictvím komunikace mezi spokojenými  

a potenciálními zákazníky. Výrobce postupně přichází s dalšími variantami, aby ovládl 

nové segmenty trhu, ale to samé dělá i konkurence a zvyšuje se tak možnost volby pro 

spotřebitele. Náklady na podporu prodeje jsou stále velmi vysoké, ale v poměru k obratu 

začínají klesat. (2, s. 155-156) 
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Fáze zralosti – Tato fáze má pro produkt i jeho výrobce rozhodující. Objem prodeje  

i tržby z něj se dostaly na maximum. Náklady na propagaci jsou minimální a snižují se  

i náklady na výrobu. Díky tomu a také stále početnější konkurenci, dodávající na trh 

plagiáty za nižší ceny, dochází ke zlevňování. Produkt se tak stává dostupnějším pro další 

segmenty trhu. (1, s. 105) 

Snižování cen je způsobeno také tím, že s přibližováním se bodu, když většina 

potenciálních zákazníků už tento produkt vyzkoušela, přestává obrat růst. V průběhu této 

fáze zůstává obrat téměř stejný, na výši, která odpovídá míře opětovných nákupů 

zákazníky, kteří byli s výrobkem doposud spokojeni. Fáze zralosti trvá obvykle znatelně 

déle než předchozí fáze. (2, s. 157-158) 

 

Fáze útlum (úpadku) – V této fázi začíná odbyt a prodej produktu klesat. Na trhu se 

začínají objevovat nové a mnohdy i lepší produkty, o které mají zákazníci větší zájem, 

proto investice do propagace již ztrácejí význam. V tuto chvíli by se stávající produkt měl 

začít z trhu stahovat a mělo by se přistoupit k zavádění produktu nového. Mezi původním 

a nově zavádějícím produktem by však měla fungovat návaznost. „Vše by totiž mělo 

fungovat jako nikdy nekončící proces několika produktů, nacházejících se v různých 

fázích životního cyklus.“ (1, s. 105) 

Tato fáze je způsobena především technickým vývojem, a to buď z důvodu přirozeného 

zastarání, kdy nové výrobky jsou pouze lepší, nebo umělým zastaráním, které se projeví 

obzvlášť rychle, neboť jsou vytvořeny substituty těchto výrobků. Tuto etapu lze 

charakterizovat výrazným poklesem prodeje a později i zastavením výroby. (2, s. 160) 

 

Každá z těchto fází má svá marketingová specifika, při nichž klade určité nároky a nabízí 

jisté možnosti. Od sebe se tyto fáze navzájem liší například objemem a strukturou 

potřebných nákladů, objemem a tempem růstu prodeje, dosahovaným ziskem i nutným 

využitím dalších nástrojů marketingového mixu. (1, s. 104) 

Vlivy jednotlivých fází životního cyklu na tyto ukazatele jsou znázorněny v tabulce č. 1 
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Tab. 1 - Ukazatele finanční situace ve fázích životního cyklu (vlastní zpracování dle (1)) 

FÁZE ŽIVOTNÍHO 

CYKLU 
Náklady 

Objem 

prodeje 
Tržby Zisk 

Zavádění 
Vysoké 

náklady  

Nízký objem 

prodeje 
Nízké tržby Nulový zisk 

Růst 
Náklady 

začínají 

klesat 

Objem 

prodeje se 

zvyšuje 

Tržby se 

zvyšují 

Začíná se 

vytvářet zisk 

Zralost 
Náklady jsou 

minimální 

Objem 

prodeje 

dosáhl 

maxima 

Maximální 

tržby 

Zisk se drží 

na stále výši 

Útlum 

Minimální, 

ale není třeba 

je nadále 

vynakládat 

Prodej začíná 

klesat 
Tržby klesají Zisk klesá 

 

2.2.2 Cena 

„Cenou se v marketingovém mixu rozumí to, co požadujeme za nabízený produkt.“ 

Nejčastěji se vyskytuje v podobě částky, určitého množství peněžních jednotek, případně 

objemu jiných produktů. Jelikož produkt představuje pro zákazníka určitou hodnotu, je 

potřebné pro jeho směnu sjednat protihodnotu. „Cena je také vyjádřením protihodnoty, 

za níž je prodávající ochoten produkt směnit.“ (1, s. 111) 

 

Cena je jediný prvek z marketingového mixu, který vytváří příjmy nezbytné pro firmu. 

Na rozdíl od ostatních prvků marketingového mixu, které prostředky pouze čerpají  

a spotřebovávají. (3, s. 160) 

 

I přesto, že je správné stanovení ceny jedním z nejdůležitějších a nejzávažnějších kroků 

v manažerském rozhodování, v mnoha případech se mu nevěnuje dostatečná pozornost. 
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Cenová politika se v praxi nerealizuje dobře především proto, že správné stanovení ceny 

znamená spojit racionální kalkulování se schopností dobře odhadnout budoucí chování 

zákazníků i konkurence. K chybám při její tvorbě dochází především proto, že podnik až 

přehnaně sleduje pouze své výrobní a provozní náklady a nereaguje dostatečně pružně  

a včas na změny, k nimž na trhu dochází. (1, s. 111) 

 

„Z hlediska marketingového řízení vyniká cena mimořádnou flexibilitou. Lze ji okamžitě 

změnit, stačí se doslova na místě operativně dohodnout se zákazníkem.“ (1, s. 111) 

 

Kotler ve své knize polemizuje o tom, jak vysokou cenu bychom měli za svůj výrobek 

požadovat. „Když chcete příliš málo, máte vysoké tržby, ale nízký zisk. Navíc přitahujete 

špatný typ zákazníků – ty, kteří přejdou kamkoli, jen aby ušetřili pár haléřů. Také 

přitahujete konkurenty, kteří se vašim cenám dokáží vyrovnat, nebo přijdou ještě 

s nižšími. A navíc budou zákazníci váš výrobek vnímat jako levný, tedy méně hodnotný. 

Když budete však chtít příliš mnoho, můžete přijít o tržby i o zákazníky.“ (8, s. 16) 

 

Standardním postupem při určování ceny je podle něj spočítat náklady a přidat k nim 

určitou přirážku. (8, s. 16) 

 

Základní způsoby stanovení ceny: (1, s. 111-112) 

 Nákladově orientovaná cena – Tento způsob patří mezi nejběžnější  

a nejpoužívanější. Je tomu tak, neboť postupy, které se používají, vynikají svou 

jednoduchostí a relativně snadnou dostupností podkladových údajů, potřebných 

pro výpočet ceny. Prostřednictvím kalkulací se zde stanovují náklady na výrobu 

a distribuci produktu.   

 

 Poptávkově orientovaná cena – Základem pro její stanovení je odhad objemu 

prodeje v závislosti na různé výše ceny a především toho, jaký vliv na velikost 

poptávky bude mít změna ceny.  

 

 Konkurenčně orientovaná cena – Na základě tohoto způsobu, se stanovení ceny 

odvíjí od srovnatelnosti produktů firmy s produkty konkurence. V závislosti  
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na existenci konkurenčních produktu se následně mohou určit konkurenční 

(srovnatelné) ceny.  

 

 Cena podle marketingových cílů firmy – Odvíjí se od toho, co chce firma  

na trhu dosáhnout a získat. V případě, že usiluje o maximalizaci objemu prodeje 

a podílu na trhu, bude nastavovat spíše nižší cenovou hladinu. V případě, že chce 

především maximalizovat zisk, stanoví naopak ceny co nejvyšší. Dalšími cíli firmy 

může být například likvidace konkurence, kdy se vlivem nízké ceny vyvolá tzv. 

cenová válka nebo posílení image firmy a jejích produktů, jejíž prestiž bude 

v tomto případě vyjadřovat i vysoká, prestižní cena. 

 

 Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem – Opírá se o znalost 

hodnoty, kterou produkt pro zákazníka představuje. Při určování této ceny se 

využívá výsledků marketingového výzkumu. Cena se potom stanovuje tak, aby 

odpovídala hodnotě, jakou má produkt pro zákazníka. Při tomto způsobu 

stanovení ceny dosahuje firma především spokojenosti svých zákazníků. 

 

Zda jsou cíle, které chce podnikatelský subjekt stanovenými cenami dosáhnout reálné, či 

nikoliv, závisí na faktorech konkrétního prostředí, ve kterém jeho aktivity probíhají.  

Mezi tyto faktory patří: (3, s. 162) 

Zákazník  

 jeho povědomí o firmě, zájem či nezájem o její produkty, komunikace s ním 

Produkt 

 zda je pro zákazníka zajímavý, vnímaná hodnota produktu, jedná-li se o nový či 

starý produkt, zda je odlišný od konkurenčních produktů a čím  

Výše nákladů 

 pokud jsou vysoké, nemůže firma vstupovat na trh s nízkými cenami 

Konkurence 

 ceny konkurenčních produktů 

Distributoři 

 požadovaný rabat 

Cenové zásahy vlády 
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 vládní cenová legislativa, regulované ceny, proplácení pojišťovnami 

 

2.2.3 Distribuce 

Distribuce v kontextu marketingového mixu představuje umístění produktu na trh. 

Zahrnuje soubor veškerých aktivit, v rámci kterých se produkt postupně dostává z místa 

svého vzniku až do místa určení, kde následně slouží ke spotřebě či užitku. (2, s. 201) 

 

Podniková distribuční politika představuje rozsáhlý komplex konkrétních opatření, která 

se týkají především přemisťování produktů od výrobce či dodavatele buď přímo, nebo 

prostřednictvím mezistupňů na místo určené spotřebitelem, nebo na místo, kde si 

spotřebitel může tento produkt bez problémů obstarat. (2, s. 201) 

 

Na průmyslových trzích se produkt přemisťuje přímo ke spotřebiteli či uživateli, buď 

na jejich adresu, nebo místo jimi určené.  

Na spotřebitelských trzích je cílem přemístění místo, kde si produkt potenciální 

zákazníci mohou sami zakoupit. (2, s. 201) 

 

V marketingovém pojetí je ovšem celý proces distribuce chápán daleko komplexněji, než 

pouze jako pohyb produktů z místa na místo. 

Distribuce zahrnuje následující kroky: (1, s. 111) 

 Fyzická distribuce 

 Změna vlastnických vztahů 

 Doprovodné a podpůrné činnosti  

 

Fyzická distribuce 

Zahrnuje přepravu zboží, skladování a řízení zásob tak, aby prodejci byli schopni 

uspokojit konkrétní požadavky poptávky. 

K efektivní distribuci se vyžívá distribučních cest, které představují spojení mezi 

výrobcem (dodavatelem) a spotřebitelem (odběratelem). Distribuční cesta, které je 

vhodná pro určitý produkt, nemusí být vhodná také pro produkt jiný, proto je nutné 

využívání rozdílných distribučních cest, podle konkrétních podmínek. (2, s. 202) 
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Z obecného hlediska lze distribuci dělit na distribuci přímou a nepřímou.  

Přímá distribuce – Je to nejjednodušší forma distribuce. Výrobce při ní prodává své 

produkty přímo konečnému spotřebiteli. Při této formě distribuce má výrobce přímý 

kontakt se zákazníkem, díky čemuž je schopen lépe rozpoznat jeho spokojenost, má 

kontrolu nad produktem po celou dobu průběhu jeho cesty ke spotřebiteli a také pro něj 

tato forma distribuce představuje nižší náklady. (1, s. 120-121) 

 

Konkrétní podoby přímé distribuce: (1, s. 120) 

 Prodej přímo na místě produkce 

 Prodej ve vlastních prodejnách 

 Prodej ve vlastních prodejních automatech 

 Prodej prostřednictvím internetu nebo katalogů 

 Prodej prostřednictvím vlastních osobních prodejců 

 

Nepřímá distribuce – Je formou distribuce, kdy se mezi výrobcem a konečným 

spotřebitelem vyskytuje jeden nebo více distribučních mezičlánků. Výrobce přenechává 

část činností, které s přemístěním produktů souvisejí, mezičlánkům. Ztrácí tím kontrolu 

nad zbožím, které za něj prodává někdo jiný. (2, s. 202) 

 

Nepřímé distribuční cesty jsou charakterizovány: (2, s. 203) 

 Typem distribučních mezičlánků 

 Počtem distribučních mezičlánků 

 Funkcemi, které při přemisťování zboží mezičlánky vykonávají 

 Činnostmi, na kterých se podílejí v rámci distribuční cesty 

 

Distribuční mezičlánky představují síť organizací a jednotlivců, prostřednictvím kterých 

jsou produkty přemisťovány od výrobce ke konečnému spotřebiteli. (2, s. 203) 

Na základě počtu mezičlánků je možné distribuci dělit na jednoúrovňovou nebo 

dvouúrovňovou. Jednoúrovňová distribuce se skládá z výrobce, jednoho 

zprostředkovatele (např. maloobchod) a konečného spotřebitele, zatímco dvouúrovňová 

distribuce zahrnuje výrobce, dva zprostředkovatele (např. maloobchod a velkoobchod) 

a konečného spotřebitele. (1, s. 121) 
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Změna vlastnických vztahů 

Dochází zde ke směně, která umožňuje kupujícím užívat předměty nebo služby, které 

potřebují k uspokojování svých potřeb. (1, s. 119) 

 

Doprovodné a podpůrné činnosti 

„Služby, poskytované zákazníkům představují soubor aktivit orientovaný na zákazníka, 

daný především povahou výrobku a typem zákazníka.“ 

Požadavky na tyto služby se liší, zda se jedná o zákazníky průmyslového nebo 

spotřebitelského trhu. (2, s. 217-218) 

Služby poskytované zákazníkům můžeme rozdělit na: (2, s. 218) 

 Předprodejní služby  

o jsou služby, které jsou poskytovány bezprostředně před uskutečněním 

transakce a vytvářejí příhodné prostředí pro skutečné poskytnutí konkrétní 

služby 

o patří sem poradenské služby, dokumentace informací o poskytovaných 

službách atd.   

 Prodejní služby 

o služby související s vlastním prodejem a přechodem užitku z výrobku od 

jeho výrobce k zákazníkovi 

o patří sem veškeré služby související s profesionálním vyřízením 

samotného prodeje a poskytnutí všech potřebných informací 

 Poprodejní služby 

o Soubor činností, které podporují výrobek při jeho používání a zabezpečují 

faktickou realizaci 

o Patří sem poskytování záručních lhůt, instalace výrobků, záruční  

a pozáruční opravy, dodání náhradních dílů, vyřizování stížností, 

reklamací, vyřízení vrácené výrobku 

 

2.2.4 Propagace 

Posledním prvkem marketingového mixu je propagace, která je také často označována 

jako marketingová komunikace. Prostřednictvím propagace podnik sděluje zákazníkům 
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a obchodním partnerům informace o svých produktech, jejich cenách a místech prodeje. 

(1, s. 129) 

 

Marketingovou komunikací je každá forma řízené komunikace, prostřednictvím které 

firma informuje, přesvědčuje nebo ovlivňuje spotřebitele, prostředníky i určité skupiny 

veřejnosti. „Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh, a to ve 

formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.“ (2, s. 222) 

 

Jedním z členění propagace je členění na nadlinkovou a podlinkovou. (1, s. 129) 

 Nadlinková propagace – nástroje této formy propagace jsou finančně náročné, 

neboť jsou zatíženy částkami, které se platí majitelům sdělovacích prostředků za 

poskytnutý prostor 

 Podlinková propagace – forma propagace, která se obejde bez tradičních 

sdělovacích prostředků, čímž také šetří výdaje za poskytování propagačního 

prostoru  

 

V dnešní době je stále více využíváno podlinkové propagace. Nástroji, které ho tohoto 

členění spadají a tvoří tak složky marketingové komunikace jsou: (2, s. 223) 

 Reklama 

 Podpora prodeje 

 Osobní prodej 

 Public relations 

 Přímý marketing 

 

2.2.4.1 Reklama 

Reklama je považována za nejstarší a jeden z nejznámějších nástrojů propagace. Je 

placenou, neosobní a jednosměrnou formou komunikace. Představuje účelově 

zpracované sdělení, které firma adresuje potenciálním i stávajícím zákazníkům 

prostřednictvím různých sdělovacích prostředků.  

Reklama se nejčastěji člení podle sdělovacích prostředků, ve kterých se vyskytuje. 

Hovoříme tedy o reklamě tiskové (inzeráty v novinách), rozhlasové, televizní, venkovní 
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(billboardy, reklamy na budovách, světelné vitríny na zastávkách hromadné dopravy) atd. 

(1, s. 130) 

 

Cílem reklamy je udržet své stávající zákazníky a získat také nové. Má veřejný charakter 

a veřejnost je seznámena s tím, že se jedná o reklamu. Lze ji využít jak při zavádění 

nového produktu, informování o prodejních akcích nebo oživení prodeje, tak jako 

prostředek při vytváření image firmy nebo značky. (3, s. 192) 

 

2.2.4.2 Podpora prodeje 

Podporu prodeje lze chápat jako soubor komunikačních aktivit, jejichž cílem je zvýšit 

prodej. Vzhledem k tomu, že je tento nástroj finančně náročný, lze jej používat jen 

krátkodobě. Podpora prodeje se zaměřuje jak na zákazníky, tak na zprostředkovatele.  

(1, s. 130-131) 

 

Podporou prodeje zaměřenou na zákazníky, se rozumí skupina nástrojů, využívající 

snahu spotřebitele o získání výhody při koupi. Jde například o slevy z ceny, zvýhodněná 

balení, prémie, spotřebitelské soutěže, vzorky zdarma, předváděcí akce, ochutnávky atd. 

Při zaměření se na zprostředkovatele z pohledu nástrojů podpory prodeje, jde 

především o proškolování, prodejní soutěže, pracovní schůzky, peněžité odměny atd.  

(1, s. 130-131), (2, s. 231-232) 

 

Ve vztahu k životnímu cyklu produktu, se podpora prodeje používá zpravidla ve fázi 

zavádění nebo naopak ve fázi úpadku. V případě, že se jedná o novinku, chtějí firmy 

zákazníky nalákat, aby produkt vyzkoušely a začali si jej kupovat. Ve fázi úpadku se 

firmy zase potřebují produktu zbavit, aby měli místo pro novou kolekci, proto výrazně 

snižují ceny. (1, s. 130-131) 

 

2.2.4.3 Osobní prodej 

Osobní prodej zahrnuje komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím a je uskutečňován 

jak při bezprostředním osobním kontaktu, tak prostřednictvím telekomunikačních  

a informačních technologií. Význam má především u prodeje výrobků, u nichž je potřeba 
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podrobnější vysvětlení jejich funkcí, způsobů používání, instalace, ovládání atd. (2, s. 

233) 

 

Důležitou roli při osobním prodeji hraje osobnost prodejce. Záleží zde na míře jeho 

profesionality, znalosti nabízeného produktu, chování a vystupování, znalosti 

psychologického působení na zákazníky a důvěryhodném vzhledu. (1, s. 133) 

 

Samostatným prvkem v této oblasti je přímý prodej. Je definován jako „marketing 

spotřebního zboží a služeb přímo u spotřebitele nebo u jiných osob, v domácnostech, na 

pracovišti spotřebitelů a na jiných místech než ve stálých obchodních provozovnách, 

mimo obchodní sítě, obvykle za pomoci vysvětlení a předvedení zboží nebo služeb přímým 

prodejcem.“ (2, s. 233) 

 

2.2.4.4 Public relations 

„Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména firmy, vytváření 

pozitivních vztahů a komunikace s veřejností.“ (1, s. 131) 

Jednou ze základních činností public relations je pořádání tiskových konferencí a práce 

s novináři. (1, s. 132) 

 

Mezi další hlavní prostředky práce s veřejností dle Vysekalové (3, s. 194) patří:  

1. prostředky individuálního působení (dárkové a upomínkové předměty, 

charitativní dary, osobní vystoupení)  

2. prostředky skupinového působení (výroční zprávy, publikace, semináře) 

3. prostředky press relations (tiskové konference, články v tisku) 

4. lobbying (prosazování zájmů prostřednictvím vlivných jednotlivců nebo skupin) 

 

Public relations lze členit dle prostředí, ve kterém komunikuje (1, s. 131-132) 

Komunikace s vnitřním prostředím – Firma působí na své zaměstnance a snaží se 

vytvořit jejich kladný vztah k ní. Usiluje o to, aby se ztotožňovali s jejími zájmy a šířili 

pozitivní mínění o této firmě, ať už v práci, v soukromí, nebo na veřejnosti. 

Komunikace s vnějším prostředím – Firma se usiluje o budování dobrých vztahů se 

svým okolím. 
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2.2.4.5 Přímý marketing 

Přímý marketing v sobě zahrnuje veškeré aktivity, které vytvářejí přímý kontakt s cílovou 

skupinou. V rámci propagace se používá především proto, že prostřednictvím přímého 

marketingu lze lépe zacílit konkrétní segment potenciálních zákazníků, kterým je nabídka 

firmy určena. (2, s. 239) 

 

Je založen na budování trvalého vztahu se zákazníkem. Informace, dokumentující průběh 

komunikace se stávajícími či potenciálními zákazníky jsou shromažďovány v databázích, 

které si firma může vytvářet sama, případně jejich tvorbou pověřit specializovanou firmu. 

(3, s. 194) 

 

Hlavními formami přímého marketingu jsou především: (2, s. 240) 

 katalogový prodej 

 zásilkový prodej 

 telemarketing 

 teleshopping 

 televizní, rozhlasová a tisková reklama 

 formy přímého marketingu využívající Internet 

 

2.3 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí firmy tvoří všechny faktory, kterými je podnik ovlivňován. Tyto 

faktory jsou častokrát vzájemně závislé, kladou vysoké nároky na marketingové 

pracovníky a jsou charakteristické především vysokým stupněm nejistoty a vysokou 

dynamičností, co se týče jejich vývoje.  

Zahrnuje jak faktory, které firma částečně ovlivnit může, tak faktory, na které nemá téměř 

žádný vliv. S ohledem na toto tvrzení, ovlivnitelných a neovlivnitelných faktorů, lze 

marketingové prostředí rozdělit na mikroprostředí a makroprostředí. (2, s. 81) 

 

2.3.1 Marketingová situační analýza 

Situační analýza zkoumá jednotlivé složky vnějšího prostředí, ve kterém společnost 

provozuje svou podnikatelskou činnost a jehož vlivy a faktory na ni působí a jednotlivé 

složky vnitřního prostředí, které ovlivňují chod celé společnosti. Ohodnocuje zkrátka 
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všechny faktory, u nichž se předpokládá, že budou mít vliv na volbu cílů a strategií 

společnosti. Na základě těchto zjištění je společnost schopná rozhodovat o možných 

příležitostech do budoucnosti, dle svých zdrojů, možností a schopností. (27) 

 

2.3.2 Mikroprostředí 

Do vnitřního marketingového prostředí se řadí samotná firma, její zaměstnanci, 

zákazníci, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, veřejnost a konkurence. Tito 

členové mikroprostředí činnost firmy značně ovlivňují, podnik je na nich závislý, ale také 

je sám může ovlivnit, například výběrem jiných dodavatelů, uzavřením spolupráce 

s konkurencí, komunikací se zákazníky prostřednictvím reklamních kampaní nebo 

s veřejností za pomoci public relations. (1, s. 45) 

 

2.3.2.1 Analýza mikroprostředí 

K posouzení aktuální situace mikroprostředí, jeho úrovně a kvality, slouží analýza silných 

a slabých stránek a příležitostí a hrozeb – SWOT analýza. Díky této analýze může firma 

vyhodnotit své přednosti a nedostatky ve všech faktorech mikroprostředí. (1, s. 46) 

 

Písmena v názvu analýzy – SWOT, značí jednotlivé oblasti společnosti, které se této 

analýze podrobují. (9, s. 45-46) 

 S – strenghts (silné stránky) 

 W – weakness (slabé stránky) 

 O – opportunities (příležitosti) 

 T – threats (hrozby) 

 

Tato analýza slouží k základnímu posouzení současného stavu společnosti. Posuzuje 

základní faktory, které působí na efektivnost marketingových aktivit a ovlivňují dosažení 

stanovených cílů. (9, s. 45-46) 

 

SWOT analýza je tzv. celkovou analýzou vnitřních a vnějších faktorů, které  

se společnosti přímo týkají a ovlivňují ji. Jejím účelem je posoudit vnitřní předpoklady 

společnosti k uskutečnění určitého plánu a současně posoudit také vnější příležitosti  

a případná rizika. (10, s. 50) 
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Tato analýza má dvě části: část SW, která obsahuje silné a slabé stránky společnosti  

a OT, jež zahrnuje příležitosti a hrozby. První část analýzy popisuje vnitropodnikové 

faktory, zatímco část druhá popisuje ty, které na ni působí z vnější. (11, s. 188-189) 

Manažer každé společnosti by při zpracovávání SWOT analýzy měl začínat shrnutím 

příležitostí a hrozeb. Očekává se, že každý marketingový plán bude obsahovat minimálně 

pět významných příležitostí, které povedou především k vysoké návratnosti. Stejně tak 

by se mělo předpovědět a dostatečně definovat pět závažným problémů, které by 

společnost mohly v budoucnu ohrožovat. Předejde se tak případným neočekávaným 

problémům, jež mohou nastat.  

Z takto vytvořených seznamů příležitostí a hrozeb je pak snazší definovat silné a slabé 

stránky společnosti, kterým by se měla věnovat větší pozornost. (11, s. 188-189)  

 

Tab. 2 - Grafické znázornění SWOT analýzy (vlastní zpracování dle (9)) 

 
pomocné faktory 

při dosažení cíle 

škodlivé faktory při 

dosažení cíle 

vnitřní faktory 
SILNÉ STRÁNKY 

(S - strenghts) 

SLABÉ STRÁNKY 

(W – weakness) 

vnější faktory 
PŘÍLEŽITOSTI 

(O – opportunities) 

HROZBY 

(T – threats) 

 

2.3.3 Makroprostředí 

Makroprostředí firmy se skládá z faktorů, které ovlivňují firmu zvenčí. Tyto faktory 

působí na všechny její činnosti, firma na ně nemá prakticky žádný vliv a může je spíše 

jen brát na vědomí, snažit se o nich vědět co nejdříve a co nejrychleji na ně svými 

aktivitami reagovat. (1, s. 47) 

 

Širší okolí firmy vytváří prostor, v němž znalost a respektování existujících faktorů 

makroprostředí, může pro firmu znamenat řadu podnikatelských příležitostí a jejich 
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dodržováním firma eliminuje počet rizikových situací, s nimiž se setkává a jež musí řešit. 

(2, s. 84) 

 

2.3.3.1 Analýza makroprostředí 

Faktory, ovlivňující makroprostředí firmy se nejčastěji analyzují analýzou STEP (E), 

v níž jsou obsaženy faktory: (2, s. 84) 

 

 S – sociální 

 T – technické a technologické  

 E – ekonomické 

 P – politicko-legislativní  

k nimž se přiřazují ještě faktory přírodní a ekologické (E). 

 

Sociální faktory – Zahrnují dále faktory demografické a kulturní. Demografické 

faktory charakterizují obyvatelstvo jako celek. Ukazují jejich počet, hustotu osídlení, věk, 

pohlaví, zaměstnání a další aspekty. Kulturní faktory naopak zahrnují soubor hodnot, idejí 

a postojů určité skupiny lidí, které jsou generačně předávány. (2, s. 84) 

 

Technické a technologické faktory – Zahrnují stále se zrychlující tempo inovací, 

zkracování inovačního cyklu, životnost produktu, dostupnost dopravní infrastruktury, 

technologickou úroveň výrobních zařízení nebo také dostupnost internetu  

a komunikačního spojení. (1, s. 47) 

 

Ekonomické faktory – Obsahují především faktory takové, které ovlivňují kupní sílu 

spotřebitelů a strukturu jejich výdajů. Zohledňují se především skutečné příjmy 

obyvatelstva, úroveň cen, výše úspor a spotřebitelům poskytnutých úvěrů, které vytvářejí 

komplexní obraz o celkové kupní síle obyvatelstva. (2, s. 85) 

 

Politicko-legislativní faktory – Situaci na trhu mohou značně ovlivnit také vnitrostátní 

a mezinárodní politická situace, ale také legislativa, která vytváří podmínky pro 

podnikání a vydává zákonné normy pro jeho ochranu. Dále se zohledňují také ochrana 



  

32 
 

spotřebitele a zájmy společnosti. Proto stát schvaluje růžná opatření, která chrání jeho 

zdraví, životní prostředí a vlastnictví. (2, s. 86) 

 

Přírodní a ekologické faktory – Mezi tyto faktory patří klimatické a geografické 

podmínky, otázky surovinového bohatství, ekologické problémy, jakými jsou znečištění 

vodních toků, jezer i moří, dále znečištění ovzduší, těžba surovin, devastace životního 

prostředí nebo rostoucí náklady na energii. (1, s. 47) 

 

2.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil je metodou hodnotící odvětví a jeho rizika. Jak 

z názvu již vyplývá, tato metoda pracuje s pěti prvky. Je založena na prognózování vývoje 

konkurenční situace ve zkoumaném odvětví na základě odhadovaného chování pěti 

prvků, působících na trhu a potenciálních rizik hrozících z jejich strany. (34) 

Těmito prvky jsou: (34) 

 Stávající konkurence 

 Potenciální konkurence 

 Dodavatelé 

 Odběratelé (Zákazníci) 

 Substituty 

 

Stávající konkurence - Zde se bere v potaz to, jaká je konkurenční síla stávající 

konkurence, jak dokáže konkrétní subjekt ovlivnit případně ohrozit, ale také to, zda a 

jakou má tento subjekt konkurenční výhodu a jestli ji dokáže správně využít. 

Potenciální konkurence – Zvažuje se možnost vstupu na trh nového konkurenta, který 

dokáže ovlivnit ceny produktů a následně také tržby podnikatelského subjektu, případně 

zda je taková možnost vůbec reálná.      

Dodavatelé - V případě dodavatelů je rozhodující jejich síla ve vztahu k podnikatelskému 

subjektu, zda a jak dokáží ovlivnit ceny a nabízené množství produktů. 

Odběratelé - U odběratelů se jedná především o jejich sílu v ovlivňování ceny, často je 

tak činěno formou vyjednávání o ceně. 

Substituty - Zjišťuje se existence substitutů jako potenciálních hrozeb, které by mohly 

částečně nebo úplně nahradit dané produkty. (34) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 

V této kapitole jsou na základě teoretických východisek z předchozí kapitoly zpracovány 

jednotlivé analýzy potřebné ke zjištění současného stavu společnosti Hamé. Je zde 

zpracována analýza současného marketingového mixu, Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Na základě 

výsledků z těchto analýz budou v kapitole s názvem Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů 

řešení navrženy návrhy a doporučení na zlepšení této situace a marketingového mixu 

celkově.   

 

3.1 O společnosti Hamé s.r.o. 

Obchodní firma: Hamé s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 17. prosince 2007 

Adresa: 

Na Dráhách 814 

686 04 Kunovice 

Česká republika (12) 

 

Předmět podnikání: výroba a prodej trvanlivých a chlazených potravin, řeznictví  

a uzenářství 

Obchodní korporace se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Společnost Hamé s.r.o. je největším výrobcem chlazených a trvanlivých potravin v České 

republice a jednou z největších potravinářských firem svého druhu i ve střední Evropě. 

Tradice této společnosti sahá až k 20. létům minulého století. V současnosti společnost 

zaměstnává zhruba 2400 zaměstnanců. 

Působení společnosti Hamé již dávno přerostlo hranice České republiky, kořeny 

společnosti však i nadále zůstávají v Česku. Společnost odebírá od českých farmářů, 

produkuje české produkty a zaměstnává české zaměstnance. 

Disponuje také řadou podnikových prodejen. Prodejny jsou situovány u jednotlivých 

výrobních závodů společnosti Hamé v Babicích, Podivíně, Bzenci, Mařaticích  

a pobočka Fruta Kunovice. (12), (13) 
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Společnost Hamé je řídící osobou následujícího koncernu: 

 FRUTA Podivín a.s. 

 Slovácká Fruta, a.s. 

 OTMA – Sloko, s.r.o. 

 PIKA, a.s. 

 BAPA s.r.o. 

 HAMÉ Slovakia, spol. s.r.o.  

 DOMA Prešov s.r.o. 

 HAME HUNGÁRIA Kft.    

 ZAO HAME FOODS 

 TOV HAME UK TRADE 

 OOO HAME Trade 

 HAME ROMANIA S.R.L. 

 FOODS TRADING AGENCY S.R.L. (13) 

 

Společnost každým rokem investuje milionové částky na modernizace stávajících 

provozů. Díky těmto inovacím dochází k neustálé obnově a možnostem rozšiřování 

portfolia produktů. Tyto produkty jsou často oceňovány na potravinářských veletrzích 

nejen u nás, ale i ve světě. 

Společnost je držitelem čtyř hlavních certifikací (certifikace CZ, certifikace HACCP, 

certifikace IFS a USA certifikace) a získala také řadu ocenění. Mezi nejaktuálnější patří 

například ocenění Česká chuťovka a dětská chuťovka 2017, superbrands 2017 nebo 

obsazení 7. místa v žebříčku nejobdivovanějších firem v roce 2017.  (13) 

 

3.2 Historie společnosti a obchodní značky 

Začátky společnosti Hamé sahají až do roku 1922, kdy v Babicích huštěnovický 

živnostník zřídil konzervárenskou dílnu, ve které vyráběl kromě ovocných marmelád, 

povidel a šťáv i lihoviny. V roce 1933 výrobní dílnu získala brněnská společnost 

Biochema, která do Babic přinesla i obchodní označení Hamé. Následně byla společnost 

Biochema transformována do národního podniku, který byl již přímým předchůdcem 

současné společnosti Hamé s.r.o., jak je v dnešní době známá. 
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Po vzniku Československé republiky společnost Biochema, jako významný tuzemský 

konzervárenský výrobce, získala obchodní kontakty i do zahraničí a začala své výrobky 

vyvážet i na tak netradiční trhy, jakými byla Velká Británie a především Irsko. V této 

době začala společnost hledat pro své ovocné šťávy, kečupy a marmelády obchodní 

označení, které by prezentovalo zákazníkům v Irsku její výrobky jako kvalitní, přírodní, 

zdravé a plné síly. Volba padla právě na označení Hamé. Toto označení vzniklo současně 

s logem červeného medvěda ve žlutém poli. Exportní úspěchy obchodní značky Hamé s 

logem medvěda zákonitě přivedly výrobce k jejímu zavedení i v místě vzniku, v České 

republice, kde rychle získala velkou oblibu. 

Samotná společnost Hamé, s.r.o., jak je známá dnes, vznikla v roce 2007 jako původní 

společnost Nordic Food, s.r.o., postupných odkoupením společnosti OTOMAC, a.s.  

a sloučením s Hamé, a.s. a s.r.o. V pozdějších letech společnost převzala také zanikající 

společnosti HM LEASING, spol. s r.o. a MADOMITEL, s.r.o.  

Díky stálému růstu, rozšiřování exportních teritorií i diverzifikaci výrobního portfolia, 

které v současnosti již zdaleka netvoří jen paštiky či masové konzervy, se z Hamé, 

původně malé konzervárenské dílny, postupně stala potravinářská firma nejen českého, 

ale středoevropského významu s pobočkami a výrobními závody hned v několika státech. 

Této změněné pozici společnosti Hamé odpovídala i změna tradičního firemního loga 

s medvědem na nové modernější logo dnešní společnosti Hamé. 

V roce 2016 se pak společnost Hamé stala součástí norské skupiny Orkla, předního 

dodavatele značkového spotřebního zboží v oblasti potravin a ingrediencí v pekárenství 

ve Skandinávii, v Pobaltí, na vybraných trzích střední Evropy a v Indii. (12), (13) 

 

3.3 Analýza stávajícího marketingového mixu 

Marketingový mix se skládá z několika nástrojů. V rámci této analýzy stávajícího 

marketingového mixu, budou jednotlivé nástroje marketingového mixu společnosti 

Hamé, s.r.o. podrobně rozebrány a analyzovány. 

 

3.3.1 Produkt 

Společnost Hamé je ve svém oboru, tedy v poskytování chlazených a trvanlivých 

potravin, největší společností na našem trhu a výborné postavení se svými výrobky má 

také na trzích zahraničních. Vzhledem k širokému sortimentu poskytovaných výrobků se 
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tato značka stala stálicí v mnoha domácnostech s odlišnými požadavky. Sortiment 

nabízených produktů se s postupem času stále obnovuje, aktualizuje a přibývají zde stále 

nové produkty, produktové řady, či značky spadající pod tuto společnost, čímž sortiment 

výrobků, jež tato společnost nabízí, dosahuje v dnešní době téměř 2000. 

 

Kategorie produktů, z nichž se sortiment společnosti Hamé aktuálně skládá, obsahují: 

 Masové výrobky sterilované (paštiky, masové konzervy, hotová jídla, cestovní 

občerstvení) 

 Zeleninové výrobky sterilované (zavařeniny) 

 Kečupy, rajčatové protlaky, kečupové a ochucovací omáčky 

 Chlazený sortiment (hotová jídla, polévky, lahůdkové saláty, pomazánky, 

bagety, sendviče, majonézy, tatarky, dressingy) 

 Kojenecká strava (ovocná i maso-zeleninová) 

 Sladká produkce (džemy, ovocné směsi, povidla, kompoty, slazené ovoce)  (14) 

Společnost ve svém sortimentu nabízí jak produkty vlastní výroby, tak produkty importní, 

které sama nevyrábí, pouze distribuuje. Mezi tyto produkty patří zejména kompoty 

z tropického ovoce, sterilovaná zelenina, cukrovinky, rybí konzervy, houby, olivové 

oleje a další. Kromě již hotových výrobků dováží společnost ze zahraničí také suroviny, 

které jsou momentálně v požadovaném množství, kvalitě a za rozumnou cenu těžko 

dostupné na území České republiky. 

 

3.3.1.1 Značka 

Produkty tvořící celkový sortiment společnosti, jsou poskytovány prostřednictvím 

jednotlivých značek, spadajících pod označení Hamé, s.r.o. Jednotlivé značky mají různá 

specifika a uspokojují různé segmenty zákazníků. Nabízejí produkty a produktové řady 

určené například pro nejmenší, které splňují nejpřísnější podmínky kvality, dále balené 

svačiny pro rychlé utišení hladu na cestách, ve škole či práci, hotová jídla bez nutnosti 

přípravy nebo naopak ingredience na vaření. Jejich sortiment je tedy vystavěn tak, aby si 

vybral téměř každý. Společnost se do svého výrobního programu snaží zahrnovat stále 

nové značky a produktové řady do již existujících značek tak, aby oslovila co nejširší 

okruh stálých ale také potencionálních zákazníků. Jednotlivé značky, včetně ukázek jejich 

loga (obrázky č. 3 – č. 13) budou v následujícím textu podrobně popsány. 
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Hamé 

Zastřešující a nejdůležitější značkou společnosti je samotná značka nesoucí jejich jméno 

– Hamé. Pod touto značkou společnost nabízí širokou škálu produktů od hotových jídel, 

masových a rybích konzerv, paštik, pomazánek, kečupů a zavařenin, až po sladkou 

produkci, například v podobě džemů, povidel nebo kompotů.  

Džemy jsou nabízeny v běžné formě pod značkou Hamé, ale také ve verzi s označením 

Extra jam, které obsahují vysoký podíl ovoce pro ty zákazníky, kteří si potrpí na vyšší 

kvalitu. Společností Hamé jsou Extra jamy a řada produktů Hot fruits nabízeny pod 

označením Hamé Sweet. Z ostatního sortimentu sladké produkce značky Hamé jsou 

k dispozici kompoty, povidla, ovocné směsi a ovocné pyré řady Easy fruit.  

Dalším výrazným produktem této značky jsou paštiky. Tyto paštiky jsou opět nabízeny 

v různých provedeních, obalech či řadách. Jsou vyráběny podle tradičních receptur  

a z pečlivě vybraných surovin. Pro náročnější zákazníky je opět k dispozici řada 

kvalitních výrobků s obsahem 70-90% masa a označením Vysoká kvalita. 

Rybí konzervy společnost Hamé nabízí pod označením Hamé Ocean. Jedná se  

o konzervované rybičky a jiné mořské produkty. V nabídce jsou k dispozici tuňák, 

sardinky, filety ze sleďů, uzené šproty, baltické rybičky a tresčí játra. Značka Hamé 

Ocean je importní značkou společnosti Hamé. Suroviny, z nichž jsou produkty této 

značky vyráběny, jsou dováženy z různých zemí. Sardinky jsou například dováženy 

z Maroka, uzené šproty a baltické rybičky z Lotyšska a tresčí játra až ze 

vzdáleného Islandu. Při vývoji výrobků značky Hamé Ocean využila společnost bohaté 

zkušenosti norských majitelů společnosti, v jejichž zemi je rybolov a výroba rybích 

výrobků významným odvětvím.  

Širokou nabídku hotových jídel společnost nabízí pod označením Hamé Life Style. Na 

výrobě a distribuci těchto hotových jídel se podílí také společnost BAPA, která je součástí 

skupiny Hamé. (13) 

 

Obr.  3 - Logo značky Hamé (13) 
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Obr.  4 - Loga značek Hamé Sweet, Hamé Ocean a Hamé Life style (13) 

Májka 

Další neméně důležitou, velmi známou a téměř ikonickou značkou společnosti Hamé je 

prémiová značka paštik Májka. 

Tato značka garantuje skvělou chuť, kvalitu a čerstvost a vytváří dnes již téměř 

synonymum ke slovu paštika. 

Paštiky Májka je momentálně možné zakoupit ve více než 20 různých velikostech, 

příchutích i obalech, jak ve verzi trvanlivé, tak chlazené. Nová řada těchto chlazených 

paštik zahrnuje 7 dalších originálních příchutí. 

Značka Májka vznikla v roce 1965, registrovaná pod společností Hamé je od roku 1995 

a podle meziročních průzkumů společnosti ji zná 99,8 % Čechů, tudíž jen velmi malé 

procento a to 0,2 % populace tuto značku nezná. Dále ji podle tohoto průzkumu 

minimálně občas konzumuje téměř 90 % dotázaných. Každý rok opustí výrobní závody 

v Babicích a Kunovicích více než 40 milionů kusů paštik Májka, tedy více než 100 000 

kusů denně. (13) 

 

Obr.  5 - Logo značky Májka (13) 

Otma a Otma Gurmán 

Značky Otma a Otma gurmán jsou v dnešní době prémiovými značkami, pod jejichž 

jménem společnost Hamé produkuje kečupy, hotové omáčky, dále přílohové grilovací 

omáčky, rajčatové protlaky pyré a luštěniny. 

První zmínky o této značce sahají až do roku 1938. Tehdy byla jako továrna na výrobu 

ovocných a zeleninových konzerv založena a pojmenována Otakarem Machálkem 

v Mařaticích u Uherského Hradiště, podle počátečních písmen jeho jména. V roce 1999 
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tuto výrobnu odkoupila společnost Hamé a od té doby patří výrobky značky Otma k jejím 

základním produktům. 

Nejoblíbenějším produktem značek Otma a Otma Gurmán jsou jednoznačně kečupy. Ty 

jsou vyráběny z kvalitních a správně uzrálých rajčat, která jsou zpracována ihned po 

sklizni a následně smíchána s dalšími surovinami dle tajných receptur společnosti, 

přizpůsobených chutím českých a slovenských zákazníků.  

Kečupy značky Otma Gurmán zahrnují kečupy nejvyšší kvality s vysokým obsahem 

podílu rajčat, bez konzervačních látek a snadným dávkováním. Tyto kečupy v provedení 

ve skle jsou k dostání také v bio verzi či verzi slazené stévií. (15) 

 

 

 Obr.  6 - Loga značek Otma a Otma Gurmán (13)  

 

Znojmia 

Značka Znojmia nabízí kvalitní sterilovanou jednodruhovou zeleninu a sterilované 

zeleninové směsi. Typickým produktem spadajícím pod tuto značku jsou nakládané 

znojemské okurky. Originální receptura těchto sladkokyselých okurek, které jsou 

oblíbené nejen u nás v České republice, ale také v zahraničí, byla vyvinuta v průběhu 20. 

století. Výrobní závod v Bzenci, kde se tyto okurky vyrábí, patří do skupiny Hamé od 

roku 1998, ovšem společnost Hamé je pod značkou Znojmia vyrábí až od roku 2003, kdy 

se jí podařilo získat ochrannou známku Znojmia po krachujících závodech ve Znojmě. 

Ročně se zde vyrobí zhruba 30 000 tun sterilované zeleniny a v sezóně je tento závod 

schopen vyprodukovat více než 13 milionů sklenic sterilovaných okurek, přičemž se zde 

denně zpracuje kolem 110 000 kg čerstvých okurek. Ty jsou k sehnání v různých 

velikostech, provedení (v celku, řezech či krájené na kostky), nebo také v pikantní 

variantě s feferonkami.  
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V dnešní době má však značka Znojmia již daleko více úspěšných produktů, mezi které 

patří sterilované zelí, hrášek, kukuřice, beraní rohy, zeleninové lečo, saláty, tradiční 

zeleninové směsi Moravanka a Kunovjanka a další. 

Značka Znojmia garantuje kvalitní výběrovou zeleninu. Aby byla kvalita zaručena  

a zelenina si tak udržela svůj vysoký standard, dodavatelé jednotlivých surovin musí 

splňovat nejpřísnější kritéria kvality. Na kvalitu se nezapomíná ani ve výrobě. Jednotlivé 

zeleninové složky jsou pečlivě a šetrně zpracovávány, což je nutností pro zachování 

kvality jednotlivých výrobků. Při výrobě těchto výrobků je také nutnost občasného 

zamrazení či tepelného opracování některých druhů zeleniny, které jsou pouze sezonní  

a zaručí se tak její zachování do další sezóny. (16) 

 

 

Obr.  7 - Logo značky Znojmia (13) 

Veselá Pastýřka 

Značka Veselá Pastýřka patří mezi tradiční značky společnosti Hamé, která je na trhu již 

od roku 1997. Pod společnost Hamé patří od roku 2002. 

Pod jménem této značky jsou produkovány chlazené paštiky. Ty jsou vyráběny 

z kvalitních a čerstvých surovin. Díky šetrnému způsobu výroby, kdy se paštiky ošetřují 

při teplotách pod 100°C, si tak lépe uchovávají svou výraznou chuť a vůni. 

Klasická řada těchto paštik je nabízena v plastových vaničkách o obsahu 150 g, kde si 

zákazník může vybrat z řady nabízených příchutí, například Provensálská paštika, 

Čertovská směs na topinky, Paštika s česnekem, Paštika kachní na víně, Paštika se 

zvěřinou a další. 

Nová řada těchto paštik Od Mistra řezníka nabízí menší balený plastových vaniček  

o obsahu 90 g. Řada je inspirována tradičními a originálními řeznickými recepturami  

a nabízí příchutě jako Paštika s loveckým salámem či brusinkami. Značka Veselá 

Pastýřka zaštiťuje také paštiky ve skle s hrubší texturou a obsahem 160 g. (13) 
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Obr.  8 - Logo značky Veselá pastýřka (13) 

Hamánek 

Mezi výrobky, které mají úspěch nejen u nás, ale i v zahraničí, patří také kojenecká výživa 

značky Hamánek. Tato značka navazuje na dlouhou tradici výroby příkrmů pod značkou 

Hamé a postupem času se stala nejoblíbenější a nejvyhledávanější ovocnou kojeneckou 

stravou na českém trhu. První ovocné druhy kojeneckých výživ v provedené s jablky, 

jahodami, meruňkami a s broskví, byly na trh uvedeny v roce 1998. Postupem času byl 

sortiment ovocných výživ rozšířen o další příchutě, ale také o ovocné nápoje a zeleninové 

a masozeleninové příkrmy. Tento sortiment se stále rozšiřuje a doplňuje o nejnovější 

trendy v kojenecké výživě. V dnešní době je pod touto značkou tedy nabízena velká škála 

produktů kojenecké výživy, jejíž počet čítá až 85 druhů. (17) 

 

 

Obr.  9 - Logo značky Hamánek (13) 

EasySandwich 

Značka EasySandwich je jednou z nejnovějších značek společnosti Hamé. Je to řada 

chlazených či trvanlivých pomazánek vytvořena především pro zákazníky vyznávající 

zdravý životní styl.  

Trvanlivá řada pomazánek nabízí rybí pomazánky ve variantách tuňák, makrela  

a sardinky. Chlazené pomazánky jsou vyráběny pod označením EasySandwich Natura. 

Jsou to lehké zeleninové pomazánky vhodné především pro vegetariány. Tyto pomazánky 

jsou vyrobeny z luštěnin, s vysokým podílem fazolí a sóji. K dostání jsou ve variantách 

příchutí toskánská, brazilská, tataráček, mexická a indická.  

Všechny tyto pomazánky jsou vyrobeny bez palmového oleje, majonézy a rybí 

pomazánky jsou svým složením vhodné také pro bezlepkovou dietu. (18) 
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Obr.  10 - Logo značky EasySandwich (13) 

Simply Fresh 

Značka Simply Fresh nabízí široký sortiment balených baget, sendvičů, wrapů a tortil 

určených k okamžité spotřebě. V sortimentu této značky je k dostání například sýrová 

bageta, sendvič s kuřetem a se slaninou, tuňákem a vejci a mnoho dalších variací. 

Značka spadá pod společnost BAPA, s.r.o., která je součástí skupiny Hamé. (13) 

 

 

Obr.  11 - Logo značky Simply Fresh (13) 

Vasco da Gama 

Značka společnosti Hamé Vasco da Gama, je jednou ze značek, skrze které společnost 

nabízí importní produkty ze surovin z celého světa. Produkty nesou měřítko nejvyšší 

kvality a chuti cizích zemí. Jsou nabízeny v několika sortimentních řadách, mezi nimiž 

mohou zákazníci najít ovocné kompoty, rybí konzervy, přílohové omáčky, balsamikové 

krémy a dýňový a olivový olej. (13) 

 

 

Obr.  12 - Logo značky Vasco da Gama (13) 
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Apetit 

Značka Apetit je značkou společnosti Hamé od roku 2010. Pod touto značkou jsou 

nabízena chlazená hotová jídla a chlazené polévky s vynikající domácí chutí. Mezi 

polévkami si zákazníci mohou vybrat z nejtypičtějších polévek jako fazolová nebo 

čočková s párkem, kyselice s klobáskou, boršč, kulajda, dršťková polévka, polévka 

rajčatová, frankfurtská, hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi a mnoho dalších. 

Z hotových jídel jsou to pak nejrůznější česká jídla od svíčkové na smetaně, španělských 

ptáčků, paprikových lusků s rajskou omáčkou, segedínského guláše a plněných 

bramborových knedlíků se zelím, až po lehčí pokrmy jako kuřecí gyros s rýží, pekingské 

nudle s kuřecím masem, srbské rizoto, těstovinový salát, špagety nebo lasagne. 

V nabídce značky Apetit jsou také bagety a sendviče dostupné především v místech 

rychlého občerstvení, automatech a na čerpacích stanicích. 

Tato značka spadá opět pod společnost BAPA, s.r.o., která se stala členem skupiny Hamé 

v roce 2006 a s touto značkou přišla na trh v roce 2010. (13) 

 

 

Obr.  13 - Logo značky Apetit (13) 

 

Akvizice dalších značek společností Hamé v České republice a na Slovensku: 

 V roce 2010 převzala společnost Hamé výrobu a distribuci výrobků značky 

Seliko. Pod touto značkou jsou k dispozici paštiky, hotová jídla, cestovní 

občerstvení nebo sterilované zelí a okurky. 

 Roku 2013 převzalo Hamé distribuci konzervovaných ryb společnosti King 

Oscar na českém a slovenském trhu. 

 V roce 2014 Hamé koupilo slovenského výrobce omáček, společnost Doma. 

Převzalo tím výrobu a distribuci majonéz, dressingů a ochucených a tatarských 

omáček předního slovenského výrobce tohoto sortimentu. 
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 Od roku 2015 Hamé převzalo distribuci těstovinových produktů a hotových 

omáček francouzské značky Panzani na českém a slovenském trhu a od roku 

2016 i na trhu maďarském. 

 V roce 2017 uskutečnilo Hamé koupi největšího českého výrobce zmrazené 

zeleniny, zeleninových směsí, ovoce a dalších mražených surovin AGRIMEX. 

 Začátkem roku 2018 odkoupila společnost BAPA, která je součástí skupiny Hamé 

Pekárnu Letohrad, jednoho ze svých dosavadních dodavatelů. 

 

Značky, patřící do portfolia společnosti Hamé v zahraničí jsou Globus, Antrefrig, Cara, 

Bucataru, Фрутта пюрешка Frutta pyureshka, La Grande Famiglia a Corabioara 

 

3.3.1.2 Kvalita 

Jelikož je společnost Hamé přední potravinářskou společností, kvalita jejich produktů je 

pro ně i podle slov managementu společnosti prioritou a jednou z jejich nejdůležitějších 

vlastností. Hlavním cílem společnosti je dodávat zákazníkům kvalitní výrobky 

v dostatečném množství k výši poptávky. (19) 

Společnost vlastní řadu certifikátů, které kvalitu produktů a nezávadnost a šetrnost jejich 

výroby jenom potvrzují. Jsou vlastníky například certifikace CZ a jejich výrobní provoz 

splňuje předpoklady ISO norem. Dále jsou vlastníky certifikace HACCP, která potvrzuje, 

že společnost má všechny předpoklady, pro výrobu zdravotně nezávadné produkce 

v oblasti konzervárenská výroba potravin. Jsou také držiteli certifikátu IFS, mezinárodní 

normy pro systémy řízení kvality a certifikátu uděleného institutem FDA Registrar Corp., 

Hampton-Virginia v USA. Společnost také získala certifikáty k užívání loga „Český 

výrobek“, které garantuje český původ. Jako první bylo toto logo přiděleno kečupům ve 

skle od značky Otma, následně toto logo získaly také nové extra kečupy značky Otma 

Gurmán, opět v balení ve skle. 

Kvalita ovšem není vyžadována pouze u hotových produktů, ale také u jejich výroby. 

Například výroba sterilované zeleniny značky Znojmia, která probíhá v závodu PIKA 

Bzenec, splňuje nejpřísnější hygienické normy stanoveny evropskou legislativou. Aby 

byla zajištěna nejvyšší kvalita, je celý proces této výroby systematicky kontrolován jak 

při výběru dodavatelů surovin, tak při distribuci. V současné době vlastní společnost 

Hamé k několika vybraným produktům značky Znojmia certifikáty KLASA, národní 
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značky kvality sloužící zákazníkům k lepší orientaci při identifikování typických 

kvalitních domácích produktů. 

Kojenecká strava Hamánek vzniká zase za spolupráce s pediatry a odborníky na výživu, 

kteří pomáhají ladit její jednotlivé ingredience ke spokojenosti miminek i jejich rodičů, 

díky nutričně vyváženému složení této stravy důležitému pro jejich zdravý vývoj. 

Všechny vstupy (zelenina, ovoce i maso) potřebné k přípravě kojeneckých příkrmů 

podléhají speciálnímu režimu pro suroviny určené na výrobu kojenecké stravy a podléhají 

nejrůznějším testům a kontrolám, které odhalí všechny nežádoucí a škodlivé látky.  

Negativně však může být některými zákazníky v případě tak silného důrazu na kvalitu, 

jaký na ni společnost Hamé klade, vnímána cena některých produktů. Jelikož k výrobě 

kvalitnějších výrobků jsou zapotřebí také kvalitnější suroviny a především větší množství 

těchto surovin, jako podíl obsahu ovoce v džemech, masa v paštikách a celkově 

masových výrobcích, nebo obsah rajčat v kečupech, musí se kvalita promítnout také 

na ceně produktů. Společnost proto nabízí produkty většinou ve více variantách v řadách 

pro „méně náročné spotřebitele“, kdy například podíl obsahu masa u těchto paštik 

dosahuje kolem 50-60 %, zatímco v produktové řadě Vysoká kvalita, činí podíl obsahu 

masa až 90 %. V případě džemů jsou ty s vysokých obsahem ovocné složky nabízeny 

s označením Extra jam a u kečupů jsou kvalitnější produkty na trh uváděny pod značkou 

Otma Gurmán. Podíl obsahu rajčatové složky v jednotlivých kečupech Otma Gurmán 

v porovnání s kečupy Otma je uveden v následujícím členění: 

Kečupy Otma Gurmán ve skle – až 240 g rajčat na 100 g kečupu 

Kečupy Otma Gurmán v Top down balení – až 155 g rajčat na 100 g kečupu 

Kečupy Otma – až 150 g rajčat na 100 g kečupu 

 

3.3.1.3 Logo 

Stejně jako loga a jména jednotlivých značek společnosti, která jsou pro ně již specifická 

a zákazníci s nimi své oblíbené produkty mají již spojeny, je pro společnost stejně 

důležitý také marketing značky a loga samotné společnosti. 

Loga jednotlivých značek (obrázky č. 3 – č. 13) byla vytvořena tak, aby nejenom nesla 

názvy značek, ale také stylem svého provedení ladila k celkovému konceptu konkrétní 

značky a jejího sortimentu.  
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Logo celé společnosti je však neméně důležité, avšak mnohdy opomíjené. Společnost 

produkuje své produkty pod velkým množstvím značek, které mají loga svá a na nichž se 

samotné logo společnosti, s výjimkou kmenové značky Hamé, většinou nenachází. 

Zákazník tak mnohdy ani neví, že všechny tyto značky pod produkci společnosti Hamé 

spadají. Hamé se tedy snaží zvyšovat povědomí nejenom o svých značkách, ale i svém 

obchodním jménu celkově, s čímž ikonické a snadno zapamatovatelné logo úzce souvisí. 

Název společnosti „Hamé“ vznikl v době, kdy společnost začala expandovat na 

zahraniční trhy, především do Irska a hledala název, který by nejlépe charakterizoval to, 

jak by zákazníci měli jejich produkty vnímat, jako kvalitní, přírodní, zdravé a především 

jako produkci domácí, které si pamatují ze svého dětství, od svých maminek a babiček. 

Z těchto důvodů byl zvolen název Hamé, který právě ve staroirštině znamená „domov“. 

S označením Hamé vzniklo současně i logo červeného medvěda ve žlutém poli. Domácí, 

kvalitní výrobky, plné přírodní síly mělo reprezentovat logo největší a nejsilnější 

evropské šelmy -  medvěda, které mělo zákazníkům dát jasně najevo, že právě výrobky 

značky Hamé s tímto logem jsou tím nejlepším, co jim trh může nabídnout. Červená barva 

medvěda byla pak zvolena proto, že hnědých medvědů byly tehdy plné lesy a červený 

medvídek působil ojediněle, jako něco nového a jedinečného a také mnohem veselejším 

a mazlivějším dojmem. Toto logo společnost provázelo již od roku 1997. 

S postupným růstem společnosti a zlepšováním a upevňováním jejího postavení na trhu, 

až na místo přední české potravinářské společnosti, však v roce 2013 přišla také 

symbolická změna opuštění tradičního firemního loga s medvědem a představení nového 

modernějšího a jednoduššího loga společnosti Hamé, jež společnost používá dodnes. 

           

Obr.  14 - Původní a současné logo společnosti Hamé (13) 

3.3.1.4 Obal 

Společnost kromě kvality svých produktů a obchodních značek s jejich logy nezapomíná 

ani na image jednotlivých produktových řad a konkrétních produktů. Jsou si vědomi toho, 
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že vzhled a provedení produktu je také jednou z důležitých vlastností, které dokážou 

ovlivnit zákazníka k jeho koupi. 

Obaly a balení svých produktů se společnost snaží vytvářet tak, aby byla praktická, 

snadno manipulovatelná, zcela bezpečná, aby uchovávala kvalitu umístěných potravin  

a také držela tempo s měnícími se trendy. Proto jsou často klasické produkty nabízeny 

v nových provedeních, která odrážejí aktuální trendy. 

Produkty společnost nabízí v obalech různých velikostí či materiálů, aby oslovily co 

nejširší okruh zákazníků. Paštiky a pomazánky jsou například nabízeny jak v plastových 

vaničkách v menším či větším provedení, tak ve skle. Hotová jídla jsou pak k dispozici 

v plastových miskách nebo ve velkých gastro baleních, sterilovaná zelenina je k dostání 

v zavařovacích sklenicích nebo plechovkách, bagety v plastových sáčcích a kečupy 

značky Otma jak ve skle, tak v balení Top down. Tyto kečupy mají praktický plastový 

obal, který je lehký, nerozbitný, zachovává vysokou kvalitu výrobku i po jeho otevření  

a zaručuje snadné dávkování také díky silikonové membráně obsažené ve víčku. 

Obaly jsou koncipovány tak, aby na první pohled zaujaly zákazníky, aby bylo zřetelné,  

o jaký produkt se jedná, jaká značka ho nabízí, aby obsahoval informace o množství 

produktu a také o jeho složení, případně použití. 

 

3.3.2 Cena 

Cena je další důležitou složkou marketingového mixu společnosti Hamé s.r.o. Ceny, za 

které své produkty nabízejí, jsou stěžejním zdrojem zisku společnosti a jejich změnami si 

dlouhodobě udržují své zákazníky a získávají nové. Pro ty jsou však ceny produktů 

neméně důležité, neboť hrají klíčovou roli v jejich rozhodování, zda koupí produkt právě 

společnosti Hamé, nebo se obrátí na konkurenční značky. 

Většina prodejců by nejraději prodávala své produkty za co nejvyšší ceny, ovšem jsou si 

vědomi toho, že ceny musejí stanovit ve výších, jaké jsou zákazníci za ně ochotni zaplatit. 

Společnost Hamé proto prodává své produkty většinou za „lidové ceny“, aby si tyto 

produkty mohl dovolit téměř každý. Byť jsou jejich dlouhodobými cíli dosažení 

maximálního možného zisku a stálé zvyšování podílu na trhu, ceny svých produktů se 

snaží ponechávat na úrovni, jakou si jejich zákazníci mohou dovolit. 

Při jejich stanovování vycházejí především z cen potřebných surovin a nákladů výroby, 

k nimž dále připočítají určitou marži. Společnost Hamé nabízí produkty v různých 
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cenových relacích a dokáže tak uspokojit potřeby a poptávky širokých vrstev spotřebitelů. 

Ceny výrobků se liší jak mezi značkami, produktovými řadami, tak mezi jednotlivými 

produkty. Jelikož si společnost zakládá na kvalitě surovin používaných k výrobě svých 

produktů, ovlivňuje pak kvalita také jejich ceny. Vzhledem k této skutečnosti nabízí 

společnost Hamé většinou běžnou verzi produktů za normální ceny, ale také kvalitnější 

řady, které se ovšem vyznačují vyššími cenami, neboť náklady na tyto výrobky jsou 

značně vyšší, což se musí projevit také ve výši cen. Tyto varianty nabízí společnost 

například u paštik (řada Vyšší kvalita), džemů (řada Extra jam) nebo kečupů (Otma 

Gurmán). V případě kečupů bude vyšší cena znatelná z produktů značky Otma také  

u kečupů v bio kvalitě a těch, co jsou slazeny stévií, jelikož je na jejich výrobu zapotřebí 

specifických ingrediencí jako je stévie a surovin v bio kvalitě, což jsou opět cenově 

nákladnější záležitosti.  

Společnost je si také vědoma velmi dobrého postavení svých značek, zejména Hamé, 

Májka, Znojmia, Otma a Hamánek, na trhu a již zaběhlé ceny, na které jsou u těchto 

produktů zákazníci zvyklí, nemusejí kvůli odbytu snižovat, neboť odběratele tyto 

produkty již mají. Také případné mírné zvýšení těchto cen z důvodů ekonomických změn 

či zdražení surovin, by nemuselo tržby společnosti z těchto produktů výrazně ovlivnit. 

Naopak nové produktové řady však společnost uvádí na trh vždy se zaváděcími cenami, 

které postupně podle poptávky po těchto produktech upravuje. 

Společnost Hamé také myslí na své zákazníky a často pro ně zavádí nákupní akce, jako 

jsou soutěže při nákupu výrobků, dárky k nákupu, akční zboží, které je k dostání nejen ve 

většině supermarketů a hypermarketů, ale také na jejich e-shopu, kde nabízejí ke koupi 

také výhodná balení nebo dárkové balíčky. Je zde také možnost pořídit dárkové poukazy 

na nákup produktů z těchto stránek.  

 

3.3.3 Distribuce 

Společnost Hamé, jakožto společnost s obrovským polem působnosti, jak v České 

republice, tak v zahraničí, distribuuje své produkty prostřednictvím velkého množství 

distribučních kanálů přímou i nepřímou distribuční cestou. 

Mezi hlavní distribuční kanály, prostřednictvím kterých společnost Hamé dostává své 

produkty k zákazníkům, patří: 

 Nadnárodní společnosti, velkoobchody a maloobchody 
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 Podnikové prodejny 

 E-shop společnosti 

 

Distribuce ovšem není jen konečný prodej zákazníkům, ale zahrnuje celou řadu činností, 

které samotný prodej předcházejí. V případě společnosti Hamé je první činností v tomto 

pořadí uskladnění produktů, které právě vyšly z výroby.  

Výrobní závody, které společnost provozuje, jsou orientovány každý na výrobu jiných 

produktů. Těmito závody jsou: 

 Slovácká Fruta, a.s. – Tento výrobní závod se nachází v Kunovicích, v těsné 

blízkosti generálního ředitelství celé společnosti. Specializuje se na výrobu 

chlazeného sortimentu, do kterého patří chlazené paštiky, chlazená hotová jídla, 

polévky, masozeleninové kojenecké výživy a kysané zelí. 

 HAMÉ, s.r.o. Babice – Společnost Hamé v Babicích v minulosti sama sídlila a 

v dnešní době se zde nachází jejich největší závod. Tento závod se orientuje na 

výrobu masových konzerv a hotových jídel. 

 OTMA – Sloko, s.r.o. – Výrobní závod v Uherském Hradišti, specializující se na 

výrobu kečupů značky Otma a Hamé, dále rajských protlaků, pyré, hotových  

a přílohových omáček, proslazeného ovoce a kompotů. 

 FRUTA Podivín, a.s. – Tento závod, ležící se na Břeclavsku, provozuje svoji 

činnost již od roku 1942, avšak do holdingu Hamé vstoupil až v roce 1998. Jejich 

produkce se specializuje na výrobu kojenecké výživy a sladkého sortimentu. Mezi 

jejich výrobky patří džemy, marmelády, ovocné směsi, povidla, sirupy, kojenecké 

výživy nebo také zahuštěný rajský protlak. 

 PIKA, a.s. – Závod, nacházející se v Bzenci, se specializuje na výrobu sterilované 

zeleniny. Vyrábí se zde veškerá zelenina, jako okurky Znojmia, hrášek, nebo 

zeleninové směsi Moravanka a Kunovjanka, s výjimkou kysaného zelí. Tento 

závod je největším svého druhu v Česku. 

 Další dva výrobní závody, které nespadají samostatně pod společnost Hamé, ale 

patří společnosti BAPA, s.r.o., která do skupiny Hamé patří, se nacházejí 

v Letohrádku na Ústeckoorlicku a v Hněvotíně u Olomouce. V prvním z nich se 

vyrábějí sendviče, bagety a paniny a druhý se specializuje na výrobu hotových 

jídel a polévek převážně značek Hamé a Apetit. Tato hotová jídla si od roku 2015 
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mohou zákazníci již k přímé konzumaci zakoupit v prodejním stánku hotových 

jídel v obchodním centru Haná v Olomouci. 

 

Součástí každého z těchto závodů je i operativní sklad, do nějž se ihned po výrobě některé 

hotové výrobky uskladní. Uskladňují se zde především výrobky, které jsou určeny 

k exportu, nebo výrobky, určeny k okamžité spotřebě, které budou obchodníky 

distribuovány přímo do prodejen. 

V areálu jednotlivých závodů, nebo v jejich těsné blízkosti se nacházejí také podnikové 

prodejny nazvané Hamka.  

Společnost Hamé disponuje v dnešní době pěti podnikovými prodejnami a jsou to: 

 Podniková prodejna Fruta Kunovice 

 Podniková prodejna Babice 

 Podniková prodejna Bzenec 

 Podniková prodejna Podivín 

 Podniková prodejna Mařatice 

 

V těchto prodejnách je možné nakoupit, i pokud zákazník není zaměstnancem 

společnosti. Prodejny v mnoha případech nahradily podnikové kiosky, které fungovaly 

na bázi pultového prodeje, sloužily pouze pro zaměstnance a již tedy přestaly stačit 

rostoucímu zájmu ze strany veřejnosti. Podnikové prodejny oproti nim vynikají většími 

prodejními plochami, samoobslužností a širším nabízeným sortimentem. První prodejna 

byla otevřena v Kunovicích v roce 2013 a od té doby se jejich počet rozrostl již na pět 

prodejen. V prodejnách je nabízena celá řada produktů ze sortimentu Hamé. Tento 

sortiment je daleko širší, než sortiment nabízený v obchodních řetězcích. Jsou zde 

k dispozici pouze produkty jednotlivých značek společnosti, které se sem mnohdy 

dostávají přímo z výroby, podle toho, o jaké produkty se jedná, neboť každý výrobní 

závod se zaměřuje na výrobu jiných produktů. Zákazníci zde mohou nakoupit produkty 

od paštik a masových produktů, přes hotová jídla, kečupy, sterilovanou zeleninu, džemy, 

povidla, kojenecké výživy a sušenky, až po balené nápoje, pečivo, bagety, saláty  

a pomazánky. V prodejnách lze zakoupit také dárkové koše. K dispozici zde bývají  

i propagační předměty, včetně maskota společnosti - slavného červeného medvěda nebo 

čepic české biatlonové reprezentace, jejichž hlavním partnerem společnost Hamé je.  



  

51 
 

 

Produkty, které nejsou ihned naskladněny do podnikových prodejen, odeslány k exportu, 

ani to nejsou produkty s nutností rychlé spotřeby, jako bagety a sendviče, jsou kamiony 

společnosti Hamé, případně kamiony smluvních dopravců převezeny a uskladněny 

v centrálním distribučním skladu. 

Tento sklad se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště, byl zřízen v roce 2006  

a v roce 2012 k němu přibyl také sklad chlazených výrobků, kde je udržována stabilní 

teplota do 5°C. 

Sklad byl vybudován na základě rozvoje společnosti a stále větší expanzi na zahraniční 

trhy. Tímto krokem společnost zmodernizovala svou logistickou stránku a díky možnosti 

zajistit distribuci všech svých produktů z jednoho místa zajistila jak přehlednost všech 

svých zásob, tak zkvalitnění dodávek a snížila počet škod a ztrát.  

Do tohoto skladu putuje téměř 90 % všech produkty z českých závodů společnosti Hamé 

a každoročně skrze tento logistický útvar projdou desítky tisíc tun potravin. Z něj jsou 

pak produkty dále distribuovány do podnikových prodejen, přímo k zákazníkům, na 

základě objednávek z e-shopu společnosti Hamé, nebo do velkoobchodních  

a maloobchodních sítí.  

Centrální distribuční sklad v číslech: 

 Sklad má rozlohu 22 000 m2 (délka je 230 m, šířka 112 m) 

 Kapacita skladu je 40 000 paletových míst, z toho 1900 v chlazené části skladu 

 Denní obrátka je až 3000 palet 

 Sklad má 24 ramp pro kamiony 

 

Export 

Hamé je jednou z nejvýznamnějších a největších společností svého druhu nejen v České 

republice, ale také ve střední a východní Evropě, kam putuje také většina vývozu. Na 

těchto trzích se společnosti Hamé, dle meziročních výsledků, daří stále růst.  

V doposud posledním zkoumaném roce, tedy v roce 2016 činil podíl zahraničních trhů na 

tržbách společnosti zhruba 50 % a jejich produkty byly vyváženy do 43 zemí světa na 

čtyřech kontinentech. Nejvýznamnějšími zahraničními trhy jsou Slovensko, Maďarsko, 

Rusko, Rumunsko, Německo, Izrael, Belgie a Ukrajina. Novými teritorii vývozu se 

v tomto roce staly Srbsko, Dánsko, Haiti, USA, Vietnam, Irák, Írán a Indonésie. 
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Do zahraničí putuje ročně okolo 50 % celkové produkce společnosti. Mezi nejúspěšnější 

vývozní artikly patří kojenecké výživy, kečupy, džemy, paštiky a hotová jídla. 

Společnost v současnosti již v zahraničí provozuje také výrobní závody, konkrétně 

výrobní závod Caracal v Rumunsku, Bogoljuvovo v Rusku a v Prešově na Slovensku. 

V Maďarsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku a na Ukrajině má společnost Hamé již 

také své dceřiné společnosti. Tyto společnosti byly založeny za účelem kvalitnějších 

kontaktů a dodávek obchodním partnerům v těchto zemích. 

 

Kromě distribuce prostřednictvím vlastních podnikových prodejen, distribuuje 

společnost Hamé své produkty také prostřednictvím marketů, supermarketů  

a hypermarketů, tedy prostřednictvím nadnárodních řetězců. Tato forma nepřímé 

distribuce prostřednictvím mezičlánků v podobě nadnárodních řetězců, velkoobchodů 

nebo maloobchodů, je jedním z nejdůležitějších a pro zákazníky také nejběžnějších 

způsobů pořízení produktů společnosti Hamé. 

Důvodem popularity této formy distribuce, na rozdíl od nedostačujícího pokrytí celého 

území podnikovými prodejnami, je výborná dostupnost maloobchodních  

a velkoobchodních sítí a nadnárodních řetězců téměř na všech místech České republiky. 

Společnost distribuuje své produkty do téměř všech nadnárodních řetězců na českém trhu. 

Mezi hlavní odběratele patří Albert, Billa, Tesco, Lidl, Kaufland, Globus, Penny 

Market, Makro a další. 

Dodávky zboží do nadnárodních řetězců jsou uskutečňovány většinou ve velkém, 

prostřednictvím silniční dopravy vlastními nebo smluvními kamiony. 

Společnost dodává své výrobky také do maloobchodních sítí, jako jsou obchodní řetězce 

Hruška, COOP, nebo Brněnka. Produkty od společnosti Hamé nakupují také 

velkoobchody, které je dále prodávají například živnostníkům, do lokálních obchodů, 

večerek a v současnosti relativně rozšířených vietnamských prodejen potravin. Produkty 

kojenecké výživy značky Hamánek se dodávají také do vybraných lékáren a spolu  

s novými ovocnými pyré Easy fruit jsou k dostání také v některých drogeriích, například 

Teta drogerie, DM drogerie a Rossmann. Ovocná pyré budou nově k dostání také ve 

školních automatech. 

Jednotlivé produkty jsou v těchto kamenných prodejnách zařazeny do regálů 

s potravinami stejné kategorie, označeny názvem a příslušnou cenou. Zákazník si zde tak 
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může na rozdíl od nákupu v podnikových prodejnách produkty společnosti Hamé 

zakoupit společně s jinými produkty od jiných dodavatelů. 

Produkty společnosti Hamé jsou dále dodávány také do různých internetových obchodů 

s potravinami, například Rohlik.cz 

 

Dalším způsobem distribuce, v dnešní době velmi oblíbeným u zákazníků, je nakupování 

z pohodlí domova, prostřednictvím e-shopu společnosti. Společnost se pod vlivem stále 

se zvyšujícího trendu komunikovat online rozhodla pro své zákazníky v roce 2015 spustit 

vlastní e-shop a otevřít si tak další distribuční cestu. 

Tento e-shop je zaměřen na prodej vlastních produktů společnosti Hamé a jeho sortiment 

čítá více než 500 značkových výrobků. S takto obsáhlým sortimentem se e-shop 

společnosti Hamé řadí mezi největší potravinové e-shopy zaměřené pouze na vlastní 

produkci v České republice. 

Výhodami e-shopu jsou kromě pohodlnosti nákupu také dostupnost produktů, 

v obchodech vyprodaných nebo okamžitá nabídka produktových novinek, které 

v obchodech naopak ještě k dostání nejsou. Nevýhodu nákupu online, za kterou většina 

zákazníků považuje vysoké ceny za dopravu, se společnost snaží minimalizovat, díky 

ponechání těchto poplatků na takové cenové úrovni, jakou si zákazníci mohou dovolit, 

což společnosti umožňuje její prosperita. 

Skladba e-shopu je situována tak, aby si zákazníci mohli produkty vybrat jak podle 

značek, kategorií potravin nebo zvolit pouze produkty neobsahující cukr či lepek. Také 

zde snadno dohledají informace o způsobu dopravy, platby nebo vrácení zboží.  

Při nákupu z e-shopu společnosti Hamé, je k ceně produktů připočtena ještě cena za 

dopravu, jejíž výše se odvíjí od zvoleného způsobu dopravy. Společnost na svém e-shopu 

poskytuje dopravu zakoupených produktů prostřednictvím těchto možností: (21) 

 Česká pošta (balík do ruky / balík na poštu) 

 Kurýrní služba DPD 

 Vyzvednutí na odběrném místě 

 Osobní odběr v prodejním centru Tescoma Proseč 

 

Při objednávce nad 999 kč je zákazníkům poskytována doprava zdarma a platba bez 

poplatku za ni. Zboží objednané z těchto stránek je možné zaplatit jak hotově při osobním 
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převzetí, dobírkou při doručení kurýrem, bankovním převodem, ale nově také platbou 

online nebo platební kartou. (21) 

E-shop pro společnost Hamé provozuje firma Ergotep, jejímž hlavním cílem je integrace 

lidí se zdravotním postižením do společnosti. Firma zaměstnává téměř 300 zaměstnanců, 

z nichž 84 % tvoří osoby se zdravotním postižením. Tato firma řeší také logistiku  

a distribuci zásilek objednaných z e-shopu. (22) 

 

3.3.4 Propagace 

Na propagaci klade společnost Hamé stále větší důraz a v současné době je tak velmi 

důležitou složkou jejich marketingového mixu. Propagace je natolik důležitou součástí 

působení společnosti, že je pro ni zřízený samostatný marketingový útvar, který má tyto 

činnosti na starosti. 

Aby si společnost udržela stálý zájem a odbyt svých produktů, zajistila poptávku po 

produktech nově uvedených na trh nebo zákazníky informovala o zavedení nových 

značek, využívá společnost Hamé řadu propagačních kanálů. (19) 

 

3.3.4.1 Reklama 

Reklama je nejběžnějším a společností Hamé stále nejvyužívanějším prostředkem 

propagace. Byť je v dnešní době spousta mediálních kanálů, prostřednictvím kterých lze 

zvýšit povědomí o svých produktech u zákazníků a spoustu z nich společnost Hamé také 

využívá, stále za nejúčinnější, nezastupitelnou a s nejširším dosahem působnosti, 

považuje reklamu v televizi. 

Dle informací PR manažera společnosti bývají tyto reklamní kampaně ve větším rozsahu 

uskutečňovány většinou jednou za dva roky, přičemž každoročně bývají uskutečňovány 

menší dílčí kampaně. (19) 

Mezi poslední natočené reklamy společnosti Hamé patří například reklama na novou 

produktovou řadu značky Znojmia Pod masíčko nebo reklamy na ovocné přesnídávky 

Easy fruit, především krátké reklamní spoty s biatlonistkou Gabrielou Koukalovou, které 

společnost Hamé uvedla se začátkem biatlonové sezóny v listopadu roku 2017. Dále jsou 

to také ostatní reklamy s českými biatlonisty, zejména Gabrielou Koukalovou, Ondřejem 

Moravcem a Michalem Šlesingrem, které propagují například prémiové produkty značky 

Hamé a to Extra jamy, pražskou šunku, nové paštiky Hamé ve skle, nebo jednu  
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z nejnovějších značek společnosti Hamé Easy Sandwich. Pro tuto značku, jako novinku 

na trhu, byly v poslední době vytvořeny i další reklamní spoty, stejně tak pro ovocné 

náplně z řady Pečeme spolu od značky Hamé, uvedené na trh také jako produktová 

novinka v posledních dvou letech. 

 

Reklamu v rádiích využívá společnost jen zřídla. Důvodem jsou nepříliš velké možnosti, 

jak v těchto médiích propagovat takový typ produktů, jako jsou potraviny, kterými se 

společnost Hamé zabývá. Daleko lépe u tohoto typu produktů fungují reklamy, které jsou 

spojeny s vizuální stránkou, a zákazník si tyto produkty může také prohlédnout. 

Společnost proto prozatím využívá tuto formu reklamy převážně k propagaci samotného 

biatlonu, před začátkem každé sezóny na rozhlasové stanici Český rozhlas.  

 

Dalším stěžejním prostředkem, který společnost Hamé využívá ke své propagaci v rámci 

reklamy, je reklama na internetu. Důležitost internetu v posledních letech výrazně roste, 

proto se společnost ve značné míře zaměřuje na komunikaci online. V rámci reklamy 

spočívá tato forma propagace především ve zveřejňování reklamních videí na youtube 

kanálu společnosti – Televizní kanál potravinové společnosti Hamé a příspěvků na 

sociálních sítích, na facebookovém nebo instagramovém účtu Receptyschutí.cz. Na tyto 

internetové stránky společnost přidává informace o aktuálních novinkách, tipy na recepty 

z produktů Hamé nebo nové reklamní spoty. (23), (24), (25) 

Dále společnost inzeruje reklamních sdělení na různých navštěvovaných webových 

stránkách prostřednictvím display reklamy. Tato forma marketingu je realizována formou 

bannerů, překrývaných vrstev, nebo reklamních videí, vložených například před nebo 

doprostřed videí na serveru youtube určená k oslovení vybrané cílové skupiny. (26) 

Další formou internetové reklamy je také vytvoření samotných webových stránek 

společnosti Hamé, nebo oficiálního e-shopu (www.hame.cz / www.hame-eshop.cz). 

Společnost také vytvořila propagační webové stránky některých nejvýraznějších nebo 

v dnešní době nejpropagovanějších značek nebo produktových řad spadajících pod 

označení Hamé. Jsou to například: 

 webové stránky značky Znojmia -  www.zelenina-znojmia.cz 

 webové stránky značky Otma – www.otma.cz 

 webové stránky značky Easy Sandwich – www.easysandwich.cz 
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 webové stránky značky Hamánek – www.hamanek.cz 

 webové stránky produktů Easy Fruit – www.easyfruit.cz 

 webové stránky značky Hamé Sweet – www.pecemespolu.cz 

Na propagaci formou internetu má společnost najatou agenturu, která veškeré online 

kampaně plánuje a připravuje.  

Dalším propagačním prostředkem, využívaným společností Hamé je reklama v tisku. 

Společnost uveřejňuje své reklamy také formou inzerátů v různých lifestylových 

časopisech, vycházejících na území České republiky. Dále sama vydává časopis 

Hamánek pro matky s dětmi, který distribuuje do různých mateřských center, nemocnic, 

nebo čekáren dětských lékařů. Pro tyto účely vydává společnost také různé tiskoviny pro 

matky s dětmi.  

 

Společnost využívá také outdoorovou reklamu. Jedná se konkrétně o reklamní 

billboardy a v menším rozsahu také vyvěšení reklamního plátna na štítech domů, které 

mají zajímavou polohu, reklama na tomto místě bude dobře viditelná a kolemjdoucími 

často povšimnutá. 

 

V neposlední řadě se u reklamních prostředků vyžívaných společností Hamé jedná  

o reklamu přímo v obchodech, tedy o in-store marketing. O prezentaci značky a výrobků 

přímo v místě prodeje se stará konkrétní oddělení společnosti, které rozvrhuje, jak a kde 

budou umístěny stojany, speciální koše a kreativní nosiče, starají se o pěkné paletové 

vystavení, o umístění reklamních woblerů, navigačních šipek, polepů na zemi a podobně. 

In-store marketing hraje totiž ve vnímání produktů zákazníky stále větší roli, proto je 

důležité jednak zboží v obchodech snadno najít a také jím zákazníky zaujmout a nalákat 

ke koupi. A právě k tomuto účelu využívá společnost Hamé prostředků in-store 

marketingu. (19) 

 

3.3.4.2 Podpora prodeje 

V rámci podpory prodeje se společnost Hamé také angažuje ve velké míře.  

Nabízejí například dárky k nákupu, aktuálně to bylo ovocné pyré značky Easy fruit ke 

každému nákupu z jejich e-shopu. Dále často organizují různé spotřebitelské soutěže. 

V jedné z posledních mohli zákaznici při koupi alespoň 2 produktů z produktové řady 
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Pečeme spolu vyhrát kuchyňské spotřebiče značky MORA, nebo při nákupu produktů 

OTMA v hodnotě nejméně 49 kč v obchodním řetězci Globus, získali stírací los, po jehož 

setření a nalezení potřebných symbolů se stali výherci domácí udírny. K 80. letému 

výročí značky OTMA v letošním roce, si společnost Hamé pro své zákazníky připravila 

soutěž o ceny v hodnotě 100 000 kč, kde mohli vyhrát briliantový šperk, fotoaparát 

instant mini 9 nebo různé dárkové poukazy. Dále probíhaly soutěže o produkty značky 

Tefal, Tescoma, o 1000 lahví vína nebo o vstupenky na biatlon a mnoho dalších.  

Na jejich e-shopu je dále k dostání akční zboží s výraznými slevami, nebo ve výprodeji, 

výhodná balení, dárkové karty v různých hodnotách nebo předpřipravené dárkové koše. 

Webové stránky jednotlivých značek nabízejí také různé podpůrné programy. V případě 

produktů Easy fruit byla vytvořena i speciální mobilní hra Easy Fruit Game s kreslenými 

postavičkami, které jsou tvářemi této řady. Na tvorbě obalů k těmto produktům se kromě 

odborníků Hamé a externí designových agentur podíleli také sami školáci. V lednu tohoto 

roku běžela hubnoucí výzva s pomazánkami Easy Snack, kdy bylo na youtube kanál této 

značky po dobu 30 dnů přidáno denně cvičební video a po jejím skončení byly odměněny 

ty nejzajímavější pokroky. Na těchto stránkách, především na stránkách značek Otma, 

Znojmia, Hamánek, Hamé Sweet a youtube kanálu společnosti jsou k dispozici také 

recepty. Stránky značky Hamánek nabízejí dále i zkušenosti maminek a rozhovory s nimi, 

rady a typy ohledně aktivit s dětmi, jejich výživy a zdraví, fejetony, pohádky a soutěže. 

Další formou podpory prodeje jednotlivých produktů značek společnosti Hamé jsou 

ochutnávky nových produktů v obchodních řetězcích, například Dny otevřených sklenic 

od značky Znojmia, nebo prezentace produktů na různých potravinářských veletrzích. 

 

3.3.4.3 Osobní prodej 

Osobní prodej v souvislosti se společností Hamé není zrovna nejpoužívanějším 

marketingovým nástrojem. Je to způsobeno velikostí společnosti, která nedovoluje tolik 

osobního přístupu k jednotlivým zákazníkům, jaký si mohou dovolit menší prodejci. 

Osobní prodej a celkově kontakt se zákazníky je v tomto případě zastoupený pouze  

u podnikových prodejen. Tady prodejci nabízejí pouze produkty značek Hamé, mohou se 

zákazníkům jednotlivě věnovat a poradit jim při výběru produktů. V nadnárodních 

řetězcích, velkoobchodních a maloobchodních sítích a ostatních obchodech sice dochází 
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také k osobnímu prodeji, ale distribuce touto cestou nespojuje přímo společnost Hamé  

a konečného zákazníka, ale prodej je tady uskutečňován prostřednictvím mezičlánku.  

 

3.3.4.4 Public relations 

Vztahy s veřejností jsou nedílnou součástí marketingu a především komunikačního mixu 

společnosti Hamé. Společnost prostřednictvím tohoto prostředku nepropaguje pouze své 

produkty, ale především povědomí o celé společnosti. 

Společnost se dlouhodobě podílí na podpoře různých kulturních, sportovních  

a charitativních aktivit. Věnuje se ale také dobrovolnické činnosti. Dlouhodobě se snaží 

podporovat prospěšné aktivity v regionech, kde má svá pracoviště. Zaměstnanci 

společnosti chodí pravidelně jako dobrovolníci pomáhat zvelebovat okolí. Mezi doposud 

poslední takové akce patřil úklid města Kunovice, kde společnost Hamé sídlí, nebo sázení 

květin a příprava záhonů na jarní sázení v Uherskohradišťské nemocnici. 

Hamé také každoročně daruje kojenecké výživy v rámci Národní potravinové sbírky, 

které je partnerem. Tyto výživy dále putují do azylových domů, dětských domovů nebo 

charit na pomoc potřebným dětem. Kojenecké výživy ale také každoročně putují do 

Uherskohradišťské nemocnice. V minulém roce společnost této nemocnici poskytla 14 

monitorů dechu na dětské oddělení a nebylo tomu poprvé. S Uherskohradišťskou 

nemocnicí Hamé spolupracuje dlouhodobě. Tato nemocnice však není jediná. Monitory 

dechu v minulosti společnost zakoupila i Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, kam také 

daruje kojeneckou stravu Hamánek, stejně jako Thomayerově nemocnici v Praze nebo 

potravinové bance ve Zlíně. 

Dále společnost podporuje dětské tábory, soutěže a plesy darováním svých produktů nebo 

propagačních předmětů a podílí se na budování bezbariérových stezek. Ročně takto 

podpoří více než 200 různých akcí a aktivit.   

Další důležitou součástí vztahů s veřejností je také partnerství. Společnost Hamé je 

partnerem hudebního festivalu Hrady CZ, na němž zástupci společnosti každoročně 

prezentují a prodávají své produkty v mobilním Hamé Pointu s relaxační zónou. Jsou také 

partnery různých turistických akcí a sami různé akce i organizují. Takovou akcí je 

například každoroční Den dětí s Hamé ve Starém Městě, kde je pro děti připraven den 

plný zábavy a sportu s maskoty společnosti. Nejdůležitější partnerství má ovšem 

společnost Hamé s Českým a Slovenským biatlonovým svazem, jejichž jsou hlavními 
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partnery. Partnerem českého biatlonu je společnost od roku 2013, slovenského se pak 

stala o rok později.   

 

3.3.4.5 Přímý marketing 

Přímý marketing společnost využívá formou e-mail marketingu, kdy po přihlášení se 

k odběru novinek zadáním e-mailové adresy na webových stránkách nebo e-shopu 

společnosti, společnost několikrát do týdne rozesílá reklamní e-maily s aktuálními 

produktovými nebo cenovými akcemi, upozorněními na novinky nebo slevami. 

V souvislosti s novou legislativní úpravou o ochraně osobních údajů GDPR – General 

Data Protection Regulation, která nabyde účinnosti 25. května 2018 a bude společná pro 

celou EU, bude u nově přihlášených uživatelů k odběru novinek potřebný výslovný 

souhlas se zpracováním osobních údajů, již přihlášení uživatelé budou pak o změně 

zpracování osobních údajů informování e-mailem a bude taktéž požadován jejich 

opětovný výslovný souhlas či nabídnuta možnost zrušení odběru, kterou nová legislativa 

formou práva na výmaz a práva být zapomenut nabízí. (32)  

 

3.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

V rámci této analýzy bude rozebrána stávající konkurence společnosti Hamé, dále 

potenciální konkurence, následně bude rozebrán vliv dodavatelů, zákazníků a existence 

substitutů. 

 

Stávající konkurence 

Vzhledem ke skutečnosti, že je společnost Hamé leaderem v mnoha segmentech potravin, 

není jednoduché určit konkurenci, se stejně rozsáhlou působností v tolika oblastech. 

Konkurence by se však dala určit pro jednotlivé produkce značek společnosti Hamé. Pro 

produkci kečupů pod značkami Otma a Hamé představuje konkurenci například 

společnost Heinz. Tato společnost nabízí své produkty ve stejných obchodních řetězcích 

jako společnost Hamé a kromě kečupů jí může konkurovat například také v dresincích  

a přílohových omáčkách. Ve stejných produktech může pro společnost Hamé 

představovat konkurenci také společnost Hellmanns. Oproti těmto společnostem má však 

Hamé výhodu v českém původu. Za dalšího konkurenta na trhu s trvanlivými produkty 

může být považována společnost GASTON. Tato společnost dováží z konkurenčních 
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produktů konzervované ovoce a zeleninu, rybí konzervy, oleje a hotové omáčky a vlastní 

známé značky Franz Josef Kaiser a Giana. V kojenecké stravě, kterou společnost 

produkuje pod označením Hamánek pak konkurenci mohou představovat společnosti 

HiPP se značkou o stejném názvu a Nutricia se značkou Hami. Extra džemům mohou 

konkurovat například nové 100% džemy značky Relax. 

 

Potenciální konkurence 

Potenciální konkurence by pro společnost Hamé mohla představovat hrozbu v případě 

vstupu nového zahraničního konkurenta, rozsahem působnosti srovnatelného  

se společností Hamé, na český trh. Také spojením dosavadních menších konkurentů 

v jednoho nebo zvýšením konkurenčního podílu některého z konkurentů. Vzhledem 

k rozsahu působnosti, dlouholeté tradici a stabilní zákaznické základně vznik nového 

nezavedeného konkurenta pro společnost Hamé přílišné riziko nepředstavuje. 

 

Dodavatelé 

Vliv dodavatelů na společnost Hamé je znatelný, neboť bez včasného, úplného  

a kvalitního dodání surovin by výroba produktů značek Hamé, nemohla probíhat. 

V takovém případě by společnost nestíhala plnit závazky, odesílat objednávky  

a uspokojovat odběratele. Společnost se snaží odebírat suroviny převážně od českých 

dodavatelů. Suroviny, které jsou u nás nedostupné, dostupné pouze v omezeném 

množství nebo kvalitě, dováží ze zahraničí. Společnost kvůli objemu své produkce 

odebírá většinou od velkých dodavatelů, se kterými má již dlouholeté a dobré vztahy  

a vyjednávací síla se zde proto zpravidla neuplatňuje. Vzhledem k závislosti výroby na 

pravidelných dodávkách surovin je však vyjednávací síla dodavatelů poměrně silná, 

ovšem v oblasti potravin je dodavatelů mnoho, proto by v případě jejího uplatnění, 

porušení smluvních podmínek, zhoršení kvality nebo výraznému zdražení nebyl problém 

zajistit nové.  

 

Odběratelé 

Vyjednávací síla zákazníků naopak není velmi silná. Společnost Hamé je jedničkou na 

trhu trvanlivých potravin v mnoha segmentech, a byť se zákazníci vždy snaží nakoupit 

kvalitní produkty za co nejnižší ceny, ovlivňování cen z jejich strany není u produktů 
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Hamé velmi možné, neboť konkurence by nemusela pokrýt celou jejich poptávku. 

Zákazníky společnosti Hamé jsou ženy i muži všech věkových kategorií, kromě batolat  

a malých dětí, kteří jsou pouze spotřebiteli produktů Hamánek a zákazníky jsou většinou 

jejich rodiče. Společnost nabízí produkty také v různých cenových kategoriích, ve 

kterých si jejich zákazníci na základě svých požadavků, preferencí a finančních možností 

sami vyberou. V případě podnikových prodejen jsou zákazníky převážně obyvatelé 

Zlínského a Jihomoravského kraje, ve kterých se prodejny nacházejí.  

 

Substituty 

Nabídka produktů z oblasti potravin, především trvanlivých je na trhu široká, proto 

hrozba ze strany substitutů tady je. Společnost Hamé má však vytvořenu stabilní 

zákaznickou základnu a loajální zákazníky, kteří se pro jejich produkty rádi vracejí. Bez 

ohledu na široký sortiment společnosti Hamé je však stále nutné hlídat substituční 

produkty a do svého sortimentu pravidelně zařazovat nové produkty, o které je na trhu 

právě zájem a předejít tak tomu, aby jejich stávající produkty nahradily.    

 

3.5 Marketingová situační analýza 

K určení toho, v jaké situaci se společnost nachází, je zapotřebí provést analýzu vnitřního 

a vnějšího okolí. Prostřednictvím situační analýzy lze získat přehled o tom, jak si 

společnost na trhu stojí, jaké jsou předpoklady jejího úspěchu, na čem může v současnosti 

stavět svá rozhodnutí, podle čeho může stanovovat cíle a určovat strategie a na co by se 

měla do budoucna více zaměřit. 

Z analýz, které lze použít pro zhodnocení situace vnějšího prostředí jsem zvolila STEP 

analýzu, která zkoumá sociální, technologické, ekonomické a politicko-legislativní 

faktory ovlivňující společnost. Z analýz vnitřního prostředí jsem pak zvolila SWOT 

analýzu, která kromě samotných vnitřních faktorů, tedy slabých a silných stránek 

společnosti, zkoumá také její příležitosti a hrozby. Při sestavování analýz budu vycházet 

zejména z vypozorovaných skutečností a informací získaných od manažera společnosti. 
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3.5.1 STEP analýza 

V rámci následující analýzy budou podrobně rozebrány faktory, ovlivňující vnější 

prostředí společnosti. Těmito faktory jsou faktory sociální, technologické, ekonomické  

a politicko-legislativní. 

 

Sociální faktory 

Tyto faktory jsou pro společnost velmi podstatné, neboť z velké části ovlivňují poznání 

jejich zákazníků. Jedná se zejména o faktory demografické. Mezi tyto faktory patří 

průměrná délka života, hustota zalidnění, věk, pohlaví, vzdělání nebo zaměstnání cílové 

skupiny. Z hlediska těchto faktorů se společnost zajímá především o tempo růstu 

populace a hustotu zalidnění ve Zlínském a Jihomoravském kraji, kde převážně působí a 

provozuje své podnikové prodejny, ale i v ostatních částech republiky a v případě exportu 

a zahraničních značek také v zahraničí. Počet obyvatel ve Zlínském kraji ke konci roku 

2017 oproti jeho začátku mírně poklesl a činil 583 056, zatímco v Jihomoravském kraji 

došlo k nárůstu počtu obyvatel téměř o čtyři a půl tisíce na počet 1 183 207. (30), (31) 

Důležité je zde zmínit i stárnutí populace, které do značné míry také ovlivňuje tržby 

společnosti Hamé. Tato skupina obyvatelstva dosahuje znatelně nižších příjmů než lidé 

vykonávající ekonomickou činnost, proto s jejich nárůstem může dojít ke snížení tržeb. 

V případě značky Hamánek je pro společnost důležitá také porodnost, neboť spotřebiteli 

produktů této značky jsou převážně děti. 

Věk ani pohlaví obyvatel u produktů společnosti Hamé není rozhodující, jelikož 

společnost nabízí produkty v širokém sortimentu řad a značek, pro ženy i muže všech 

věkových kategorií. Společnost se dále zajímá také o vzdělání, zaměstnaní a životní 

úroveň obyvatelstva, neboť všechny tyto faktory ovlivňují také jejich kupní sílu. Byť jsou 

potraviny obchodním artiklem, který nakupují všichni bez rozdílu vzdělání a zaměstnání, 

lidé s vyšším vzděláním dosahují později zpravidla i vyšších příjmů a jsou proto schopni 

a ochotni investovat do nákupu potravin více prostředků nebo investovat do kvalitnějších 

a dražších produktů. Pro opačnou skupinu obyvatel pak společnost Hamé nabízí spousty 

produktů v sice o něco nižší kvalitě, zato za pro ně přijatelnější ceně.  
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Technologické faktory 

Společnost Hamé klade velký význam na rozvoj technologií. Jejím cílem je na základě 

stále se zvyšujícího technologického růstu modernizace a automatizace výroby ve všech 

výrobních závodech kvůli zvyšování efektivnosti a kapacity výroby. Toto rozhodnutí 

bylo ovlivněno také faktem, že je v posledních letech nedostatek pracovníků a společnost 

tak musí chybějící pracovní sílu nahrazovat stroji. Na zlepšení své technologické stránky 

investovala v roce 2017 celkem 180 milionů korun. Tuto částku investovala převážně do 

automatizovaných technologií ve výrobních závodech v Babicích, Uherském Hradišti, 

v závodu Pika Bzenec, Fruta Podivín a DOMA Prešov.  

Aktivně se projevuje také v oblasti výzkumu. Společnosti patří značné know-how ve 

vývoji nových výrobků. Jejich oddělení vývoje na základě svých zjištění i podnětů 

z vnějška stále pracuje na nových inovacích stávajících produktů nebo produktových řad 

nebo na vývoji zcela nových řad produktů, které pružně reagují na aktuální trendy, 

poptávku a technologické postupy. Kromě vlastního oddělení spolupracuje společnost 

také s různými externími organizacemi zaměřenými na segment potravin. Působení 

vnějších vlivů v oblasti technologií se projevuje i v průběžných změnách obalových 

materiálů, vstupních surovin nebo technologiích výroby.  

 

Ekonomické faktory 

Faktory související s aktuální ekonomickou situací ve státě zahrnují informace o výších 

základních makroekonomických ukazatelů. Tyto faktory jsou pro společnost stěžejní, 

neboť z ekonomického prostředí společnost získává jak výrobní zdroje, dodavatele 

surovin, potřebný kapitál, tak své zaměstnance, nebo odběratele a spotřebitele svých 

produktů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je nezaměstnanost. S jejím zvyšováním bude 

u zákazníků docházet k tendenci šetřit a tudíž k poklesu tržeb z prodeje produktů 

společnosti Hamé. Podíl nezaměstnanosti ke konci roku 2017 činil ve Zlínském kraji 3,43 

%, v březnu letošního roku pak poklesl na 3,09 %. V Jihomoravském kraji tento podíl ke 

konci roku 2017 činil 4,6% a v březnu letošního roku byl 4,31 %. Vyšší podíl 

nezaměstnanosti než v Jihomoravském kraji byl ke konci roku 2017 evidován už jen  

u dvou krajů. V Jihomoravském kraji bylo evidováno 37 290 uchazečů o zaměstnání, ve 

Zlínském kraji 14 040. V těchto dvou krajích má společnost Hamé největší působnost 

v rámci svých výrobních závodů a podnikových prodejen. Zohledňovat by se zde však 
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dal i podíl nezaměstnanosti v celé České republice, vzhledem k širokému poli působnosti 

společnosti Hamé a jejich produktů. Ten ke konci roku 2017 činil 3,77 % a v porovnání 

s předchozími lety od roku 2013 každoročně klesá. (28), (29) 

Tržby společnosti Hamé kromě podílů nezaměstnanosti, ovlivňují také jejich příjmy. 

Průměrná mzda ve Zlínském kraji byla ke konci roku 2017 zjištěna ve výši 26 063 kč, 

v Jihomoravském kraji ve výši 28 549 kč. (30) 

 

Politicko-legislativní faktory 

Podnikání jednotlivých obchodních korporací je také do značné míry ovlivněno aktuální 

politickou situací ve státě. Faktory, které z této situace vyplývají a společnost Hamé jako 

i jiné ovlivňují, se týkají toho, jak aktuální vláda se svým vládním programem hodlá 

podporovat podnikatele, jaké jsou její postoje a priority v této oblasti. Orgánem státní 

správy ČR, který má na starosti podnikání je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento 

orgán má dlouhodobě za cíl podporu podnikání vyhlašováním dotačních programů  

a přílivem investic, odstraňováním překážek zahraničního obchodu, ochranou 

spotřebitele a trhu, snižováním administrativní zátěže nebo bojem s korupcí. (33) 

Legislativní faktory se zase vztahují k právnímu prostředí, ve kterém společnost působí  

a jsou zpravidla vytvářeny státní mocí. Společnost Hamé, která je obchodní korporací na 

území ČR podléhá zákonům České republiky, konkrétně zákonu č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích. Jakožto potravinářská společnost podléhá také řadě 

legislativních opatření a regulací. Legislativa upravuje například obsah lepku 

v potravinách, které společnost nabízí v bezlepkové řadě pro celiaky. Vyhláška 

ministerstva zemědělství, která nabyla účinnosti v lednu roku 2017, nově upravuje také 

označování potravinových výrobků jako dětské, na což Hamé reagovalo umístěním 

fotografie dítěte jednoho ze zaměstnanců na obaly těchto potravin, nebo dia, které 

společnost nově označuje jako produkty bez přidaného cukru nebo se sníženým obsahem 

cukru. Legislativa, které společnost Hamé podléhá, dále upravuje také kvalitu produktů, 

jejich obsahové složky, informace uváděné na obalech, značení minimální doby 

trvanlivosti, hygienické normy výroby, skladování nebo regulace v oblasti exportu  

a importu a mnoho dalších. 
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3.5.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou ze základních metod při zjišťování aktuální situace společnosti. 

V rámci této analýzy budou stanoveny silné a slabé stránky společnosti, její příležitosti  

a hrozby. 

 

Tab. 3 - SWOT analýza společnosti Hamé (vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Zavedená společnost  

 Dlouholetá tradice 

 Veřejně známé obchodní jméno 

 Mediálně známé značky Májka, 

Otma, Znojmia a Hamé 

 Silné postavení na trhu 

 Velké pokrytí trhu (leadeři v mnoha 

segmentech produktů) 

 Vlastní know-how 

 Široký sortiment značek i produktů 

 Vlastní i primární značky 

 Výhradně čeští odběratelé 

 Česká pracovní síla 

 Podnikové prodejny, e-shop 

 Výrobní závody v ČR i zahraničí 

 Velkokapacitní distribuční centrum 

 Mezinárodní působnost 

 Široká marketingová propagace 

 Technologická vyspělost 

 Společenská odpovědnost 

 Bio produkty, produkty bez lepku a 

bez laktózy 

 Přílišná spjatost s výrobou paštik a 

konzervárenstvím 

 Širší povědomí o značkách než o 

jejich vlastnictví společností Hamé 

 Nákladné zavádění nových produktů 

 Složitější propagace produktů 

zaváděných v nových segmentech 

 Nižší kvalita u produktů s nižší 

cenou 

 Vlastní podnikové prodejny pouze 

na jižní Moravě 

 Problematická distribuce chlazených 

produktů 

 Riziko nespotřebování chlazených 

produktů, krátká trvanlivost 

 Využívání převážně silniční dopravy 

 Neexistence přímého dálničního 

spojení v místě distribučního centra 

 Závislost na dodavatelích surovin 

 Nákladné využívání externích 

dopravců 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Oslovení nového segmentu 

zákazníků 

 Proniknutí na nové trhy 

 Vznik nových mezer na trhu 

 Nové dodavatelské příležitosti 

 Outsourcing 

 Investice do infrastruktury regionu 

 Výhodné prostory k pronájmu 

 Růst poptávky po nabízených 

produktech 

 Odstraňování překážek zahraničního 

obchodu 

 Příznivý demografický vývoj 

 Příznivé podmínky pro podnikání 

 Nedostatečná pracovní síla 

 Ceny surovin a obalů 

 Zvyšování cen energií, ropy 

 Nekvalitní a nedostatečná 

infrastruktura 

 Nákladná distribuce 

 Vstup nového konkurenta na trh 

 Zvýšení podílů dosavadních 

konkurentů nebo jejich spojení 

 Zvýšení nabídky substitutů  

 Živelné pohromy 

 Změna trendů v poptávce 

 Snížení kupní síly obyvatelstva 

 Platební neschopnost zákazníků 

 Tržní bariéry exportu a importu 

 Hrozby ze strany dodavatelů 

 Změna ekonomické situace 

 Nepříznivá politická situace 

 

3.5.2.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Cílem provedené SWOT analýzy společnosti Hamé bylo určit její silné stránky, na 

základě kterých může do budoucna dělat rozhodnutí nebo směřovat své úsilí a které jsou 

stěžejní při jejím dalším působení. Dále stanovit její slabé stránky, na které je třeba se 

zaměřit a pracovat na jejich eliminaci, příležitosti, které se nabízejí a jejichž využití by 

mohla společnost zvažovat a také hrozby, kterým by při jejich včasném odhalení, mohla 

předejít. 

 

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti Hamé patří jednoznačně její dlouholetá tradice, pevné 

postavení na trhu, mediální povědomí a silná zákaznická základna. Společnost je 
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jedničkou v mnohem potravinových segmentech a nabízí široký sortiment produktů,  

v rámci vlastních i privátních značek. Vlastní jedny z nejznámějších značek trvanlivých 

potravin na našem trhu, a sice značky Otma, Znojmia, Májka, Hamé a Hamánek. 

Za silné stránky lze považovat také existenci vlastních podnikových prodejen a vlastního 

e-shopu. Společnost tak rozšířila své distribuční cesty prostřednictvím mezičlánků ve 

formě maloobchodů, velkoobchodů a nadnárodních společností také o osobnější formu 

distribuce, kterou se více dostává do kontaktu přímo se svými zákazníky. 

Výhodu pro společnosti představuje i fakt, že její působnost není omezena pouze na naše 

území, ale zasahuje i na zahraniční trhy. Společnost je úspěšnou v celé střední a východní 

Evropě a vyváží své produkty do zhruba 40 zemí světa. Kromě distribuce svých produktů 

provozuje v zahraniční také výrobní závody, konkrétně v Rusku, Rumunsku a na 

Slovensku a vlastní zde dceřiné společnosti. Toto zahraniční působení zajišťuje 

společnosti ročně znatelně vyšší tržby. Například v roce 2016 tvořil podíl zahraničních 

zemí na tržbách společnosti rovných 50 %. 

Na působení společnosti mělo pozitivní dopad také vybudování centrálního distribučního 

skladu v roce 2006. Tímto krokem společnost sjednotila, zpřehlednila, zkvalitnila  

a urychlila velkou část své distribuční a logistické činnosti a zároveň řádově rozšířila své 

skladovací prostory. 

Dalšími plusy společnosti jsou bezpochyby jejich rozsáhlá marketingová komunikace 

prostřednictvím řady mediálních kanálů, široké spektrum činností souvisejících se 

společenskou odpovědností, neustálý technologický růst, inovace a přizpůsobování se 

dnešním trendům v potravinářství vývojem produktů bez lepku, laktózy nebo v bio verzi.  

 

Slabé stránky 

Odhalit slabé stránky u společnosti s tak širokým polem působnosti ve všech oblastech 

marketingového mixu, není vůbec snadné. Za jeden z těchto nedostatků může být 

považována například existence podnikových prodejen pouze na území Zlínského  

a Jihomoravského kraje. Podnikové prodejny poskytují zákazníkům daleko širší 

sortiment produktů značek společnosti Hamé, než jiné distribuční cesty. Nabízejí je také 

ve větším množství a k dostání jsou zde i produkty, které jsou v obchodech často 

vyprodány, nebo se do nich vůbec nedovážejí. Proto by širší pokrytí našeho území těmito 
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prodejnami znamenalo pro zákazníky jistě značkou výhodu a pro společnost další 

možnosti zvýšení jejich tržeb. 

Slabou stránkou společnosti může být paradoxně i její vnímání zákazníky. Společnost je 

veřejností velmi známou, ovšem spoustě lidí se ve spojení s označením „Hamé“ vybaví 

převážně paštiky. Byť se společnost snaží propagovat také své ostatní produkty z jiných 

segmentů potravin, dostat je do povědomí zákazníků ve spojení se společností Hamé, 

může být obtížné. Současně však dochází k tomu, že společnost mnohdy samotné značky 

propaguje samostatně natolik, až zákazníci ani nevědí, že značky spadají pod Hamé. 

Nevýhodou mohou být také vysoké náklady u zavádění nových produktů. S tímto 

procesem totiž nesouvisí pouze pořízení surovin a samotná výroba, ale také distribuce do 

všech distribučních kanálů, kterých využívá společnost nespočet a rozsáhlá a nákladná 

marketingová kampaň.  

Dále může být za slabé stránky považována závislost na dodavatelích, kdy dodávky 

surovin nemusejí být vždy doručeny podle dohody, vysoké náklady na užívání kamionů 

smluvních dopravců při distribuci a využívání převážně jen silniční dopravy vzhledem 

k nekvalitní a mnohdy nedostačující infrastruktuře. 

 

Příležitosti 

Příležitosti se společnosti Hamé mohou nabízet v oslovení nového segmentu zákazníků  

a proniknutí na nové trhy, nebo obsazení nově vzniklých mezer na trhu. Společnost se 

dlouhodobě snaží rozšiřovat své produktové portfolio o značky a produkty ze segmentů 

potravin, ve kterých doposud nepůsobila. Toto rozšiřování by jí v i následujících letech 

mohlo otevřít obzory na dalších trzích, přinést řadu nových zákazníků a zvýšení tržeb. 

Další příležitostí by mohl být vznik nebo nalezení nových výhodných prostorů 

k pronájmu, převážně v Čechách. V těchto prostorech by pak společnost mohla zřídit 

další podnikové prodejny, které na tomto území doposud nemá. 

Nové příležitosti mohou přinést také dodavatelé. V souvislosti s nimi může příležitost 

představovat vznik nových dodavatelů, kteří poskytnou rychlejší, kvalitnější nebo 

levnější dodávky, než ti stávající, případně nabídnou potřebné suroviny v bio kvalitě nebo 

suroviny, které pro zavedení nových produktů bude společnost potřebovat a žádný 

z dosavadních dodavatelů je neposkytuje nebo je odebírání těchto surovin od nich 
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nevýhodné. Vznik nových dodavatelů zvyšuje konkurenci mezi nimi a pro odběratele tak 

představuje výhodu ve volbě toho pro ně nejvýhodnějšího. 

Pro věci, které se společnosti již nevyplatí vyrábět, by také mohla využít možnosti 

outsourcingu. Dále by se jí s ohledem na převážné využívání silniční dopravy jistě 

vyplatila i investice do infrastruktury regionu. 

Příležitosti společnosti mohou přinést také politické, legislativní a ekonomické vlivy. 

Růst poptávky po nabízených produktech, příznivé podmínky pro podnikání, postupné 

odstraňování překážek zahraničního obchodu nebo příznivý demografický vývoj mohou 

mít příznivý dopad také na fungování společnosti Hamé. 

 

Hrozby 

Hlavní hrozbou, která je v dnešní době velmi aktuální, je nedostatek pracovní síly. 

Společnost se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků a i na základě této 

skutečnosti se snaží postupně automatizovat své výrobní závody a nahrazovat 

nedostatečnou pracovní sílu stroji. Další hrozbou mohou být rostoucí ceny surovin, 

například ceny ovoce a zeleniny z důvodu jejich nedostatku důsledkem mrazivé zimy, 

dále ceny masa, mléčných výrobků a vajec. Také zvýšení cen obalů, ropy nebo energií, 

může výrazně ovlivnit nákladovost výroby. Hrozbami může být také nákladná distribuce 

spojená s využíváním kamionů smluvních firem nebo nekvalitní a především 

nedostačující infrastrukturou. 

Postavení společnosti může ohrozit také konkurence. Byť je společnost leaderem 

v mnoha segmentech potravin, konkurenci by neměla nikdy podceňovat. Hrozbou by 

mohlo být spojení dosavadních konkurenčních společností v jednu, zvýšení 

konkurenčního podílu dosavadních konkurentů nebo vstup zcela nové konkurenční 

společnosti na trh. Ohrozit společnost může také zvýšení nabídky substitučních produktů. 

Vzhledem k rozsáhlosti působení společnosti Hamé, velkému množství jejich výrobních 

závodů, podnikových prodejen a skladů může společnost zasáhnout také případná živelná 

pohroma.  

Stejně jako příležitosti, i případné hrozby, mohou vyvolat politické, legislativní  

a ekonomické vlivy. V případě hrozeb to může být změna trendů v poptávaném zboží 

nebo snížení poptávky po tomto zboží, snížení kupní síly obyvatelstva nebo platební 
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neschopnost odběratelů. Dále tržní bariéry exportu a importu nebo změna směnných 

kurzů při obchodování se zahraničím.   

 

3.6 Shrnutí problémů 

Společnost se dlouhodobě snaží o naplňování svých cílů. Těmito cíli jsou především 

udržení si vedoucí pozice na trhu ve svých nejdůležitějších produktech a její vylepšování 

s představováním produktů nových, přinášení stále nových inovací a trendů a objevování 

nových tržních příležitostí. Pro naplňování těchto cílů má společnost skvělé předpoklady, 

jak vyplývá i z provedených analýz. Na základě těchto analýz současné situace 

společnosti Hamé bylo však odhaleno i pár problémů a nedostatků, se kterými se 

společnost potýká. 

Mezi jeden z těchto nedostatků obecně patří přílišná spjatost společnosti Hamé s výrobou 

konzervárenských výrobků a především paštik. Tato skutečnost je způsobena převážně 

dlouholetou tradicí ve výrobě těchto produktů, která je sice velkým pozitivem 

společnosti, ovšem o to větší úsilí musí společnost vyvíjet při propagaci produktů ze zcela 

nových segmentů potravin. Společnost se v dnešní době kromě tradiční produkce 

zaměřuje i na produkty, které odrážejí aktuální trendy v potravinářství, jako jsou bio 

produkty, produkty bez lepku, laktózy, pro vegany nebo vegetariány a všeobecně na 

produkty pro vyznavače zdravého životního stylu. Přílišná spjatost s konzervárenstvím 

však mnohdy brání tomu, aby tyto produkty oslovily především cílovou skupinu, která se 

po nich na trhu poptává, a sice mladou generaci, která si společnost Hamé pojí převážně 

s produkcí paštik a konzerv a zmiňované produkty si raději pořídí od prodejců, kteří se 

jim výhradně věnují. 

Dalším nedostatkem může být existence malého počtu podnikových prodejen, který 

nedostačuje zájmu ze strany zákazníků, nepříliš rozsáhlá nabídka zákaznických výhod 

v jednotlivých prodejnách nebo jejich omezená otevírací doba pouze na pracovní dny  

a jen do časných odpoledních hodin. Také nepropojenost e-shopu společnosti 

s podnikovými prodejnami, neexistence tištěného katalogu produktů na těchto 

prodejnách, nebo omezení působnosti e-shopu pouze na území České republiky  

a neexistence jeho mobilní verze, stejně jako mobilní verze webových stránek 

společnosti. 



  

71 
 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 
 

Na základě provedených analýz byly zjištěny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

společnosti Hamé. Ze zjištěných informací vyplývá v jak dobré situaci, jak celkově, tak 

z pohledu jednotlivých marketingových nástrojů, se společnost nachází. Přesto se však 

v této kapitole pokusím navrhnout určitá doporučení, která by tuto situaci mohla ještě 

vylepšit. 

 

4.1 Produkt 

Produkt je základem každé výrobní společnosti. Společnost Hamé si za dobu svého 

působení vybudovala opravdu široký sortiment produktů a neustále tento sortiment 

rozšiřuje. Každoročně do něj přidá řadu nových produktů a neustále se také poohlíží po 

nových podnikatelských příležitostech i v segmentech potravin, ve kterých dosud 

nepůsobí.  

 

4.1.1 Obsazení nových segmentů potravin 

Sortiment společnosti Hamé je natolik dobře vystavěný, že mu není téměř co vytknout. 

Přece jen však na trhu stále zůstávají segmenty, kterým by v následujících letech 

společnost mohla věnovat pozornost, zaměřit se na ně, rozšířit o ně svou působnost a ještě 

tak zvýšit svůj podíl na trhu, jakožto přední česká potravinářská společnost. 

Jedním ze segmentů, kterým se společnost dosud téměř nevěnovala a který by vhodně 

doplnil jejich potravinové produkty, jsou nápoje. Produkcí a zařazením nápojové nabídky 

do svého sortimentu by společnost zákazníkům již nabízela kompletní část denní stravy. 

Zákazníci by si tak k paštikám, pomazánkám, hotovým jídlům nebo bagetám do práce, 

školy či na cesty mohli zakoupit rovnou i nápoj a vytvořit si tak plnohodnotný oběd nebo 

svačinu kompletně z řad produktů společnosti Hamé.  

Společnost již odebírá od svých dodavatelů ovoce, které ve výrobním závodu FRUTA 

Podivín, a.s., zpracovává a nebyl by pro ni tedy problém, do sladkého sortimentu mezi 

džemy, marmelády, ovocné směsi, povidla a ovocné kojenecké výživy zařadit také 

ovocné džusy nebo nápoje celkově. Z produktů, které by se daly mezi nápoje zařadit, 

společnost momentálně nabízí pouze kojenecké nápoje značky Hamánek, které by další 
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nápojové produkty krásně doplnily. Je však také na zvážení, zda by se produkce nápojů 

společnosti vyplatila. Tato část trhu je již relativně obsazená, má spoustu svých 

producentů a je tedy otázkou, zda by se značce, která nemá v této oblasti vybudované 

takové jméno, podařilo prorazit. 

Společnosti bych doporučovala nejprve zkusit prorazit na tento trh s jedním druhem 

produktu a až po jeho úspěšném přijetí zákazníky, sortiment nápojů rozšiřovat. 

Navrhovala bych zavedení 100% džusy z druhů ovoce, které společnost od svých 

dodavatelů již odebírá pro potřeby jiné produkce. Tato produkce by podpořila snahu 

společnosti o držení kroku s aktuálními trendy, neboť 100% ovocné džusy spadají do 

aktuálně často skloňovaného zdravého životního stylu. 

 

Tab. 4 - Průměrná cena pomerančů a jablek v Jihomoravském kraji k 30. 4. 2018 (vlastní zpracování dle (20)) 

SUROVINA (1 kg) CENA (kč) 

Pomeranče 34,71 

Jablka 41,31 

 

Džusy jsem zvolila ve dvou příchutích a to 100% pomerančový džus a 100% jablečný 

džus, z důvodu, že tyto druhy ovoce již společnost od svých dodavatelů odebírá  

a nemusela by tedy hledat dodavatele nové, pouze by zvýšila jejich odběr. Výrobu džusů 

by zajišťoval výrobní závod FRUTA Podivín, a.s., který se specializuje na sladkou 

produkci převážně z ovoce. V tabulce č. 4 jsou uvedeny ceny těchto surovin k 30. 4. 2018 

v Jihomoravském kraji, ve kterém se zvolený závod nachází.  

Předpokládané náklady na různé objemy produkce dle průměrných cen těchto potravin, 

budeme-li brát v úvahu, že džusy budou produkovány v litrových baleních a na výrobu 1 

ks bude potřeba 1 kg surovin, jsou uvedeny v tabulce č. 5. V této tabulce je uvedeno také 

rozvržení produkce. Nejprve bude vyprodukována a do prodeje uvedena zkušební várka 

těchto džusů v očekávaném objemu prodeje 10 000 ks. Na základě toho, jaký bude odbyt 

těchto produktů ve zkušebním období jeden měsíc, jsem definovala tři varianty.  

  

 



  

73 
 

Tab. 5 - Náklady na různé objemy produkce ovocných džusů (vlastní zpracování dle (20)) 

SUROVINA POMERANČE (kč) JABLKA (kč) 

Náklady na 1 ks  

(1 litr = 1 kg) 
34,71 41,31 

Náklady na zkušební 

(očekávanou) várku 

10 000 ks 

10 000 * 34,71 = 347 100  10 000 * 41,31 = 413 100 

Pesimistická varianta – 

Náklady na 5 000 ks 
5 000 * 34,71 = 173 550 5 000 * 41,31 = 206 550 

Očekávaná varianta - 

Náklady na 10 000 ks 
10 000 * 34,71 = 347 100 10 000 * 41,31 = 413 100 

Optimistická varianta - 

Náklady na 20 000 ks  
20 000 * 34,71 = 694 200 20 000 * 41,31 = 826 200 

 

Shrnutí celkových nákladů na produkci 100% ovocných džusů v pesimistické, očekávané 

a optimistické variantě je uvedeno v tabulce č. 6.  

 

Tab. 6 – Celkové roční náklady na produkci ovocných džusů (vlastní zpracování) 

 
Pesimistická 

varianta 

Očekávaná 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Náklady na 

zkušební várku 

(listopad) 

Pomerančové 

džusy 
347 100 kč 347 100 kč 347 100 kč 

Jablečné džusy 413 100 kč 413 100 kč 413 100 kč 

Náklady na pomerančové džusy 

(prosinec) 
173 550 kč 347 100 kč 694 200 kč 

Náklady na jablečné džusy 

(prosinec) 
206 550 kč 413 100 kč 826 200 kč 

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY 1 140 300 kč 1 520 400 kč 2 280 600 kč 

 

Alternativní možností by pak mohla být investice do mléčných výrobků. Je to také 

segment, který je produkci společnosti Hamé dosud téměř neznámí, krom nízkého obsahu 

mléčných výrobků v některých kojeneckých výživách a ovocných pyré a opět by vhodně 

doplňoval stávající sortiment. V tomto případě by společnost mohla spíše uvažovat o 

odkoupení nějaké již zaběhlé značky s vybudovaným jménem a vlastním provozem, než 

o výstavbě závodu vlastního, neboť žádný ze stávajících se takovou produkcí nezabývá. 
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4.2 Cena 

Ceny produktů společnosti Hamé jsou taktéž velmi dobře promyšlenou složkou 

marketingového mixu. Jsou stanoveny na takové úrovni, aby společnost z prodeje 

produktů za tyto ceny evidovala dostatečné tržby a zákazníci je za tyto ceny byli ochotni 

kupovat. Společnost nabízí produkty v různých cenových kategoriích, což je značnou 

výhodou pro zákazníky, kteří si tak sami mohou vybrat, kolik jsou do produktu ochotni 

investovat. V této strategii bych společnosti určitě doporučovala pokračovat. Sice se 

v dnešní době klade čím dál větší důraz na kvalitu, ovšem některé zákazníky může odradit 

vyšší cena těchto produktů, proto možnost volby je ideálním řešením a dalším pozitivem 

ve vnímání společnosti zákazníky. 

 

4.2.1 Cenové akce a slevy 

Kromě cenových akcí, které společnost zákazníkům poskytuje především na svém e-

shopu, by mohla tyto akce ve větší míře rozšířit také do svých podnikových prodejen. Zde 

by kromě akčního zboží nabízela také celkové slevy při koupi určitého množství produktů 

nebo nákupu nad určitou částku, slevy na další nákup nebo tematické slevy například jen 

na paštiky, džemy nebo na produkty určité značky. Příklady slev, které by v podnikových 

prodejnách mohla společnost Hamé zřídit, jsou uvedeny v tabulce č. 7. Výše těchto slev 

závisí na zvážení společnosti, na její situaci a na cílech, kterých jejím zavedením bude 

chtít dosáhnout, ať už vyšší návštěvnost prodejen, zvýšení prodeje určitých produktů nebo 

celkového objemu prodeje. O aktuálních slevách by bylo informováno přímo na 

prodejnách informačními letáky, plakáty a cedulemi a také na webových stránkách 

společnosti v kolonce „aktuality“, sleva by pak zákazníkům byla poskytnuta prodavačem 

příslušné prodejny při uskutečnění nákupu, který konkrétní nebo aktuální slevě odpovídá. 

 

Tab. 7 - Příklady slev (vlastní zpracování) 

TYP SLEVY PODMÍNKY SLEVA 

MNOŽSTEVNÍ 

SLEVA 
Objem nákupu 

 10 produktů jednoho 

typu 
1 % 

 50 produktů jednoho 

typu 
5 % 

 100 produktů jednoho 

typu 
10 % 
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SLEVA PŘI NÁKUPU 

V URČITÉ ČÁSTCE 
Výše částky 

Nad 1000 kč 1 % 

Nad 2000 kč 5 % 

Nad 5000 kč 10 % 

SLEVA NA DALŠÍ 

NÁKUP 

Při hromadném 

nákupu 
Nad 10 000 kč 1 000 kč 

TÉMATICKÉ SLEVY 

Na konkrétní typ produktů 10 % 

Na produkty konkrétní značky 10 % 

Na zboží ve výprodeji 10-30 % 

Na doprodej zboží až 50 % 

 

4.2.2 Věrnostní program 

Ve svých prodejnách by společnost mohla zřídit také věrnostní program pro zákazníky, 

kteří by po registraci na kterékoliv z prodejen a odsouhlasení zpracování osobních údajů 

(dle nové směrnice DGPR) obdrželi od prodavače zákaznickou kartu, na kterou by 

získávaly slevy nebo se jim za uskutečněné nákupy přičítaly body. Tyto body by po 

nasbírání určitého počtu mohli vyměnit například za nákup produktů v těchto prodejnách. 

Registrace by probíhala formou vyplnění registračního formuláře, který by byl k dispozici 

na každé z prodejen. Zde by zákazníci vyplnili základní osobní údaje, přečetli si 

podmínky nakládání s těmito údaji a odsouhlasili jejich zpracování společností Hamé. 

Poté by jim prodavačem v příslušné prodejně byla vydána jejich věrností karta.  

Karty se budou objednávat jednou do měsíce a jejich množství se bude odvíjet od zjištěné 

poptávky v prvním zkušebním měsíci od jejich zavedené. Pro první objednávku, kvůli 

zjištění zájmu o tyto karty bych zvolila objednání 1 000 ks věrnostních karet na každou 

z pěti podnikových prodejen a podle zájmu bych objednávané množství v dalším měsíci 

upravila. Pro výrobu plastových karet s čárovým kódem pro načtení v prodejně jsem 

zvolila společnost Perfect Cards, která při tomto objednaném množství nabízí cenu 7,80 

kč za kus a s vyšším objednaným množstvím se postupně snižuje. (35) 

Náklady na pořízení karet od této společnosti do všech podnikových prodejen 

v uvedeném množství, v případných variantách do dalších měsíců a také celkové roční 

náklady jsou znázorněny v tabulce č. 8. 
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Tab. 8 - Náklady na pořízení věrnostních karet (vlastní zpracování dle (35)) 

POČET 

PRODEJEN 

POČET 

KUSŮ 

CENA 

ZA 

KUS 

CENA 

KARET ZA 

MĚSÍC 

CENA KARET ZA 

ROK 

1 200 ks 

12,90 kč 

200 * 12,90 = 

2 580 kč 

2 580 * 11 + 7 800 * 1 

= 36 180 

5 
5 * 200 ks = 

1000 ks 

1 000 * 12,90 

= 12 900 kč 

12 900 * 11 + 39 000 * 

1 = 180 900 kč 

ROČNÍ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KARET 

(pesimistická varianta) 
180 900 kč 

1 1 000 ks 

7,80 kč 

1 000 * 7,80 = 

7 800 kč 
7 800 * 12 = 93 600 kč 

5 
5 * 1 000 ks 

= 5 000 ks 

5 000 * 7,80 = 

39 000  kč 

39 000 * 12 = 468 000 

kč 

ROČNÍ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KARET 

(očekávaná varianta) 
468 000 kč 

1 5 000 ks 

4,10 kč 

5 000 * 4,10 = 

20 500 kč 

20 500 * 11 + 7 800 * 1 

= 233 300 kč 

5 
5 * 5 000 ks 

= 25 000 ks 

25 000 * 4,10 

= 102 500 kč 

102 500 * 11 + 39 000 

* 1 = 1 166 500 kč 

ROČNÍ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KARET 

(optimistická varianta) 
1 166 500 kč 

   

Výhody, které by tyto karty nabízely: 

 Při nákupu nad 200 kč, 500 kč nebo 1 000 kč by se zákazníkům přičítal příslušný 

počet bodů 

 Načtením karty prodavačem při placení nákupu v prodejně by byla jeho držitelům 

automaticky poskytnuta sleva ve výši 1-2 % z ceny nákupu 

 Po nasbírání určitého počtu bodů (např. 1000) by tyto body zákazníci mohli 

vyměnit za nákup v určité hodnotě, čerpání slevy nebo výběr určitého dárku 

 

4.2.3 Katalogy produktů 

Co se týče prodejen, bylo by také dobré mít zde pro zákazníky k dispozici katalogy 

s celkovou nabídkou aktuálních produktů, dostupných v těchto prodejnách i s jejich 

konkrétními cenami. V prodejnách se doposud nacházejí pouze plakáty  

s aktuálním akčním zbožím. Katalogy by oproti těmto plakátům s akčním zbožím 

zahrnovaly celou stálou nabídku produktů společnosti Hamé v daném roce a o případných 
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novinkách či změnách by bylo informováno pouze jednorázovými letáky dle potřeby. 

Zákazníci by si tyto katalogy při návštěvě prodejny mohli vzít a pro příští nákup již tak 

přesně vědět, co a za jaké ceny v prodejnách naleznou. 

Pro vyčíslení nákladů na tisk katalogů jsem zvolila společnost Bário, s.r.o., která kromě 

tvorby katalogů produktů nabízí skrze server Cenytisku.cz také zjištění konkrétní nákladů 

dle zvolených specifik. Tisk katalogů bude probíhat 2x ročně a objem druhého dotisku se 

bude odvíjet od zjištěné poptávky v rámci prvního půlroku. Pro první tisk jsem zvolila 

5 000 výtisků na každou z prodejen, tudíž 25 000 výtisků celkem, což by měl být 

dostačující počet. Katalogy jsem zvolila v A4 provedení pro lepší přehlednost  

a s odhadovaným počten stran kolem 30. Konkrétní vyčíslení nákladů ve variantách i pro 

druhý půlrok a celkové roční náklady znázorňuje následující tabulka č. 9. (36) 

 
Tab. 9 - Náklady na tisk katalogů produktů (vlastní zpracování dle (36)) 

Varianta 
Počet 

kusů (ks) 

Objem 

tisku (ks) 

Cena za 

kus (kč) 

Náklady na půl 

roku (kč) 

Náklady na 

rok (kč) 

Pesimistická 2 000 
2 000 * 5 = 

10 000 
7,63 

10 000 * 7,63 = 

76 300 

76 300 + 

172 750 = 

249 050 

Očekávaná 5 000 
5 000 * 5 = 

25 000 
6,91 

25 000 * 6,91 = 

172 750 

172 750 + 

172 750 = 

345 500  

Optimistická 7 000 
7 000 * 5 = 

35 000 
6,75 

35 000 * 6,75 = 

236 250 

236 250 + 

172 750 = 

409 000  

 

4.3 Distribuce 

Vzhledem k širokému spektru distribučních kanálů, které společnost Hamé k distribuci 

svých produktů využívá je opět těžké této oblasti něco vytknout. Společnost dodává své 

produkty téměř do všech obchodních řetězců působících na našem trhu. Rozšiřování 

působnosti v oblasti této distribuční cesty již tedy není velmi možné, proto jsem se ve 

svých návrzích zaměřila spíše na jiné distribuční cesty. 

 

4.3.1 Rozšíření sítě podnikových prodejen 

Slabší stránkou společnosti je zatím nedostatečné pokrytí České republiky podnikovými 

prodejnami. Podnikové prodejny představují pro zákazníky výhody v širším sortimentu 

produktů oproti obchodním řetězcům, většímu množství těchto produktů, nižší šanci, že 
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se zde produkty vyprodají a také výrazně nižším cenám, než u externích prodejců, neboť 

v případě prodeje ve vlastních prodejnách společnosti odpadají náklady na distribuci. 

Vzhledem k dosavadní situaci, kdy se podnikové prodejny nacházejí pouze ve Zlínském 

a Jihomoravském kraji, bych tedy navrhovala v následujících letech postupné rozšíření 

těchto prodejen i na další území České republiky, především na území Čech a vytvoření 

tak širší sítě obchodů Hamka po celé zemi. 

Jako první bych v rámci činností s tímto návrhem souvisejících doporučovala společnosti 

sledovat nabídku pronájmů vhodných nebytových prostorů na území Čech a vývoj jejich 

cen. Výběr území, na kterém by bylo výhodné novou prodejnu zřídit, ovlivňují také další 

faktory, jako počet obyvatel daného území, jejich průměrné mzdy, náklady na dopravu, 

dostatek pracovní síly, mzdy příslušející potřebným pracovníkům na daném území  

a také podíl nezaměstnaných osob. S ohledem na tyto faktory bych společnosti 

doporučovala zaměřit se jako první na Plzeňský kraj, ve kterém počet obyvatel i jejich 

mzdy meziročně zaznamenaly růst a podíl nezaměstnanosti zde byl hned po Praze druhý 

nejnižší z území ČR. Faktory rozhodující při zřizováních nových prodejen v souvislosti 

s tímto krajem jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

Doprava by byla zajišťována kamiony společnosti, nebo kamiony smluvních dopravců, 

neboť skrze Plzeňský kraj jsou prostřednictvím dálnicí D5 již uskutečňovány některé 

dodávky do Německa, tudíž by tato prodejna byla „na trase“. Dodávky by probíhaly dle 

zjištěné poptávky, pravděpodobně 1x týdně, tedy 4 dodávky za měsíc. Chod prodejny by 

pak zajišťovali 1-2 pracovníci (prodavač / skladník), jejichž hrubé mzdy v tomto kraji 

jsou také uvedeny v tabulce č. 10. 

 
Tab. 10 -Faktory rozhodující při zřizování nových prodejen pro Plzeňský kraj (vlastní zpracování dle (30), (38), (39)) 

FAKTORY ROZHODUJÍCÍ PŘI ZŘIZOVÁNÍ NOVÝCH 

PRODEJEN  - PLZEŇSKÝ KRAJ 
OVLIVŇUJE 

Počet obyvatel (k 31. 12. 2017) 580 816 VÝNOSY 

Průměrná mzda obyvatel (k 31. 12. 2017) 28 676 kč VÝNOSY 

Podíl nezaměstnanosti (k 31. 12. 2017) 2, 55 % VÝNOSY 

Hrubá měsíční mzda prodavače (k 21. 3. 2018) 18 095 kč NÁKLADY 

Hrubá měsíční mzda skladníka (k 21. 3. 2018) 27 864 kč NÁKLADY 

Průměrná cena pronájmu nebytového prostoru  

za měsíc (k 30. 4. 2018) 
13 695 kč NÁKLADY 
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4.3.2 Prodejní automaty 

Společnost své produkty kromě obchodních řetězců a internetových prodejců distribuuje 

také do drogerií, lékáren, v případě „fast food“ potravin také na čerpací stanice, do 

automatů a rychlých občerstvení. Využití automatů na potraviny by se však dalo použít 

také v případě podnikových prodejen. Otevírací doba těchto prodejen je omezena  

a v podstatě začíná i končí s pracovní dobou většiny obyvatel. Pro tyto zákazníky může 

být tedy obtížnější se do podnikových prodejen v tomto čase dostat a právě tento problém 

by řešilo umístění automatů se základními produkty společnosti Hamé, které to umožňují, 

před jednotlivé prodejny. Automaty by byly bezpečnostně opatřeny proti vniknutí nebo 

odcizení a byly by zde k dispozici potraviny, které to svými rozměry a vlastnostmi 

umožňují (bagety, svačinové paštiky a pomazánky, hotová jídla v kulatých plastových 

obalech EasyCup, ovocné kapsičky Easy fruit apod.) Automaty by byly spravovány 

pracovníky prodejny. Jako první bych navrhovala zavedení těchto automatů jen  

u vybraných prodejen a to v Mařaticích, Bzenci a Podivíně. Tyto prodejny na rozdíl od 

zbylých dvou disponují nejkratší otevírací dobou a polední pauzou, která u zbylých dvou 

není. Vyčíslení nákladů na možný pronájem automatů k těmto třem prodejnám, následně 

i v dalších variantách, je uvedeno v tabulce č. 11. Pro účely těchto výpočtů jsem zvolila 

prodejní automat od společnosti Damaj, s.r.o., která nabízí široký sortiment automatů. 

Automat jsem zvolila v provedení vhodném k venkovnímu umístění v zesílené struktuře 

a se zvýšeným zabezpečením. (31) 

 

Tab. 11 - Náklady na pronájem automatů v různých variantách (vlastní zpracování dle (31)) 

Varianta Pesimistická Očekávaná Optimistická 

Počet kusů 1 3 5 

Cena pronájmu na měsíc 10 000 kč 30 000 kč 50 000 kč 

Náklady na rok 

11 * 10 000 + 

1* 30 000 = 

140 000 kč 

12 * 30 000 = 

360 000 kč 

11 * 50 000 + 

1* 30 000 = 

580 000 kč 
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4.3.3 Mobilní marketing 

Co se trendů týče, jeden z návrhů v rámci distribuce, ale do značné míry také propagace 

je zaměření se na aktuálně velmi využívanou formu marketingu, a sice mobilní marketing. 

Vzhledem k rychle se vyvíjející době a rostoucí důležitosti techniky by se dalo zvažovat 

vytvoření e-shopu společnosti ve verzi mobilní aplikace. Mobilní telefony jsou dnes již 

nedílnou součástí běžného života téměř každého občana a mobilní aplikace určená 

k nákupu produktů společnosti by zákazníkům zase více usnadnila a urychlila nákup, 

učinila jej pohodlnějším a možným provést kdekoliv a kdykoliv. Tuto metodu prodeje již 

dnes využívá spousta prodejců přes distributory oblečení, elektroniky nebo nadnárodní 

řetězce potravin a společnost Hamé, jakožto velký prodejce by se k nim neměla problém 

připojit. V rámci tohoto návrhu by společnost mohla zajistit vytvoření mobilní aplikaci 

pro e-shop společnosti a také aplikace přímo pro svou společnost, která by odrážela 

informace zveřejňované na jejich webových stránkách. Aplikace by byla přizpůsobena 

uživatelům mobilních telefonů snadnější orientací, jednodušším ovládáním  

a přehlednějším menu, než běžné webové stránky. Aplikace e-shopu společnosti by sice 

rovněž poskytovala informace o společnosti a plnila i funkci propagační, ale kromě této 

funkce by zákazníkům zároveň nabízela možnost nakoupit jejich produkty s ještě větší 

volností, než na internetovém e-shopu. 

Zajištění mobilního e-shopu bych svěřila opět do kompetencí společnosti Ergotep, která 

se v současné době stará o oficiální e-shop společnosti. Nutná je totiž propojenost 

mobilního a oficiálního e-shopu z důvodu přehlednosti objednávek a logistické stránky, 

kterou společnost Ergotep také obstarává. Aplikaci by tedy spravovali její zaměstnanci.  

Dostupná by byla zdarma ke stažení pro uživatele mobilních telefonů s operačními 

systémy Android, IOS i Windows Phone, aby pokryla co nejvíce zákazníků. K jejímu 

spuštění a vyhledání informací by nebylo třeba internetové připojení, pouze k odeslání 

objednávky. Přes aplikaci by se rovněž daly řešit stížnosti či případné reklamace, které 

by opět vybavovalo oddělení společnosti Ergotep starající se o e-shop společnosti Hamé. 

 

4.4 Propagace 

Propagace je asi nejrozsáhlejší a nejvíce propracovanou částí marketingového mixu 

společnosti Hamé. Společnost využívá většiny dostupných propagačních kanálů a není 

tedy mnoho oblastí, ve kterých by své působení mohla zlepšovat. Doporučovala bych jí 
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pokračovat v takto nastaveném širokém působení propagačních činností s obměnami 

podle právě propagovaných produktů a aktuálních trendů. 

 

4.4.1 Sociální sítě 

V souvislosti s aktuálními trendy bych doporučovala častější využívání sociálních sítí, 

především sociální sítě Instagram. Tato sociálně síť je v dnešní době vedle Facebooku 

jednou z nejvyužívanějších a sdílením zajímavostí a aktuálních novinek s jejími uživateli 

by společnost Hamé mohla zvýšit povědomí o sobě i svých produktech a snáz tak oslovit 

nové zákazníky, převážně mladší generace, která tuto sociální síť hojně využívá a jejíž 

povědomí o rozsáhlé působnosti společnosti není zatím nijak velká.  

Tato sociální síť se těší v dnešní době velké oblibě a řady jejích uživatelů se denně 

rozšiřují. Společnost již touto formou s jejími uživateli komunikuje, ovšem především 

prostřednictvím účtu Receptyschuti.cz, který je zaměřený výhradně na recepty a i když se 

zaměstnanci pověření správou těchto sociálních sítí společnosti Hamé snaží na účet 

pravidelně přispívat, počet sledujících tohoto účtu zatím není velký. Společnost nově 

zřídila i samostatný účet společnosti, ovšem ten jako nově vzniklý ještě není zavedený.   

V souvislosti s efektivnějším využíváním této sociální sítě, která může společnosti 

pomoci výrazně zlepšit její postavení na trhu, bych navrhovala následující kroky.  

 Na instagramovém účtu Receptyschuti.cz bych kromě fotek s recepty z produktů 

společnosti Hamé také do popisu účtu konkrétně uvedla, že se jedná o účet, který 

souvisí s touto společností, neboť její jméno zde dosud nikde nefiguruje. 

 Využila bych relativně zavedený Facebook společnosti s jeho 33 958 odběrateli ke 

zvýšení počtu odběratelů na instagramovém účtu Receptyschutí.cz (současný stav 

985 sledujících) a nového účtu společnosti hame_cz (současný stav 15 sledujících) 

pořádáním Facebookových soutěží o produkty společnosti, v jejichž podmínkách je 

sledování Facebookového i Instagramového účtu nebo sdílení a komentování jejich 

příspěvků. Všechny tyto kroky pak podpoří narůst sledujících a zviditelnění Hamé. 

 Vytvořila bych jednotný „hashtag“, který bude společnost přidávat ke všem svým 

příspěvkům. Hashtag je označení, při jehož vyhledání se uživatelům zobrazí veškeré 

příspěvky s tímto označením související a tak se o společnosti dozvědí i ti, kteří ji 

dosud nesledují. Společnost dosud nejvíce využívá obecný hashtag hame, který 

však zahrnuje i velký počet příspěvků s Hamé nesouvisejících, proto bych doporučila 
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kromě jeho použití tento hashtag také upřesnit například na hamecz a zvolila bych 

také nějaký chytlavý slogan jako hamevaspomocnikpridennímshonu nebo 

hamejeztechytre, který bude pro příspěvky společnosti charakteristický.  

   

4.4.2 Příspěvek na nadační činnost 

Společnost se dlouhodobě angažuje také v dobrovolnické činnosti, podpoře nemocných 

dětí, darování kojenecké stravy nemocnicím a různým organizacím a také finanční 

podpoře při darování monitorů dechu do nemocnic, na kterém se podílí spolu s nadací 

Křižovatka, která se problematikou syndromu náhlého úmrtí kojenců, kterou monitory 

dechu pomáhají řešit, zabývá. Tyto akce jsou však pouze jednorázovou záležitostí a proto 

bych navrhovala zavést přispívání na veřejnou sbírku projektu nadace Křižovatka 

„Maminko dýchám“ pravidelně a zapojit do této činnosti také zákazníky. (40)  

Navrhovala bych posílat na tuto sbírku 20 % z ceny prodaného propagačního medvídka 

společnosti Hamé. Zakoupením tohoto medvídka by tak zákazníci získali plyšovou 

hračku pro své děti a pomohli dětem trpícím tímto syndromem. Medvídci jsou k dispozici 

v podnikových prodejnách Hamka ve čtyřech velikostech – 10 cm za 30 kč , 15 cm za 75 

kč, 20 cm za 125 kč a 30 cm za 165 kč. S ohledem na největší odbyt nejmenšího 

z medvídků, bych doporučovala zavést tento příspěvek právě z jeho prodeje. Po zavedení 

tohoto příspěvku by očekávaný měsíční prodej těchto medvídků mohl činit 50 ks. Výše 

příspěvků a náklady na tuto příspěvkovou činnost v různých objemech prodeje jsou 

znázorněny v tabulce č. 12, potřebné informace pro tyto výpočty pak v tabulce č. 13. 

 
Tab. 12 - Základní informace pro příspěvkovou činnost (vlastní zpracování) 

ZÁKLADNÍ IFNORMACE PRO PŘÍSPĚVKOVOU ČINNOST 

Předmět příspěvku částka z prodeje medvídka 

Velikost medvídka 10 cm 

Cena za 1 ks 30 kč 

Výše příspěvku 20 % 

Přispívaná částka z 1 ks 30 * 0,2 = 6 kč 
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Tab. 13 - Výše příspěvků a náklady na příspěvkovou činnost (vlastní zpracování) 

Varianta 
Objem 

prodeje 

Příspěvek 

z prodeje za měsíc 

Příspěvek 

z prodeje za rok 

Pesimistická 30 ks za měsíc 30 * 6 = 180 kč 
180 * 11 + 300 * 1 

= 2280 kč 

Očekávaná 50 ks za měsíc 50 * 6 = 300 kč 300 * 12 = 3600 kč 

Optimistická 70 ks za měsíc 70 * 6 = 420 kč 
420 * 11 + 300 * 1 

= 4920 kč 

 

Celkové náklady společnosti Hamé na tento návrh jsou ve výši příspěvku z prodeje těchto 

medvídků za rok, tedy ušlých zisků, které by společnost získala v případě, kdyby se do 

jejích tržeb započítávala celá částka z prodeje, včetně přispívané částky.  

  

4.5 Časový harmonogram navrhovaných činností 

V průběhu celého roku by probíhalo vyvíjení nejlepší receptury, technologického postupu 

a ladění veškerých detailů pro výrobu 100% ovocných džusů, které bych společnosti 

doporučovala zařadit do jejich sortimentu. V listopadu by pak byla uvedena zkušební 

produkce těchto džusů a od prosince by se začalo s produkcí v ustáleném objemu. 

V návaznosti na to by v dalším roce byla rozběhnuta také podpůrná marketingová 

kampaň a vytvořeny definitivní návrhy specifických obalů těchto džusů. 

Zavedení cenových akcí a slev na jednotlivých prodejnách není časově náročná činnost, 

proto by k němu docházelo postupně po dohodnutí se na konkrétních slevách a jejich 

procentuálních výších. Množstevní slevy, slevy při nákupu nad určitou částku nebo slevy 

na příští nákup by mohly být zavedeny hromadně a tematické slevy pak v určitých 

intervalech, na určitou dobu a postupně, aby každou chvíli měli zákazníci možnost využít 

jinou slevu. Zavedení věrnostních karet a katalogů produktů bych v první várce 

uskutečnila hned od začátku roku, aby si zákazníci mohli na tyto novinky zvyknout. 

Současně s těmito činnostmi bych realizovala také přispívání z částky za nákup 

plyšového medvídka Hamé na veřejnou sbírku nadace Křižovatka, neboť všechny tyto 

činnosti souvisejí výhradně s podnikovými prodejnami. O realizaci všech zmiňovaných 

činností na prodejnách bych také dostatečně včas a důsledně informovala informačními 

letáky v jednotlivých prodejnách, v aktualitách na webových stránkách společnosti a na 

jejich facebookovém a instagramovém účtu.   
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Harmonogram návrhů na distribuci je už časově nejnáročnější. Ke zřízení podnikových 

prodejen je nejdříve nutné provést průzkum trhu, vybrat nejvhodnější lokalitu, nebytový 

prostor, prodejnu vybavit zbožím a najmout prodavače a skladníka, kteří tuto prodejnu 

budou spravovat, proto fyzická realizace tohoto návrhu dle mého názoru bude možná až 

v příštím roce po zjištění a zajištění všeho potřebného. Zavedení prodejních automatů 

před jednotlivé podnikové prodejny je naopak možné hned po dohodnutí se se 

společností, která tyto automaty poskytuje a zaplacení prvního nájmu. Realizaci návrhu 

na mobilní aplikaci Hamé a jejich e-shop v mobilní verzi bych také rozvrhla do dvou let, 

neboť je třeba první tuto aplikaci vyvinout, odzkoušet její fungování a až poté ji uvést do 

oběhu. Vylepšování komunikace prostřednictvím sociálních sítí nelze časově definovat, 

neboť je to dlouhodobá a na čase nezávislá činnost.   

 

4.6  Ekonomické zhodnocení návrhů a přínosy práce 

Tab. 14 - Přehled roční nákladovosti jednotlivých návrhů v jejich variantách (vlastní zpracování) 

PŘEHLED NÁKLADOVOSTI JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ 

NÁVRH 

NÁKLADY – jednotlivé varianty 

Pesimistická  Očekávaná  Optimistická  

Obsazení nových segmentů potravin 1 140 300 kč 1 520 400 kč 2 280 600 kč 

Věrnostní program 180 900 kč 468 000 kč 1 166 500 kč 

Katalogy produktů 249 050 kč 345 500 kč 409 000 kč 

Prodejní automaty 140 000 kč 360 000 kč 580 000 kč 

Příspěvek na nadační činnost 2 160 kč 3 600 kč 5 040 kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 1 712 410 kč 2 697 500 kč 4 441 140 kč 

 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny jednotlivé návrhy i s jejich ročním nákladovým vyčíslením. 

Zbylé návrhy, které nejsou uvedeny v tabulce, náklady v tomto roce přímo neovlivňují. 

Návrh na rozšíření sítě podnikových prodejen je dlouhodobý návrh, kterému předchází 

důkladná příprava a průzkum různých faktorů, které jsou více popsány přímo v tomto 

návrhu. Vývoj aplikace pro mobilní e-shop společnosti Hamé v sobě bude náklady vázat 

také až při jeho realizaci, kdy se společnosti náklady pouze lehce zvýší, neboť dle mého 

návrhu, bude stejně jako oficiální e-shop společnosti i ten mobilní spravovat firma 
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Ergotep, která již se společností Hamé uzavřenou smlouvu má a ze které společnosti 

náklady za provozování e-shopu firmou Ergotep již plynou. Společnost Hamé tak 

realizace tohoto návrhu vyjde výhodněji, než kdyby angažovala novou firmu. Náklady 

související s cenovými akcemi a slevami nelze předem určit, neboť se obvíjejí od 

jednotlivých objemů nákupů zákazníky a efektivnější využívání sociálních sítí v sobě 

náklady neváže vůbec. 

 

V následující tabulce č. 15 jsou uvedeny tržby společnosti Hamé v roce 2017 a jejich 

meziroční růst oproti roku 2016. V tabulce č. 16 jsou pak stanoveny předpokládané 

nárůsty tržeb v procentech i korunách pro rok 2018 oproti roku 2017 a předpokládané 

celkové tržby za tento rok v pesimistické, očekávané a optimistické variantě. 

 
Tab. 15 - Tržby společnosti Hamé v roce 2017 (vlastní zpracování dle (13)) 

TRŽBY SPOLEČNOSTI HAMÉ V ROCE 2017 

Meziroční nárůst 2,7 % 

Tržby 5 127 mld 

 

Tab. 16 - Předpokládané tržby společnosti Hamé v roce 2018 v jednotlivých variantách (vlastní zpracování) 

PŘEDPOKLÁDANÉ TRŽBY SPOLEČNOSTI HAMÉ V ROCE 2018 

V JEDNOTLIVÝCH VARIANTÁCH 

 Pesimistická Očekávaná Optimistická 

Předpokládaný nárůst tržeb v % 2,7 % 3 % 4 % 

Předpokládané nárůst tržeb dle 

tržeb z roku 2017 v kč 
138 429 000 153 810 000  205 080 000 

Předpokládané celkové tržby 

dle tržeb z roku 2017 v kč 
5 265 429 000 5 280 810 000 5 332 080 000 

 

Pesimistická varianta 

V případě pesimistické varianty se předpokládá, že u rozšíření sortimentu o 100% ovocné 

džusy se zkušební várka o objemu 10 000 ks u zákazníků neujme natolik, jak se očekávalo 

a tento objem produkce se za zkušební období jeden měsíc nevyprodá, proto společnost 

sníží produkci džusů v následující várce pouze na 5 000 ks. V případě věrnostních karet 

nastane pesimistická varianta, pokud o objednané množství na měsíc leden, čili 1 000 ks 

na prodejnu nebude očekávaný zájem a objednávky pro další měsíce se tak sníží pouze 



  

86 
 

na 200 ks pro každou z prodejen. Zájem o katalogy produktů v tomto případě v prvním 

půlroce nedosáhne očekávané poptávky v jednotlivých prodejnách 5 000 ks a pro druhý 

půlrok se již bude tisknout pouze 2 000 ks na prodejnu. Zavedení prodejních automatů ke 

třem podnikovým prodejnám se ve zkušební době ukáže jako nevýdělečné a pro 

následující období bude tento počet snížen pouze na jeden automat u hlavní podnikové 

prodejny v Kunovicích, která se nachází u sídla celé společnosti. Prodeje propagačních 

medvídků, z nichž plynnou příspěvky na nadaci Křižovatka, také nesplní očekávaný 

objem, tedy 50 ks za měsíc, ale dosáhnou pouze 30 ks. Celkové roční náklady na 

uskutečnění návrhů by v případě této varianty činily 1 712 410 kč. Očekávaný meziroční 

nárůst pro tuto variantu jsem zvolila 2,7 %, což je stejný nárůst jako v předchozím roce, 

neboť by se zavedeným návrhům v případě této varianty nedařilo tolik, jak se očekávalo 

a nepřinášely by tedy žádné nové tržby. S ohledem na výši tržeb, jejichž nárůst by i 

v případě stejného procentuálního růstu jako v přechozím roce stále činil 138 429 000 kč, 

by nedosažení očekávaných výsledků z těchto návrhů společnost výrazně neohrozilo.  

 

Očekávaná varianta 

V případě, že by byla zkušební várka o objemu 10 000 ks dostačující natolik, že by 

poptávka od zákazníků nepřevýšila tuto produkci, ale produkce by se zároveň vyprodala, 

pokračovala by společnost v produkci o stejném objemu i v dalším měsíci. Při této 

variantě by v podstatě u všech návrhů předpokládané poptávky naplnily očekávání,  

a proto by se při jejich realizaci v dalších měsících pokračovalo stejně, jako v měsíci 

prvním. V případě této varianty by celkové roční náklady na návrhy činily 2 697 500 kč. 

Variantě jsem zvolila nárůst tržeb oproti předchozímu roku 3 %, což je více než loňská 

nárůst, neboť v případě této varianty by všechny návrhy u zákazníků zaznamenaly 

úspěch. Zákazníci by se stali věrnými zákazníky prostřednictvím věrnostního programu 

a díky jeho výhodám, ale i dalším zavedeným novinkám by do prodejen zavítali častěji, 

což by se odrazilo také v případě tržeb. Předpokládaný nárůst těchto tržeb dle zvoleného 

procentuálního nárůstu 3 % oproti předchozímu roku by tak činil 153 810 000 kč. 

 

Optimistická varianta 

V případě optimistické varianty by se objem produkce ve zkušební várce vyprodal 

rychleji, než se očekávalo a poptávka po těchto produktech by uskutečněný objem 
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produkce výrazně převýšila. Společnost by tak v následujícím měsíci tento objem zvýšila 

na 20 000 ks. Další objednávka věrnostních karet by kvůli zájmu byla již o objemu 5 000 

ks a počet výtisků katalogů produktů v dalším pololetí by činil 7 000 ks. Společnost by 

také zavedla potravinové automaty ke všem podnikovým prodejnám a příspěvky, které 

by z prodeje propagačních medvídků posílala na veřejnou sbírku nadace Křižovatka, by 

činily 4 920 kč. Celkové roční náklady této varianty by byly 4 441 140 kč, což je výrazně 

vyšší částka, než v případě předchozích dvou variant. V případě této varianty by ovšem 

společnost kromě předpokládaného nárůstu tržeb, zvoleného pro tuto variantu ve výši  

4 %, což je opět více než v roce 2017, kdy tento nárůst činil 2,7 %, získala také věrné 

zákazníky. Tito zákazníci by se rádi vraceli jak do podnikových prodejen plných nových 

výhod, tak k nově zavedeným prodejním automatům. Předpokládaný nárůst tržeb by pro 

tuto variantu činil 205 080 000 kč a celkové tržby 5 332 miliard.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhů pro sestavení nového marketingového 

mixu společnosti Hamé. Práce se zaměřuje především na poskytnutí návrhů ke zlepšení 

pozice společnosti a jejích produktů na trhu a k oslovení dosud neoslovených zákazníků.  

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou definována teoretická 

východiska z oblasti marketingu. Jsou zde definovány také analytické metody, které jsou 

později použity v druhé kapitole této práce, tedy v analytické části. 

Analytická část obsahuje obecné informace o společnosti Hamé s.r.o., jedné z předních 

českých potravinářských firem zabývajících se produkcí trvanlivých a chlazených 

potravin, dále podrobný popis jejího marketingového mixu a zpracování Porterovi 

analýzy pěti konkurenčních sil a STEP a SWOT analýz. Z těchto analýz vyplynuly 

problémy, jejichž eliminací by společnost Hamé mohla ještě vylepšit svoji pozici na trhu. 

Těmito problémy jsou hlavně přílišná spjatost společnosti s konzervárenstvím a výrobou 

paštik především, nízké povědomí mladé generace o veškerých produktech nabízených 

touto společností, neexistence podnikových prodejen mimo území Moravy nebo slabý 

zákaznický program v prodejnách. 

Na základě provedených analýz a těchto zjištění byla ve třetí z hlavních kapitol navržena 

opatření a doporučení, která by společnosti pomohla ke zlepšení v těchto oblastech a také 

ke zlepšení její celkové situace. Mezi hlavní doporučení patří rozšíření zákaznických 

výhod v podnikových prodejnách formou věrnostních karet, poskytováním doplňkových 

slev k akčnímu zboží nebo zavedení katalogů s celou stálou nabídkou produktů 

společnosti do všech podnikových prodejen. Dalším návrhem je zefektivnění využívání 

sociálních sítí ke komunikaci se zákazníky především mladé generace nebo postupné 

rozšiřování podnikových prodejen i na další území České republiky a rozšíření svého 

sortimentu o nové segmenty potravin. 

K těmto doporučením byl vypracován také časový harmonogram jejich možného 

zavádění, vyčíslení jejich nákladů ve třech variantách podle výše poptávky a následné 

celkové ekonomické zhodnocení těchto doporučení. 
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