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Abstrakt 

Diplomová práce „Rizika v oblasti Uízení marketingových nástroj]“ obsahuje analýzu 

současného stavu společnosti Sonnentor s.r.o., návrhy na zlepšení marketingových nástroj] 

a rizika, která mohou vzniknout. První kapitola diplomové práce se zabývá teoretickými 

východisky práce, kde budou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového 

mixu, komunikačního mixu a rizika. V druhé kapitole analytické části je uvedena analýza 

současného stavu a tUetí kapitola obsahuje návrhy pro marketingové nástroje. 

Abstract 

The diploma thesis „Risk in the area of Marketing Tools“ contains analysis of Sonnentor s.r.o., 

its current state, suggestions for the improvements of marketing tools and risks which could 

emerge. The first chapter delas with theoretical solutions of the thesis where basic terms of the 

areas of marketing, marketing mix, communication mix and risk will be defined. In the second 

chapter of the analytic part, there is analysis of current state. The third chapter contains 

suggestions for marketing tools.
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ÚVOD  

V dnešní dobE se témEU všechny společnosti snaží mít velmi dobUe zpracovaný marketing. 

Marketing lze spatUit v nejr]znEjších podobách. Všechny marketingové nástroje nás provází 

takzvanE na každém kroku. Reklamu lze spatUit na internetu, v televizi, reklamních letácích  

i reklamních bannerech. Již pUehlcený trh si tak velmi žádá ve společnostech propracovaný 

marketing. Nestačí zaujmout pouze produktem. Je tedy zapotUebí vymyslet takové 

marketingové nástroje, u kterých společnost uspEje. 

Úkolem společností je tedy to, aby její zákazníci byli spokojeni. Protože spokojený zákazník 

sdEluje blízkému či širokému okolí jeho pocity, doporučení a zkušenosti s produktem či 

službou.  

Tato diplomová práce se zabývá marketingovými činnostmi společnosti Sonnentor s.r.o., která 

sídlí v malé obci Čejkovice u Hodonína.
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je na základE teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a rizik navrhnout zmEnu marketingových nástroj] konkrétního 

podnikatelského subjektu.  

Diplomová práce bude rozdElena na tUi kapitoly. První kapitola obsahuje teoretická východiska 

práce. Zde se budu zabývat definicí marketingu, marketingového mixu, marketingovým 

prostUedím a také marketingovou komunikací. Uvedené pojmy jsou potUebné pro následné 

pochopení analytické části. 

V druhé kapitole se budu zabývat pUedstavením společnosti, základními údaji a pUedmEtu 

podnikání. Pro zanalyzování současné situace společnosti bude využita SLEPT analýza, dále 

Porter]v model pEti sil, marketingové nástroje společnosti a možná rizika, která mohou nastat. 

V poslední kapitole budou zhodnoceny rizika, která p]sobí na podnik. Budou navrženy vlastní 

návrhy Uešení, které povedou ke zlepšení marketingových nástroj]. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole budou uvedena teoretická východiska z oblasti marketingu, marketingových 

nástroj], marketingového prostUedí, komunikačního mixu a rizika. 

1.1 Marketing 
Co znamená marketing? Pod touto otázkou si mnoho lidí pUedstavuje pouze reklamu a prodej. 

Každým dnem nás obklopují reklamy televizní, noviny, letáky i internetové kampanE.  

Dle PUikrylové a Jahodové (2010) má marketing sv]j p]vod ve skutečnostech, nebo[ lidé jsou 

souhrnem potUeb a pUání. PUání a potUeby vytváUí u lidí pocit nespokojenosti, které se snaží 

problém Uešit získáváním toho, co pUání a potUeby dokáže uspokojit. 

Již od samého začátku lidské společnosti si museli prodejci všímat všech svých zákazník]. 

V první UadE je nejdUíve pozorovali, jak zareagují na nabídku, jak vybírají zboží na trhu a také 

je naslouchali a registrovali. Tedy co by chtEli a co by potUebovali (Foret, 2003). 

1.1.1 Definice marketingu 
Marketing je definován jako: 

„Dnešní marketing je tUeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat – 

„pUesvEdčit a prodat“ – ale v novém významu uspokojování potUeb zákazníka. K prodeji 

dochází až poté, co je produkt vyroben. Naopak marketing začíná dávno pUedtím, než má 

společnost produkt k prodeji“ (Kotler, 2007, s. 38). 

Americká marketingová asociace v roce 2013 schválila definici marketingu. Uvedla, že je 

marketing činnost, dále soubor institucí a proces] pro tvoUení, komunikaci, výmEnu  

a poskytování nabídek. Mají hodnotu pro zákazníky či partnery, a také pro celkovou společnost 

(American Marketing Association, 2013). 

1.1.2 Základní marketingové koncepty 
Základními marketingovými koncepty dle Kotlera a Kellera (2013) jsou: 

 PotUeby, pUání a poptávka - potUeby jsou jedny z nejzákladnEjší lidských nezbytností – 

jídlo, voda vzduch, atd. PotUeby se stávají pUáním, jakmile se zamEUí na určité pUedmEty, 

které mají schopnost potUebu uspokojit. PUání po konkrétním výrobku se stává 

poptávkou. 
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 Cílové trhy, positioning a segmentace -  lidé jsou odlišní a ne všichni mají rádi stejné 

vEci, marketéUi začínají svou práci tím, že rozdElí trh na segmenty. Identifikování 

a následné odlišení skupin kupujících, kteUí upUednostOují nebo vyžadují jiné výrobky 

a služby. 

 Nabídky a značky - na potUeby zákazník] reagují nabídkou společnosti. Jedná se 

o soubor výhod, které potUeby uspokojí. Snahu o vytvoUení značky mají všechny 

společnosti. Značka vzbuzuje v podvEdomí lidí množství asociací, které společnE 

vytváUí image. 

 Hodnota a uspokojení - nabídky si kupující vybírají tak, aby mu pUinesli hodnotu. Jde 

tedy o součet hmatatelných a nehmatatelných výhod, které také s nimi spojují náklady. 

Uspokojení poukazuje na to, jak zákazník vnímá výkon výrobku v porovnání s jeho 

očekáváním. 

 Marketingové kanály - tUi druhy kanál] se používají pro oslovení cílového trhu – 

komunikační kanály, distribuční kanály a podp]rné kanály. Do komunikačních kanál] 

patUí noviny, časopisy, rádio, televize, pošta, billboardy, plakáty, letáky, internet i CD. 

ZmiOované kanály zajiš[ují pUenos zpráv k cílovým zákazník]m. RozdElují se také 

distribuční kanály, a to na pUímé a nepUímé. Do podp]rných kanál] patUí banky, 

pojiš[ovny, sklady, pUepravní společnosti a slouží pro realizaci transakce 

s potencionálním zákazníkem. 

 

Obrázek 1 - Klíčové marketingové koncepce (Zdroj: Kotler, 2011, s. 38) 
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 Dodavatelský UetEzec - je to Uada kanál], které sahají od surovin pUes komponenty 

až k finálním výrobk]m dodávané pro finální kupující. 

 Konkurence - do konkurence jsou zahrnovány všechny nynEjší nebo budoucí soupeUící 

substituty a nabídky, o které budou mít kupující zájem. 

 Marketingové prostUedí – se m]že rozdElit na činné a širší prostUedí. V činném prostUedí 

je zahrnuta distribuce, výroba a propagace. V širším prostUedí je šest složek, 

a to: demografické prostUedí, ekonomické prostUedí, společensko-kulturní prostUedí, 

pUírodní prostUedí, technologické prostUedí a politicko-právní prostUedí. 

1.2 Marketingové prostUedí 
„Pojem prostUedí je zpravidla charakterizován jako „souhrn okolností, ve kterých nEkdo žije 

nebo se nEco dEje“. Podmínkou existence každého organismu – živého nebo personifikovaného, 

jakým je i každý podnik či jiná organizace – je určité „životní“ prostUedí, které ho obklopuje, 

m]že vést dUíve, nebo pozdEji k jeho degeneraci, popU. dokonce k úplnému zániku. Na chování 

daného organismu p]sobí kladným, ale i záporným zp]sobem určité vlivy, které označujeme 

jako faktory prostUedí a které rozhodují o jeho současném stavu i o dalším vývoji“ (Boučková, 

2003, s. 81). 

 

Marketingové prostUedí je tvoUeno mnoha faktory, které bývají vEtšinou na sobE závislé. 

Faktory se charakterizují stupnEm nejistoty a jsou obvykle dynamické. OvlivOovaný podnik 

faktory, požaduje velmi vysoké nároky na marketingové pracovníky. ProstUedí marketingu 

obsahuje ty faktory, které m]že firma ovlivnit danými postupy, ale i takové faktory, 

pro které nemá žádný vliv a nelze jej ovlivnit (Boučková, 2003). 

MikroprostUedí 

Toto prostUedí poskytuje podniku uspokojovat potUeby zákazník]. Dle Boučkové (2003) 

se mikroprostUedí rozdEluje na hlavní faktory, a to: 

 Podnik – péče o cílové trhy, nem]že být pUenesena pouze na pracovníky marketingu. 

Možnosti výroby, finanční, technické a jiné musí být respektovány podnikovým 

marketingem. Tyto možnosti p]sobí a určují do jisté míry mantinely, ve kterých se firma 

m]že pohybovat. 

 Zákazníci – lze je považovat za nejd]ležitEjší faktor marketingového mikroprostUedí. Je 

zcela jasné, že spotUebitelský trh není stejnorodý. Zákazník a konečný spotUebitel 

vyžadují odlišný pUístup na trhu pr]myslového zboží. Jiný pUístup vyžaduje také kupec 
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po výrobcích, které jsou určené pro další zpracování jak pr]myslové, tak 

i nepr]myslové. 

 Dodavatelé – faktor marketingového mikroprostUedí je tvoUen tEmi, kteUí mají vliv na 

možnosti podniku opatUit v žádané kvalitE, množství i čase nezbytné zdroje, které jsou 

d]ležité pro vytvoUení základní funkce. Všichni marketingoví pracovníci mají za cíl 

sledovat situaci a možnosti dodavatel], aby mohli rychle zareagovat pUi vyskytnutí 

nepUíznivých jev]. Tyto jevy by mohly zasáhnout podnik. 

 Distribuční články a prostUedníci – všechny aktivity, které jsou zahrnovány do 

marketingu a prodeje, firma nem]že sama zajištovat. Na realizaci aktivit jsou podíleny 

takové firmy, které jsou zamEUeny napUíklad na prodej zboží a jeho zprostUedkování. 

Tyto organizace pomohou financovat r]zné zásahy podniku i pojištEní rizik, které jsou 

spojeny se zbožím pUi smEnE. 

 Konkurence – pro úspEšný podnik je zapotUebí také znát konkurenty, aby požadavky 

a potUeby zákazník] byly uspokojovány lépe než konkurence. Firma by mEla na 

existující konkurenci zareagovat dobUe zvolenou strategií, která pUináší konkurenční 

výhody. Strategie je pro vypracování náročná, ale pro zajištEní budoucnosti velmi 

d]ležitá (Boučková, 2003). 

1.3 Porter]v model pEti sil 
Je to zp]sob analýzy a jeho rizika. Tento model spolupracuje s pEti prvky. Prognózování vývoje 

konkurenční situace v daném odvEtví je hlavní podstatou tohoto modelu. Zkoumáme je na 

základE odhadu chování subjekt] a objekt], které účinkují na daném trhu a rizika, které hrozí 

podniku z jejich strany: 

 Stávající konkurenti – mají schopnost ovlivOovat cenu a množství určitého výrobku 

nebo služby. 

 Potencionální konkurenti – pUíležitost, pro vstoupení na trh, ovlivnEní ceny 

a nabízeného výrobku či služby. 

 Dodavatelé – jsou schopni ovlivnit cenu a množství nabízených potUebných vstup]. 

 Kupující – schopnost ovlivOovat cenu a množství poptávaného výrobku či služby. 

 Substituty – nabízené množství a cena výrobku či služby alespoO z části schopných 

nahradit poptávanou službu nebo výrobek (MANAGEMENT MANIA, 2016). 
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Obrázek 2 - Analýza pEti sil 5F (Zdroj: Managementmania.com, 2016) 

MakroprostUedí 

Marketingové makroprostUedí tvoUí Uada vnEjších faktor]. Tyto faktory p]sobí na rozvoj  

a uskutečnEní marketingových aktivit, které jsou zamEUeny na cílové zákazníky. Dle 

Zamazalové (2009) se marketingové makroprostUedí rozdEluje na: 

 Sociální faktory - tyto faktory se rozdElují na demografické a kulturní faktory.  

Demografické faktory – u tEchto faktor] je zjiš[ováno obyvatelstvo, počet, hustota, pohlaví, 

vEk, zamEstnání a také sociální složení, dále se sledují i zmEny tEchto veličin, napU.: vývoj počtu 

obyvatelstva - úmrtnost/porodnost, migrace aj. 

Kulturní faktory – kultura je chápána tak, jako životní prostUedí, které bylo vytvoUeno človEkem 

umEle. Je to také soubor norem, hodnot, zvyk] ale i domnEnek. Tento soubor slouží pro lepší 

orientaci jedince ve společnosti. 

 Technické a technologické faktory – tyto faktory se v dnešní dobE rychle vyvíjí díky 

velkým znalostem, technickým možnostem, rozvoji komunikačních a informačních 

technologií. Naopak je hrozbou pro ty, které tyto možnosti neumí dobUe využít. 

 Ekonomické faktory – do tEchto faktor] se zahrnuje ekonomická situace zemE, která je 

vyjádUena ukazateli. Je to napUíklad míra nezamEstnanosti, míra inflace, hrubý domácí 

produkt a jeho tempo r]stu. Do ekonomických faktor] se Uadí také ekonomická situace 
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domácností, která je také vyjádUena ukazateli a to úspory obyvatelstva, výše a tempo 

r]stu mezd i dostupné úvEry v ekonomice. 

 Politické a právní faktory – všechny legislativní faktory se musí dodržovat. Normy 

právní, které se týkají trh], firem, ochrany spotUebitel] ale i životního prostUedí ovlivOují 

chování firem z hlediska marketingového. Do politických faktor] se zahrnuje napUíklad 

míra korupce, státní výdaje a daOový systém i vládní administrativa k trh]m a firmám. 

 Faktory životního prostUedí, ekologické a klimatické – tyto faktory se projevují do 

vytváUení ekologickým a dalších norem, které se týkají kvality života, ale také do 

udržitelného rozvoje. 

1.4 SLEPT analýza 
Dle Hanzelkové (2009) je to analýza externího marketingového prostUedí, která je orientovaná 

na společenské, právní, ekonomické, politické a technologické faktory. M]že se využívat na 

strategické analýzy, které jsou zamEUené na strategie vyšších úrovní, business strategii nebo 

korporátní, ale také pro marketingovou strategii. RozdEluje ji na: 

 sociální/společenské faktory, 

 právní faktory, 

 ekonomické faktory, 

 politické faktory, 

 technologické faktory. 

1.5 Marketingové nástroje 
Marketingové nástroje patUí do nejd]ležitEjších nástroj] marketingového Uízení. Zahrnuje se 

zde marketingový mix a také marketingová komunikace. 

1.5.1 Marketingový mix 
 „Marketingový mix (4P) chápeme jako souhrn vnitUních činitel] podniku (soubor nástroj]), 

které umožOují ovlivOovat chování spotUebitele“ (Zamazalová, 2009, s. 39). 

Marketingový mix je soubor monitorovaných marketingových promEnných, pro které je 

doporučení, aby byly sestavovány tak, aby výroba byla vytvoUena dle pUání zákazník]. 

Marketingový mix je vytvoUen vším a to tak, že firma m]že mít vliv na poptávku po nabídce. 
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 Do nástroj] marketingového mixu patUí čtyUi skupiny označovaných jako 4P:  

 produkt, 

 cena 

 místo 

 propagace (Foret, 2011). 

 

 

Obrázek 3 - Marketingový mix (Zdroj: Sunmarketing.cz, 2017) 

 

Produkt 

Produkt je v marketingovém mixu na prvním místE, nebo[ jádro produktu musí mít znalost 

situace na trhu. Na potUeby a pUání zákazník] by mEli producenti reagovat zejména tržním 

chápáním. V marketingu je produkt považován za vše, co se na trhu nabízí a co vyvolá zájem, 

pozornost, smEnu, spotUebu, používání a co uspokojuje pUání a potUeby dalších lidí. PatUí sem 

fyzické pUedmEty a služby, ale také osoby, organizace, myšlenky, místa a jiné (Foret, 2011).  

Dle Foreta (2011) se produkt rozlišuje na tUi úrovnE: 

1. Jádro – je to nEco co zákazníci kupují. Jde o základní užitek, který jim produkt pUináší 

a nabízí.  

2. Vlastní, skutečný nebo reálný produkt – obsahuje 5 charakteristik a to kvalita, 

provedení, design, značka, obal., 
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3. RozšíUený produkt – tento produkt obsahuje výhody, dodatečné služby pro své 

zákazníky. Jsou to napUíklad opravy, splátková platba, leasing a prodloužené záruční 

lh]ty. 

 

 

Obrázek 4 - TUi úrovnE produktu (Zdroj: Kotler, 2007, s. 616) 

 

Cena 

Cena pUedstavuje penEžní částku, která je účtována za výrobek nebo službu. Je tedy souhrnem 

celkových hodnot, které jsou zákazníci schopni vymEnit za užitek pUi využívání výrobku či 

služby (Foret, 2007). 

Dle Machkové (2002) se určuje cena tEmito metodami tvorby cen: 

 Stanovení ceny pUirážkou -  metoda, u které se standartní zisková pUirážka pUipočte 

k náklad]m na jednotku výroby. Výše se liší dle druhu zboží, zejména u sezónního  

a speciálního. 

 Stanovení ceny pomocí cílové rentability – firma si stanoví cenu, aby se dosáhlo 

požadované návratnosti investovaných prostUedk]. V úvahu není brána cenová pružnost 

poptávky a ceny konkurence. 

 Stanovení ceny pomocí vnímané spotUebitelské hodnoty – výrobky nebo služby jsou 

nabízeny v požadované kvalitE pUesnE určenému segmentu zákazník]. D]ležitým 

faktorem je správnE stanovit to, jak trh vnímá nabídnutou hodnotu. 

 Hodnotové určování ceny – je to napUíklad u výrobc] počítač], kteUí stanoví nízkou 

cenu za kvalitní nabídku. Jde o takové náklady, aby byly nižší pUi zachování jakosti  

a aby vedlo snížení ceny získání velkého počtu zákazník]. 
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 Následování konkurence – firma se Uídí pUedevším cenami u konkurence, je to zejména 

v odvEtvích oligopolního charakteru a takového zboží jako je papír, ocel a bavlna. 

 Určení ceny pomocí cenových nabídek – stanovení ceny tak, aby firma dostala zakázku. 

Jsou zohledOovány nabídky u konkurence. Pokud chce být úspEšná, musí nabízet nižší 

cenu, ale ne nižší než jsou náklady. Tato metoda se využívá u firem, které mají hodnE 

kontakt], velké množství zakázek a silnou konkurenci.  

Distribuce 

Dle Foreta (2008) je tento pojem v marketingovém mixu brán jako proces distribuce produktu 

z místa vzniku neboli výroby do místa prodeje pro spotUebitele. Je to velmi náročná, složitá 

i účinná složka marketingového mixu. 

UspoUádání distribuční cesty musí zabezpečit: 

 umístEní výrobku či služby v určitém čase a místE, která si zákazník určí, 

 úroveO služeb, kterou požaduje zákazník, 

 vytvoUení daných podnikových distribučních možností, 

 pUimEUené vynaložené náklady (Boučková, 2003). 

Možnost volby pro uspoUádání distribuční cesty dle Boučkové (2003): 

 Cesta pUímá – na obrázku č. 5 lze vidEt pUímý kontakt mezi výrobcem nebo 

dodavatelem a spotUebitelem nebo uživatelem, pokud jednají jeden s druhým. Existuje 

zde velký stupeO kontroly u výrobku, který je na cestE. 

 

Obrázek 5 - PUímá cesta (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Boučkové, 2003, s. 202) 

 Cesta nepUímá – obrázek č. 6 ukazuje takovou situaci, kde se objeví mezi výrobcem 

nebo dodavatelem a konečným kupujícím distribuční mezičlánek. Cesta je v tomto 

pUípadE nEkdy komplikovaná. 

 
 

Obrázek 6 - NepUímá cesta (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Boučkové, 2003, s. 202) 
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Propagace 
Tento nástroj marketingového mixu je jeden z nejznámEjších.  Pomocí propagace sdEluje 

podnik obchodním partner]m, svým zákazník]m i veUejnostem informace o vlastních 

produktech, jejich cenách i místu prodeje. DvE základní kategorie, které rozdElují propagaci: 

 nadlinkové, 

 podlinkové (Foret, 2008). 

Rozdíl mezi tEmito kategoriemi je ve využívání a také ve výdajích za sdElovací prostUedky, jako 

je tisk, televize nebo rozhlas. Nadlinkové nástroje jsou zatíženy financemi, které jsou placeny 

majitel]m sdElovacích prostUedk]. Podlinkové nástroje šetUí výdaje za používání sdElovacích 

prostUedk], protože se bez nich obejdou (Foret, 2008).  

1.5.2 Marketingová komunikace 
 „Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma Uízené komunikace, kterou firma 

používá k informování, pUesvEdčování nebo ovlivOování spotUebitel], prostUedník] i určitých 

skupin veUejnosti. Je to zámErné a cílené vytváUení informací, které jsou určeny pro trh, a to ve 

formE, která je pro cílovou skupinu pUijatelná“ (Boučková, 2003, s. 222). 

Marketingová komunikace se dle Boučkové (2003) rozdEluje na: 

 Osobní – uskutečOuje se mezi dvEma nebo mezi nEkolika osobami. Její prioritou je 

fyzický kontakt, který vede k vetší otevUenosti a spolupráci. 

 Neosobní (masová) – sdílená komunikace velkému počtu současným zákazník]m 

i potenciálním zákazník]m pUibližnE ve stejnou dobu. Velkou nevýhodou jsou vysoké 

náklady, které je nutné vynaložit. 

Reklama 

Reklama je jedna ze složek komunikačního mixu, se kterou se m]žeme v každodenním životE 

setkat nejvíce, kterou máme na očích nejčastEji a která je také nejvíce uvEdomována. Zcela 

jasné by nám však mElo být, že v současnosti propagace zdaleka neznamená jenom reklamu. Je 

nýbrž mnohem bohatší, nejstarší a nejznámEjší nástroj propagace (Foret, 2008). Reklama je 

často vnímána jako synonymum marketingové komunikace. V podstatE je však jejím nejvíce 

viditelným a využívaným nástrojem, který pracuje na bázi placené neosobní masové 

komunikace s využitím médií (Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2003). 
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Z hlediska existujících cíl] a podstaty je reklama dle Kotlera (2007) rozdElena na: 

 Informativní reklama - upozorOuje na nový výrobek nebo značku a informuje o možné 

výhodE, cenE a využití. 

 PUesvEdčovací reklama - opatUuje od zákazník] preference ke značce a povzbuzuje tak 

ke koupi. 

 Komparativní reklama - je založena na srovnávání značek či produkt] s dalšími výrobci. 

Je však velmi upravena legislativou a v nEkterých státech ji zakazují, 

 Upomínací reklama - má za cíl pUipomenutí existence produktu zákazník]m.  Udržuje 

o nEm vysoké povEdomí i mimo sezónu. 

Podpora prodeje 

Za podporu prodeje se obecnE označují komunikační aktivity, které mají za cíl zvýšit prodej, 

vytvoUit pro zákazníky produkt dostupnEjší a atraktivnEjší. V současné dobE je podpora projede 

jedním z účinným nástrojem propagace. Tato forma je finančnE náročná a lze ji využívat jen 

krátkodobE. Podpora se rozlišuje na: 

 Podporu prodeje na konečné zákazníky – bEžnE se s ní setkáváme pUi nákupu. Jsou to 

napUíklad slevy z cen, výhodná balení, prémie, soutEže, vzorky na ochutnání zdarma  

a jiné. 

 Podpora prodeje na zprostUedkovatele – tato podpora je o dost dražší. Jsou to napUíklad 

večírky, sch]zky, rauty, penEžité nebo vEcné dárky a jiné (Foret, 2008). 

Osobní prodej 

Je sestaven na komunikaci „tváUí v tváU“ se zákazníkem. Je využíván pro určené druhy zboží 

napUíklad kosmetika, elektrospotUebiče, kuchyOské nádobí nebo pojištEní majetku a osob (Foret, 

2008). 

Osobní prodej je v marketingové komunikaci velmi vhodným nástrojem. Jeho pUedností je: 

 osobní kontakt se zákazníkem, 

 vytváUení osobních a prodejních vztah], 

 možnost vybudování databází již osvEdčených zákazník], 

 psychologické postupy pUi ovlivOování zákazník] (Foret, 2008). 
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Public Relations 

Komunikace s veUejností, budování pozitivních vztah] a vytváUení dobrého jména firmy je 

hlavním úkolem public relations. Ve velkých podnicích je vEtšinou zajiš[ován 

specializovanými útvary. Pro komunikaci s veUejností existují dvE základní roviny: 

 Komunikace s vnitUním prostUedím podniku – podnik se snaží zap]sobit na své 

zamEstnance. 

 Komunikace s vnEjším prostUedím podniku – firma se snaží budovat se svým okolím 

dobré vztahy (Foret, 2008). 

Mezi další činnost public relations jsou tiskové konference, práce s novináUi, sponzorování 

sociálních a sportovních akcí. Také mohou nastat krizové situace, kde public relations hraje 

d]ležitou roli. Jsou to napUíklad požáry, dopravní nehody nebo válečné konflikty (Foret, 2008). 

PUímý marketing 

Tato forma marketingové komunikace je označována také jako cílená nebo v anglickém 

pUekladu direct marketing. Tyto skutečnosti k velké efektivitE. PUímý marketing se snaží 

neoslovovat širokou veUejnost, ale pouze ty zákazníky, pro které bude nabídka zajímavá. Dále 

se jedná o interaktivní nástroj, který zprostUedkovává reakci zákazníka. Tímto se snadno 

vyhodnotí úspEšnost akce. Pro tuto formu se využívají také letáky, písemné nabídky, 

telefonování, zasílání katalogu či televizní reklama a rozhlasové poUady (Foret, 2008). 

Dle Foreta (2008) m]že mít pUímý marketing dvE formy: 

 Adresný pUímý marketing – nabídky jsou určeny konkrétním osobám, kde databáze 

vyžaduje osobní data klient] nebo pUechozí nákupy. 

 Neadresný pUímý marketing – oslovuje se pouze vybraný segment trhu. Nejde však  

o jmenovité oslovení. Jde o již zmiOované letáky a katalogy, které jsou pUedávány na 

ulici či do schránky. 

1.6 SWOT analýza 
„SWOT analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku. TvoUí logický rámec 

vedoucí ke konkrétnímu systematickému zkoumání vnitUních pUedností a slabin, vnEjších 

pUíležitostí a ohrožení i k vyslovení základních strategických alternativ, o kterých m]že podnik 

uvažovat“ (Horáková, 2003, s. 46). 
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Analýzy mikroprostUedí a makroprostUedí se navzájem doplOují. Celková analýza tEchto dvou 

prostUedí se nazývá SWOT analýza, která patUí do základního vypracování všech 

marketingových strategií a marketingových plán] (Foret, 2008). 

SWOT je pojmenována dle počátečních anglických písmen: 

 Strengths (síly) – S, 

 Weaknesses (slabosti) - W, 

 Opportunities (pUíležitosti) – O, 

 Threats (hrozby) - T (Vaštíková, 2008). 

ÚspEch dobUe zvolené marketingové strategie, záleží na firmE, jak dovede vyhodnotit své silné 

a slabé stránky a také jak dovede identifikovat pUíležitostí a hrozby (Vaštíková, 2008). 

 

Obrázek 7 - SWOT analýza (Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 103) 

1.7 Riziko  
 „Názvem „riziko“ se označují kvalitativnE dosti rozdílné, by[ velice pUíbuzné pojmy. Ukazuje 

se, že pUi hledání definice jde o sémantický problém, který není verbálnE Uešitelný. Záleží velice 

na odvEtví, oboru a problematice, co se pod tímto názvem rozumí; záleží koneckonc] i na 

jazyku, ve kterém se o riziku hovoUí nebo píše“ (Tichý, 2006, s. 15).  

Pojem riziko prošlo historickým vývojem, kde se riziko chápalo jako určité nebezpečí  

a zamEUení na zápornou stránku rizika. Riziko je tedy chápáno jako: 

 možnost vzniku škody (ztráty), 

 vzniklá událost, která zapUíčiní záporný nebo kladný výsledek na cíle jednotlivc] nebo 

organizací, 

 nebezpečí negativních (záporných) odchylek od zvolených cíl] (Fotr a Hnilica, 2014). 
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ObecnEji bylo riziko definováno dle Janíčka (2013), a to že je pravdEpodobnost vzniku 

neobvyklého stavu konkrétní entity v daném čase a prostoru. V této definici lze riziko chápat 

tak, že je jako negativní jev (negativní následek rizika) i jako pozitivní jev (profity, zisky). 

Riziko je dáno dvEma rozmEry, pravdEpodobnost vzniku nebezpečné situace a závažnost 

možného následku. Takové tvrzení lze také vyjádUit obecným vzorcem, a to: 

R = p * D 

 R vyjadUuje riziko, 

 p je pravdEpodobnost, že k riziku a dopadu dojde, 

 D je výše dopadu v takovém pUípadE, když nastane (Korecký, 2011). 

1.7.1 Klasifikace rizik 
Riziko lze klasifikovat z r]zných pohled]. Mezi nejzákladnEjší zp]soby členEní rizika patUí: 

 Podnikatelské a čisté riziko (Business Risk and Pure risk) – podnikatelské riziko 

obsahuje pozitivní a negativní stránku. Čisté riziko obsahuje jen negativní stránku a je 

zde nebezpečí výskytu nepUíznivých situací. Tyto rizika se zpravidla vztahují ke škodám 

a ztrátám na majetku jednotlivc] a také organizací, dále poškození zdraví (Hnilica 

a Fotr, 2009). 

 Systematické a nesystematické riziko – systematické riziko je pUedevším vyvoláno 

společnými faktory, které postihuje všechny oblasti podnikatelské činnosti. Toto riziko 

se označuje jako riziko tržní, protože je do určité míry spojováno s celkovým vývojem 

trhu. Riziko nesystematické je také označováno jako riziko jedinečné a specifické. Je 

tedy pro jednotlivé firmy a jejich aktivity (Hnilica a Fotr, 2009). 

 VnitUní a vnEjší riziko – jedná se o rizika, která se vztahují k faktor]m uvnitU firmy. Tyto 

rizika nazýváme vnitUní. Naopak rizika vnEjší se týkají podnikatelskému okolí. Zdrojem 

jsou tedy externí faktory, které se dále dElí na makroekonomické a mikroekonomické 

(Fotr a Souček, 2011). 

 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko – riziko, které lze zcela eliminovat, nebo takové, 

které jde zmírnit užitím opatUení, se nazývá rizikem ovlivnitelným. Neovlivnitelné nejde 

odstranit, pouze lze pUijmout opatUení. Tyto opatUení budou snižovat nepUíznivé dopady 

(Tichý, 2006). 

 Pojistitelné a nepojistitelné riziko – u rizika pojistitelného m]žeme mEUit 

pravdEpodobnost vyskytnutí události a velikost pUíštích škod. Nepojistitelné riziko 

nesplOuje žádné určené požadavky (Tichý, 2006). 
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 Hmotné a nehmotné riziko – riziko, které je mEUitelné se nazývá rizikem hmotným. 

Nehmotné riziko je spojeno s duševní činností a nečinností. Tyto rizika se také označují 

jako rizika psychologická (Tichý, 2006). 

 Strategické a operační riziko – riziko, které se uplatOuje ve strategické rozhodování, se 

nazývá strategické. Operační riziko je tedy prvkem operačního rozhodování (Tichý, 

2006). 

 Odhadované riziko – toto riziko existuje nebo neexistuje, a také se nedá numericky 

popsat (Tichý, 2006). 

1.7.2 Tízení rizik 
Problematika u Uízení rizik (risk management) je velmi široká a dle svého zamEUení také odlišná. 

NejzákladnEjšími oblastmi, v nichž se hovoUí o Uízení rizik, jsou: 

 rizika ochrany životního prostUedí, 

 projektová rizika, 

 obchodní rizika, 

 technická rizika a jiné (Smejkal, 2013). 

Tízení rizik je tedy proces, pUi kterém má subjekt snahu zamezit p]sobení existujících  

i budoucích faktor]. Navrhuje taková Uešení, která pomáhají eliminovat nežádoucí vlivy  

a umožOuje i využívat pUíležitosti pro p]sobení pozitivních vliv]. Kritická fáze procesu Uízení 

rizik je výbEr optimálního Uešení. Začíná se úrovni rizika, která je určená a pokračuje se 

k hodnocení ekonomických náklad] variantních Uešení pro snížení rizika a jeho ekonomického 

pUínosu. Dále se zvažují a hodnotí dopady a také pUínosy z pUijatého rozhodnutí na subjekt 

a jeho okolí (Smejkal, 2013). 

Hodnocení rizik se zabývá identifikací, kvantifikací a také charakteristikou určitých nejistot. 

Tízení rizik se tedy snaží o to, aby se tyto nejistoty zvládly. Je to praxe, která zahrnuje 

koordinované činnosti pro kontrolu, minimalizaci ztrát a pro prevenci (Modarres, 2006). 

1.7.3 Metody snižování rizika 
Snížení rizika chápeme jako proces nEjaké zmEny, která vede k žádoucímu výsledku. Nedílnou 

součástí strategického Uízení je schopnost za včas rozpoznat a účinnE Uídit rizika. VýbEr 

vhodného opatUení proti riziku je závislé na mnoha okolnostech, a to zejména na zdrojích 

finančních a lidských. Dále na uskutečnEní opatUení, která nemusí být vždy pUimEUená k objemu 
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a kvalitE dosažitelných zdroj]. NEkteré rizika se nedají odstranit a dokonce ani omezit (Tichý, 

2006). 

Retence rizika 

Retence rizik je pravdEpodobnEji nejbEžnEjší metodou, jak se dají Uešit rizika. Záleží na tom, že 

podnikatel čelí témEU neomezenému počtu rizik. U mnoha pUípad] proti nim nejde nic 

podniknout. Retence rizik m]že být vEdomá nebo nevEdomá. K vEdomé retenci rizika dochází 

v takovém pUípadE, jestliže je riziko rozpoznáno a nepUichází k uplatnEní nástroje proti riziku. 

Pokud se stane, že riziko rozpoznáno není, je pak nevEdomE zadrženo (Smejkal, 2013). 

Retence rizika m]že být i dobrovolná nebo nedobrovolná. Dobrovolná retence rizika je 

charakteristická tím, že riziko rozpoznáme. Riziko existuje a potvrzuje se s pUevzetím možné 

ztráty. Nedobrovolná retence rizik je tehdy, když jsou rizika nevEdomE zadržena a také 

v takovém pUípadE, kdy nem]že riziko být transferováno, redukováno a nelze se mu vyhnout 

(Smejkal, 2013). 

Redukce rizika 

Dle Smejkala (2013) lze metody snižování rizika dElit do dvou skupin: 

 metody odstraOující pUíčiny vzniku rizika, 

 metody snižující nepUíznivé d]sledky rizika. 

V první skupinE jsou metody, jejichž cílem je preventivnE p]sobit tak, aby se eliminovali nebo 

alespoO redukovali výskyty rizikových situací. Do druhé skupiny patUí metody, které jsou 

orientované na snižování nepUíznivých d]sledk] výskytu situací nepUíznivých, kterým se nelze 

v podnikání vyhnout (Smejkal, 2013). 
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2 ANALÝZA PROBLÉM¥ A SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude pUedstavena společnost Sonnentor s.r.o. Dále bude provedena analýza 

současného stavu za pomoci jednotlivých analýz a to marketingového mixu, marketingové 

komunikace, SLEPT analýza, Porter]v model pEti sil, SWOT analýza a analýza rizika.  

2.1 Základní informace 

Obchodní firma:     Sonnentor s.r.o. 
Sídlo:     PUíhon 943, 696 15 Čejkovice 
Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 
PUedmEt podnikání:    Výroba, obchod a služby neuvedené  

v pUílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
zemEdElská výroba, hostinská činnost, prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Statutární orgán (jednatel):  Ing. Josef DvoUáček, Johannes Gutmann (Výpis 
z obchodního rejstUíku, 2017) 

Datum vzniku a zápisu:    2. dubna 1992 
 

 
Obrázek 8 - Hlavní budova Sonnentor (Zdroj: Jizni-morava.info, 2017) 

Společnost Sonnentor byla založena v roce 1992 panem Johannessem Gutmanem a Ing. 

Tomášem Mitáčkem a v roce 2017 oslavila své jubilejní narozeniny a to 25 let. Společnost 

vyrábí pUevážnE bio-čaje, bio-koUení, ale také jiné bio-produkty. Logo společnosti je zobrazeno 

na obrázku č. 9 a tvoUí smEjící se slunce s 24 paprsky. Sonnentor v pUekladu znamená „Sluneční 

brána“. Tento symbol byl v minulosti vyznačován na branách a vratech svobodných selských 

statk], které dosáhly nezávislosti. Proto mnohé vrata a dveUe statk], byly vystavEny do 

slunečního oblouku. 
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Obrázek 9 - Logo společnosti (Zdroj: Sonnentor.cz, 2017) 

Společnost se snaží oslovovat a inspirovat své spolupracovníky, zákazníky, návštEvníky a také 

dodavatelé svojí filozofií, která je na obrázku č. 10. Od samého počátku bylo zpracování 

a výroba takových produkt], které patUí do kontrolovaného ekologického zemEdElství. 

Společnost se tedy Uídí mottem „Tady roste radost!“.  

 

Obrázek 10 - Filozofie společnosti (Zdroj: Sonnentor.cz, 2017) 

 

2.2 Organizační struktura 
Společnost Sonnentor s.r.o. se čím dál tím více rozr]stá. Začínala pouze se tUemi zamEstnanci 

a nyní má 120 zamEstnanc]. Také každoročnE vypomáhá zhruba 70 – 80 brigádník], kteUí ručnE 

skládají adventní sadu čaj], koUení nebo poznávací sady. Organizační struktura se skládá 

z vedení společnosti, dále z kontroly kvality a z personálního rozvoje. Dále se člení na 

marketing, obchod CZ + VE, sklad prodejního zboží, vedoucí výroby, plánování výroby, 

management výrobních proces], nákup materiálu a logistika, nákup bylin a sklad, zpracování 

surovin, údržba, správa budova v neposlední UadE účetnictví a finance. Každé oddElení má 

svého vedoucího, zástupce a pracovníky (viz PUíloha 1). 
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2.3 Udržitelné podnikaní  
Společnost Sonnentor s.r.o. se Uídí takovou myšlenkou, která naplOuje ideu trvale udržitelného 

zdroje a to ve všech smErech výroby. Celý proces začíná od pEstování bylinek, také nákupu 

bylinek, dále zpracování a výrobu a v neposlední UadE distribuce a prodej. 

Společnost se tedy snaží co nejménE zatEžovat planetu a pUistupuje s ohledem k životnímu 

prostUedí. Pro každou výrobní činnost se hledají všechny možné cesty, jak využít obnovitelných 

zdroj]. 

 TUídEní odpadu – společnost Sonnentor s.r.o. je schopná vytUídit až 50 tun papíru 

a témEU 10 tun plastu každý rok. Společnost se tak stává jednou z aktivních společností 

na jihu Moravy. 

 Sluneční energie -  jak již bylo zmínEno, společnost sídlí v Čejkovicích. Toto území 

má nejvyšší počet slunečních hodin v České Republice. Jsou zde tedy vybudovány 

panely fotovoltaické elektrárny, které mají dokonalou polohu. Stroje jsou tak pohánEny 

sluncem a veškerá energie je spotUebována ve společnosti. 

 CNG automobily – společnost vlastní od roku 2013 automobily, které jsou na CNG 

pohon. Tyto vozidla pohánEna na zemní plyn vlastní ménE škodlivin. Mají výraznou 

šetrnost k životnímu prostUedí a také náklady na dopravu jsou mnohem nižší než 

u ostatních paliv. Společnost v roce 2015 koupila nové elektro kolo a elektro auto. Tyto 

vozidla jsou využívány napUíklad na služební cesty zamEstnanc] po blízkém okolí. 

 

Obrázek 11 - Vozidla společnosti (Zdroj: Sonnentor.cz, 2017) 

 PUímý obchod – společnost se snaží se všemi partnery obchodovat v duchu fair trade. 

Suroviny se nakupují pUímo od pEstitel] za velmi poctivé výkupní ceny. 

 Brownfields – společnost nestaví na „zelené louce“ a proto nevyužívá novou 

zemEdElskou p]du. Využívá a Uídí se „brownfields“, které znamenají, že společnost 

rekonstruuje staré výrobní areály a haly, které už nikdo nevyužívá. 



32 
 

 Obalové materiály – společnost si velmi zakládá na obalových materiálech. Používají 

se tedy takové materiály, které jsou recyklovatelné napU. papír nebo kompostovatelné 

a do tohoto se zahrnuje filtrační materiál z kukuUičného škrobu, filtrační papír 

a celulózové fólie. Na produktech je logo, které udává použité obalové materiály. 

 

Obrázek 12 - Obalové materiály (Zdroj: Sonnentor.cz, 2017) 

 

 Zelená stUecha – jedna budova společnosti zvaná „Mlaty“ vlastní extenzivní zelenou 

stUechu, která ji krásnE zdobí a je osázená sukulenty. Také je osázená r]znými 

barevnými netUesky a rozchodníky. Na tuto stUechu byla použita ekologická 

polyolefinová folie, která je oproti PVC velmi šetrná k životnímu prostUedí. Slouží také 

jako ochrana proti pUehUívání skladových a výrobních prostor. Velkým pUínosem je 

i podpora mikroklimatu. Zelená stUecha zadržuje pomErnE velkou část deš[ové vody 

a tím zpomaluje odtok vody a odparu. 

 Bezodpadové zpracování bylin – nevyužitelný prach, který vzniká pUi zpracování bylin 

a koUení, lze velmi dobUe peletovat. Z tEchto pelet vzniká dobUe hoUící materiál. Energie, 

která se získá z bylinných pelet, snižuje spotUebu vytápEní až o polovinu. Tímto 

posledním krokem společnost Sonnentor s.r.o. uzavírá kolobEh zpracování, který je 

bezodpadový. 

2.4 SLEPT analýza 
Za pomocí SLEPT analýzy budou popsány tyto základní faktory a to sociální legislativní, 

ekonomické, politické a technologické. 

Sociální faktory 

Region Hodonín se nachází na jihu Moravy. Leží u hranic se Slovenskou republikou. Celková 

rozloha regionu je témEU 1 099 km2. Tato velikost tvoUí 15,3 % rozlohy území v Jihomoravském 

kraji. V roce 2003 bylo vytvoUeno nové územnE správní uspoUádání. Obce s rozšíUenou 



33 
 

p]sobností (ORP) Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou p]sobí na území regionu Hodonín. 

Region Hodonín se člení na 82 obcí a na 93 částí. Bzenec, DubOany, Hodonín, Kyjov, Strážnice, 

Veselí nad Moravou, Vracov a Ždánice mají udElen statut mEsta (Český statistický úUad, 2013). 

Tabulka 1 - Stav obyvatel regionu Hodonín k 31. 12. 2016 (Zdroj: Vlastní zprac. dle: Vdb.czso.cz, 2017) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový počet obyvatelstva 155 165 155 742 155431 154 873 154 589 

Pohlaví 
muži 76 856 76 682 76 608 76 382 76 250 

ženy 79 309 79 060 78 823 78 491 78 339 

VEk 

0 - 14 let 21 455 21 431 21 508 21 638 21 789 

15 - 64 let 108 445 107 277 106 127 104 647 103 247 

65 a více let 26 265 27 034 27 796 28 588 29 553 

Pr]mErný vEk 41,7 42 42,3 42,6 42,9 

 

V regionu Hodonín bylo k 31. 12. 2016 evidováno 154 589 tisíc obyvatel. Z toho bylo 76 250 

tisíc muž] a 78 339 tisíc žen. Dle vEku a to od 0-14 let bylo v regionu Hodonín 21 789 tisíc 

obyvatel, 15 – 64 let 103 247 tisíc obyvatel a 65 a více let bylo evidováno 29 553 tisíc obyvatel. 

Celkový počet obyvatel tedy v regionu Hodonín klesá a je to zapUíčinEno stEhováním obyvatel 

do jiných části republiky (Český statistický úUad, 2017). 

Legislativní faktory 

V České republice musí každá společnost dodržovat zákony, které se týkají podnikatelské 

činnosti. Je to napUíklad zákoník práce, daOové zákony, zákon o účetnictví. Zde jsou uvedeny 

základní zákony a to: 

 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pUíjm] (Portál veUejné správy, 2017). 

Ekologické zemEdElství v České republice se Uídí pUedpisy: 

• Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemEdElství, 

• Vyhláška Ministerstva zemEdElství č. 16/2006 Sb. (EAGRI, 2012). 
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Pravidly, které jsou stanoveny v zákonE se musí Uídit všichni výrobci, distributoUi a zemEdElci. 

Proto, aby se mohlo používat označení bio, musí se na surovinu vystavit označení. Zákon 

o ekologickém zemEdElství zakazuje používat označení bio, pokud na potravinu nebylo 

vystaveno osvEdčení. Ekologičtí zemEdElci, výrobci i distributoUi se musí Uídit pravidly, které 

jsou stanoveny v zákonE (Ministerstvo zemEdElství, 2012). 

Ekologické zemEdElství v Evropské unii se Uídí pUedpisy:  

 NaUízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických 

produkt] a o zrušení naUízení (EHS) č. 2092/91, 

 NaUízení Komise (ES) č. 889/2008, 

 NaUízení Komise (ES) č. 1235/2008 (EAGRI, 2012). 

Tyto zákony vymezují podmínky pro pEstování rostlin a chov hospodáUských zvíUat 

v ekologickém zemEdElství. Také stanovují podmínky pro výrobu biopotravin, systém 

osvEdčování a označení p]vodu bioprodukt] a biopotravin i výkon kontroly a dodržení zákonu. 

PUílohy obsahují seznamy povolených postup], materiál] a dalších prostUedk] pUi zpracování 

a uskladnEní biopotravin. (Ministerstvo zemEdElství, 2012). 

Ekonomické faktory 

SvEtová ekonomika má zlepšení. Jde to vidEt na tempu r]stu svEtového obchodu a také i na 

zpracovatelském pr]myslu. Druhé čtvrtletí roku 2017 znamenalo zrychlení ekonomického 

r]stu a to o 2,5 %. Reálný hrubý domácí produkt se zvýšil tedy o 3,4 %. SpotUeba domácností 

byla v d]sledk] meziročního r]stu 3,8 %. Bylo to zapUíčinEno dynamickým r]stem mezd 

i zamEstnanosti. V zahraničním obchodE bylo dosáhnuto ekonomickému r]stu 1,0 procentního 

bodu, a to kv]li rostoucí poptávce zejména po automobilech a také nár]stu exportní výkonnosti 

české ekonomiky. 

V roce 2017 by mEl reálný HDP vzr]st o 4,1 % a nadále by mEl klesat na 3,3 % v roce 

nadcházejícím. V tomto stejném roce a také v roce 2018 by mEla pr]mErná míra inflace 

dosahovat 2,4 %. Míra nezamEstnanosti by mEla být v roce 2017 3,0 % a v nadcházejícím roce 

by mEla dosáhnout 2,8 %. 

R]st české ekonomiky velmi ovlivOuje také hospodaUení sektoru vládních institucí. Proto by 

mEl v roce 2017 a 2018 dosáhnout pUebytku (Ministerstvo financí, 2017). 
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Politické faktory  

Ekologické zemEdElství v České republice je velmi na nízké úrovni (viz Obrázek 13). 

HospodaUí zde pUes 8 % ekologických zemEdElských podnik]. Ke konci roku 2015, byl nejvyšší 

počet zemEdElských podnik] v Jihočeském kraji a to 563 ekofarem. PlzeOský kraj se Uadí na 

druhé místo a to s 464 ekofarmami. Praha a Pardubický kraj mají naopak nejménE ekofarem 

a to pod 200 (BIO-INFO, 2016). 

 

Obrázek 13 - ZemEdElská p]da v režimu ekologického zemEdElství (Zdroj: Bio-info.cz, 2016) 

Koncem roku 2015 bylo registrováno 541 podnik], kteUí jsou výrobci biopotravin. V České 

Republice je to zhruba 2,6 % z celkové počtu výrobc]. NejvEtší počet výrobc] je 

v Jihomoravském kraji. Je zde 107 zaregistrovaných výrobc] biopotravin. Karlovarský kraj má 

nejmenší počet bio výrobc] a to 18 (BIO-INFO, 2016). 

Technologické faktory 

Technologie se neustále vyvíjí a modernizují. Je tomu tak i u společnosti Sonnentor s.r.o., která 

svoji výrobu zdokonaluje. V roce 2017 investovala do dalšího stroje TEAMAC na výrobu čaj]. 

Na začátku roku 2018 byly tyto stroje vylepšeny a byly k nim nainstalovány dotykové 

obrazovky. S tímto však nastává nEkolik zmEn a to ve vážení krabiček a detailnEjší informace 

o chodu výroby. Systém tohoto stroje umožOuje také výrobní evidenci vést elektronicky. Dále 

jsou stroje pUipojeny na vzdálenou správu, která umožnuje technik]m z Itálie vzniklé chyby 

opravit. V červenci roku 2018 společnost Sonnentor s.r.o. zakoupí další nový stroj TEAMAC 

pro zefektivnEní celé výroby. Je tedy zUejmé, že se společnost neustále snaží zdokonalovat 

a investovat do nových technologií. 
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2.5 Porter]v model pEti sil 
Porter]v model pEti sil se zamEUuje na stav konkurence v odvEtví, které je zamEUeno na 

p]sobení pEti základních sil. 

Vliv konkurent] v odvEtví 

Společnost Sonnentor s.r.o. se se svými produkty od ostatních společností, které vyrábí nebo 

mají, podobnou obchodní činnost značnE odlišují. Jak již bylo zmínEno, společnost vyrábí 

všechny své produkty v bio-kvalitE. Společnost tak m]že Uíct, že stejného nebo alespoO 

podobnE vyrábEjícího konkurenta v České republice nemá. Na trhu však existuje nEkolik 

výrobc] čaj]. Výrobcem zelených a černých čaj] je společnost Oxalis St. Clair´s s, Leros nebo 

také Apotheke.  

NejvEtší konkurencí ze zahraničí je napUíklad Puka Tea. Tato společnost pochází z Velké 

Británie a vyrábí organické čaje, které vyváží do více jak 40 zemí svEta. Společnost 

Lebensbaum vyrábí čaje, koUení i kávu také z kontrolovaného ekologického zemEdElství. Tento 

konkurent je na trhu více jak 30 let a pochází z NEmecka. Další konkurencí ze zahraničí je 

napUíklad Al natura, Clipper nebo Yogi Tea. 

Hrozba vstupu nových konkurent] 

Na trhu existuje mnoho konkurencí, ale ne takových, které by mohli společnost Sonnentor s.r.o. 

ohrozit. Jak již bylo zmínEno, společnost má svoji dlouholetou tradici a jako jediná společnost 

nabízí své produkty v rámci České republiky v bio-kvalitE. Pro novou konkurenci je vstup na 

trh velmi obtížným procesem. Společnosti, které chtEjí mít produkty v podobE bio-kvality, musí 

vlastnit certifikáty. Certifikace m]že trvat i nEkolik let a jsou zohledOovány a provEUovány 

p]dy, prostory pro pEstování a kvalita. Tato certifikace je platná 18 mEsíc] a poté se celý proces 

opakuje. Takový proces je velmi náročný jak finančnE, tak i časovE. Proto je zUejmé, že na trhu 

není žádná nová konkurence, která by se velmi podobala myšlenkou i sortimentem. 

Vyjednávací síla zákazník] 

Vliv zákazník] je pro všechny společnosti velmi d]ležitý. OdbErateli jsou tedy zákazníci 

společnosti. Na trhu si každý zákazník žádá nEco jiného a poptává tak své potUeby a pUání. 

Společnost svým zákazník]m nabízí produkty prostUednictví kamenných prodejen, a to 

v Čejkovicích, BrnE a od roku 2017 novou prodejnu v Praze. Dále své produkty nabízí na  

e-shop, za pomoci partnerských prodejen. Produkty jsou vyváženy do více jak 50 stát] svEta. 
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Je tedy zUejmé, že společnost má své zákazníky po celém svEtE a vyjednávací síla zákazník] je 

tak silná. 

Vyjednávací síla dodavatel] 

Společnost je na svých dodavatelích závislá nebo[ nevlastní témEU žádné pozemky. 

Vyjednávací síla je tedy silná, protože dodavateli jsou zemEdElci z celého svEta, od kterých se 

vykupují suroviny. Je to zhruba 180 bio-pEstitel]. V České republice společnost Sonnentor 

s.r.o. spolupracuje s 25 bio-pEstiteli. PEstitelé v České republice dodávají společnosti zhruba 

30 tun sušených bylin. Společnost Sonnentor s.r.o. jedná se svými dodavateli FAIR TRADE. 

Toto označení znamená vykoupení bylin za férové ceny. Jde pUevážnE o pEstitele z ménE 

rozvojových zemí napUíklad Afrika a Asie.  

Vyjednávací síla v závislosti na klimatické podmínky je pro společnost velmi významným 

faktorem. Jak již bylo zmínEno, společnost vykupuje suroviny z celého svEta. Klimatické 

podmínky nelze nijak ovlivnit a žádný z dodavatel] tak nezaručí dostatečné množství surovin.  

Hrozba substitut] 

Substituty jsou všude kolem nás. Existuje mnoho napodobenin, náhražek a jiných substitučních 

vEcí. Substituty jsou nabízeny, jak v supermarketech, malých obchodních UetEzcích, tak 

v lékárnách i ve zdravých výživách. Společnost Sonnentor s.r.o. nenabízí jenom čaje a koUení, 

ale ve své nabídce má také kávu a to instantní, zrnkovou, mletou nebo i špaldovou. Na trhu je 

káv až pUíliš mnoho, ale jak již bylo zmínEno, společnost nabízí produkty z kontrolovaného 

ekologického zemEdElství a mnoho substitut] kávy u takového zemEdElství není.  

Společnost nabízí r]zné ledové čaje, letní čaje, čaje k významným svátk]m, dále jsou to 

poznávací sady, dEtské Uady bio-Rarášci, chai, koUenEné a jiné. Tyto čaje se liší od jiných 

společností chutEmi, velikostí, obalových materiál] a designem. Tyto produkty lze nahradit 

napUíklad kvetoucím čajem nebo instantním čajem. Avšak společnost tyto druhy nenabízí ani 

v poslední dobE neplánuje. 

2.6 Analýza marketingových nástroj] společnosti Sonnentor s.r.o. 
V následujících podkapitolách bude definován marketingový mix a také komunikační mix 

společnosti Sonnentor s.r.o. 

2.6.1 Marketingový mix 
Společnost Sonnentor s.r.o. využívá všechny čtyUi prvky marketingového mixu neboli „4P“.  

Do tEchto prvk] se Uadí produkt, cena, distribuce a propagace.  
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Produkt 

Společnost Sonnentor s.r.o. je zamEUena na výrobu bio-čaj]. Čaje nejsou jediným produktem 

této společnosti. Má široky sortiment produkt] a proto jsou ostatní produkty vyrábEny 

v mateUské společnosti v rakouském Sproegnitz. Společnost Sonnentor s.r.o. zpracuje 

v Čejkovicích témEU 200 tun surovin za rok. Tyto produkty se vyváží do 50 zemí napUíklad 

Amerika, Japonsko, Lotyšsko a jiné. Společnost tedy nabízí více jak 750 druh] výrobk]. 

Do celého sortimentu kromE čaj] také patUí: 

 koUení, 

 kurkuma latte, 

 nápoje, 

 káva a kakao, 

 medy a marmelády, 

 sladké a slané, 

 nakličovadla, éterické oleje, mlýnky na koUení, 

 dárkové zboží, kazety a keramika. 

Společnost Sonnentor s.r.o. v Čejkovicích jak již bylo zmínEno výše, vyrábí pouze bio-čaje, 

a to: 

 porcované čaje – tyto čaje jsou u zákazník] nejvíce oblíbené. Celý proces výroby tohoto 

čaje začíná ve zpracování, kde se nejdUíve surovina naseká a odpráší proto, aby čaje 

v sáčcích neobsahovali prach a ten nezakalil čaje pUi luhování. Podle druhu jsou 

suroviny namíchány a dále jsou vloženy do pUístroje a to TEAMAC nebo IMA. Čajové 

sáčky jsou dvoukomorové (1 – 1,5 g) nebo sáčky jednokomorové (1,5 – 3 g). 

 sypané čaje – u tohoto čaje (viz Obrázek č. 14) je stejný proces jako u porcovaného. 

Suroviny jsou však Uezány na vetší kousky. Bylinky jsou tak kvalitnEjší, díky malému 

zásahu. PUichystané suroviny se balí do papírových sáčk] podle druhu, nebo se balí jako 

smEs bylinek. Papírové sáčky obsahují ochrannou vrstvu, která chrání bylinky proti 

vlhkosti. Dále jsou suroviny baleny také do plnE kompostovatelného celofánu, který je 

na bázi celulózy. Sypané čaje mají obsah od 40 do 100 g. 

 pyramidální čaje – neboli FUSO. Tyto pyramidální čaje se Uadí do moderního balení 

čaj]. NejdUíve jsou naUezány jako již dva zmínEné druhy a pak jsou baleny do sáčk] 

z kukuUičného škrobu, který má tvar pyramidy. Poté je zabalen do kompostovatelného 
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sáčku. Pyramidální čaje mají obsah od 1,5 až do 3 g. Tyto produkty jsou však cenovE 

vyšší, díky kvalitE, designu a modernímu zp]sobu balení. 

 

Obrázek 14 - Dobrá nálada bylinný čaj sypaný bio (Zdroj: Sonnentor, 2017) 

Součástí nabízených produkt] je také doprovodná služba, a to parkování. V areálu společnosti 

jsou vyhrazena místa pro parkování zákazník]. Tyto místa jsou dostačující pro malé množství 

návštEvník]. 

Cena 

Cenová politika je ve společnosti Sonnentor s.r.o. dražší než u obyčejných výrobc]. Je to tedy 

z d]vodu výroby produkt] z ekologicky kontrolovatelného zemEdElství. S cenou souvisí již 

nákup surovin pro zpracování, poUízení obalových materiál] a také výrobní technologie. Finální 

produkt je tedy mnohonásobnE dražší než v ostatních prodejních sítích. Společnost využívá 

takzvanE kulaté ceny. VEtšina cen končí nulou, pUípadnE pEtkou.  

Na počátku každého nového roku je vydáván ceník s veškerým sortimentem. Slouží jenom pro 

obchodní partnery a je v tištEné podobE. Tento ceník obsahuje informace o pUipravovaných 

novinkách. V ceníku je sortiment pUehlednE uspoUádán. U každého výrobku je gramáž, počet 

kus], cena pro obchodního partnera a také cena s DPH, která je doporučována pro další prodej. 

Proto se ceny v partnerských prodejnách mohou od kamenné prodejny společnosti značnE lišit. 

Distribuce 

Tato forma marketingového mixu je využívána ve společnosti nEkolika zp]soby. Společnost 

využívá pUedevším své vozy s logem na pUepravu svých produkt] do kamenných prodejen 

v BrnE a v Praze. Pro partnerské prodejny a konečné zákazníky, je využívána následující 

distribuce: 
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 vlastní doprava – tuto formu dopravy si zajiš[ují pUevážnE velkoobchody a také mnozí 

zahraniční odbEratelé, 

 osobní odbEr – tato forma je zcela časovE tak i finančnE nejménE nákladnou distribucí 

pro malé odbEratele, 

 pUepravní služba DHL – služba je nejvíce využívána zahraniční odbEratele, 

 pUepravní služba PPL – společnost PPL nabízí balíkovou pUepravní službu, tak  

i paletovou distribuci. Paletová pUeprava, je využívána pro velký odbEr zboží, 

 vlastní pUeprava společnosti Sonnentor – je využívána pro pUepravu do vlastních 

kamenných prodeje v BrnE a v Praze, ale také i po domluvE s obchodním oddElením. 

Další možností jak nakoupit sortiment je nákup na e-shopu společnosti Sonnentor s.r.o. Tento 

e-shop je uložen na webových stránkách společnosti. Pokud je objednávka vyšší jak 700 Kč, 

pak je poštovné pro zákazníky zdarma. Jestliže je cena objednávky nižší než 700 Kč, účtuje si 

společnost manipulační poplatek 89 Kč. 

Všechen sortiment od společnosti Sonnentor s.r.o. je tedy pouze ve specializovaných 

obchodech se zdravou výživou, v lékárnách a v partnerských prodejnách. Všichni tito prodejci 

se účastní sluneční školení, které je poUádáno nEkolikrát do roka. 

Propagace 

Propagace bude vysvEtlena v následující kapitole 2.6.2. 

2.6.2 Propagace 
V této podkapitole je uvedena marketingová komunikace společnosti Sonnentor s.r.o. 

Společnost nejvíce využívá reklamu a public relations. 

Reklama 

Společnost Sonnentor s.r.o. nejvíce využívá reklamu pomocí firemních voz]. Tyto automobily, 

které jsou pohánEny na CNG – zemní plyn vlastní nEkolik. Vozy slouží pro obchodní sch]zky, 

rozvoz zboží do partnerských prodejen, do vlastních prodejen a také na veletrhy, kterých se 

společnost účastní. Dále jsou to vozy pUepravní, které slouží pro pUevoz suroviny. Všechny 

automobily jsou polepeny logem společnosti a také mottem „Tady roste radost“. Společnost 

vlastní i malý elektro automobil pro dvE osoby a to značky Renault. Tento elektro automobil je 

využíván pUedevším v teplejších dnech. 

Další reklamou jsou r]zné plakáty, pozvánky na akce poUádané společností a nejr]znEjší 

reklamní tabule a smErovky, které jsou umístEny v okolí Čejkovic. Společnost zamítá reklamu 
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v televizních mediích. Tato forma reklamy je proti filozofii společnosti a díky dobré propagaci 

není potUebná. 

Podpora prodeje 

Nástroje podpory prodeje jsou pUevážnE POP a POS materiály. Do této formy patUí plakáty, 

noviny společnosti, drobné dárkové pUedmEty (balónky, tužky), papírové tašky a nejr]znEjší 

letáky. Tyto materiály jsou pUevážnE v kamenný prodejnách společnosti, ale i v partnerských 

prodejnách a na veletrzích, kterých se společnost pravidelnE účastní.  Další podporou prodeje 

je nabízení vzork] čajových sáčk]. Tyto vzorky jsou zdarma nabízeny zákazník]m. Všichni 

zamEstnanci, i každý brigádník dostávají pracovní odEv. Jsou to trika se sluncem, mikiny, vesty, 

bundy, pracovní kalhoty a pracovní obuv. 

Pro své vErné zákazníky společnost Sonnentor s.r.o. nabízí vErností kartu se slevou 2,5 %. 

Public Relations (PR) 

Public Relations ve společnosti je velmi r]znorodý. Snaží se využít všech možných svátk] 

a významných dn] proto, aby uspoUádala akci pro veUejnou společnost. NEkteré poUádané akce 

si uvedeme níže. 

 Čejkovické bylinkové slavnosti – tato akce je jedna z nejd]ležitEjších, které společnost 

Sonnentor s.r.o. poUádá. Slavnosti jsou poUádány každý rok a to první nedEli v mEsíci 

záUí. Tyto slavnosti probíhají už od roku 2010. NávštEvníci mohou ochutnat výrobky, 

zúčastnit se exkurze, která je v tento den zdarma, také je pUipraven bio jarmark, program 

pro dEti a bohatý doprovodný program.  

 Sluneční bylinkobraní – na tuto akci se zájemci mohou pUihlásit a zúčastnit se tak 

výjimečné exkurze, která hlavnE probíhá na rozkvetlém poli na Veselé biofarmE ve 

Velkých HostErádkách. Každý účastník si vyzkouší sbEr mEsíčk], chrpy a také slézu. 

Následuje ukázka sušení a odborný výklad pana Ing. Tomáše Mitáčka. Celá exkurze je 

poté pUesunuta do prostor] společnosti Sonnentor s.r.o., kde probíhá ochutnávání 

produkt] a exkurze po celé společnosti. Posledním bodem této akce je zastávka 

v restauraci Rebio v BrnE, kde je nachystáno vegetariánské menu pro každého 

účastníka. Cena této akce činí 880,- Kč. 

 PUedvelikonoční jarmark s Moravskými pašijemi Víti Marčíka – tato akce je tradičnE 

poUádána pUed Velikonocemi. Jde o pUipomenutí starých zvyk] a pašijí. V programu je 

pUedstavení „Moravské pašije“, které ztvárOuje Vít Marčík. Po celý den jsou ochutnávky 

produkt], exkurze ve výrobE a bohatý program pro dEti. 
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 Sluneční adventní mikulášský jarmark – tento den je zejména vEnován dEtem. Akce se 

koná vždy víkend pUed svátkem sv. Mikuláše. DEti se mohou tEšit na Mikuláše 

s andElem, ale také na čerty, kteUí mají ve společnosti své peklo. Dále jsou provádEny 

exkurze, ochutnávání produkt], jarmark tematického zboží a také divadlo pro dEti. 

 Bylinková praxe – je určena pUedevším pro vysokoškolské studenty, kteUí mají zájem 

o ekologické zemEdElství a o zdravý životní styl. Jde o mEsíční prázdninovou stáž, kde 

si studenti vyzkouší a seznámí se všemi oddEleními ve společnosti. Je zde prostor pro 

získání nových pracovních zkušeností a informací. Součástí je poznání života na 

ekologické farmE a také návštEva mateUské společnosti v Rakousku. Po ukončení 

mEsíční stáže získává každý student certifikát o absolvování bylinkové praxe. Navíc 

každý studen získá odmEnu 4 000,- Kč a poukaz na nákup sortimentu v kamenné 

prodejnE v Čejkovicích v hodnotE 4 000,- Kč. 

Dále jsou poUádány akce, jako jsou: 

 Sluneční ochutnávání 

 Sluneční máj s oslavou Dne matek 

 Rarášk]v prázdninový víkend 

 Férová snídanE v Sonnentoru 

Společnost Sonnentor s.r.o. vlastní čajový salón s kavárnou s názvem „Čas na čaj“. Tato 

kavárna je pUímo Čejkovicích, kde společnost sídlí. Byla otevUena v roce 2009. Na obrázku 

č. 15 je kavárna, která má moderní a elegantní design. 

 

Obrázek 15 - Čajový salón a kavárna „Čas na čaj“ (Zdroj: Sonnentor.cz, 2017) 

  



43 
 

Nabízeny jsou čajové speciality. Sluneční čajový bar nabízí široký výbEr čaj], kde si každý 

návštEvník najde svoji oblíbenou chu[. Dále je nabízena i káva Single Origin (100 % Arabica), 

která je pEstována v severní oblasti Nikaraguy. Pro pUípravu kávy se využívá kávovar  

La Marzocco, který je ručnE vyrábEn a vystihuje tak profesionální pUípravu bio-kávy. V nabídce 

jsou domácí limonády, dezerty od cukráUek z Čejkovic a okolí a domácí zmrzlina. Kavárna je 

velmi oblíbeným místem pro trávení času s rodinnou, pracovní setkání nebo na poUádání 

malých dEtských oslav. 

Pro velký úspEch všech akcí se společnost rozhodla vytvoUit i nEco pro dEti v pUedškolním vEku 

a také pro dEti prvního stupnE základní školy. Jedná se o „Rarášk]v bylinkový ráj“. DEti 

poznávají celou společnost. Ochutnávají dEtskou Uadu bio-čaj], sledují naučný pUíbEh 

o bylinkách a rarášcích, poznávají areál společnosti a také plní úkoly pUi r]zných soutEžích. Na 

závEr každé dítE dostane malý dárek a také certifikát. Celý program trvá zhruba 90 minut. Cena 

této exkurze činí 65,- Kč/osoba.  

Společnost se rozhodla vytvoUit nový projekt nesoucí název „Bylinkový ráj“. Tento projekt byl 

vytvoUen pro velký zájem u mnoha lidí. Jedná se o zážitkovou exkurzi, která probíhá pUímo ve 

výrobE. Pro všechny návštEvníky, kteUí mají zájem o exkurzi, je nachystáno krátké video 

o začátcích společnosti, zpracování bylinek a pUíbEhy nEkterých pEstitel]. Dále je pro 

návštEvníky pUichystáno ochutnání nEkterého druhu bio-čaje. Exkurze pokračuje do skladu, kde 

je vysvEtleno vše, co se týká uskladnEní tEchto bylinek a koUení. Poté se pokračuje do 

zpracování a také do výroby.  

Po ukončení exkurze dostane každý návštEvník malý dárek v podobE vzork] čaje. NávštEvníci 

mohou pokračovat do kamenné prodejny nebo do kavárny „Čas na čaj“.  Společnost má 

i rozhlednu, která patUí do budovy „Mlaty“. Tato rozhledna se nazývá „Vyhlídka na výsluní“ 

a je z ní vidEt krásný výhled na okolí Čejkovic. Je umístEna ve výšce 245 m n. m. Na rozhlednE 

je umístEn fotopoint, z kterého je možné poUídit krásnou památku. Fotografie jsou volnE ke 

stažení na webových stránkách společnosti. Vstupné do zážitkové exkurze je zobrazeno 

v následující tabulce (viz Tabulka 2). 
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Tabulka 2 - Vstupné pro rok 2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Sonnentor.cz, 2017) 

VSTUPNÉ PRO ROK 2017 

DospElí 60,- Kč 

D]chodní, studenti a ZTP 40,- Kč 

DEti od 6 do 15 let 10,- Kč 

DEti do 6 let v doprovodu rodič] zdarma 

Skupiny od 30 osob 40,- Kč/osoba 

Cizojazyčná exkurze  200,- Kč 

On-line marketing  

Tato forma marketingové komunikace patUí do nejvíce využívaných forem. Společnost má 

webové stránky, které byly v roce 2017 aktualizovány a novE vytvoUeny. Nyní jsou pUehlednEjší 

a poutavEjší. Webové stránky nabízí i e-shop, který byl spolu s webovými stránkami novE 

vytvoUen. Zákazníci si tak mohou nakupovat z domova. Webové stránky obsahují informace 

o společnosti a její historii, informace o produktech, informace o plánovaných akcí, nejr]znEjší 

rady, tipy a také recepty. Dále je společnost na sociálních sítích a to www.facebook.com 

a Instagram, který je v dnešní dobE o dost populárnEjší než právE zmiOovaný Facebook.  

PUímý marketing 

Tento zp]sob pUímého marketingu je ve společnosti využíván formou e-mail marketingu. 

Taková forma tak umožOuje ukládání databáze konečných zákazník] a odbEratel], kteUí se 

společností dlouhodobE spolupracují. Dále je využívána telefonní komunikace a on-line 

technologie. 

2.7 Souhrn analýz 
Pro shrnutí pUedchozích analýz je využita SWOT analýza. Tato analýza popisuje silné stránky 

a slabé stránky, pUíležitosti a hrozby společnosti Sonnentor s.r.o. 

2.7.1 Silné stránky 
 celý sortiment v bio-kvalitE 

 25 let od založení společnosti – dlouholetá tradice 

 vysoká kvalita výrobk] – ekologické zemEdElství, certifikace 

 využívání nových technologií 
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 ekologický pUístup – šetrnost k životnímu prostUedí 

 vytváUení nových pracovních míst 

 budování nových partnerských prodejen 

 3 kamenné prodejny – Čejkovice, Brno, Praha 

 úspEšné poUádání akcí – Čejkovické bylinkové slavnosti, PUedvelikonoční jarmark, 

Mikulášský jarmark, školení prodejc], sluneční bylinkobraní, sluneční ochutnávání pro 

veUejnost, bylinková praxe a jiné 

Společnost Sonnentor s.r.o. má mnoho silných stránek. Mezi nejvEtší silnou stránku patUí 

dlouholetá tradice a to 25 let. Dále je to kvalita výrobk]. Každý produkt je certifikován 

a vyrábEn z tEch nejlepších surovin. Velkou pUedností je ekologický pUístup a šetrnost 

k životnímu prostUedí a také snaha vytváUet nová pracovní místa. V roce 2017 vybudovala svoji 

tUetí kamennou prodejnu v České republice. 

2.7.2 Slabé stránky 
 sortiment není pUizp]soben pro všechny cílové skupiny spotUebitel] – vysoké náklady 

na výrobu a na suroviny a proto jsou ceny produkt] vysoké 

 výroba zamEUena pouze na bio-čaje 

 chybEjící parkovací místa  

Do slabých stránek se Uadí hlavnE cena produkt], která je mnohem vyšší díky vysokým 

náklad]m na výrobu, kvalitE výkupu bylin a certifikaci. Jak již bylo zmínEné společnost 

Sonnentor, s.r.o. v Čejkovicích, je zamEUena pouze na výrobu bio-čaj]. Ostatní výrobky se musí 

dovážet od mateUské společnosti v Rakousku. Další slabou stránkou jsou parkovací místa 

v areálu společnosti. PUi poUádání akcí, musí auta parkovat na náhradním parkovišti, které 

společnost zajistí. Je to však pro zákazníky velmi obtížné a nEkdy i znepokojující. 

2.7.3 PUíležitosti 
 více nových certifikovaných bio-pEstitel] 

 vEtší poptávka produkt] v bio-kvalitE 

 malá konkurence na trhu 

 využívání nových technologií 

Pro společnost jsou pUíležitostí noví certifikování bio-pEstitelé, kteUí budou dodávat do 

společnosti suroviny. Zajistí si dostatečné zásoby a nedojde tak k poklesu či zastavení výroby. 

Další pUíležitostí je vEtší poptávka po produktech v bio-kvalitE. V dnešní dobE se stále více lidí 
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pUiklání ke zdravému životnímu stylu a vyhledávají tak kvalitnEjší suroviny. Jako další je malá 

konkurence na trhu. Společnost nemá žádného velkého konkurenta na českém trhu. Jako jediná 

má všechny produkty v bio-kvalitE. Dále je zapotUebí využívat a sledovat nové technologie na 

výrobu. 

2.7.4 Hrozby 
 nepUíznivé klimatické podmínky  

 snížení počtu certifikovaných bio-pEstitel] 

 ekonomická situace státu 

 politická situace státu 

 nové konkurence na českém trhu 

 malá poptávka po bio-produktech 

NejvEtší hrozbou jsou nepUíznivé klimatické podmínky, které mohou mít za následek snížení 

produkce surovin na výrobu produkt]. Mohou to zapUíčinit napUíklad kroupy, povodnE, sucho, 

mráz také snížení počtu certifikovaných bio-pEstitel]. Ekonomická situace státu m]že snížit 

zamEstnanost, a tudíž m]že pUijít ke snížení poptávky. Vznik nové konkurence m]že být pro 

společnost hrozbou. Společnost m]že tak ztratit své zákazníky a mít tedy malou poptávku po 

produktech. 

2.8 Analýza rizik 
V této kapitole budou vyvozeny možná rizika, která vyplývají z provedených analýz, a která 

mohou nastat. 

2.8.1 Rizika vycházející ze SLEPT analýzy 
Rizika, která byla zjištEna na základE provedené analýzy SLEPT jsou rozdElena do 

následujících podskupin. 

Sociální faktory 

 nízká zamEstnanost ve vEku 55 – 59 let a 60 – 64 let 

Legislativní faktory 

 zpUísnEní zákon] a naUízení ekologického zemEdElství 

 zmEna legislativy 
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Ekonomické faktory 

 nízká zamEstnanost 

 malá poptávka po sortimentu 

 ekonomická situace státu 

Politické faktory 

 časté zmEny zákon] pro ekologické zemEdElství 

Technologické faktory 

 nové technologie 

2.8.2 Rizika vycházející z Porterova modelu pEti sil 
Dle Porterova modelu pEti sil, byla zjištEna následující rizika. 

Vliv konkurent] v odvEtví 

 malá atraktivita pro návštEvníky 

Hrozba vstupu nových konkurent] 

 založení nových společností se stejným sortimentem 

 atraktivnEjší cenová nabídka produkt] 

Vyjednávací síla zákazník] 

 odchod zákazník] ke konkurenci 

Vyjednávací síla dodavatel] 

 nedostatečná nabídka surovin 

 nár]st cen ze strany dodavatele 

 nepUíznivé klimatické podmínky 

Hrozba substitut] 

 vhodnEjší sortiment u konkurence 

2.8.3 Rizika vycházející z marketingových nástroj] 
Dle prozkoumání marketingových nástroj] společnosti Sonnentor s.r.o., byla zjištEna tyto 

rizika. 
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Produkt 

 výroba koUení pouze v Rakousku 

 chybEjící parkovací místa 

Cena 

 zvyšování ceny 

Distribuce 

 distribuce 

Propagace  

 komunikační kanály 

 remarketingová reklama 

 vErnostní program 

 pUednáška s bio-pEstiteli 

 optimalizace webové stránky – SEO 

 pUímý marketing  

2.8.4 Rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná 
ZjištEná rizika budou v následujících tabulkách č. 3 a 4 rozčlenEna na neovlivnitelná rizika a na 

rizika ovlivnitelná. Jsou to taková rizika, které lze eliminovat tedy pUedcházet a ty, kterým nelze 

pUedcházet a eliminovat. 

Tabulka 3 - Rizika neovlivnitelná (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rizika neovlivnitelná 
1 nízká zamEstnanost ve vEku 55 – 59 let a 60 – 64 let 
2 zpUísnEní zákon] a naUízení ekologického zemEdElství 
3 zmEna legislativy 
4 nízká zamEstnanost 
5 malá poptávka po sortimentu 
6 časté zmEny zákon] 
7 nové technologie 
9 založení nových společností se stejným sortimentem 
11 odchod zákazník] ke konkurenci 
12 nedostatečná nabídka surovin 
13 nár]st ceny ze strany dodavatele 
15 zvyšování ceny 
24 nepUíznivé klimatické podmínky 
25 ekonomická situace státu 
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Tabulka 4 - Rizika ovlivnitelná (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rizika ovlivnitelná 
8 malá atraktivita pro návštEvníky 
10 atraktivnEjší cenová nabídka produkt] 
14 výroba bio-koUení pouze v Rakousku 
16 distribuce 
17 komunikační kanály 
18 remarketingová reklama 
19 vErnostní program 
20 pUednáška s bio-pEstiteli 
21 optimalizace webové stránky - SEO 
22 pUímý marketing 
23 chybEjící parkovací místa 

Z analýz bylo celkem zjištEno 25 rizik. Z toho 11 ovlivnitelných a 14 neovlivnitelných. 

2.8.5 Kvantifikace rizik 
Tabulka 5 - Stupnice pravdEpodobnosti výskytu rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota Číselné vyjádUení PravdEpodobnost výskytu 

1 0,1 – 1,0 Velmi nepravdEpodobné 

2 1,1 – 2,0 NepravdEpodobné 

3 2,1 – 3,0 Možné 

4 3,1 – 4,0 PravdEpodobné 

5 4,1 – 5,0 TémEU jisté 
 

Tabulka 6 - Stupnice dopadu rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota Číselné vyjádUení PravdEpodobnost dopadu 

1 0,1 – 1,0 TémEU neznatelný 

2 1,1 – 2,0 Drobný 

3 2,1 – 3,0 Významný 

4 3,1 – 4,0 Velmi významný 

5 4,1 – 5,0 Katastrofický 
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Pro posouzení závažnosti rizik, byly stanoveny tUi kategorie. Hodnota RPN je tedy v rozmezích: 

 bEžné riziko (1–6) – pUijatelné, pouze se monitoruje,  

 závažné riziko (7–14) – je zapotUebí zvýšené pozornosti, plánování opatUení,  

 kritické riziko (15–25) – ohrožení projektu, vyžaduje se nalezení Uešení. 

Kritická rizika musí být odstranEna nebo snížena nápravným opatUením. 

2.8.6 Hodnocení rizika 
V této podkapitole bude ohodnocení pravdEpodobnosti a dopadu jednotlivých rizik, které 

budou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 7 - Hodnocení rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rizika ovlivnitelná P D Hodnota rizika 

8 malá atraktivita pro návštEvníky 2 1 2 

10 atraktivnEjší cenová nabídka 2 3 6 
14 výroba koUení pouze v Rakousku 2 2 4 

16 distribuce 2 3 6 

17 komunikační kanály 3 4 12 
18 remarketingová reklama 3 4 12 

19 vErnostní program 3 3 9 
20 pUednáška s bio-pEstiteli 3 4 12 

21 optimalizace webové stránky - SEO 3 4 12 

22 pUímý marketing  3 3 9 
23 chybEjící parkovací místa 3 2 9 

Z tabulky vyplývá, že nejvEtší rizika jsou: 

 komunikační kanály, 

 remarketingová reklama, 

 vErnostní program, 

 optimalizace webové stránky - SEO, 

 pUímý marketing, 

 chybEjící parkovací místa. 
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Pavučinový graf č. 1 zaznamenává jednotlivé postavení rizik dle významnosti. 

 

Graf 1 - Pavučinový graf rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

Tato kapitola se bude zabývat vlastními návrhy Uešení. Bude navrženo opatUení rizik tak, aby 

byly minimalizovány a také návrh marketingových nástroj] pro společnost Sonnentor s.r.o. 

V druhé kapitole byly zjištEny jednotlivá rizika, které ohrožují společnost Sonnentor s.r.o. Pro 

jednotlivá rizika budou navrženy vlastní návrhy. Tyto návrhy budou navrhovány proto, aby 

rizika co nejvíce eliminovaly.  

3.1 PUímý marketing  
PUímý marketing je pro společnost velmi d]ležitý. Proto, aby oslovila své zákazníky, je nutné 

zavést vhodné poutavé pozvání. Společnost Sonnentor vytvoUila pro dEti do 10 let zážitkovou 

exkurzi ve výrobE čaj] „Rarášk]v bylinkový ráj“. Na tuto akci má však slabou propagaci. Proto, 

aby bylo riziko eliminováno, je nutné vytvoUit reklamu pro pUímý marketing. Společnost sice 

propaguje takovou akci prostUednictvím webových stránek a letáčk], které jsou uloženy 

v kamenné prodejnE v Čejkovicích. Mnoho lidí si však nevšimne, že taková akce existuje, nebo 

neznají společnost. Je tedy zapotUebí vyhledat pomocí internetových stránek základní 

a mateUské školy a následnE je kontaktovat prostUednictvím emailu. Jak již bylo zmínEno, 

společnost Sonnentor s.r.o. sídlí v Čejkovicích u Hodonína. První cílovou skupinou budou 

základní a mateUské školy v okrese Hodonín a BUeclav. Dle www.seznamskol.eu bylo zjištEno 

91 základních a mateUských škol v tEchto okresech. 

Tabulka 8 Náklady na zaslání letáčku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Cena 

1 ks letáčku A5 0,70 Kč 

1 ks propagačního čaje 2,00 Kč 

1 ks poštovní obálka A5 3,46 Kč 

1 ks poštovní známka 19,00 Kč 

Náklad na 1 ks 25,16 Kč 

 

Vhodným nástrojem je tedy zaslání poutavého emailu, který bude obsahovat pozvání na 

„Rarášk]v bylinkový ráj“. Dále budou v emailu poskytnuty veškeré informace o celé exkurzi 

pro dEti. Po domluvE s kontaktovanou osobou bude zaslán letáček a jako pozornost propagační 

sáček čaje. V tabulce č. 8 jsou uvedeny náklady na zaslání jedné pozvánky na „Rarášk]v 

bylinkový ráj“. Celkové náklady na zaslání 91 kus] pozvánek činí 2 289,56 Kč.  
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3.2 VErnostní program 
Společnosti Sonnentor s.r.o. doporučuji zavedení vErnostního programu. Tento program je 

v dnešní dobE populární a motivuje zákazníky k nákupu. Zákazníkovi, který nakoupí zboží nad 

200 Kč, bude pUipsáno jedno razítko do vErností karty. VErnostní karta bude obsahovat 4 úrovnE 

a záleží jenom na zákazníkovi, kolik razítek nasbírá. V tabulce č. 9 jsou uvedeny odmEny, které 

si zákazník m]že vybrat dle počtu nasbíraných razítek. 

Tabulka 9 - Návrh vErnostního programu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ÚroveO Počet razítek OdmEna 

1. 10 razítek (2 000 Kč) 5 % sleva na jednorázový nákup 

2. 15 razítek (3 000 Kč) 10 % sleva na jednorázový nákup 

3. 20 razítek (4 000 Kč) 15 % sleva na jednorázový nákup 

4. 25 razítek (5 000 Kč) balíček výrobk] Sonnentor v hodnotE 200 Kč 

 

3.3 Distribuce 
Společnost provádí svoji distribuci za pomocí dopravních služeb a také pomocí svých vozidel. 

NEkdy je však tato cesta pro zákazníky nákladná a nechtEjí platit uvedenou částku za nákup 

zboží. Společnost nabízí ve svém e-shopu dopravu zdarma nad 700 Kč. Zákazník si však nemusí 

zakoupit zboží za tuto částku a platí za dopravu. Doporučuji společnosti Sonnentor, aby do své 

nabídky pUidala také osobní odbEr a to v kamenných prodejnách a partnerských prodejnách. 

CelkovE má společnost 3 kamenné prodejny a 47 partnerských prodejen po celé České 

republice. Pokud bude zákazník objednávat zboží pUes e-shop, zadá tedy pouze osobní odbEr 

na vybranou prodejnu. Tento odbEr bude zcela zdarma. Společnost do svých kamenných 

prodejen a partnerských prodejen zasílá zboží jedenkrát týdnE a tím se objednané zboží 

zákazníkem nijak nezpomalí a bude včas pUipraveno. 

3.4 Propagace 
Návrhy na propagaci společnosti budou vysvEtleny v následujících podkapitolách. 

3.4.1 Komunikační kanály 
Velmi zásadním rizikem jsou nevhodnE zvolené komunikační kanály. Pokud se nebudou 

správnE využívat, m]že dojít ke zbytečnému plýtvání finančních zdroj] a také to m]že mít 

dopad na celkové tržby podniku. Jestli chce společnost komunikovat se svými zákazníky 

a pUinášet jim veškeré informace, mEla by se zamEUit na zdokonalení své komunikace. Riziko 
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se dá snížit tím, že společnost Sonnentor s.r.o. osloví a bude spolupracovat se společností, která 

se zabývá marketingem nebo pUijme nového marketingového specialistu. Taková společnost 

dokáže vytvoUit strategii, najít cílové skupiny a také dokáže využívat komunikační kanály. Tyto 

nové marketingové aktivity budou popsány konkrétnEji v dalších dvou bodech. 

3.4.2 Optimalizace webové stránky - SEO 
Pro správnE fungující webové stránky je d]ležité mít vhodnE optimalizované webové stránky. 

Za pomocí optimalizovaného webu se webové stránky zobrazují na vyšších místech 

ve vyhledávání. V dnešní dobE je to pro všechny společnosti velmi velká konkurenční výhoda. 

Pokud bude web na pUedních pUíčkách, tím více lidí si tyto webové stránky zobrazí a navštíví 

je. Společnosti se tedy snaží, aby dosáhly co nejlepšího umístEní ve vyhledávačích a to Google 

a Seznam. Pokud se zadá klíčové slovo napUíklad „bio produkty“, mEla by se webová stránka 

společnosti Sonnentor s.r.o. zobrazit ve vyhledávači na první stránce. Pokud bude pozice 

ve vyhledávači vyšší, je to pro společnost velmi výhodné. Uživatelé tak uvidí webovou stránku 

mezi prvními místy. 

Doporučuji, aby se společnost zamEUila na tyto vyhledávače a to na Google a Seznam. Pokud 

se by po zadání klíčových slov zobrazovala webová stránka společnosti na pUedních místech, 

znamenalo by to tak vEtší zájem o společnost a získání potencionálních zákazník]. S tímto 

souvisí i remarketingová reklama, která bude popsána v následující podkapitole 3.4.3. 

Na tuto optimalizaci webové stránky doporučuji společnosti pUijmout nového marketingového 

specialistu, který se bude starat o všechny náležitosti. Pr]mErný hrubý mEsíční plat 

marketingového specialisty činí 33 622 Kč (PLATY.CZ, 2018). 

Záleží jenom na společnosti, jakou formu si vybere, zda pUijmout nového pracovníka nebo 

vyhledá společnost, která tuto optimalizaci vytváUí. 

3.4.3 Remarketingová reklama 
Tento druh reklamy je pro společnost nedílnou součástí. Jde o zp]sob cílené reklamy na 

uživatele, který již v minulosti navštívil webovou stránku.  

Dynamický remarketing umožOuje zobrazení produkt] pUímo z e-shopu. Cílem takové reklamy 

je tedy pUipomenutí uživatel]m, kteUí webovou stránku navštívili, následnE vybrali produkt, ale 

nezakoupili jej. Systém Google AdWords a Sklik umí vytvoUit remarketing automaticky. Po 

zadání speciálního kódu systém dokáže rozpoznat, o jaký produkt mEl návštEvník webových 

stránek zájem. Vybraný produkt se tedy propaguje a nabízí tak návštEvník]m znovu si 
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prohlédnout hledaný produkt. Uživatel je tedy za pomocí cookies označen a reklamní systém si 

takové uživatele zapamatuje. 

Proto, aby byl remarketing účinnEjší, je vhodné si zvolit reklamní banner, který se bude 

uživatel]m zobrazovat. Je také možné vytvoUit textovou reklamu, ale ta není tak účinná jako 

právE zmiOovaný banner. Jde o grafické zobrazení, který si uživatel lépe zapamatuje. Pro 

dynamický remarketing je vhodnEjší rozpoznávat konkrétní produkty a ty se poté zobrazují 

s bannerem.  

Cena za jednorázové marketingové služby pomocí Sklik činí 9 800 Kč. V cenE je zahrnuto 

založení kampaní Skliku, nastavení obsahové sítE, propojení Skliku se zbozi.cz, nastavení 

mEUení konverzí a také vytvoUení statického banneru. 

Za pomocí služby Google AdWords jednorázová marketingová služba činí 13 800 Kč. 

Obsahem je založení kampaní Google AdWords, nastavení obsahové sítE, nastavení 

remarketingu, propojení AdWords s Nákupy Google, dynamický remarketing, nastavení 

mEUení konverzí a vytvoUení banneru.  

Pro tuto aktivitu navrhuji společnosti, aby zamEstnala nového marketingového specialistu, 

který bude pracovat s remarketingovou reklamou i s optimalizací webu. Jednorázová cena 

remargetinových služeb činí 23 600 Kč. 

3.5 PUednáška s bio-pEstiteli 
Společnost Sonnentor s.r.o. vytváUí pro návštEvníky stále nové akce. Jak již bylo zmínEno, jsou 

to napUíklad Bylinkové slavnosti, Sluneční ochutnávání a jiné. Společnost se snaží veUejnosti 

ukázat celý chod společnosti od zpracování až po výrobu. Jako dalším rizikem vyšel slabý 

public relations.  

Společnosti doporučuji pUedvést a seznámit návštEvníky s bio-pEstiteli. Bylinky jsou dodávány 

od 25 bio-pEstitel] z České republiky. Bio-pEstitelé jsou pUedstaveni pouze na webových 

stránkách společnosti. Každý bio-pEstitel dodává jiný druh bylinek a jako Uešení snížení tohoto 

rizika by bylo vhodné vytvoUit novou akci s tEmito bio-pEstiteli.  

Doporučuji tedy, aby v mEsících červen a červenec následujícího roku byli pozváni vždy 3 bio-

pEstitelé a to na každou víkendovou nedEli v určených mEsících. V programu bude zahrnuto 

provádEní exkurzí a pUednášky s pozvanými bio-pEstiteli. Dále by bylo zahrnuto ochutnání čaj], 

ve kterých jsou právE bylinky od bio-pEstitele. PUednášky budou probíhat v kavárnE „Čas na 

čaj“, která je otevUena po celý týden.  
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Na tyto pUednášky budou vždy zapotUebí dvE brigádnice, které mají se společností Dohodu 

o provedení práce. Mzda jedné brigádnice činí 77 Kč/hodina.  

Jak již bylo zmínEno, na pUednáškách bude probíhat ochutnávka a to tUí čaj]. Každý druh čaje 

bude uvaUen ve varné konvici, která má obsah 20 litr]. Tyto konvice se bEžnE používají pUi 

ochutnávkách. Do jedné konvice je zapotUebí 20 sáčk] porcovaného čaje. Výrobní náklad 

jednoho kusu porcovaného čaje činí 2,50 Kč. Náklady na jednu konvici činí 50 Kč a celkem 

150 Kč na všechny tUi konvice. 

Na každou nedEli budou osloveni tUi bio-pEstitelé. Jako odmEnu za ochotu a vstUícnost se 

účastnit takové pUednášky bych pro tyto bio-pEstitele pUipravila balíček produkt] společnosti 

Sonnentor s.r.o. v hodnotE 800 Kč. 

PUednášky budou začínat od 14:00 hodin do 17:00 hodin. Celkem tedy 3 hodiny. V čase je 

zahrnuto pUedstavení každého pEstitele, dále možnost dotaz] ze strany návštEvník] 

a ochutnávání tUí druh] čaj]. Vstup na tuto akci je zcela zdarma. Celkové náklady na tuto akci 

činí 24 896 Kč. 

3.6 Výroba koUení pouze v Rakousku 
Jako bezvýznamné riziko vyšla výroba koUení pouze v Rakousku. Jak již bylo zmínEno  

v kapitole 2, společnost Sonnentor s.r.o. vyrábí v Čejkovicích pouze bio-čaje. Bio-koUení jsou 

zpracovávány a vyrábEny v mateUské společnosti v Rakousku. 

Pro společnost to však neznamená velké riziko. Společnost Sonnentor s.r.o. nemá vhodné 

prostory pro nákup nových stroj] na výrobu koUení. MateUská společnost je velmi rozšíUená 

a má nové výrobní prostory pro tuto výrobu. Investice je do takové stroje velmi nákladná. 

Společnost se chystá tento rok koupit nový stroj TEAMAC na výrobu čaj], který je velmi 

d]ležitý pro efektivnEjší výrobu. 

3.7 ChybEjící parkovací místa 
Společnost Sonnentor s.r.o. sídlí na malém kopci Čejkovic. Kolem celé společnosti chybí 

parkovací místa pro návštEvníky. Je zde vyhrazeno pouze malé množství parkovacích míst. 

Další parkovací místa slouží pro zamEstnance a návštEvník se tak nedostane do úplné blízkosti 

společnosti. Musí nEkdy odjíždEt a pUesunout auto do centra obce Čejkovic. Tato vzdálenost je 

však delší než 500 metr].  

Na obrázku č. 16 je vyznačeno dosavadní parkovištE pro zákazníky a taktéž návrh nového 

parkovištE. Označené místo je dlouhodobE nevyužívaná plocha, která patUí k vinnému sklípku 
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na ulici PUíhon. Doporučuji společnosti, aby se s tímto majitelem spojila a zajistila si tak nájem 

této plochy, která by sloužila jako další parkování pro zákazníky. Společnost již takovou plochu 

má a pronajímá si ji pro své zamEstnance. Fotografie je z roku 2015, tudíž jejich parkovací 

prostory nejsou zde zobrazeny. 

Toto riziko není možné nEjak ovlivOovat. Je pouze na majiteli vinného sklípku, jestli 

společnosti tuto plochu zap]jčí. 

 

Obrázek 16 - Mapa parkovacích míst (Zdroj: Mapy.cz, 2017) 

3.8 AtraktivnEjší cenová nabídka produkt] 
Jak již bylo zmínEno, cenová politika ve společnosti Sonnentor s.r.o. je ponEkud vyšší než 

u klasických produkt]. Ceny jsou nastaveny z d]vodu nákladné certifikace pro bio-pEstitele, 

zpracování a výroby produkt]. 

Společnosti navrhuji, aby tUikrát ročnE poskytla zákazník]m slevový poukaz. Tento poukaz 

bude inzerován v ekologickém mEsíčníku Bio. MEsíčník nabízí inzerci a umožOuje r]zné 

velikosti banneru. Slevový poukaz bude ve velikosti 93 x 63 mm. Cena za zveUejnEní jednoho 

banneru činí 2 000 Kč bez DPH.  Hodnota slevového poukazu bude 150 Kč. Sleva se bude 

odečítat pUi nákupu nad 1000 Kč a bude platit pouze v kamenných prodejnách společnosti. 

Toto riziko se značí jako bEžné a nedá se vytvoUit velké opatUení z d]vodu vysokých náklad] 

spojených s pEstováním, zpracováním a výrobou.  

Celkové náklady na zveUejnEní slevového poukazu činí 7 260 Kč s DPH. 
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3.9 Malá atraktivita pro návštEvníky 
Toto riziko se jeví jako nejménE ohrožující společnost Sonnentor s.r.o. Pro své zákazníky se 

společnost snaží neustále rozvíjet marketingové aktivity. VytváUí nové akce, které ukazují 

a seznamují návštEvníky s celou výrobou a zpracováním bio produkt]. Konkurence společnosti 

Sonnentor s.r.o. nevytváUí žádné takové akce, které by mohly ohrozit. K takovému riziku není 

nutné vytváUet opatUení, a proto se jeví jako ménE d]ležité. 

3.10 Hodnocení rizik po zavedení opatUení 
V tabulce č. 10 jsou uvedeny hodnoty rizika a také nové hodnoty po zavedení opatUení: 

Tabulka 10 -Hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrozba 
P]vodní hodnoty Nové hodnoty 

P D R P2 D2 R2 

8 malá atraktivita pro návštEvníky 2 1 2 1 1 1 

10 atraktivnEjší cenová nabídka produkt] 2 3 6 2 2 4 

14 výroba bio-koUení pouze v Rakousku 2 2 4 2 1 2 

16 špatnE zvolené distribuční cesty 2 3 6 2 2 4 

17 nevhodnE zvolené komunikační kanály 3 4 12 3 3 9 

18 remarketingová reklama 3 4 12 2 4 8 

19 vErnostní program 3 3 9 2 3 6 

20 pUednáška s bio-pEstiteli 3 4 12 2 1 9 

21 optimalizace webové stránky - SEO 3 4 12 2 4 8 

22 nedostatečný pUímý marketing 3 3 9 2 2 4 

23 chybEjící parkovací místa 3 2 9 2 2 4 

 

Graf č. 2 zaznamenává p]vodní hodnoty rizik, které mohou nastat a jsou zobrazeny modrou 

čarou. Nové hodnoty jsou zobrazeny červenou barvou. Tyto hodnoty ukazují rizika po zavedení 

opatUení.  Graf ukazuje, že nová opatUení by mEla společnosti pomoci a je tedy zapotUebí 

zvýšené pozornosti a také plánovat tyto opatUení. 
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Graf 2 - Pavučinový graf po zavedení opatUení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.11 Souhrnná kalkulace návrh] 
V této podkapitole jsou shrnuty všechny návrhy, které by společnosti mohly pomoci pUi 

zlepšení marketingových nástroj]. Tyto návrhy jsou vyčísleny pro následující rok, a to v tabulce 

č. 11. 

Tabulka 11 - Kalkulace návrh] (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Roční náklady 
PUímý marketing 2 289,56 Kč 
Optimalizace webové stránky - SEO (nový 
marketingový specialista) 540 648,00 Kč 

Remarketingová reklama 23 600,00 Kč 
PUednáška s bio-pEstiteli 24 896,00 Kč 
AtraktivnEjší cenová nabídka 7 260,00 Kč 
Celkem 598 693,56 Kč 

Náklady na pUímý marketing činí 2 289,56 Kč. V cenE je zahrnuto 91 kus] pozvánek. Hrubá 

mEsíční mzda marketingového specialisty činí dle pr]mErného platu v České republice 

33 622 Kč.  Společnost musí také odvést sociální pojištEní a zdravotní pojištEní. MEsíční částka 

činí 11 432 Kč. Roční částka za zdravotní a sociální pojištEní činí 137 184 Kč. Celková roční 

hrubá mzda pro nového pracovníka činí 540 648 Kč. Jednorázová cena za remarketingovou 

reklamu je 23 600 Kč. PUednáška s bio-pEstiteli, která se bude konat v mEsíci červen a červenec 

následujícího roku činí 24 896 Kč. Poslední návrh obsahuje poskytnutí slevového poukazu 

v časopise. Inzerce v ekologickém mEsíčníku obsahuje banner se slevovým poukazem. Tento 
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poukaz bude zveUejnEn tUikrát v roce a cena činí 7 250 Kč s DPH. Celkové náklady na 

zrealizování návrh] pro společnost Sonnentor s.r.o. činí 598 693,56 Kč. 

3.12 PUínosy návrh] práce 
Poslední podkapitola obsahuje vlastní návrhy Uešení, které by mEly společnosti Sonnentor s.r.o. 

pomoci zlepšit marketingové nástroje. Součástí jsou navržena opatUení rizik, která by mohla 

nastat. Proto, aby společnost mEla dostatečný pUímý marketing na „Rarášk]v bylinkový ráj“, je 

zapotUebí oslovit mateUské a základní školy, pro které je tato akce vytvoUena. Navrhnuto je 

zaslání pozvánek do mateUských a základních škol v okrese Hodonín a BUeclav. Tím si tak získá 

více zájemc] o absolvování této akce. Dalším návrhem je optimalizace webové stránky – SEO. 

Proto, aby fungovala, je nutné a velmi d]ležité zamEstnat marketingového specialistu, který se 

bude starat o optimalizaci a také o remarketingovou reklamu. Tento návrh pUinese společnosti 

vEtší povEdomí a umístEní na pUedních místech webových stránek. PUednáška s bio-pEstiteli 

zajistí vEtší návštEvnost a zájem poznat společnost. VErností program je pro všechny 

společnosti velkým pUínosem zákazník]. Každý odbEratel je pak schopen nakoupit více zboží, 

pokud mu je poskytnuta nEjaká finanční úleva. Navrhovaná nová parkovací místa by tak mEla 

umožnit zákazník]m parkovat pUímo v areálu společnosti. Tímto by se vyUešila nedostatečná 

kapacita parkovacích míst. NávštEvníci musí parkovat nEkdy i mimo areál a vracet se zpEt do 

centra obce. 

Finanční limit pro návrhy byl stanoven panem ZdeOkem Chocholáčkem na 600 000 Kč. Tento 

limit byl dodržen a není zapotUebí dalších finančních prostUedk]. 
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ZÁVDR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základE provedených analýz a současného stavu 

navrhnout zmEnu marketingových nástroj] společnosti Sonnentor s.r.o. 

V první kapitole byla vysvEtlena teoretická východiska z oblasti marketingu, marketingového 

prostUedí, marketingového mixu a marketingové komunikace. Dále byly vysvEtleny analytické 

metody, a to Porter]v model pEti sil, SLEPT analýza a SWOT analýza. Tyto analýzy byly 

následnE využity v druhé kapitole analytické části. V této kapitole byla popsána společnost 

Sonnentor s.r.o. Dále byly uvedeny základní informace o společnosti, její organizační struktura 

a také marketingové nástroje. Byla provedena analýza vnEjšího a vnitUního prostUedí za pomoci 

analýzy SLEPT. Porter]v model pEti sil byl využit pro zjištEní konkurence společnosti 

Sonnentor s.r.o. Z uvedených analýz byla vytvoUena SWOT analýza, ze které vyplynuly silné  

a slabé stránky, pUíležitosti a hrozby.  

Z analytické části byly zjištEny všechny možná rizika, která mohou nastat. Tyto rizika byly 

rozdEleny a následnE k nim byly pUiUazeny hodnoty pravdEpodobnosti výskytu a hodnoty 

dopadu. Jako nejvýznamnEjší rizika vyplynuly nevhodnE zvolené komunikační kanály, 

remarketingová reklama, vErnostní program, optimalizace webové stránky - SEO, nedostatečný 

pUímý marketing a chybEjící parkovací místa. Výstupem diplomové práce byly tedy návrhy 

a doporučení, které pomohou společnosti ke snížení možných rizik. 

Všechny návrhy, které byly pro společnost Sonnentor s.r.o. vytvoUeny, by tak mEly pomoci pUi 

vyskytnutí rizik marketingových nástroj]. Záleží však na rozhodnutí společnosti zda mé návrhy 

využije.  
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