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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou slevových akcí. Vyhodnocení a návrhy 

úspěšné slevové akce vychází z analýzy cenové elasticity poptávky. Právě znalost 

cenové elasticity poptávky produktů je klíčovým atributem této práce. Na základě 

reálných dat analyzuje cenovou elasticitu produktů, ale navrhuje i jak lépe vytvářet a 

plánovat akční slevy v návaznosti na stanovené cíle obchodníka. 

Abstract 

This master thesis deals with the issue of special discounts. Assessments and proposals 

of successful special offers are based on the analysis of demand price elasticity. The key 

attribute of this work is the knowledge of product’s price elasticity of demand. The 

analysis of price elasticity of demand is based on real data. The paper is terminated with 

suggestions on creating and planning special discounts developed in consideration of 

the retailers’ specific goals. 
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Úvod 

Vládní aparát v boji se současnou nejistou ekonomickou situací, která se projevuje 

recesí, pouţívá zejména vládní škrty a zvyšování daní. Reakce obchodníků vede 

k dalšímu zdraţování produktů, a to včetně potravin uspokojujících základní 

fyziologické potřeby. Spotřebitel v reakci na výše provedená opatření spolu 

s mediálním humbukem reaguje zvýšením obezřetnosti při nákupu veškerého zboţí, 

včetně potravin, coţ se odráţí i v celkovém sniţování jejich spotřeby.  

 

Vzhledem k početné základně různých obchodních řetězců, mnohdy se zahraniční 

účastí, které mají velký manévrovací prostor při cenovém vyjednávání s dodavateli, se 

v posledních letech dostává do běţného ţivota spotřebitele honba za slevou. Velké 

obchodní řetězce disponují dostatkem finančních prostředků na propagaci promočních 

cen výrobků a spotřebitel se stává lépe informovaný. 

 

Spotřebitel si na slevové akce jiţ tak zvykl, ţe se často objevují názory, ţe rozhodování 

spotřebitele je zaloţeno na akčních slevách a akční slevy nevedou k loajálnosti 

zákazníka, nýbrţ k jeho mobilitě mezi prodejnami v důsledku momentální akční slevy. 

Obchodníci se předhánějí ve výši slevy, vydávají akční letáky s různou délkou platnosti 

a v neposlední řadě vytvářejí věrnostní programy, které mají za cíl udrţet zákazníkovu 

loajalitu, přestoţe jejich momentální akční sleva neobsahuje produkty, které jsou 

spotřebitelem nejţádanější. 

 

Na druhé straně stojí maloobchodník, případně maloobchodní síť s několikanásobně 

menším trţním podílem a mnohonásobně menší vyjednávací silou. Stěţí můţe 

konkurovat cenou a akčními slevami velkých řetězců s nadnárodní účastí, a přesto 

realizuje vlastní akční slevy. Jeho snahou je řídit maloobchodní akční slevy tak, aby 

uspokojil zákazníkova přání, a současně dosáhl předem stanoveného cíle. Největší 

výhodou maloobchodníků jsou především dostupné prodejny v místě zákazníkova 

častého výskytu.  
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Nástrojem, který můţe obchodníkovi poskytnout strategicky významné informace 

z hlediska marketingu je analýza reakce spotřebitele na akční slevy různých skupin 

výrobků. Nejedná se o nic jiného neţ o cenovou elasticitu poptávky. Zjišťuje se reakce 

spotřebitele na konkrétní druhy zboţí zavedením akční slevy. Pruţněji reagující 

produkty jsou vhodnějším artiklem k akčním slevám, neţ ty méně pruţné. Pomocí 

znalosti cenové elasticity poptávky lze vytipovat více, resp. méně reagující skupiny 

a tyto znalosti následně zohlednit při tvorbě akčních slev. 
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1 Vymezení problému a cíle diplomové práce 

1.1 Vymezení problému 

Akční slevy mohou být vytvářeny subjektivním vnímáním jedince, příp. skupiny, nebo 

mohou vycházet z dat popisující minulé chování. Reakce chování spotřebitele na akční 

slevy je předmětem analýzy cenové elasticity poptávky. Avšak oblast samotná není 

doposud dostatečně zmapovaná, je obtíţné najít relevantní hodnoty cenové elasticity 

poptávky potravin vyuţitelné v praxi. Studie kolektivu Bernstein, Regmi a Seal (2003) 

byla zaloţena na údajích Světové banky z roku 1996, autoři provedli srovnání cenové 

elasticity poptávky skupin produktů mezi 114 státy. Přesto výsledky v praxi akčních 

slev nelze vyuţít, jelikoţ cenová elasticita poptávky byla stanovena v agregované 

podobě osmi skupin produktů (maso, obilniny, ryby apod.) na úrovni jednotlivých států. 

(Bernstein, Regmi, Seal, 2003) Analýza cenové elasticity poptávky obchodníky není 

běţnou záleţitostí. Moţná je to strach z úniku citlivých dat, který brzdí rozvoj 

praktického vyuţívání tohoto přístupu. Přes výše zmíněný faktor strachu tato diplomová 

práce řeší problematiku vytváření akčních slev konkrétního maloobchodníka 

prostřednictvím znalosti cenové elasticity poptávky. Obecně je cenová elasticita 

poptávky brána jako symetricky se chovající ukazatel, to však nemusí platit v časově 

ohraničených akčních slevách, kdy lze zjistit chování spotřebitele v návaznosti na 

zahájení i ukončení slevy, kde mohou krátkodobě působit různé faktory, např. 

předzásobení se zboţím v akční slevě.  

1.2 Cíle diplomové práce 

Cílem práce je prostřednictvím znalosti cenové elasticity poptávky navrhnout produkty 

vhodné pro zařazení do slevových akcí maloobchodního řetězce s potravinami. 

 

Dílčími cíly jsou: 

 výběr metody měření cenové elasticity poptávky, 

 analýza cenové elasticity poptávky produktů minulých slevových akcí, 

 vytvoření hodnotící metodiky, 

 výběr komodit vhodných pro zařazení do slevových akcí. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Chování spotřebitele 

Jedna z hlavních otázek spotřebitele se týká rozdělení disponibilního důchodu mezi 

jednotlivé nakupované statky. Spotřebitelova snaha o maximalizaci uţitku plynoucího 

ze spotřeby statku je řešena v rámci teorie uţitku. (Hořejší, 2010, s. 49) 

2.1.1 Teorie užitku 

Existují dva přístupy k teorii uţitku, kardinalistická, zaloţena na konkrétním 

hodnotovém vyjádření uţitku ze spotřeby produktu a ordinalistická zaloţená na 

preferenčním porovnání kombinace statků. (Hořejší, 2010, s. 51) 

Kardinalistická teorie užitku 

Přístup vychází z přímé měřitelnosti uţitku ze spotřeby spotřebitelem. Celkové 

uspokojení dané spotřebou jednoho statku se nazývá celkový uţitek. Hodnota uţitku 

plynoucí ze spotřeby je subjektivním vyjádřením kaţdého kupujícího a závisí na jeho 

preferencích. Derivací funkce celkového uţitku jednoho statku je marginální uţitek. 

Marginální uţitek je přírůstkem celkového uţitku ze spotřeby dodatečné jednotky 

statku. Od určitého bodu můţe celkový uţitek začít klesat, a mezní uţitek být záporný. 

Tento stav je označován jako bod nasycení, avšak kaţdý spotřebitel má jiné preference, 

a proto existence a dosaţení tohoto bodu závisí nejen na subjektivitě spotřebitele, ale 

také na charakteru statku. (Hořejší, 2010, s. 51-53) 

 

V této teorii je definován tzv. zákon klesajícího mezního uţitku. Ten říká, ţe rostoucí 

spotřeba statku způsobuje stále menší přírůstky uţitku, mezní uţitek klesá, celkový 

uţitek roste klesajícím tempem. Spotřebitel maximalizující celkový uţitek pořizuje 

takové mnoţství statku, dokud hodnota jeho mezního uţitku není vyšší nebo rovna 

nákupní ceně statku. Ceteris paribus je individuální poptávková křivka spotřebitele 

rovna jeho meznímu uţitku. (Hořejší, 2010, s. 51-53) 

Ordinalistická teorie užitku 

Kardinalistická teorie je omezena měřitelností uţitku pro konkrétní statek, z tohoto 

důvodu vznikl druhý směr, který se zabývá preferencemi mezi dvěma statky nebo mezi 

statkem a skupinou. V ordinalistické teorii se vyuţívá indiferenční analýzy 
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s indiferenčními křivkami. Spotřebitel není schopen přiřadit konkrétní hodnotu, kterou 

mu poskytuje spotřeba statku, ale je schopný sdělit, které kombinace statků preferuje 

před jinými a můţe sestavit preferenční stupnici. Spotřebitel je schopný určit, které 

kombinace statků mu přinášejí stejnou velikost uspokojení (uţitku), tyto kombinace pak 

tvoří indiferenční body. Indiferenční křivka představuje indiferenční body různých 

kombinací statků se stejným přínosem v podobě uţitku. (Hořejší, 2010, s. 53-55) 

 

V analýze uţitku se vychází z určitých zjednodušených předpokladů, povaţovaných za 

axiómy. 

1. Axióm úplnosti srovnání – spotřební koše lze seřadit z hlediska preference 

spotřebitele. 

2. Axióm tranzitivity – preference spotřebního koše A před B a koše B před C 

znamená preferenci spotřebního koše A před C. 

3. Axióm nepřesyceností – větší mnoţství statku preferováno před menším. 

(Hořejší, 2010, s. 50-51) 

Vlastnosti indiferenčních křivek 

Běţně se předpokládá, ţe indiferenční křivky mají určité vlastnosti. 

1. Indiferenční křivky jsou obvykle klesající, mají zápornou směrnici. 

2. Indiferenční křivky se neprotínají. Tato vlastnost vychází z axiómu tranzitivity. 

Protnutím indiferenčních křivek by nastala situace, kdy jeden bod křivky (bod 

protnutí křivek) leţí současně na indiferenční křivce s vyšším i niţším uţitkem. 

3. V kaţdém bodě grafu znázorňujícího spotřební situace se nachází indiferenční 

křivka. Pokud by tak nebylo, byl by porušen axióm úplnosti srovnání, a mohla 

by vzniknout situace, kdy je spotřebitel nerozhodný. 

4. Indiferenční křivky jsou obvykle konvexní k počátku. Čím více jednoho statku 

relativně k druhému statku spotřebitel má, tím více je ochotný obětovat tento 

statek za dodatečnou jednotku statku s relativně menším mnoţstvím.  

(Hořejší, 2010, s. 56-57) 

 

Z posledního bodu vlastností indiferenčních křivek vyplývá, ţe statky se mohou 

vzájemně substituovat. Poměr, v kterém je moţné nahrazovat statek X za statek Y, aniţ 
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by došlo ke změně přijímaného uţitku, se nazývá mezní míra substituce ve spotřebě 

(MRSC). (Hořejší, 2010, s. 57-59) 

 

Spotřebitel je při rozhodování omezen výší svého důchodu. Stanovení linie rozpočtu je 

důleţité pro stanovení optima spotřebitele. Směrnice linie rozpočtu se nazývá mezní 

míra substituce ve směně (MRSE) a vyjadřuje kombinace statků X a Y při maximálně 

vyuţitém důchodu. Pakliţe optimum spotřebitele v kardinalistické teorii bylo za 

podmínky rovnosti ceny statku a jeho mezního uţitku, v ordinalistické teorii je optimum 

při rovnosti mezní míry substituce ve spotřebě a ve směně. (Hořejší, 2010, s. 62-65) 

Zvláštní tvary indiferenčních křivek 

V některých případech můţe mít křivka jiný neţ výše popsaný průběh. Výjimky 

z obecně přijímaných pravidel jsou závislé na charakteru statku. Indiferenční křivka 

statku neţádoucího je rostoucí, a tudíţ není konvexní k počátku. Pokud to situace 

dovoluje, spotřebitel nespotřebovává neţádoucí statek, ale v některých případech statek 

ţádoucí sebou přináší i statek neţádoucí. Statky lhostejné, jejichţ spotřebou se nemění 

celkový uţitek. Indiferenční křivky pak mají tvar přímek. Reálně můţe nastat situace, 

kdy se statek do určité chvíle chová jako ţádoucí, ale od nějakého momentu, při jeho 

vyšší míře spotřeby se začne chovat jako neţádoucí. Vzájemně nahraditelné statky jsou 

označovány jako substituty. Čím bliţšími substituty statky jsou, tím více se indiferenční 

křivka blíţí přímce. Přímkou se stává, aţ kdyţ jsou statky dokonalými substituty. 

Substitutem se rozumí zboţí velmi podobné, a pro spotřebitele není problém jej vyměnit 

jeho substitutem. Naopak pokud spotřeba nějakého statku vyţaduje spotřebu jiného 

statku, jedná se o komplementy. Komplementy jsou spotřebovávány v určitém pevně 

stanoveném poměru. (Hořejší, 2010, s. 59-62) 

2.2 Poptávka 

Poptávka vyjadřuje mnoţství statku, které jsou spotřebitelé ochotni nakoupit, při 

různých cenách. 

 

Dle úrovně pohledu rozeznáváme  

 individuální poptávku jediného spotřebitele, 

 trţní poptávku celého trhu, 
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 agregátní poptávku vymezenou jako souhrn všech poptávek na trhu.  

(Keřkovský, 2004, s. 21) 

 

Poptávka je ovlivněna mnoha faktory. Schiller (2004, s. 53-54), případně Frank (2008, 

s. 37-38) označují za hlavní determinanty poptávky: 

 přání, vkus a preference,  

 velikost a změny v důchodech obyvatelstva (zjišťuje se důchodová elasticita 

poptávky), 

 vliv ostatních statků, zejména blízkých substitutů a komplementů, 

 očekávání, a to zejména o budoucích peněţních tocích a očekávání o změně 

v cenové hladině, 

 velikost populace (mnoţství kupujících). 

Keřkovský (2004, s. 52) navíc zmiňuje ţivotní styl s úrovní, sezónní vlivy a módnost.  

 

V praxi se často pracuje s modelem o dvou proměnných, a od ostatních vlivů se 

abstrahuje. Analýza poptávky se provádí tedy za předpokladu „ceteris paribus
1
“. Tím se 

získá jednofaktorový model funkční závislosti mnoţství na ceně (dále jen poptávka). 

Faktorem ovlivňujícím poptávané mnoţství je cena, analýzou poptávky podle ceny je 

zjišťována cenová elasticita poptávky např. konkrétního zboţí. (Mezník, 2011, s. 34) 

2.2.1 Odvození funkce poptávky 

Funkční závislost mnoţství na ceně, lze vyjádřit obecným matematickým předpisem 

 𝑄 = 𝐷 𝑃 . (1.1)  

Jednou z metod jak získat matematický tvar funkce je tzv. metoda nejmenších čtverců, 

kdy je trend zdrojových dat proloţen nejvhodnější funkcí, která má nejmenší kvadrát 

odchylek vyrovnaných dat od zdrojových dat. Závislost mezi cenou a mnoţstvím můţe 

být lineární, kvadratická, exponenciální, případně můţe dosahovat jiných rozličných 

tvarů v závislosti na konkrétních podmínkách (bod nasycení apod.).  

(Mezník, 2011, s. 34-39) 

                                                 
1
 Ceteris paribus – zjednodušující předpoklad neměnnosti ostatních faktorů. 
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2.2.2 Zákon klesající poptávky 

Předpokládá se, ţe poptávka má obvykle klesající tvar. Tato empiricky prokázaná 

vlastnost je známá jako zákon klesající poptávky. (Frank, 2008, s. 28) V původním 

znění byl publikován Alfredem Marshallem v monografii Principles of Economy jiţ 

v roce 1890, a objevil se ve všech dalších aktualizovaných vydáních. Marshallova 

(1920, s. 64) původní definice zákona zněla: „The greater the amount to be sold, the 

smaller must be the price at which it is offered in order that it may find purchasers; or, 

in other words, the amount demanded increases with a fall in price, and diminishes with 

a rise in price.“ 

Volně přeloţeno jako čím větší objem má být prodán, tím menší musí být cena, za 

kterou je zboţí nabízeno, aby bylo nalezeno více kupců. Obecná formulace známá 

v dnešní době říká, ţe s poklesem ceny roste nakupované mnoţství. Původní formulace 

byla převzata dalšími významnými ekonomy (Samuelson, Ferguson…), její podstata 

zůstala nezměněna. Obecně lze říci, ţe změní-li se cena jedním směrem, mnoţství se 

změní opačným směrem „ceteris paribus“. (Marshall, 1920, s. 64) 

2.2.3 Substituční a důchodový efekt 

V roce 1915 navázal ruský ekonom Slutsky na Marshalův zákon klesající poptávky 

a provedl jeho rozklad na dva efekty, substituční efekt a důchodový efekt. Do té doby 

Marshall vnímal efekt jediný. Později byl Slutského rozklad upraven britem Johnem 

Robertem Hicksem. (Holman, 2005, s. 200) 

 

Substituční efekt vyjadřuje, jak změna ceny jedné komodity se projeví na atraktivnosti 

blízkých substitutů. Důchodový efekt znamená změnu reálné kupní síly spotřebitele 

v důsledku zvýšených nákladů vynaloţených na získání tohoto statku.  

(Frank, 2008, s. 96) 

 

Rozdíl mezi Slutského a Hicksovým rozkladem poptávky spočívá v rozdílných úvahách 

obou autorů o substitučním a důchodovém efektu při změně ceny. Hicksův rozklad je 

zaloţený na zachování původní míry uţitku i po změně ceny jednoho statku ceteris 

paribus. K tomuto postulátu vedla Hickse teorie indiferenčních křivek. Naopak dříve 

formulovaný rozklad dle Slutského je postavený na zachování koupěschopnosti 

původního spotřebního koše. Rozklad dle Hickse je moţné pouţít při sociálních 
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výzkumech, jelikoţ se propracovává na stejnou, původní míru uţitku spotřebitele. 

Slutského rozklad se lépe počítá, jelikoţ pracuje se „surovými“ daty (cenou statku, 

mnoţstvím statku a konstantní kvantita spotřebního koše). (Lipsey, 2007, s. 103) 

2.2.4 Výjimky ze zákona klesající poptávky 

Přestoţe dle zákona klesající poptávky je poptávka definována jako klesající funkce, 

existuje několik výjimek, které se vymykají obecně přijatému chování.  

Giffenův statek 

Jev poptávky rostoucího tvaru se vyskytuje u tzv. Giffenova statku, který patří mezi 

podřadné statky. (Mezník, 2011, s. 38) Giffenův statek je statek, u nějţ zvýšení ceny 

vede spotřebitele k nákupu většího mnoţství z důvodu převáţení důchodového efektu 

nad substitučním. Giffenův jev se vyskytuje u statků, které jsou podřadné, tvoří velkou 

část v rozpočtu spotřebitele a nemají blízké substituty. (Frank, 2008, s. 103-104) 

Veblenův efekt  

Tento jev úzce souvisí s vnímáním a následnou reakcí spotřebitele na velikost slevy 

statku. Spotřebitel rozlišuje dvě pásma. Pásmo racionálně vysvětlitelné ceny, kde má 

poptávka klesající tvar a pásmo, v němţ si spotřebitel nedokáţe vysvětlit nízkou cenu 

statku, v této části má poptávka rostoucí tvar. V případech neočekávané slevy 

v neobvyklé výši se doporučuje informovat zákazníka o důvodech, které umoţnily 

sníţit cenu. (Keřkovský, 2004, s. 32-36) 

Snobský efekt 

Chováním poptávky připomíná Giffenův statek (i zde je poptávka rostoucí), ale skrývá 

jinou podstatu. Normální stav, kdy je zvyšování ceny doprovázeno menším 

nakupovaným mnoţstvím, můţe být porušen, pokud určitá skupina spotřebitelů začne 

vnímat tuto zvýšenou cenu jako otázku prestiţe a snahu o zařazení se do určité sociální 

vrstvy. Od bodu zlomu začne poptávka po statku růst. Vyšší cenu spotřebitel chápe jako 

impuls výjimečnosti a vidí za vyšší cenou zvýšenou kvalitu a nedostupnost. Tento jev se 

vyskytuje spíše u zboţí luxusní povahy. (Keřkovský, 2004, s. 32-36) 
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Obrázek 1: Snobský a Veblenův efekt  

(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 32-36) 

2.2.5 Principy motivace poptávky 

Dle Bureše (2009, s. 131) musí zákazník vnímat přednosti nabízeného produktu, resp. 

prvky, kterými se konkrétní produkt liší od konkurenčních. Ať uţ jde o drobné 

modifikace typu velikosti balení, jiného poměru ve sloţení výrobku, nebo je faktor 

odlišení vyššího řádu. Pouze pokud zákazník vnímá přednosti produktu jako přínos, 

dojde ke stanovení konečné hodnoty produktu z porovnání jeho přínosu a nákladů na 

pořízení. Zákazník nakupuje hodnotu, kterou produkt přináší. (Bureš, 2009, s. 131-133) 

 

Motivátory poptávky lze podle Bureše (2009, s. 121) hledat v principech nezbytnosti, 

vybočení a pokroku. 

 Nezbytnost – nezbytnost je forma produktu nebo sluţeb, bez kterých se nelze 

obejít. Vnímání sloţení nezbytností není stálé v čase, a jeho subjektivní hranice se 

posouvají. Lze říci, ţe co dnes spotřebitel chápe jako nezbytnost, v minulosti 

představovalo luxus. Z tohoto důvodu lze nezbytnosti rozčlenit do tří kategorií, ţivotní 

nutnosti, ţivotní úrovně a ţivotního stylu. Ţivotní nutnost se nejvíce blíţí ke statkům, 

které jsou nutné k přeţití. Potraviny jsou povaţovány za nezbytnosti, ale i míra 

nezbytnosti se liší podle jejich druhu. Nezbytnosti ţivotní úrovně podávají obraz 

o základní ţivotní úrovni spotřebitele. S rostoucím vlivem a tlakem moderní společnosti 

vznikla třetí kategorie nezbytnosti ţivotního stylu. Hranice mezi kategoriemi není 

striktně vymezená, a její chápání se v čase bude měnit. (Bureš, 2009, s. 121-123) 
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 Vybočení – čím více společnost určuje, co patří do kategorie nezbytností, tím 

více roste v jednotlivcích alespoň dočasná touha po vymanění se ze stereotypu a rutiny 

kaţdodenního normálního ţivota. K nákupu dojde, jakmile převýší subjektivní hodnota 

vnímaná zákazníkem prodejní cenu. (Bureš, 2009, s. 123-124) 

 Pokrok – s inovacemi sortimentu v čase roste „chuť“ spotřebitelů k nákupu 

novinek, jejichţ přínos (často z hlediska uţitných vlastností) zákazník povaţuje za vyšší 

neţ jaká je jejich cena, a to i v případě kdy předchozí produkt ještě nebyl na konci 

svého ţivotního cyklu. (Bureš, 2009, s. 125-126) 

2.3 Elasticita 

Samotná definice elasticity je připisována Alfredu Marshallovi. V obecné rovině je 

elasticita chápána jako změna jedné proměnné k proměnné jiné. Pro výpočty se 

nejčastěji pouţívá cenová elasticita poptávky, kde se zkoumá míra reakce v poptávaném 

mnoţství na změnu ceny, důchodová elasticita poptávky, vyjadřující citlivost změny 

poptávaného mnoţství v závislosti na změně výše důchodu, případně kříţová cenová 

elasticita zkoumající změnu poptávaného mnoţství jednoho statku při změně ceny 

alternativního statku. Za předpokladu platnosti zákona klesající poptávky elasticita 

vyjde jako bezrozměrné záporné číslo
2
, z tohoto důvodu se s elasticitou často kalkuluje 

v absolutní hodnotě. (Mezník, 2011, s. 34-35) 

 

V matematicko-ekonomické praxi lze zkoumat také model vícefaktorový, tedy závislost 

mnoţství na více faktorech, např. cena, důchod, cena substitučního zboţí. 

2.4 Cenová elasticita poptávky 

Manaţerské rozhodování o změně ceny produktu za účelem navýšení výnosů, lze 

zaloţit na ryze faktických údajích hodnoty a vývoji cenové elasticity konkrétní 

kategorie produktů, jichţ se týká cenová změna.  

Tento ukazatel ukazuje míru reakce spotřebitelů uţivatelů statku v závislosti na 

jednotkové změně ceny tohoto statku. Jako výchozí předpis se pouţívá vzorec 1.2. 

 𝐸𝐷 =
𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑡á𝑣𝑘𝑦 𝑣 %

𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑦 𝑣 %
=

∆𝑄 [%]

∆𝑃 [%]
. (1.2)  

                                                 
2
 Elasticita vyjde záporně v důsledku působení změny mnoţství vyvolanou změnou ceny v opačném 

směru. 
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V rámci logického uvaţování lze matematický vztah v praxi upravit do podoby 

intervalové (obloukové) a bodové cenové elasticity poptávky. (Mezník, 2011, s. 83-85) 

2.4.1 Oblouková cenová elasticita poptávky 

Tento druh cenové elasticity je počítán pro určitý interval, který do určité míry kopíruje 

původní originální funkci poptávky. Procentní změnu jmenovatele i čitatele lze získat 

podílem rozdílu s průměrnou hodnotou veličin Q, resp. P, tedy 

 ∆𝑄 =
∆𝑄

𝑄
∙ 100  % ,∆𝑃 =

∆𝑃

𝑃
∙ 100  % . (1.3)  

Dosazením a postupnými úpravami do výchozího vzorce je nový matematický předpis 

 𝐸𝐷 =

∆𝑄
𝑄
∆𝑃
𝑃

=
𝑃

𝑄
∙
∆𝑄

∆𝑃
. (1.4)  

Tímto vzorcem se počítá tzv. oblouková elasticita, coţ je elasticita nacházející se 

uprostřed křivky ohraničenou zadanými body viz Obrázek 2. (Mezník, 2011, s. 83-85)  

 

Obrázek 2: Oblouková cenová elasticita poptávky  

(Zdroj: vlastní zpracování podle Mezník 2003, s. 61) 

Uprostřed křivky se nachází proto, ţe se za Q, resp. P dosazuje průměrná hodnota, tedy 

1

2
∙  𝑄1 + 𝑄2 , resp.  

1

2
∙  𝑃1 + 𝑃2 . Pokud by tomu tak nebylo, bylo by moţné vypočítat 

dvě hodnoty elasticity. Nutno podotknout, ţe obě by byly správné i přes jejich rozdílnou 

hodnotu.  

A 

Q1 Q2 Q 

P1 

P2 

P 

D(P) 

B 

C 
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 𝐸𝐷 =

𝑄1 − 𝑄2

 𝑄2 + 𝑄1 : 2
𝑃1 − 𝑃2

(𝑃1 + 𝑃2): 2

=

𝑄1 − 𝑄2

𝑄1 + 𝑄2

𝑃1 − 𝑃2

𝑃1 + 𝑃2

 (1.5)  

Matematickou úpravou se lze dostat na finální podobu vzorce 1.5, kdy dojde 

k vykrácení dvojek. Ačkoliv čitatel, i jmenovatel mají následně jiné hodnoty, konečný 

výsledek bude stejný. Body A, B vykreslené na Obrázku 1 jsou předem známé, bodu C 

odpovídá cenová elasticita poptávky. Ta se nachází uprostřed úsečky, a nahrazuje 

oblouk křivky mezi body A a B. Z textu výše zmíněného je patrné, ţe oblouková 

elasticita je zatíţena nepřesností, která je tím menší, čím blíţe se krajní body nacházejí 

(čím menší je změna ceny). Výpočtem je získána přibliţná hodnota cenové elasticity 

poptávky nacházející se uprostřed intervalu. (Mezník, 2003, s. 60-61) 

2.4.2 Bodová cenová elasticita poptávky 

Bude-li se však změna ceny ∆𝑃 limitně blíţit nule, neboli bude-li změna ceny velmi 

malá, pak se úsečka zkrátí na minimum, čímţ lze vypočítat cenovou elasticitu poptávky 

v konkrétním bodě. V matematické podstatě se pouţije derivace poptávkové funkce pro 

konkrétní bod (cenu), za předpokladu znalosti poptávkové funkce. Bodová elasticita 

tedy vyjadřuje procentní změnu poptávaného mnoţství, jestliţe se cena změní o velmi 

malé procento. 

 𝐸𝐷 =
𝑃

𝑄
∙
𝛿𝑄

𝛿𝑃
. (1.6)  

Část vzorce 
𝛿𝑄

𝛿𝑃
 je v geometrické podstatě převrácenou hodnotou sklonu tečny 

vyšetřované poptávkové funkce pro konkrétní cenový bod. (Mezník, 2003, s. 62) 

 

Na základě hodnoty cenové elasticity poptávky se rozeznává pět typů poptávkových 

funkcí různých vlastností: 

 elastická poptávka – 𝐸𝐷 > 1, v tomto případě reaguje spotřebitel na procentní 

změnu ceny produktu více neţ jedno procentní změnou v poptávaném mnoţství 

(Keřkovský, 2004, s. 23). (viz. Obrázek 3) 
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 neelastická poptávka – 𝐸𝐷 < 1, pravý opak elastické poptávky, tedy procentní 

změna ceny vede k menší, neţ procentní změně poptávaného mnoţství 

(Keřkovský, 2004, s. 23). (viz. Obrázek 4) 

 

 jednotkově elastická – 𝐸𝐷 < 1, tímto způsobem lze označit poptávku, u níţ 

procentuální změna v ceně se stejným poměrem promítla do změny poptávaného 

objemu spotřebitele (Keřkovský, 2004, s. 23). (viz. Obrázek 5) 

Q3 

P3 

P 

P1 

P2 

Q Q1 Q2 

Obrázek 3: Elastická poptávka  

(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 

Obrázek 4: Neelastická poptávka  

(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 
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Obrázek 5: Jednotkově elastická poptávka  

(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 

 dokonale elastická poptávka – ED→ ∞, změna ceny není faktorem ovlivňujícím 

změnu poptávaného mnoţství. Objem spotřeby tohoto statku se mění v důsledku 

jiných neţ cenových faktorů (Keřkovský, 2004, s. 24). Za stanovenou cenu se 

prodá jakékoliv mnoţství. (viz. Obrázek 6) 

 

Obrázek 6: Dokonale elastická poptávka  

(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 

 dokonale neelastická poptávka – ED= 0, poptávané mnoţství je konstantní 

a kupující je ochoten zaplatit jakoukoliv cenu stanovenou prodejcem. Ve 

skutečnosti je tato situace značně nereálná (Keřkovský, 2004, s. 24). (viz. 

Obrázek 7) 
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Obrázek 7: Dokonale neelastická poptávka  

(Zdroj: vlastní zpracování podle Keřkovský, 2004, s. 23) 

2.5 Faktory ovlivňující elasticitu poptávky 

Reakce spotřebitele na změnu ceny můţe být ovlivněna řadou faktorů, mezi něţ autoři 

nejčastěji zařazují: 

 význam zboţí pro spotřebitele – nezbytné statky tvořící zejména statky základní 

spotřeby mají niţší elasticitu. Statky luxusní povahy mají obecně vyšší 

elasticitu. 

 podíl výdajů na statek v rozpočtu spotřebitele – čím větší podíl výdaje na statek 

zaujímají v rozpočtu, tím větší je dopad důchodového efektu ze změny ceny 

statku. Vyšší podíl výdajů statku v rozpočtu znamená vyšší citlivost v poptávce. 

 existence a dostupnost substitutů – pokud k statku neexistují, nebo nejsou 

k dostání substituty, jeho cenová elasticita je nízká. S rostoucí škálou moţných 

substitutů roste i cenová elasticita poptávky u tohoto statku. 

 časové hledisko – delší časový horizont vede k elastičtější poptávce po statku. 

V krátkém období se sloţitěji přechází na substitut, působí faktor zvyku, 

pohodlnosti apod. (Frank, 2008, s. 118) 

 

Keřkovský (2004, s. 25) popsal další faktory, které ovlivňují cenovou elasticitu 

poptávky: 

1) Vliv jedinečné hodnoty – čím je zboţí pro zákazníka unikátnější, 

diferencovanější od konkurenčních produktů, tím je cenová elasticita poptávky 
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D(P) 

P1 

P2 

P3 

Q 
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po tomto zboţí menší. Zákazník jej nedokáţe snadno a rychle substituovat za 

jiné dostupné produkty. 

2) Vliv povědomosti o náhradě – informovanost zákazníka o dostupnosti 

substitutů. Existence substitutů a informovanost zákazníka vede k větší cenové 

elasticitě poptávky. 

3) Vliv obtíţného porovnání – pokud existují bariéry srovnání s obdobnými 

výrobky konkurence, pak je pruţnost menší. 

4) Vliv celkových výdajů – stejný faktor popsaný v předešlém odstavci. 

5) Vliv celkového uţitku – větší povědomí spotřebitele o uţitku konkrétního zboţí, 

znamená menší hodnotu koeficientu cenové elasticity poptávky. 

6) Účinek sdílených nákladů – dotované zboţí se vyznačuje menší cenovou 

elasticitou. 

7) Vliv zhodnocení investice – náhradní díly jsou komplementem, cenová elasticita 

poptávky po náhradních dílech je menší. Bez těchto dílů není zajištěna 

komplexní funkčnost. 

8) Vliv kvality – vyšší kvalita produktů zvyšuje věrnost značce (konkrétnímu 

produktu) a sniţuje cenovou elasticitu poptávky. 

9) Vliv skladovatelnosti – skladovatelnější zboţí má vyšší cenovou elasticitu 

poptávky.  

2.5.1 Elasticita ve vztahu k tržbám 

Trţby jsou násobek ceny s prodaným mnoţstvím. Jelikoţ cenová elasticita poptávky je 

definována jako procentuální změna mnoţství v důsledku procentní změny v ceně, lze 

ze znalostí o její výši určit vliv změny ceny na celkové trţby. (Samuelson, 2010, s. 70) 

 

Pokud je poptávka neelastická (<1), sníţení ceny vede k sníţení trţeb oproti výši trţeb 

při původní ceně. Elastická poptávka (>1) a sníţení prodejní ceny vede k navýšení 

celkových trţeb oproti trţbám realizovaných při původní ceně. Při jednotkově elastické 

poptávce se výše trţeb při změně ceny nezmění. (Samuelson, 2010, s. 70) 

2.5.2 Změna cenové elasticity poptávky s cenou 

Koeficient cenové elasticity poptávky nemusí, a zpravidla ani není konstantní na celém 

průběhu poptávky vzhledem k cenové úrovni. Obvykle lze na poptávkové křivce 
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identifikovat pásma, kde se poptávka chová elasticky, jednotkově elasticky, a dále 

přechází do pásma neelastického. Ne vţdy lze tedy jednoznačně označit poptávku 

jednou z forem elasticity. Obecně se niţší cenová úroveň pojí s niţší hodnotou 

koeficientu cenové elasticity poptávky. (Keřkovský, 2004, s. 28) 

2.6 Matematická statistika 

Jelikoţ ve skupině je několik hodnot cenové elasticity poptávky, výsledná hodnota 

cenové elasticity poptávky za skupinu bude stanovena prostřednictvím aritmetického 

průměru. Ten je dán matematickým předpisem 

 𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, kde (1.7)  

𝑥  označuje výběrový průměr, 𝑛 počet uskutečněných slevových akcí a 𝑥𝑖  jednotlivé 

realizované hodnoty v slevových akcích. (Kropáč, 2009, s. 5) 

Pro zjištění odlišností průměrné hodnoty s realizovanými je vhodné vypočítat 

směrodatnou odchylku. Ta signalizuje případné velké vzájemné odlišnosti mezi 

průměrnou a realizovanou hodnotou. (Kropáč, 2009, s. 5) Vzorec směrodatné odchylky 

je  

 𝑠 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
. (1.8)  
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3 Analýza problému 

3.1 Popis trhu 

Na území České republiky je poměrně vysoká koncentrace obchodníků s potravinami. 

Působí zde nadnárodní skupiny, které mnohdy zaštitují větší mnoţství prodejen. Výčet 

těch největších a výše jejich trţeb je uvedena v Tabulce 1 na následující straně. Poslední 

dobou dochází k otevírání menších prodejen v centrech větších měst. Za tímto účelem 

společnost TESCO koupila obchodní síť Ţabka a současně začala provozovat vlastní 

prodejny TESCO express. (byznys.ihned.cz, 2010) Trendem těchto prodejen je co 

nejvyšší dostupnost se základním rychlo-obrátkovým zboţím se snahou o získání 

věrného zákazníka s pravidelnými nákupy v menších objemech. (mam.ihned.cz, 2010) 

 

Kromě velkých nadnárodních společností se na území ČR vyskytují zcela domácí 

maloobchodní subjekty a obchodní sítě v oblasti nazývané tradiční obchod (menší 

samoobsluhy). (Skála, 2011) Právě do této kategorie patří také maloobchodní síť 

Brněnka, která sdruţuje obchodníky formou franšízy v kraji Jihomoravském a na 

Vysočině. Brněnka tak patří mezi obchodní sítě regionálního charakteru. Mezi její 

největší domácí konkurenci patří svaz českých a moravských spotřebních druţstev 

(COOP) a maloobchodní prodejny Hruška. V minulosti mezi domácí konkurenci patřila 

také obchodní síť Ţabka, ta ale byla v roce 2011 koupena společností TESCO. 

Maloobchodní síť Hruška působí především na Moravě (zejména Olomoucký kraj) a ve 

východních Čechách, oproti tomu COOP figuruje napříč celým územím ČR. Přijetí 

obchodníka do sítě prodejen je vázáno na různé poţadavky, přičemţ k těm základním 

patří rozloha prodejny a šíře nabízeného sortimentu. (Incoma Gfk, 2012) 

 

Mezi výhody franšízové sítě patří větší vyjednávací síla u dodavatele a niţší nákupní 

ceny za vyšší skupinové odběry. Subjekty se na venek chovají jako jeden celek, ale 

právně jsou samostatnými celky. 

 

Trţby největších obchodníků se smíšeným zboţím jsou zobrazeny v Tabulce 1. Nejlépe 

je na tom skupina Schwarz ČR, která provozuje supermarkety Kaufland a diskontní 

prodejny Lidl. (Incoma Gfk, 2012) 

 



29 

 

Tabulka 1: Seznam nejvýznamnějších obchodních řetězců v ČR 

(Zdroj: vlastní zpracování podle Incoma Gfk, 2012 a Tyden.cz, 2012) 

Obchodní skupina Názvy řetězců Tržby 

(mld. Kč) 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 65,5 

REWE ČR Billa, Penny market 53,6 

Tesco stores ČR 

Tesco  

(hypermarket, 

supermarket, obchodní 

dům, express) 

51,0 

Ahold Czech Republic 
Albert (hypermarket, 

supermarket) 
44,0 

Makro Cash & Carry ČR Makro 32,5 

Globus ČR Globus 27,0 

COOP* - 25,9 

Spar ČR 
Interspar, Spar 

supermarket, Spar Šumava 
14,1 

Maloobchodní síť Hruška Hruška 8,1 

Maloobchodní síť 

Brněnka* 
- 2,0 

* V obchodní síti COOP (stejně tak i u Brněnky) neexistuje jednotné označení prodejen, 

do sítě mohou být začleněny i prodejny s vlastním názvem. 

 

Z průzkumů společnosti Incoma (2011) hraje v rozhodování spotřebitelů velkou roli 

letáková akce, přičemţ podíl výrobků zakoupených ve slevě neustále roste. Do jisté 

míry lze říct, ţe se spotřebitel začíná rozhodovat o nákupu dle slevových akcí. 

Obchodník musí vhodně volit sortiment, tak aby byl zákazník přiměn ke koupi, ale 

zároveň, aby obchodník na celé transakci netratil. V roce 2011 patřilo mezi nejvíce 

promované zboţí nápoje následované masnými výrobky. (Incoma Gfk, 2011) 

3.2 Výchozí situace 

Vstupními daty výpočtové části jsou záznamy o prodejích produktů konkrétní prodejny 

ve sledovaném období. Pod pojmem akční sleva se rozumí produkt propagovaný 
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slevovým letákem, s promoční cenou, která je niţší neţ cena obvyklá
3
, po krátký časový 

úsek v řádech několika dnů. Kaţdoročně proběhne sedmnáct slevových akcí s oficiální 

délkou jedné akce třináct dnů. Cyklus mezi dvěma slevovými obdobími je standardně 

deset dnů. Maloobchod vydává jednou ročně tzv. „Letní leták“. Ten tvoří výjimku 

a zaručuje promoční cenu vybraných produktů po celé léto v měsících červenec a srpen.  

 

Během sledovaného období od roku 2010 do první poloviny roku 2012 bylo v letácích 

propagováno téměř dva tisíce jedinečných produktů, avšak ne všechny splnily výchozí 

podmínky (uvedené na str. 32), díky kterým je moţné zařazení do analyzovaného 

portfolia v rámci diplomové práce. V průběhu sběru a vyhodnocování dat byly 

ustanoveny diskvalifikační kritéria, na jejichţ základě byl produkt, případně skupina 

produktů vyřazena z uţšího výběru. Jejich výčet a popis je uveden v následujícím textu.  

3.2.1 Sedmero diskvalifikačních kritérií 

1. Prodejní cena je stále na stejné úrovni a současně je produkt umístěn v letáku 

akčního zboţí. Nastane-li výše popsaná situace, nelze aplikovat vzorec cenové 

elasticity poptávky. Dochází zde „pouze“ k podpoře prodeje formou 

marketingové komunikace, tudíţ nejsou splněny všechna nutná kritéria pro 

provedení analýzy. Ačkoliv tento efekt není předmětem této diplomové práce, 

jeho hlubším zkoumáním lze zjistit „sílu“ marketingové propagace na nákupní 

rozhodování spotřebitelů při zachování normální prodejní ceny.  

2. Akční cena zboţí přesahuje délku slevového období. Bezprostředně po ukončení 

tohoto období zůstává cena na stejné hodnotě jako v období promoční ceny. 

Cena se mění jen jedním směrem, coţ vede k nemoţnosti výpočtu cenové 

elasticity poptávky po slevové akci a k problémovému výpočtu cenové elasticity 

poptávky pro období slevy, z důvodu delšího období. 

3. Dřívější nasazení promočních cen v prodejně, neţ jak je avizováno letákem. 

Dochází ke zkracování cyklu mezi dvěma slevovými obdobími. 

4. Frekvence umístění zboţí v letáku. Velká frekvence vede ke zkracování období 

s normální cenou. Zákazník si snadno navykne na akční cenu a vyčkává na ni, 

případně se předzásobí. Tyto důsledky jsou pak příčinou, proč cenovou elasticitu 

                                                 
3
 Pod pojmem obvyklá, normální, nebo běţná cena produktu se pro účely této diplomové práce rozumí 

cena, za kterou je produkt běţně prodáván mimo slevové období. 
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nelze vypočítat, nebo stojí za zkreslením tohoto výpočtu. Pro účinnost akčních 

slev by měla být zachována určitá časová mezera mezi jednotlivými akčními 

slevami jednoho produktu. 

5. Růst ceny a propagace. Výjimečně můţe dojít k situaci, kdy je v akčním letáku 

umístěno zboţí, jehoţ cena je vyšší neţ v běţném období. To vede ke střetu 

dvou faktorů, síly ceny a síly propagace. Převáţí-li síla marketingové 

komunikace, můţe dojít k paradoxu zvýšení objemu prodejů i přes zvýšenou 

cenu. Jestli je spotřebitel dobře informován, tj. disponuje-li znalostí cen 

produktu u konkurence, pak se můţe cenová elasticita poptávky komodity 

pohybovat v běţném intervalu. Jelikoţ však byly porušeny výchozí podmínky 

modelu, poptávková cenová elasticita bude zkreslena sílou marketingové 

propagace. Za těchto podmínek produkt, resp. „slevová“ akce produktu v tomto 

období nemůţe být zahrnuta do výběrového souboru. 

6. Nedostatečný objem prodejů, případně nárazový prodej. Některé produkty 

mohou trpět nedostatečnou prodejností, zejména mimo období promoční ceny. 

Úkolem slevové akce tak je podpora prodeje daného sortimentu. Některé 

poloţky mohou být v prodeji jen nárazově, v období slevové akce a po jejím 

ukončení do vyčerpání zásob. Ani v jednom případě nelze s komoditou pracovat.  

7. Rychlé změny cen před a po konci období akční slevy. V období před, po slevě 

se prodejní cena můţe měnit skokově, např. z důvodu výkyvů v nákupní ceně. 

Neexistence stability prodejní ceny v těsném období před a po slevové akci, 

narušuje moţnost výpočtu cenové elasticity poptávky. Stejná cenová hladina by 

měla být zachována alespoň v délce slevové akce před jejím zahájením, i po 

jejím ukončení, pro účely srovnání. Z důvodu časového srovnání je vhodné 

pracovat s průměrnými denními veličinami. 

 

Následkem výše popsaných efektů, příp. jejich kombinací je vyřazení produktu 

z portfolia sledovaných komodit, nebo zkreslení výpočtu cenové elasticity poptávky. 

Vyjma případu nedostatečných objemů prodeje lze ostatní faktory ovlivnit rozhodnutím 

managementu společnosti. 
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Z předchozího textu vzešly čtyři základní premisy pro model analýzy hodnocení 

úspěšnosti akčních slev produktů pomocí cenové elasticity poptávky: 

 zboţí musí být prodáváno za akční cenu, 

 zboţí musí být zahrnuto v propagačním letáku, 

 objem prodejů zboţí musí být dostatečný ve všech obdobích, 

 stabilita prodejní ceny v období před a po slevové akci. 

3.3 Slevová akce 

V dnešní době silné konkurence a slevových maratonů stojí maloobchodník před 

těţkým rozhodnutím o akční slevě, které má vliv na výkonnost řetězce. Za kaţdou 

slevovou akcí je nutno hledat hlubší význam. Obchodníkovým záměrem není dotování 

spotřebitelských nákupů ze svých peněz. Slevy by neměly být voleny náhodně, bez 

předchozích znalostí a bez trţních informací. Předtím neţ se produkt ocitne 

v propagačním letáku s akční cenou, stojí prodejce před závaţným rozhodnutím 

stanovení cíle, který má být dosaţen akční cenou, následovaný volbou poloţky, 

a stanovením výše slevy a tedy akční ceny. 

3.3.1 Cíle slevy 

Cíle slevy, jsou úmysly obchodníka, s jakými umisťuje zboţí mezi paletu akčních 

produktů. Za slevovou akcí můţe být cenová válka s úmyslem likvidace konkurence. 

Cenovou válku ovšem nelze provádět dlouhodobě, protoţe se při ní obchodník 

připravuje o část výnosů, kdy dochází k dotaci cen z vlastních zdrojů. Dalším důvodem 

můţe být snaha o navýšení objemu prodávaných produktů, dosaţení určité 

Analýza 
ED

akční cena

propagace

stabilita 
prodejní ceny

dostatečný 
objem 

prodejů

Obrázek 8: Výchozí premisy pro analýzu cenové elasticity poptávky produktu 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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obrátkovosti zboţí tak, aby obchodník dosáhl za velkoodběratelské nákupy na různé 

bonusy a rabaty od svého dodavatele. Zejména v oblasti maloobchodu potravin můţe 

být cílem slevy výprodej zboží, které v blízké době překročí dobu doporučené 

spotřeby. Slevová akce můţe být také podpořena promoční cenou dodavatelů a jejím 

cílem můţe být přilákat více zákazníků do prodejny. V neposlední řadě můţe být cíl 

akční slevy stanoven jako naučení zákazníka kupovat promovaný produkt i mimo 

období slevy. Zvýšení příspěvku na úhradu nákladů a tvorbu zisku lze také pouţít 

jako cíl akční slevy. 

3.3.2 Volba produktů 

Výběr poloţek do akčního letáku je rozhodovací úlohou, na kterou mohou mít vliv 

různé tlaky skupin s odlišnými zájmy (např. dodavatelé, výrobci, spotřebitelé a mediální 

tlak). Oprostí-li se obchodník alespoň částečně od vlivu zájmových skupin, měl by vzít 

v úvahu čistě pragmatické faktory, za které lze označit mj. velikost cenové elasticity 

poptávky poloţek, výši marţe, existenci substitutů a komplementů. Dle sledovaného 

cíle se vyberou některé ze zmíněných faktorů, jejichţ znalost a především správná 

interpretace podpoří stanovený cíl akční slevy. Obchodník můţe přistupovat ke kaţdé 

poloţce diferencovaně, individuálně ke skupině akčních produktů se stejným cílem, 

případně globálně k celému portfoliu akčních slev daného období. 

3.3.3 Výše slevy 

Výše slevy je třetím avšak neméně závaţným rozhodnutím oproti předchozím, které 

musí obchodník udělat před samotným začátkem slevové akce. O cíli slevy, způsobu 

výběru poloţky jiţ bylo rozhodnuto. Určení ceny zboţí je závislé právě na předchozích 

dvou faktorech. Prodejce můţe cenu odvodit od plánovaného mnoţství prodejů, marţe 

s kombinací se znalostí cenové elasticity poptávky. Za těchto předpokladů obchodník 

můţe maximalizovat přínos slevové akce dle definovaného cíle. V praxi můţe být sleva 

produktu určena čistě subjektivním rozhodnutím odpovědného pracovníka, nebo podle 

vnitropodnikové strategie vytváření cen. 

3.3.4 Období slevy 

Délka slevy je další důleţitý aspekt slevy, který ovlivňuje její úspěšnost. Pokud je 

období příliš dlouhé, průměrný denní objem prodeje můţe být niţší neţ v kratším 

slevovém období. Působí zde mnoho faktorů, a proto nelze hovořit globálně a je nutné 
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přistupovat ke kaţdému druhu produktu individuálně. V krátkém časově ohraničeném 

úseku je spotřebitel psychologicky vybízen k nákupu zboţí, ještě předtím neţ bude 

slevová akce ukončena, a pokud to charakter zboţí dovoluje, můţe se předzásobit 

produktem za výhodnou cenu. 

3.4 Přístupy k vyhodnocení akčních slev 

Obchodník můţe hodnotit úspěšnost slevy u konkrétního produktu z několika pohledů, 

přičemţ důleţitý je původní důvod slevové akce. Cíle slevových akcí byly popsány 

v předcházející kapitole. Ačkoliv mnohé cíle mají společné rysy, některé z těchto cílů 

mohou být chápány jako protichůdné. Především jde o to, zda prodejce svými záměry 

sleduje současně také vývoj příspěvku na úhradu provozních nákladů a tvorbu zisku
4
 

(dále jen příspěvek na úhradu) z prodávaného produktu. Pokud marţe na produktu 

v období akční slevy bude mnohonásobně niţší neţ v normálním období, nemusí být 

tento výpadek vyrovnán ani relativně vysokou cenovou elasticitou poptávky 

konkrétního zboţí a příspěvek na úhradu bude v důsledku akční slevy niţší. Jelikoţ 

cílem slevy můţe být výprodej produktu z důvodu končící lhůty spotřeby, kde marţe 

není hlavním sledovaným měřítkem, lze k vyhodnocení akční slevy přistoupit pouze na 

základě cenové elasticity poptávky zboţí bez vlivu marţe, nebo na základě kombinace 

marţe a cenové elasticity poptávky.  

3.4.1 Cenová elasticita poptávky 

Metodu lze pouţít v případě, kdy cílem akční slevy bylo navýšení objemů prodejů. Její 

výhodou je moţnost stanovení cenové elasticity poptávky pro produkty, a s tou pak 

pracovat v procesu plánování slev. Pomocí standardního vzorce obloukové cenové 

elasticity poptávky (str. 22), se sleduje procentní změna ceny a mnoţství. Obecně lze 

říct, vyvolá-li procentní změna ceny více, jak procentní nárůst v objemu prodejů, tak je 

akční sleva hodnocena jako úspěšná. Nicméně nesmí být opomenuta ani případná 

změna hodnoty cenové elasticity poptávky produktu po ukončení akční slevy a zvýšení 

ceny. Za běţných okolností ekonomové rozlišují pouze cenovou elasticitu poptávky 

v krátkém, či dlouhém období a většinou je povaţována za symetrickou. Nicméně 

cenová elasticita poptávky produktů akčních slev má dvě změny ceny ve velmi krátkém 

                                                 
4
 Pro účely diplomové práce se pod pojmem příspěvek na úhradu a tvorbu zisku rozumí rozdíl mezi 

prodejní a nákupní cenou. 
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období, a proto je k ní třeba přistupovat diferencovaně. Teoreticky mohou nastat tři 

jevy. S koncem akční slevy a zvýšením ceny spotřebitel reaguje méně pruţně, neţ na 

zahájení akční slevy. To lze vysvětlit např. dočasným návykem na zboţí za akční slevu 

a v krátkodobé ignoraci vyšší ceny. Případně výše cenové elasticity poptávky můţe být 

stejná, tento stav lze očekávat, pokud existuje několik produktů s podobnými přínosy 

pro spotřebitele a spotřebitel se rozhoduje více-méně na základě ceny, loajalita 

spotřebitele k produktu je na nízké úrovni. Poslední jev lze charakterizovat zvýšením 

ceny po akční slevě s následkem pruţnější reakce spotřebitele. Cenová elasticita 

poptávky je vyšší, neţ kdyţ bylo zboţí v akčním prodeji. Tento jev můţe být projevem 

předzásobení se zboţím za výhodnou promoční cenu. Pro analýzu akční slevy produktu 

pomocí cenové elasticity poptávky tak musí být k dispozici tři délkou podobné časové 

úseky se záznamy o cenách a prodejnosti komodit. Pomocí aritmetického průměru se 

vypočítá cenová elasticita poptávky za skupinu jako celek, ze všech proběhnuvších 

slevových akcí. Z praktického hlediska je jednodušší pracovat s průměrnými denními 

objemy prodejů v těchto obdobích. Je-li vývoj cenové elasticity poptávky produktu ve 

znamení jednoho z výše uvedených jevů, pak lze určit výhodnost, příp. nevýhodnost 

akční slevy produktu z krátkodobého hlediska dle definovaných cílů. 

 

Podrobněji lze přistoupit k hodnocení slevy zaměřené na konkrétní slevový cíl, 

prostřednictvím identifikace fází cenové elasticity poptávky ve vztahu k slevovým 

akcím. 

Teorie fáze cenové elasticity poptávky ve vztahu k slevovým akcím 

Podle zákonu klesající poptávky (str. 17) je poptávka klesající funkcí, jenţ má tradičně 

několik vlastností. Obrázek 9 znázorňuje průběh imaginární poptávkové funkce 

a popisuje fáze cenové elasticity poptávky po zavedení akční slevy v návaznosti na 

cenovou hladinu produktu. 
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Z průběhu funkce lze identifikovat tři oblasti, v kterých se produkt můţe pohybovat. 

Pokud se poptávka zboţí nachází v oblasti první, pak se produkt chová neelasticky. 

Druhá oblast se chová jako jednotkově elastická. Třetí oblast se chová elasticky 

a povaţuje se za nejvýhodnější. To vše je jiţ známo z teorie z kapitoly Změna cenové 

elasticity poptávky s cenou, str. 26. Zkombinují-li se dosavadní poznatky s cíli slevové 

akce, pak lze lépe pochopit význam slevových akcí. 

Produkty, které se nacházejí v 1. fázi, nelze doporučit pro akční slevy s cílem navýšení 

objemu trţeb, jelikoţ objem mnoţství roste podproporcionálně vůči procentní změně 

ceny. Za vhodné nelze povaţovat ani usilování o velkoodběratelské dodávky, z důvodu 

výše zmíněné vlastnosti, navíc větší objemy produktů s takovým chováním je obtíţnější 

prodat i ve výprodejích. Za předpokladu sníţené marţe v akční slevě a neelastického 

chování dochází k sniţování příspěvku na úhradu. Produkty v 2. fázi lze doporučit pro 

získání velkoodběratelských dodávek, navíc s vyšší reakcí spotřebitele na změnu cenu, 

neţ v předchozím případě lze s produkty lépe pracovat v rámci výprodejových akčních 

slev, a obchodník si nezmenší ani objem trţeb, ten totiţ zůstane nezměněn. Ovšem 

sníţená marţe v akční slevě i v tomto případě sniţuje obchodníkovi příspěvek na 

úhradu, ale oproti předchozímu případu v menší výši. Poslední, 3. fáze je pro 

obchodníka nejvýhodnější. Akční sleva vede k procentuálně vyšším prodejům, neţ 
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o jaké procento byla sníţena prodejní cena. Z tohoto důvodu jsou tyto produkty vhodné 

pro získání velkoodběratelských dodávek, výprodeje i navýšení trţeb. Jednoznačně 

nelze rozhodnout o vhodnosti akčních slev produktů za účelem zvýšení příspěvku na 

úhradu. I elastické chování můţe být spojeno se sníţením příspěvku na úhradu 

v důsledku akční slevy. 

Pokud je cílem navýšení trţeb produktu akční slevou, pak je vhodné sledovat efekt 

vzniklý po ukončení slevové akce a zdraţení produktu. Průměrné denní trţby budou 

vyšší, pokud rozdíl cenové elasticity poptávky v důsledku zahájení a ukončení akční 

slevy bude kladný. Matematicky lze vztah vyjádřit následovně 

𝐸𝐷1 − 𝐸𝐷2 > 0, kde 

ED1 vyjadřuje cenovou elasticitu poptávky v důsledku zahájení akční slevy a ED2 je 

cenová elasticita poptávky po ukončení slevové akce a návratu ceny produktu na 

obvyklou úroveň. Při krátkodobých akčních slevách je vhodné separovat oba efekty 

zvlášť a nepočítat se symetrickou reakcí spotřebitele. 

Zjednodušeně rozhodujícím kritériem jsou výše cenových elasticit poptávky vzniklých 

ze změny prodaného objemu v důsledku zahájení a ukončení akční slevy, resp. změny 

ceny vyvolané akční slevou. 

3.4.2 Příspěvek na úhradu 

Rozhodujícím jiţ není pouze faktor velikosti cenové elasticity poptávky, ale jeho 

kombinace s marţí určující příspěvek na úhradu. Předchozí přístup je zaměřen omezen 

pouze na objemy prodejů, jako jediný určující faktor hodnocení, v tomto případě je 

rozhodující výše změny marţe a její znaménko. 

 

Změny průměrné denní výše příspěvku na úhradu vyvolané akční slevou lze rozlišit na 

dva efekty, přímý a nepřímý. Přímý efekt nastává v přímém důsledku akční slevy, 

představuje rozdíl mezi průměrnou denní hodnotou příspěvku na úhradu komodity ve 

slevovém období a před ním. Nepřímý efekt nastává po ukončení slevy a zvýšení ceny, 

představuje rozdíl průměrného denního příspěvku na úhradu v období po ukončení 

slevy a před jejím zahájením. Součtem přímého a nepřímého efektu je celkový efekt 
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získaný z akční slevy. Důvody sledování nepřímého efektu je moţnost krátkodobého 

ovlivnění prodejů po ukončení slevy v podobě předzásobení, případně návyku apod. 

Za úspěšnou akční slevu je pak povaţován takový výrobek, jehoţ celkový efekt má 

kladnou hodnotu, přičemţ jeho vyšší hodnota znamená větší přínos. Průměrná hodnota 

má pouze orientační význam a je dána váţeným průměrem celkových efektů, kde 

váhami jsou počet příznivých, resp. nepříznivých výsledků z minulých akčních slev. 

Marže 

Marţe je procentní přiráţkou obchodníka k nákupní ceně. Prodejní cenu lze tedy 

rozloţit, na nákupní cenu a marţi. Pro účely této práce je marţe specifikována jako 

procentní přiráţka k nákupní ceně a její hodnotové vyjádření jako příspěvek na úhradu. 

Příspěvek na úhradu je nákupní cena roznásobená marţí. Obvykle se marţe tvoří určitou 

přiráţkou k nákupní ceně produktu, a její výše je pevně stanovená např. pro skupiny 

výrobků prodejcem. V období, kdy obchodník plánuje akční slevu některého z výrobků, 

si zpravidla musí ukrojit část ze své obvyklé výše marţe, a to i za předpokladu kdy 

nakupuje zboţí za promoční cenu od dodavatele. Vyrovnání výpadku marţe navýšeným 

objemem prodeje je závislé na reakci spotřebitele na akční slevu, tedy na cenové 

elasticitě poptávky produktu. 

3.5 Volba a obsah reprezentativních skupin 

Ve sledovaném období, od roku 2010 do první poloviny 2012, bylo v akční slevě téměř 

dva tisíce jedinečných produktů. Jedinečných ve smyslu odlišných výrobců a více, či 

méně podobných zboţí svým sloţením, účelem pouţití a přínosem pro spotřebitele. 

Vytvoření skupin podobných produktů je logickým krokem s ohledem na problematiku 

stanovení cenové elasticity poptávky jednotlivých produktů. Přístup k tvorbě shluků 

podobných výrobků je zcela individuální, vycházející z dostupnosti dat akčních slev let 

minulých. Nezbytnou součástí je v budoucnu neustálá revize, přidávání, rozšiřování 

a zpřesňování vytvořených skupin takřka po kaţdé budoucí slevové akci. Ve 

své podstatě se jedná o koloběh rozšiřování znalostní báze o produktech případně 

skupin produktů, jak jiţ bylo popsáno výše, a v případě dostatečného mnoţství 

relevantních dat je moţné sledovat vývoj cenové elasticity poptávky na úrovni 

jednotlivých produktů. 
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Pro analýzu bylo ustanoveno šestnáct skupin s různými produkty. Kaţdá skupina 

obsahuje obdobné produkty. Součástí není zkoumání, jak moc silně je zboţí 

zaměnitelné. Lze říci, ţe zaměnitelnost zboţí vnímá kaţdý zákazník subjektivně, avšak 

existují obecné předpoklady o blízkosti produktů, který má kaţdý člověk zaţité. Hlavní 

výhodou skupin s obdobnými produkty je jednoduchost aplikace na další podobné 

produkty, které nebyly implicitně obsaţeny ve skupině. To má i svou stinnou stránku, 

protoţe se abstrahuje od loajality zákazníka ke konkrétní značce, a tak výsledek můţe 

být trochu zkreslený. Seznam skupin a jejich obsah s výčtem konkrétních výrobků je 

uveden v následujícím textu. 

 

Pečivo – chleba 

Z důvodu rozmanitosti výrobků, a nepravidelnosti akčních slev se ve skupině nalézají 

čtyři druhy chlebů různého sloţení. Jde o konzumní chléb kmínový, chléb bavorský, 

podmáslový a zábrdovický. 

Pečivo – rohlíky 

Za „nejběţnější“ druh rohlíků umístěný v akčním letáku lze označit grahamový 

a brněnský rohlík s hmotností 60 g. Prodejní cena, i její vývoj byl u obou produktů 

stejný. 

Káva 

Shluk jednoho druhu výrobku v různých baleních. Konkrétně jde o Jihlavanku standard 

v balení 250 g a 100 g. Přepočítaná prodejní cena na 100 g se u obou výrobků téměř 

nelišila. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o blízké výrobky lze je zařadit do jedné skupiny. 

Čokoládové tyčinky 

Reprezentativní vzorek čokoládových tyčinek s náplní obsahuje tři výrobky (Milena, 

Deli, Kofila) od jediného výrobce. Produkty lze brát jako zaměnitelné, na základě 

podobnosti v hmotnosti (30 g aţ 40 g), takřka totoţné prodejní ceně i jejího vývoje 

v letech, uspokojování stejných potřeb apod. Přestoţe vnímání jednotlivce můţe být 

odlišné, existuje předpoklad o podobném vývoji cenové elasticity poptávky daných 

produktů. 
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Čokoláda 

V důsledku nepravidelností slevových akcí, a na základě diskvalifikačních pravidel ze 

strany 30 obsahuje tato skupina jediný výrobek. Jmenovitě jde o mléčnou čokoládu 

Milka ve 100g balení. 

Rostlinné tuky 

Do uskupení rostlinných tuků byly zařazeny výrobky, jeţ jsou povaţovány za náhraţku 

másla. Jedná se o rostlinný roztíratelný tuk Rama ve dvou příchutích a v rozdílném 

objemu balení, jmenovitě skupina obsahuje Ramu máslovou a Ramu classic. 

Tavené sýry 

Mezi představitele tavených sýrů byly zařazeny produkty Apetito, Veselá kráva 

a Tomík. Výrobky si jsou podobné sloţením a výrobci je propagují jako tavené sýry. 

Cenová elasticita poptávky můţe být mírně odlišná v návaznosti na preference 

spotřebitelů. 

Jogurty 

Ve sledovaném období se v akčních slevách vystřídalo mnoho jogurtů. Z tohoto důvodu 

je skupina jogurtů tvořena hned čtyřmi výrobky, Florianem, Dobrou mámou, Jogobellou 

a Sanné. 

Plátkové sýry 

V kategorii byly zařazeny tři produkty od různých výrobců. Společným prvkem je 45% 

obsah sušiny a 100g balení výrobku. Konkrétně lze ve skupině nalézt Zámecký sýr, 

Eidam a Ementáler. 

Salám 

Do skupiny salámů byl zařazen jediný produkt. Jedná se o masný výrobek Gothaj. 

Párky, klobásy 

I tato skupina má v současnosti pouze jednoho zástupce, a to produkt zvaný Cigára. 

Minerální voda 

Do skupiny byly zařazeny minerální neochucené vody Magnesia a Mattoni o objemu 

1,5 litrů. 

Slazené nápoje 

V této skupině jsou obsaţeny produkty pod značkou Pepsi, Coca Cola, Sprite o objemu 

2 litry. Tyto nápoje si jsou podobné z hlediska objemu, cenou a sloţením. Značka má 

silnou globální marketingovou podporu po celém světě. 
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Pivo 

Skupina obsahuje klasická 10° piva ve skleněné půllitrové lahvi. Zboţím splňujícím 

výchozí podmínky byly produkty Velkopopovický Kozel a Gambrinus. Oba výrobky 

lze povaţovat za tradiční značky piv. 

Tvrdý alkohol 

Skupina tvrdého alkoholu obsahuje Tuzemský Boţkov 37,5% a Boţkov Vodka 37,5%. 

Tyto alkoholické výrobky mají stejný obsah alkoholu, objem lahve, cenu a podobné 

uţitné vlastnosti. 

Drogistické zboží – papírové kapesníčky 

Maloobchodní řetězec nepravidelně zařazuje do akčního zboţí také drogistické zboţí. 

Tato skupina se soustřeďuje na papírové kapesníčky, jejichţ největší rozdíl tkví 

v odlišné značce zboţí. Jednotlivá balení obsahovala 100 ks papírových kapesníčků pod 

značkami Tento, Harmony a Big soft. 

3.6 Analýza úspěšnosti akční slevy 

V kapitole Přístupy k vyhodnocení akčních slev (str. 34) bylo napsáno, jak obchodník 

můţe přistoupit k hodnocení slev. První moţností je dle změny objemů prodeje 

v důsledku akční slevy a druhým je změna příspěvku na úhradu v důsledku akční slevy. 

Oba jmenované postupy jsou dále pouţity k analýze všech výše definovaných skupin 

produktů. 

3.6.1 Cenová elasticita poptávky 

Pro výpočet byl pouţit vzorec obloukové cenové elasticity poptávky (viz str. 22). 

Rozhodujícím faktorem je jeho výše dosaţených hodnot a jejich vývoj. 

 

V následující výpočtové části je pro kaţdou skupinu vypočítána cenová elasticita 

poptávky sníţením ceny v akční slevě a zvýšením ceny po konci akční slevy. Pro obě 

veličiny se následně spočítá jejich průměrná hodnota za skupinu. Jejich označení pro 

účely této diplomové práce je 

ED – v akční slevě, 

ED – po akční slevě. 

V obou případech se ve vzorci pouţijí na místě mnoţství průměrný denní prodej 

vycházející z přibliţně stejného období před, během a po ukončení akční slevy. 
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Pečivo - chleba 

Chleba, jako produkt uspokojující jednu ze základních fyziologických potřeb, je obecně 

vnímám jako zboţí, které se nechová příliš elasticky při jeho slevě. Vývoj cenové 

elasticity poptávky chleba v důsledku zahájení a ukončení akčních slev v jednotlivých 

obdobích je zobrazen Grafem 1. 

 

Graf 1: Cenová elasticita poptávky chleba  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Hodnoty vynesené v Grafu 1 pocházejí z Tabulky 2, ta je doplněna navíc o skupinové 

průměry a jejich směrodatné odchylky. 

Tabulka 2: Cenová elasticita poptávky chleba (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
3- 

2010 
4-

2010 
1- 

2011 
3- 

2011 
1- 

2012 

ED - v akční slevě 1,18 3,67 0,82 2,30 2,03 1,96 2,55 1,08 

ED – po akční slevě 1,06 1,04 0,64 1,01 2,17 0,96 2,57 1,12 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 1,95 1,32 

Směrodatná odchylka ED 0,93 0,67 

 

Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky po chlebu způsobená akční slevou 

produktu je 1,95. Z grafického průběhu, i podle číselných hodnot, se zboţí chová 

elasticky. Pokud obchodník změní cenu o jedno procento, objem prodaného zboţí se 
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oproti původnímu mnoţství zvýší o 1,95 %. Při celkovém vyhodnocení vzhledem 

k různorodosti skupiny je třeba pamatovat, ţe jednou z osmi případů akční slevy se 

zboţí chovalo neelasticky. 

 

Reakce spotřebitelů na zvýšení ceny po konci slevového období je menší, průměrná 

hodnota je 1,32. Toto je důleţitá informace pro obchodníka. Po konci slevového období 

a zvýšení ceny prodávaného zboţí, nenastává stejně velký efekt úbytku v objemech 

prodejů z nárůstu ceny, jako ze započetí slevy a sníţení ceny. Zákazníci si 

z krátkodobého hlediska mohli zvyknout na zboţí, a kupují jej ve zvýšené míře i po 

konci slevového období a přes zvýšení ceny, jsou tedy loajálnější k danému produktu. 

Hodnoty směrodatné odchylky nejsou nikterak zvýšené, pouze indikují, ţe různé druhy 

chleba mohou mít různou cenovou citlivost, a odchylky průměrné cenové elasticity od 

realizovaných hodnot dosáhly jednotkové výši. 

Pečivo - rohlíky 

Další analyzovanou skupinou jsou rohlíky. Podobně jako chleba patří mezi potraviny 

uspokojující základní fyziologické potřeby. Průběh hodnot cenové elasticity poptávky 

rohlíků ve slevách a po nich je vykreslen Grafem 2. 

 

Graf 2: Cenová elasticita poptávky rohlíků  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Hodnoty v absolutním vyjádření jsou uvedeny v Tabulce 3, včetně vypočítaných 

průměrů za skupinu. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

C
en

o
vá

 e
la

st
ic

it
a 

p
o

p
tá

vk
y

Období (čtvrtletí-rok)

Pečivo - rohlíky

ED - v akční 
slevě

ED - po akční 
slevě



44 

 

Tabulka 3: Cenová elasticita poptávky rohlíků (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1-

2011 
4-

2011 
1- 

2012 

ED - v akční slevě 2,20 1,16 1,37 1,67 1,29 0,90 0,80 1,41 0,58 

ED – po akční slevě 1,14 1,46 0,80 0,96 1,02 0,93 0,99 0,72 0,79 

 

v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 1,26 0,98 

Směrodatná odchylka ED 0,51 0,35 

 

Ačkoliv je skupina převáţně sloţena z „lepších“ grahamových rohlíků, vývoj cenové 

elasticity poptávky ve slevě byl niţší, neţ u předchozí skupiny chleba. Průměrná 

hodnota cenové elasticity poptávky rohlíků dosáhla výše 1,26. Zboţí se v průměru jeví 

elasticky, ale méně neţ chleba, dokonce tři z devíti případů akcí ukazují na neelastické 

chování komodity.  

 

U této skupiny produktů nastal stejný efekt jako u chleba, tedy průměrná hodnota 

cenové elasticity poptávky po ukončení slevové akce a zvýšení ceny je niţší, neţ 

cenová elasticita poptávky způsobená promoční cenou, to lze vidět i na Grafu 2. 

Neelastické chování bylo zaznamenáno v šesti z devíti případů ukončených slevových 

akcí. V průměru se však cenová elasticita poptávky po ukončení slevové akce chová 

jednotkově elasticky. Zvýší-li se cena po ukončení slevy o jedno procento, pak objem 

prodejů klesne přibliţně o  jedno procento. Tato informace můţe být vyuţita 

obchodníkem při plánovacím procesu slev. Směrodatná odchylka je niţší neţ u skupiny 

chleba. Hodnoty mají stabilnější charakter. 

Káva 

Graf 3 vykresluje hodnoty cenové elasticity poptávky kávy v čase po zavedení 

a ukončení slevy. Skupina stojí na jednom druhu kávy. Jiné kávy mohou mít mírně 

odlišné chování, záleţí na vnímání a loajalitě zákazníka ke značce.  
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Graf 3: Cenová elasticita poptávky kávy  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Tabulka 4 popisuje hodnoty zobrazené grafem a navíc jejich průměrnou hodnotu 

a směrodatnou odchylku.  

Tabulka 4: Cenová elasticita poptávky kávy (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

ED - v akční slevě 3,22 4,61 5,94 3,20 3,31 7,31 3,38 5,13 4,32 5,71 

ED – po akční slevě 3,02 1,88 3,36 2,71 5,00 5,21 1,80 5,44 4,17 4,30 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 4,61 3,69 

Směrodatná odchylka ED 1,40 1,34 

 

Na základě výše a průběhu hodnot cenové elasticity poptávky, lze označit akční slevu 

kávy jako elasticky reagující. Navíc s průměrnou hodnotou 4,61 jde o produkt velmi 

elastický. Jednoprocentní sníţení ceny v průměru vede k více neţ 4,61% nárůstu 

v mnoţství. Pokud je cílem slevové akce obchodníka prodat vyšší objem zboţí, pak se 

jeví umístění kávy do akčních slev jako správná volba.  

 

Navíc z krátkodobého hlediska byla v osmi z deseti slevových akcí cenová elasticita 

poptávky po ukončení slevy a zvýšení ceny na normální úroveň niţší, neţ elasticita 

zboţí získaná prostřednictvím uvedení akční slevy. Průměrná hodnota cenové elasticity 
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poptávky po ukončení slevové akce je 3,69 a je téměř o jednotku niţší neţ cenová 

elasticita poptávky při slevě. Kdyby se zákazníci předzásobili dostatečným mnoţstvím 

produktu v období slevy, hodnota cenové elasticity poptávky po ukončení slevové akce 

by zákonitě měla být vyšší v krátkém časovém úseku po ukončení akce, to se však 

nestalo. Nestálý vývoj hodnot cenové elasticity poptávky, znamená zvýšenou hodnotu 

směrodatné odchylky, coţ ukazuje na kolísavý vývoj hodnot. 

Čokoládové tyčinky 

Posloupnost hodnot cenové elasticity poptávky uskupení čokoládových tyčinek je 

zachycena Grafem 4. 

 

Graf 4: Cenová elasticita poptávky čokoládových tyčinek  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Seznam akčních slev a hodnot cenové elasticity poptávky, stejně jako průměrné 

hodnoty a směrodatné odchylky jsou zobrazeny v Tabulce 5. 
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Tabulka 5: Cenová elasticita poptávky čokoládových tyčinek (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2-

2010 
3- 

2010 
4-

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 

ED - v akční slevě 3,08 2,37 2,26 3,96 4,41 3,03 5,49 4,81 4,87 3,35 6,56 

ED – po akční slevě 2,46 2,66 3,29 1,83 2,62 2,98 4,24 3,69 2,39 2,35 3,34 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
4- 

2011 
1- 

2012 

 

ED - v akční slevě 5,03 4,81 4,62 4,71 

ED – po akční slevě 3,53 2,86 4,00 3,00 

 

v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 4,22 3,02 

Směrodatná odchylka ED 1,20 0,67 

 

Cenová elasticita poptávky čokoládových tyčinek se za stávajících podmínek chová 

elasticky, její průměrná hodnota je 4,22. Spotřebitel „slyší“ na promoční cenu výrobků 

tohoto druhu, sníţením prodejní ceny o jedno procento se v minulosti objem prodaného 

mnoţství zvedl v průměru o 4,22 %. Zboţí této kategorie by nemělo chybět na seznamu 

vhodných komodit akčních slev s cílem navýšit objem prodejů. 

 

Vývoj hodnot cenové elasticity poptávky v období po konci akční slevy, i její průměrná 

hodnota za celé období (3,02), ukazují, ţe spotřebitel je mnohem méně citlivý na 

zvýšení ceny po konci akční slevy, neţ na její sníţení s jejím započetím. S ohledem na 

krátkodobost měřených časových úseků, lze říci, ţe se spotřebitel stal krátkodobě 

odolnějším vůči navýšení ceny po konci akce. Směrodatná odchylka cenové elasticity 

v akční slevě má mírně zvýšenou hodnotu ve srovnání se skupinou chleba. Hodnoty 

cenové elasticity poptávky po akční slevě, mají menší rozdíl od jejich skupinové 

průměrné hodnoty, tedy kolísají kolem ní s menšími rozdíly (viz Tabulka 5 řádek 

směrodatná odchylka).  

Čokoláda 

Lze očekávat podobný průběh jako u skupiny čokoládových tyčinek. Produkty, které 

nepatří mezi ţivotně nezbytné pro přeţití, avšak tvoří zpravidla součást našeho ţivota. 

Vývoj hodnot cenové elasticity poptávky zachycuje Graf 5. 
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Graf 5: Cenová elasticita poptávky čokolády  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Jak lze vidět z grafu skupina obsahuje produkt s šesti akčními slevami. Výsledky jsou 

zaznamenány v Tabulce 6, včetně průměrných hodnot a směrodatných odchylek. 

Tabulka 6: Cenová elasticita poptávky čokolády (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

ED - v akční slevě 3,60 5,73 6,77 3,28 5,06 3,59 3,73 

ED – po akční slevě 3,38 7,28 4,95 3,83 2,89 3,14 3,90 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 4,54 4,20 

Směrodatná odchylka ED 1,33 1,51 

 

Přestoţe skupina popisuje jediný výrobek, vývoj hodnot cenové elasticity poptávky 

nevykazuje stabilní trend. Nicméně orientační průměrná hodnota cenové elasticity 

poptávky produktu je ve výši 4,54. Bez ohledu na vyšší výkyvy ve vývoji, jsou hodnoty 

produktu elastické. Na základě těchto faktů čokoláda můţe být součástí produktů 

vhodných k akčním slevám, jejichţ záměrem je zvýšit objem prodejů, např. s cílem 

navýšení trţeb. 
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Na rozdíl od čokoládových tyčinek, kde byl značný rozdíl mezi cenovou elasticitou 

poptávky se zavedením a ukončením slevy, zde je menší rozdíl mezi těmito hodnotami. 

Tedy zvýšený objem prodejů, který obchodník získal akční cenou, se po ukončení 

slevové akce v krátkém období téměř rozplynul. Důvodem můţe být neexistence vzniku 

„hlubší vazby“ na produkt během slevy, případně vyšší cenová hladina a větší podíl na 

rozpočtu. Průměrná cenová elasticita poptávky po zboţí po ukončení slevy dosáhla 

hodnoty 4,2. Také tato skupina má zvýšenou hodnotu směrodatných odchylek, 

realizované hodnoty mají vyšší rozdíly od průměrné hodnoty.  

Rostlinné tuky 

Skupina rostlinných tuků obsahuje dva výrobky označované jako „náhraţky“ másla. 

Graf 6 ukazuje vývoj hodnot cenové elasticity poptávky obou produktů. Jelikoţ počet 

výskytů obou poloţek v akčních slevách je dostatečný, lze poloţky sledovat odděleně, 

nicméně v konečném důsledku bude počítáno s chováním skupiny jako celku. Hodnoty 

jednotlivých komodit jsou odlišeny barevně.  

 

Graf 6: Cenová elasticita poptávky rostlinných tuků  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

V Tabulkách 7 a 8 jsou uvedeny dosaţené hodnoty obou produktů zvlášť, následně jsou 

data zpracována za skupinu jako celek. Produkty jsou v grafu odděleny barevně, 

modrou barvou je označena Rama classic a zelenou Rama máslová. 
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Tabulka 7: Cenová elasticita poptávky rostlinných tuků (Rama classic 500 g) 

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

ED - v akční slevě 3,52 3,30 6,04 3,67 6,69 3,83 8,14 9,46 7,16 4,79 

ED – po akční slevě 3,67 4,56 4,03 3,71 6,19 2,04 6,39 8,30 7,53 5,38 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 5,66 5,18 

Směrodatná odchylka ED 2,17 1,94 

 

Jiţ během roku 2010 produkt zaznamenal několikrát vyšší hodnoty cenové elasticity 

poptávky, a v roce 2011 byly dosaţeny nejvyšší hodnoty v daném období. Průměrně 

byla cenová elasticita poptávky produktu velmi elastická s hodnotou 5,66. Zákazníkova 

reakce na akční slevu byla velmi silná. 

 

Méně silná reakce spotřebitele pak nastala po konci slevy a zvýšení ceny na běţnou 

úroveň. Cenová elasticita poptávky po ukončení slevy má průměrnou hodnotu 5,18. 

V krátkém období po ukončení slevové akce obchodník utrţil více neţ za stejné období 

před akcí. Velké výkyvy hodnot jsou promítnuty do výše směrodatných odchylek. 

Tabulka 8: Cenová elasticita poptávky rostlinných tuků (Rama máslová 250 g) 

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
2- 

2012 

ED - v akční slevě 2,63 3,89 4,25 4,22 3,72 3,58 4,81 5,62 2,79 4,35 

ED – po akční slevě 3,27 7,42 2,10 5,08 1,50 4,23 4,63 4,71 1,82 3,89 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 3,98 3,86 

Směrodatná odchylka ED 0,89 1,79 

 

Druhý produkt se od prvního liší svou velikostí a příchutí. Ve vývoji hodnot nebyl 

zaznamenán takový skok jako u produktu předešlého, hodnoty produktu mají vyšší 

stabilitu. Produkt se choval elasticky, ale méně elasticky neţ produkt první. Průměrná 

výše cenové elasticity poptávky byla 3,98. V období slevy tak obchodník zvýšil nejen 

objem prodejů, ale i dosaţené trţby. 
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Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky po započetí a ukončení slevy liší jen 

nepatrně, tedy výnosy z prodejů před a po slevové akci se z krátkodobého časového 

úseku lišily jen nepatrně. Cenová elasticita poptávky v akční slevě měla stabilnější 

výkyvy, hodnota směrodatné odchylky je niţší oproti předchozímu produktu. 

 

Tabulka 9: Průměrná cenová elasticita poptávky rostlinných tuků (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 4,82 4,52 

Směrodatná odchylka ED 1,83 1,94 

 

Protoţe sledovat všechny produkty zvlášť by bylo časově a technicky náročné, je 

vhodné vyjádřit průměrnou elasticitu poptávky za skupinu jako celek, s tím ţe 

obchodník je srozuměn s nepřesností. Tato hodnota činí za definované období 4,82. 

Jelikoţ oba produkty samostatně se chovaly elasticky, je zřejmé, ţe i skupina se chová 

elasticky.  

 

I zde platí, ţe průměrná cenová elasticita poptávky po slevové akci je niţší, neţ kdyţ 

bylo zboţí zlevněno a propagováno v akčním letáku. Průměrná hodnota za skupinu má 

výši 4,52. Směrodatné odchylky jsou dvojnásobně vyšší ve srovnání se skupinou 

chleba, a ukazují na větší míru kolísání kolem průměrné hodnoty. 

Tavené sýry 

Průběh hodnot vykreslen Grafem 7 ukazuje nestabilitu ve vývoji cenové elasticity 

poptávky tavených sýrů. Příčinou můţe být různorodost produktů ve skupině a změny 

v uvaţování spotřebitelů, nebo jiný faktor, který měl vliv na působení, avšak nelze jej 

s přesností identifikovat, a proto se s ním dále nepracuje.  
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Graf 7: Cenová elasticita poptávky tavených sýrů  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Numerické hodnoty v důsledku akčních slev tavených sýrů jsou uvedeny v Tabulce 10. 

Tabulka 10: Cenová elasticita poptávky tavených sýrů (Zdroj: vlastní zpracování 

z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 

ED - v akční slevě 7,97 6,40 7,52 6,81 2,44 4,38 7,92 8,43 4,29 

ED – po akční slevě 9,83 8,19 7,33 5,10 5,21 6,26 6,98 8,46 5,35 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
2- 

2012 

 

ED - v akční slevě 6,18 4,20 4,68 11,13 8,46 8,38 8,97 7,13 

ED – po akční slevě 2,69 5,65 6,43 8,43 8,23 9,14 7,33 4,62 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 6,78 6,78 

Směrodatná odchylka ED 2,20 1,86 

 

Tavené sýry dosáhly velmi vysokých hodnot cenové elasticity poptávky. Její skupinová 

průměrná výše v akční slevě je 6,78. Zboţí se chová velmi elasticky a obchodník 

sníţením ceny dokáţe značně zvýšit objem prodejů. Z tohoto pohledu jsou produkty 

vhodným produktem pro akční slevy za účelem navýšení objemů prodejů, příp. objemu 

trţeb. 
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V polovině případů byla cenová elasticita po ukončení slevy vyšší, neţ při jejím 

zahájení. Z tohoto důvodu je nutné dbát na interpretaci hodnot ukazatele cenové 

elasticity poptávky po ukončení slevy a navýšení ceny. Průměrná cenová elasticita 

produktu po ukončení akční slevy má stejnou hodnotu jako při jejím zahájení. Současně 

s vysokými hodnotami cenové elasticity poptávky je skupina zatíţena velkou 

směrodatnou odchylkou, to je způsobeno zejména díky niţším hodnotám cenové 

elasticity poptávky v období 2010. 

Jogurty 

Průběh hodnot cenové elasticity poptávky jogurtů v jednotlivých akčních slevách je 

zobrazen Grafem 8. 

 

Graf 8: Cenová elasticita poptávky jogurtů  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Hodnoty cenové elasticity poptávky reprezentující skupinu jogurtů jsou zaznamenány 

v Tabulce 11. 
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Tabulka 11: Cenová elasticita poptávky jogurtů (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 

 
2- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

ED - v akční slevě 2,71 4,26 4,17 5,50 6,51 4,74 5,10 3,75 4,49 3,56 

ED – po akční slevě 4,48 4,98 2,79 5,50 3,72 5,34 4,94 2,40 4,00 3,62 

 

v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 4,48 4,18 

Směrodatná odchylka ED 1,07 1,06 

 

Jogurty s promoční cenou se chovaly elasticky. Průměrná hodnota cenové elasticity 

poptávky je 4,48. Spotřebitelovo chování je citlivé na změnu ceny, a oproti některým 

skupinám má vyšší hodnotu. Přestoţe je skupina sloţena z několika druhů jogurtů, 

jejich chování změnou ceny lze označit za podobné.  

 

Cenová elasticita poptávky vyvolaná změnou ceny po ukončení akce vedla k  průměrné 

hodnotě 4,18. Spotřebitelova reakce na ukončení slevy byla menší, neţ na její zahájení. 

Nejen v období slevové akce, ale i po ní byly trţby z prodeje výrobků v krátkodobém 

hledisku pro obchodníka vyšší. Směrodatné odchylky mají identickou hodnotu, jejich 

hodnota je na úrovni skupiny chleba. Od průměrné hodnoty se skutečně realizované 

hodnoty liší, avšak ne tak extrémně jako v případě tavených sýrů, nebo rostlinných 

tuků. 

Sýr plátkový 

Hodnoty cenové elasticity poptávky tvrdého plátkového sýru dosahují podobně 

vysokých hodnot jako skupina tavených sýrů. Graf 9 zobrazuje hodnoty cenové 

elasticity poptávky v důsledku zahájení a ukončení slevové akce. Jak grafický průběh 

naznačuje, mezi cenovou elasticitou při akční ceně a následném návratu se dá čekat 

minimální rozdíl stejně jako u tavených sýrů.  



55 

 

 

Graf 9: Cenová elasticita poptávky plátkových sýrů  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Vizuálně zobrazené hodnoty grafem jsou zaznamenány v Tabulce 12. 

Tabulka 12: Cenová elasticita poptávky plátkových sýrů (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
1- 

2012 

ED - v akční 

slevě 
6,61 10,16 7,09 9,00 9,47 6,16 5,63 5,35 7,68 7,30 6,43 

ED – po akční 

slevě 
6,74 10,00 9,55 5,34 9,45 8,20 4,53 3,93 10,51 6,07 6,19 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 7,35 7,32 

Směrodatná odchylka ED 1,58 2,32 

 

Stejně jako tavený sýr se plátkový sýr chová velmi elasticky. Procentní sníţení ceny 

vyvolalo nadproporcionální růst prodaného mnoţství. Cenová elasticita poptávka 

plátkových sýrů činí průměrně 7,35. Spotřebitel je velmi citlivý na změnu ceny akční 

slevou. Produkt je vhodný akční slevy za účelem zvýšení jeho objemu prodeje, resp. 

trţeb. 

 

Téměř stejná výše průměrné hodnoty cenové elasticity poptávky po ukončení promoční 

ceny, ukazuje, ţe spotřebitel je stejně citlivý k sníţení i zvýšení ceny v krátkodobém 
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horizontu. Částečně lze tento jev vysvětlit předzásobením se, nebo snadnou substitucí 

zboţím s podobnými vlastnostmi. Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky při 

návratu k normální ceně po ukončení slevového období je 7,32. Směrodatná odchylka je 

podobná jako u tavených sýrů, hodnoty značně kolísaly. 

Sálám 

Do skupiny salámu byl zařazen jeden produkt akčních slev let minulých. Vývoj cenové 

elasticity poptávky popsaný Grafem 10 má převáţně konstantní trend.  

 

Graf 10: Cenová elasticita poptávky salámu  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Tabulka 13 obsahuje konkrétní výši hodnot dosaţených v jednotlivých obdobích, včetně 

průměrných hodnot a jejich směrodatných odchylek. 

Tabulka 13: Cenová elasticita poptávky salámu (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
1- 

2012 
2- 

2012 

ED - v akční slevě 1,13 1,82 2,20 2,34 2,01 2,03 2,11 

ED – po akční slevě 2,13 0,88 2,37 1,80 1,27 2,16 2,02 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 1,95 1,80 

Směrodatná odchylka ED 0,40 0,54 
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Jak jiţ bylo zmíněno, analyzovaný salám měl poměrně stabilní vývoj hodnot cenové 

elasticity poptávky v důsledku slevové akce. Jeho průměrná hodnota v dvou a půlletém 

období měla výši 1,95. Přestoţe se produkt chová elasticky, oproti jiným produktům 

reakce spotřebitele na sníţení ceny nedosahuje takové síly a spíše se podobá hodnotě 

skupiny chleba. 

 

Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky pro období krátce po ukončení akční 

slevy je 1,8, coţ představuje nepatrně niţší hodnotu neţ při jejím zavádění. Směrodatná 

odchylka salámů patří mezi niţší hodnoty, a ukazuje na poměrně stabilní rozprostření 

hodnot v čase. Vývoj cenové elasticity poptávky je oproti jiným skupinám stabilnější. 

Párky, klobásky 

Stejně jako u salámu je skupina tvořena jedním produktem. Na Grafu 11 je zaznamenán 

vývoj hodnot cenové elasticity poptávky. Vyjma jedné extrémní hodnoty, docházelo 

k nepravidelnému kolísání oběma směry. 

 

Graf 11: Cenová elasticita poptávky párků  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Vypočítané hodnoty jednotlivých akčních slev jsou zaznamenány v Tabulce 14, v které 

jsou navíc uvedeny průměrné hodnoty za skupinu jako celek. V tabulce jsou také 

zaznamenány směrodatné odchylky. 
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Tabulka 14: Cenová elasticita poptávky párků a klobásků (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
2- 

2012 

ED - v akční slevě 1,50 2,37 2,11 1,99 3,83 2,58 1,51 2,02 2,38 1,79 

ED – po akční slevě 1,28 2,13 1,77 1,92 3,87 2,11 1,14 1,53 2,01 2,18 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 2,21 1,99 

Směrodatná odchylka ED 0,67 0,75 

 

Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky po párcích má hodnotu 2,21. Stejně jako 

u salámů se produkt chová elasticky, ale nedosahuje takové síly jako např. sýry. 

Prostřednictvím slevové akce je moţné dosáhnout navýšení objemu prodejů a objemu 

výnosů. Procentní změna v ceně vyvolá více neţ dvou procentní změnu v prodaném 

mnoţství. 

 

Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky v krátkém období po ukončení promoční 

ceny a návratu prodejní ceny na běţnou úroveň je 1,99. Tato hodnota je niţší, neţ 

hodnota při uvedení slevy a obchodník z krátkodobého hlediska čerpá výhody ze 

zvýšených objemů prodejů i po ukončení slevy. Vývoj cenových elasticit poptávky byl 

stabilnější, coţ potvrzuje niţší koeficient směrodatné odchylky uvedený v Tabulce 14.  

Minerální voda 

Průměrná výše cenové elasticity poptávky dvou konkurenčních značek minerálních vod 

je zobrazena Grafem 12. Z vývoje veličin lze vidět nepravidelně vysoké výkyvy 

směrem nahoru i dolů, bez zřetelného trendu. 
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Graf 12: Cenová elasticita poptávky minerální vody  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Výsledky jednotlivých období, stejně jako průměr skupiny a výše směrodatné odchylky 

je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 15: Cenová elasticita poptávky minerální vody (Zdroj: vlastní zpracování 

z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 

ED - v akční slevě 2,55 1,07 2,12 1,82 4,10 1,56 2,38 1,36 3,28 2,66 

ED – po akční slevě 2,02 2,02 4,78 1,76 3,64 2,27 2,39 3,42 2,32 2,56 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 
2- 

2012 

 

ED - v akční slevě 2,37 1,51 3,81 1,75 3,25 2,52 3,34 

ED – po akční slevě 2,07 3,59 2,96 2,78 2,66 2,73 4,94 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 2,44 2,88 

Směrodatná odchylka ED 0,88 0,93 

 

Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky je 2,44. Mezi analyzovanými skupinami 

se minerální vody přibliţují spíše k dolní hranici, k produktům jako je pečivo, salámy 

apod. Ačkoliv se produkty chovají elasticky, reakce spotřebitele na akční slevu není 

příliš velká v porovnání s ostatními produkty. Akční slevou obchodník navýšil objem 

prodejů i celkové výnosy, a z tohoto pohledu ji lze brát za úspěšnou. 
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Nicméně více neţ v polovině akčních slev byla cenová elasticita poptávky po konci 

akční slevy vyšší neţ při zavedení slevy. Celková průměrná hodnota za celé období je 

2,88. Tato hodnota je vyšší neţ celková průměrná hodnota po zavedení akční slevy. 

Nastalý jev můţe být projevem předzásobení spotřebitele zboţím, které je snadno 

skladovatelné a má dlouhou dobu trvanlivosti. Průměrná reakce spotřebitele na zvýšení 

ceny je vyšší neţ na její sníţení. Z výše směrodatné odchylky lze říct, ţe hodnoty 

cenové elasticity poptávky kolísají, avšak rozdíly oproti průměrné hodnotě nejsou 

velké. 

Slazené nápoje 

V Grafu 13 je moţno vidět diametrálně odlišné chování skupiny slazených nápojů vyšší 

cenové úrovně (Coca-Cola, Pepsi,…) v porovnání s minerálními vodami.  

 

Graf 13: Cenová elasticita poptávky slazených nápojů  

(Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Numericky vypočítané hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 16 spolu s jejich průměrnými 

hodnotami, včetně směrodatných odchylek. 
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Tabulka 16: Cenová elasticita poptávky slazených nápojů (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 

ED - v akční slevě 4,07 2,97 2,63 3,80 4,62 4,69 3,72 3,53 

ED – po akční slevě 2,53 2,40 3,47 3,56 3,70 4,59 3,92 2,60 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

 

ED - v akční slevě 3,36 5,06 2,79 3,94 

ED – po akční slevě 1,69 3,28 2,95 2,49 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 3,77 3,10 

Směrodatná odchylka ED 0,77 0,80 

 

Analyzované produkty se chovají elasticky. Jejich hodnoty jsou výrazně vyšší neţ 

u skupiny minerálních vod, coţ můţe ukazovat relativně vyšší touhu po jednotlivých 

skupinách výrobků, kdy spotřebitelova reakce na sníţenou cenu je vyšší pro produkty 

draţší a více diferencované. Naopak minerální vody bere spotřebitel jako denní 

„nezbytnost“. Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky po slazených nápojích je 

3,77. Sníţenou cenou tak lze zvýšit objem prodeje a dosáhnout vyšších trţeb za 

prodávané produkty. 

 

V devíti případech z dvanácti měla cenová elasticita poptávky po ukončení slevy niţší 

hodnotu neţ při zahájení této slevy. Oproti minerálním vodám, objemy prodejů 

v krátkém období po akci zajišťují vyšší výnos, neţ jaký měl obchodník ze stejného 

zboţí před akcí. Nedochází k jevu předzásobení, spotřebitelova reakce na zvýšení ceny 

je pomalejší. Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky ve sledovaném období byla 

3,1. Dosaţené hodnoty se od průměru liší, avšak tento rozdíl se nikterak nevymyká 

doposud zjištěným hodnotám. 

Pivo 

Populární alkoholický nápoj, který má velkou tradici, to je pivo. Reakce spotřebitele 

způsobené akční slevou vyjádřené cenovou elasticitou poptávky jsou zobrazeny 

Grafem 14. 
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Graf 14: Cenová elasticita poptávky piva  

(Zdroj: Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Hodnoty v absolutním vyjádření, stejně jako průměrné hodnoty a jejich směrodatné 

odchylky jsou uvedeny v Tabulce 17. 

Tabulka 17: Cenová elasticita poptávky piva (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
4- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

ED - v akční slevě 2,29 3,42 3,88 4,07 2,53 4,41 3,02 3,77 

ED – po akční slevě 3,94 3,63 3,19 3,57 3,92 3,05 3,18 4,14 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 3,42 3,58 

Směrodatná odchylka ED 0,75 0,41 

 

Tradiční pilíře alkoholických nápojů v ČR zaznamenaly v návaznosti na akční slevu 

cenovou elasticitu poptávky v průměrné hodnotě 3,42. Skupina produktů se jeví jako 

elastická, a její zařazením do akční slevy se zvyšují objemy prodejů a výnosů z této 

skupiny produktů. 

 

V pěti z osmi případů cenová elasticita poptávky po konci akční slevy měla vyšší 

hodnotu neţ při zavedení slevy produktu. Průměrná hodnota elasticity poptávky za 

skupinu jako celek při zvýšení ceny byla 3,58. Podobně jako u minerální vody 
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spotřebitel reaguje více na návrat k normální ceně, neţ na akční slevu produktu. 

Průměrná denní výše trţeb z prodeje v krátkém období po konci slevy má niţší hodnotu 

neţ před jejím započetím. Hodnoty cenové elasticita poptávky mají mírně kolísavý 

charakter, avšak patří spíše mezi skupiny s nejniţší hodnotou a tedy nejstabilnější. 

Tvrdý alkohol 

Předposlední skupinou výrobků, u které byla zjišťována cenová elasticita poptávky, je 

tvrdý alkohol. Vývoj realizovaných hodnot lze vidět na Grafu 15. 

 

Graf 15: Cenová elasticita poptávky tvrdého alkoholu  

(Zdroj: Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Výše cenových elasticit tvrdého alkoholu v jednotlivých obdobích akční slevy je 

zaznamenána v Tabulce 18. Zde jsou také uvedeny průměrné hodnoty za skupinu jako 

celek, včetně směrodatných odchylek. 
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Tabulka 18: Cenová elasticita poptávky tvrdého alkoholu (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 

ED - v akční slevě 1,05 4,26 3,70 2,81 2,93 4,24 5,88 4,76 

ED – po akční slevě 2,21 4,00 4,33 2,06 3,30 1,32 4,11 2,67 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

 

ED - v akční slevě 4,20 5,55 4,96 1,93 4,76 

ED – po akční slevě 3,75 3,22 4,53 2,79 5,04 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 3,92 3,33 

Směrodatná odchylka ED 1,41 1,09 

 

Průměrná hodnota cenové elasticity tvrdého alkoholu ve sledovaném období měla výši 

3,92. Z výše a průběhu hodnot lze produkty označit za elastické. Procentním sníţením 

ceny se získá průměrně čtyř procentní navýšení v prodaných objemech. Výnosy 

v období slevy jsou vyšší neţ v období před slevou. 

 

Cenová elasticita poptávky po navýšení ceny byla niţší, neţ při jejím sníţení v osmi 

z třinácti případů, průměrná hodnota za skupinu jako celek má výši 3,33. V krátkém 

období po ukončení slevy dosahovali výnosy z prodejů vyšších hodnot neţ v období 

před zahájením slevy. Směrodatné odchylky průměrných hodnot jsou mírně vyšší, neţ 

jaké byly vypočteny pro pečivo.  

Drogistické zboží – papírové kapesníčky 

Poslední skupinou, u které byla stanovena cenová elasticita poptávky, jsou papírové 

kapesníčky. Z Grafu 16 lze vidět, ţe hodnoty měly po většinu období stabilní charakter.  
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Graf 16: Cenová elasticita poptávky papírových kapesníčků  

(Zdroj: Zdroj: vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Tabulka 19 podává informace o absolutní výši realizovaných hodnot cenové elasticity 

poptávky. 

Tabulka 19: Cenová elasticita poptávky papírových kapesníčků (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
3- 

2011 

ED - v akční slevě 5,31 3,59 3,64 3,88 3,96 4,28 3,10 3,47 

ED – po akční slevě 3,41 3,54 3,42 1,02 3,60 4,27 2,59 4,00 

Akční sleva  

(čtvrtletí – rok) 
4- 

2011 
1- 

2012 
2- 

2012 

 ED - v akční slevě 2,31 2,98 4,29 4,89 4,70 

ED – po akční slevě 5,05 2,92 4,50 4,83 3,46 

 
v akční slevě po akční slevě 

Průměrná ED 3,88 3,59 

Směrodatná odchylka ED 0,83 1,05 

 

Papírové kapesníčky povaţuje většina z nás za nezbytnou součást našich ţivotů, alespoň 

já si nedovedu představit ţivot s látkovými kapesníky. Průměrná cenová elasticita 

poptávky skupiny papírových kapesníčků je 3,88. Skupina výrobků se chová elasticky 

a lze ji doporučit k akčním slevám. 
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Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky po ukončení slevy a navýšení ceny je 

3,59. Tento rozdíl hodnot (elasticita zavedením a ukončením slevy) znamená navýšení 

trţeb nejen během akce, ale i po jejím konci. Prodejce krátkodobě čerpal ze zvýšené 

ochoty nákupu zboţí, po konci slevového období. Hodnoty směrodatných odchylek 

ukazují slabší rozptýlení hodnot ve srovnání s některými z předešlých skupin. 

To znamená, ţe odchylka není tak velká jako u tavených sýrů, ale ani tak malá, jako 

u skupiny rohlíků. 

3.6.2 Příspěvek na úhradu 

Metoda hodnocení úspěšnosti slevové akce na základě příspěvku na úhradu byla 

definována ve stejnojmenně pojmenované kapitole na straně 34 a 35. Ve zkratce pro 

hodnocení úspěšnosti sledujeme změnu výše příspěvku na úhradu před započetím 

slevové akce s variantou v jejím průběhu a s variantou po jejím ukončení. Tyto změny 

byly nadefinovány pro účely diplomové práce jako přímý, nepřímý a celkový efekt 

akční slevy. 

 

Přímý efekt představuje rozdíl PU1 od PU2 (přímý efekt = PU2 − PU1). Nepřímý efekt 

je rozdílem PU1 od PU3 (nepřímý efekt = PU3 − PU1). Celkový efekt je dán součtem 

přímého a nepřímého efektu. Pod označením PU1, PU2, resp. PU3 se chápe 

PU1 – průměrný denní příspěvek na úhradu v období před zahájením slevové akce (Kč), 

PU2 – průměrný denní příspěvek na úhradu v období slevy (Kč), 

PU3 – průměrný denní příspěvek na úhradu v období po slevě (Kč). 

Hodnota celkového efektu vyjadřuje změnu výše příspěvku na úhradu v důsledku 

zavedení a ukončení akční slevy. 

Pečivo – chleba 

Absolutní změny hodnoty příspěvku na úhradu vyvolané změnou marţe v akční slevě 

jsou uvedeny v Tabulce 20. Umístění zboţí do akční slevy si obchodník zpravidla 

sniţuje obvyklou procentuální výši marţe, aby tento výkyv byl vyrovnán, muselo by 

dojít k dostatečně velkému navýšení objemů prodejů. Průměrná hodnota cenové 

elasticity poptávky chleba je 1,95 (viz str. 42). 
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Tabulka 20: Hodnoty efektů akčních slev chleba (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
3- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč -14,93 3,45 -8,59 -3,76 -0,97 -3,54 -5,38 -37,99 

Nepřímý efekt v Kč 0,91 11,17 0,99 7,60 8,22 2,94 -0,14 -0,72 

Celkový efekt v Kč -14,02 14,62 -7,60 3,84 7,25 -0,60 -5,53 -38,71 

 

Pohledem do Tabulky 20 na hodnotu celkového efektu, lze zjistit, ţe v pěti z osmi 

případů akčních slev byla hodnota příspěvku na úhradu sníţena. Průměrná výše sníţení 

příspěvku na úhradu odpovídá 3,99 Kč za jeden den akční slevy. V důsledku akční 

slevy a vzniku přímého a nepřímého efektu se, oproti běţnému období před akční 

slevou, příspěvek na úhradu sníţil o téměř čtyři koruny za den v akční slevě a po jejím 

ukončení. 

Pečivo – rohlíky 

Průměrná hodnota cenové elasticity poptávky rohlíků byla niţší neţ u chleba. Na 

základě tohoto faktu lze očekávat dotování prodejní ceny v období akční slevy a tedy 

sniţování příspěvku na úhradu. Změny ve výši marţe a objemu prodejů vedly k efektům 

akční slevy hodnotově zapsaných do Tabulky 21. 

Tabulka 21: Hodnoty efektů akčních slev rohlíků (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt 

v Kč 
-5,60 -34,37 -27,41 -16,49 -30,39 -36,90 -37,88 -47,42 -4,40 

Nepřímý efekt 

v Kč 
27,55 -7,26 13,92 12,73 6,87 -0,70 -4,65 56,56 -1,43 

Celkový efekt 

v Kč 
21,96 -41,63 -13,49 -3,76 -23,52 -37,60 -42,52 9,14 -5,82 

 

Původní předpoklad byl potvrzen. V sedmi z devíti případů minulých akčních slev došlo 

ke sníţení hodnoty příspěvku na úhradu prostřednictvím umístění pečiva, resp. rohlíků 

do slevových letáků. Průměrná hodnota celkového efektu ve sledovaném období byla  

-13,78 Kč za jeden den v akční slevě a po jejím ukončení. 
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Káva 

Káva je artiklem, jehoţ objemy prodejů poměrně reagují pruţně na změnu ceny (viz str. 

45). Avšak to je jen jeden předpoklad ke zvýšení marţe v důsledku slevové akce. 

Hodnoty změny průměrného denního příspěvku na úhradu lze nalézt v Tabulce 22. 

Tabulka 22: Hodnoty efektů akčních slev kávy (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč 0,66 6,30 3,17 -5,45 -3,25 0,06 -1,24 0,33 -13,30 19,58 

Nepřímý efekt 

v Kč 
2,49 15,85 6,04 3,63 -5,10 0,11 -2,82 -0,44 0,55 8,31 

Celkový efekt 

v Kč 
3,15 22,15 9,20 -1,82 -8,35 0,17 -4,06 -0,11 -12,75 27,89 

 

V polovině případů akčních slev se průměrný denní příspěvek na úhradu díky akční 

slevě zvýšil, v druhé polovině případů však sníţil. Celkový denní průměrný efekt je 

kladný s hodnotou 1,77 Kč za jeden den v akční slevě a po jejím ukončení. 

Čokoládové tyčinky 

Analýzou cenové elasticity poptávky čokoládových tyčinek byly produkty označené 

jako elastické. Ovlivnění průměrné denní výše příspěvku na úhradu produktu v období 

slevy a po ní lze nalézt v Tabulce 23.  

Tabulka 23: Hodnoty efektů akčních slev čokoládových tyčinek (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 

Přímý efekt v Kč -17,44 1,66 -13,35 23,62 29,37 4,90 25,52 19,26 

Nepřímý efekt v Kč 15,19 -3,80 -14,50 27,24 20,75 3,80 6,36 16,65 

Celkový efekt v Kč -2,25 -2,14 -27,85 50,86 50,12 8,70 31,87 35,91 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
2- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč -0,85 -2,82 11,33 27,70 21,77 13,12 8,91 

Nepřímý efekt v Kč 8,61 5,97 15,43 24,36 28,99 7,00 20,80 

Celkový efekt v Kč 7,76 3,15 26,75 52,06 50,77 20,11 29,71 
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V dvanácti z patnácti minulých akčních slev, byl příspěvek na úhradu v důsledku slevy 

vyšší, neţ před jejím zahájením. Celkový efekt zvýšení marţe znamená nárůst 

v průměru o 19,18 Kč za den v akční slevě a po jejím ukončení. Umístění produktu 

mezi portfolio slev zvyšovalo obchodníkovi příspěvek na úhradu. 

Čokoláda 

Chování a vývoj čokolády by měl být v podobném duchu jako u čokoládových tyčinek. 

I zde existuje poměrně silná reakce spotřebitele na akční slevu, jak bylo zjištěno 

v analýze produktu cenovou elasticitou poptávky. Vývoj celkového efektu příspěvku na 

úhradu získaného prostřednictví akční slevy je popsán Tabulkou 24. 

Tabulka 24: Hodnoty efektů akčních slev čokolády (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč 36,82 20,47 9,76 5,04 17,88 15,79 13,49 

Nepřímý efekt v Kč 39,69 -25,14 3,18 5,44 27,39 17,10 -2,29 

Celkový efekt v Kč 76,52 -4,68 12,95 10,48 45,27 32,89 11,21 

V šesti případech hodnota celkového efektu příspěvku na úhradu skončila příznivým 

hodnocením, pouze v jednom případě nikoliv. Prostřednictvím akční slevy došlo 

k navýšení příspěvku na úhradu. Průměrná hodnota celkového efektu má hodnotu 

23,08 Kč na den v akční slevě a po jejím ukončení.  

Rostlinné tuky 

Tabulka 25 obsahuje hodnoty změny příspěvků na úhradu v důsledku zavedení 

a ukončení akční slevy rostlinných tuků. Ty jsou důleţité pro analýzu úspěšnosti akční 

slevy z pohledu příspěvku na úhradu. 
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Tabulka 25: Hodnoty efektů akčních slev rostlinných tuků (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 

Přímý efekt 

v Kč 
-6,45 -5,05 4,17 -5,28 0,57 2,01 -1,92 7,66 -3,03 -5,75 

Nepřímý efekt 

v Kč 
-2,56 3,89 2,49 -2,45 -2,18 7,46 1,61 1,33 -4,83 11,48 

Celkový efekt 

v Kč 
-9,01 -1,16 6,66 -7,74 -1,61 9,47 -0,32 9,00 -7,85 5,73 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 
2- 

2012 

Přímý efekt 

v Kč 
-6,13 1,61 15,19 1,06 4,55 19,14 8,49 -3,01 2,24 2,29 

Nepřímý efekt 

v Kč 
7,52 -2,30 7,35 3,51 2,35 13,74 0,07 16,15 0,38 5,46 

Celkový efekt 

v Kč 
1,39 -0,68 22,54 4,58 6,90 32,88 8,55 13,14 2,62 7,76 

 

Celkový efekt příspěvku na úhradu jako důsledek akční slevy kolísá, a nevykazuje 

tendenci k vzestupnému, klesajícímu nebo konstantnímu trendu. Třináct z dvaceti 

případů akčních slev sledovaného období mělo příznivý dopad na příspěvek na úhradu. 

Ten byl průměrně navýšen o 3,78 Kč na den v akční slevě a po jejím ukončení. 

Z pohledu obchodníka lze celkový efekt a jeho přínos hodnotit jako pozitivní.  

Tavený sýr 

Průběh cenové elasticity poptávky tavených sýrů je moţné zjistit na str. 52. S ohledem 

na její vysokou průměrnou hodnotu existuje důvodný předpoklad převahy příznivých 

výsledků příspěvků na úhradu realizovaných v minulosti. Skutečně realizované hodnoty 

jsou obsaţeny v Tabulce 26. 
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Tabulka 26: Hodnoty efektů akčních slev tavených sýrů (Zdroj: vlastní zpracování 

z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 

Přímý efekt v Kč 20,12 4,18 11,25 3,21 -4,66 38,18 7,61 36,04 4,09 

Nepřímý efekt v Kč 11,36 -3,86 5,26 2,70 -13,33 4,47 2,02 0,48 -9,45 

Celkový efekt v Kč 31,48 0,32 16,51 5,91 -17,99 42,65 9,62 36,52 -5,36 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
2- 

2012 

Přímý efekt v Kč 12,14 17,60 21,81 21,49 18,53 15,65 36,99 19,00 

Nepřímý efekt v Kč 19,21 -11,09 6,34 -3,33 3,08 5,97 7,18 15,56 

Celkový efekt v Kč 31,35 6,50 28,15 18,16 21,61 21,62 44,17 34,56 

  

Ačkoliv je skupina sloţena ze tří značek tavených sýrů, změna hodnoty příspěvku na 

úhradu získaná z akční slevy je převáţně kladná, a to v sedmnácti z devatenácti akčních 

slev. Akční sleva výrobků navýšila příspěvek na úhradu za jeden den v akční slevě a po 

jejím ukončení v průměru o 17,96 Kč. 

Jogurty 

Další skupinou z mléčných výrobků, u které je analyzován příspěvek na úhradu, 

a změny v jeho výši vyvolané akční slevou jsou jogurty. Numericky vyjádřené efekty 

akční slevy skupiny jogurtů jsou uvedeny v Tabulce 27. 

Tabulka 27: Hodnoty efektů akčních slev jogurtů (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
2- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 
2- 

2012 

Přímý efekt v Kč -0,89 2,86 1,30 9,29 2,00 3,75 6,74 -0,45 6,69 10,05 

Nepřímý efekt v Kč -0,57 -1,84 9,48 10,01 5,00 1,83 -3,61 0,98 6,71 1,80 

Celkový efekt v Kč -1,46 1,02 10,78 19,30 6,99 5,58 3,12 0,53 13,40 11,85 

 

Součet přímého a nepřímého efektu z akční slevy označený jako celkový efekt, byl 

v devíti z desíti akčních slev příznivý. Akční sleva zvyšovala průměrný denní příspěvek 

na úhradu získaný před slevovým obdobím průměrné o 6,52 Kč za jeden den v akční 

slevě a po jejím ukončení. 
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Sýr plátkový 

Z analýzy cenové elasticity poptávky v předchozí kapitole vyšlo najevo, ţe nákupní 

chování spotřebitele sýrů je velmi pruţné. Vývoj přímého a nepřímého efektu slevové 

akce tvrdého plátkového sýru je zaznamenán v Tabulce 28.   

Tabulka 28: Hodnoty efektů akčních slevy plátkových sýrů (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 
(čtvrtletí-rok) 

1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč 5,38 8,83 8,93 6,29 8,23 3,47 4,21 17,00 12,32 23,39 24,02 

Nepřímý efekt v Kč -1,56 0,23 -0,20 2,13 0,05 -3,67 5,13 14,31 -1,02 7,03 4,10 

Celkový efekt v Kč 3,81 9,07 8,74 8,42 8,28 -0,20 9,34 31,31 11,30 30,42 28,12 

 

Představitel posledního mléčného výrobku zvyšoval krátkodobě v deseti z jedenácti 

případů akčních slev příspěvek na úhradu. Průměrná denní hodnota změny příspěvku na 

úhradu daná celkovým efektem akční slevy znamená navýšení o 12,3 Kč za den v akční 

slevě a po jejím ukončení. 

Salám 

Prvním masným výrobkem, u kterého je zjišťován rozdíl průměrných denních příspěvků 

na úhradu v důsledku akční slevy, jsou salámy. Podstatné informace vycházející z dat 

akčních slev let minulých obsahuje Tabulka 29.  

Tabulka 29: Hodnoty efektů akčních slev salámu (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí – rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
1- 

2011 
2- 

2012 

Přímý efekt v Kč -41,24 -36,68 -7,89 -4,26 -16,27 -30,51 -4,64 

Nepřímý efekt v Kč -9,69 -6,92 -4,22 7,50 -5,91 -26,21 1,43 

Celkový efekt v Kč -50,93 -43,60 -12,11 3,24 -22,18 -56,72 -3,21 

 

Zjištěná cenová elasticita poptávky vypovídá o pruţnosti, ale s hodnotou niţší, 

podobnou pečivu viz str. 56. Protoţe přímý i nepřímý efekt je ve většině případů 

záporný, také výsledný efekt je záporný, a to v šesti ze sedmi akčních slev. Průměrné 

sníţení denního příspěvku na úhradu salámu za jeden den v akční slevě a po jejím 
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ukončení je ve výši 23,05 Kč. V minulosti vedla promoční sleva zboţí k sníţení částky 

určené na úhradu nákladů a tvorbu zisku z produktu.  

Párky, klobásky 

Spotřebitelova reakce na změnu ceny druhého masného výrobku měla podobný 

charakter jako salámy (viz str. 58). V Tabulce 30 jsou zapsány přínosy jednotlivých 

akčních slev.  

Tabulka 30: Hodnoty efektů akčních slev párků, klobás (Zdroj: vlastní zpracování 

z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 

Přímý efekt v Kč -27,66 0,05 -24,01 -18,66 -3,74 -10,24 -49,13 -33,53 

Nepřímý efekt v Kč 13,25 5,86 -3,09 1,84 -19,45 13,29 14,26 0,14 

Celkový efekt v Kč -14,41 5,91 -27,10 -16,82 -23,19 3,05 -34,87 -33,39 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
4- 

2011 
2- 

2012 

Přímý efekt v Kč -19,16 -51,30 

Přímý efekt v Kč 13,22 -28,85 

Celkový efekt v Kč -5,94 -80,15 

 

Z Tabulky 30 lze na základě hodnot konstatovat, ţe celkový efekt je nepříznivý pro 

obchodníka. V osmi z deseti akčních slev byla průměrná denní marţe produktu 

realizovaná před zahájením akční slevy sníţena v důsledku akční slevy v průměru 

o 18,93 Kč za jeden den v akční slevě a po jejím ukončení. Akční slevy vybraných 

masných výrobků se nejvíce podílely na sniţování příspěvku na úhradu. 

Minerální voda 

Minerální voda je prvním zástupcem nealkoholických nápojů. Tabulka 31 obsahuje 

rozdílové hodnoty průměrného denního příspěvku na úhradu v období před, během a po 

konci slevy. 
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Tabulka 31: Hodnoty efektů akčních slev minerálních vod (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
1- 

2011 

Přímý efekt v Kč -9,59 -24,37 -10,86 -18,31 -5,70 -11,69 -5,88 -15,61 -9,94 

Nepřímý efekt v Kč 2,25 -6,42 -12,93 10,10 0,82 -2,65 -0,04 -14,31 11,14 

Celkový efekt v Kč -7,34 -30,79 -23,79 -8,21 -4,88 -14,34 -5,92 -29,92 1,20 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 
2- 

2012 

Přímý efekt v Kč -5,14 -1,40 -9,04 -1,57 -30,48 1,78 -19,33 -4,14 

Nepřímý efekt v Kč -0,24 11,91 -7,30 3,77 -15,13 10,60 -1,63 -6,84 

Celkový efekt v Kč -5,38 10,51 -16,34 2,20 -45,61 12,37 -20,97 -10,98 

 

Cenová elasticita poptávky minerálních vod je náchylná na vyšší hodnotu cenové 

elasticity poptávky zvýšení ceny po konci slevy. Vezme-li se v úvahu nízká hodnota 

elasticity, nelze očekávat přínos z akční slevy těchto produktů. V třinácti případech 

ze sedmnácti byl sníţen průměrný denní příspěvek na úhradu. Výrobek umístěný do 

slevy sniţoval denní výši příspěvku na úhradu průměrně o 9,73 Kč za jeden den v akční 

slevě a po jejím konci. 

Slazené nápoje 

Nealkoholické nápoje Coca-Cola, Pepsi, Sprite ve dvoulitrovém balení jsou druhou 

skupinou nealkoholických nápojů, nicméně s podstatně vyšší prodejní, resp. nákupní 

cenou. Číselně vyjádřené změny příspěvku na úhradu v důsledku akční slevy lze vyčíst 

z Tabulky 32. 
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Tabulka 32: Hodnoty akčních slev slazených nápojů (Zdroj: vlastní zpracování 

z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
3- 

2011 

Přímý efekt v Kč -5,68 3,21 -15,06 29,98 31,58 6,10 8,65 60,31 4,12 

Nepřímý efekt v Kč 9,78 7,88 -39,65 7,02 28,68 0,74 -4,35 90,61 37,55 

Celkový efekt v Kč 4,09 11,09 -54,71 36,99 60,26 6,84 4,30 150,92 41,67 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
4- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč 44,52 -17,79 -0,46 

Nepřímý efekt v Kč 50,90 6,61 1,36 

Celkový efekt v Kč 95,43 -11,18 0,90 

 

Deset z dvanácti slevových akcí slazených nápojů zvyšovalo průměrný denní příspěvek 

na úhradu z prodeje. Průměrné navýšení činilo 27,73 Kč za jeden den v období během 

slevy a po jejím ukončení. 

Pivo 

Pivo je nejpopulárnější alkoholický nápoj v České republice. Z analýzy skupiny 

cenovou elasticitou jsme došli k závěru, ţe se pravděpodobně spotřebitel předzásobuje 

zboţím v období promoční slevy, viz str. 62. To samozřejmě má vliv i na výši 

příspěvku na úhradu, resp. její změnové hodnoty jak lze vidět v Tabulce 33. 

Tabulka 33: Hodnoty efektů akčních slev piva (Zdroj: vlastní zpracování z dat 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
4- 

2010 
1- 

2011 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč 24,68 -4,63 28,17 7,90 -2,92 28,36 -0,94 -6,20 

Nepřímý efekt v Kč -17,71 -2,93 -3,72 2,96 -13,86 23,37 -0,51 -2,17 

Celkový efekt v Kč 6,97 -7,56 24,45 10,86 -16,78 51,73 -1,46 -8,37 

 

Důsledky akční slevy na příspěvek na úhradu byly značně nevyváţené. V polovině 

případů došlo k navýšení příspěvku na úhradu a v polovině k jeho sníţení. Průměrný 
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celkový efekt znamenal navýšení denního příspěvků na úhradu přibliţně o 3,74 Kč za 

jeden den v akční slevě a po jejím ukončení. 

Tvrdý alkohol 

Skupina alkoholických nápojů s jeho vyšším obsahem, měla zanedbatelně vyšší 

cenovou elasticitu poptávky neţ skupina piva. Co je mnohem důleţitější, je fakt, ţe 

cenová elasticita poptávky daná změnou ceny po ukončení akce měla niţší hodnotu neţ 

při zavádění slevy. Lze důvodně předpokládat lepších výsledků neţ u skupiny piva. 

Hodnoty efektů slevové akce tvrdého alkoholu jsou zaznamenány v Tabulce 34. 

Tabulka 34: Hodnoty efektů akčních slev tvrdého alkoholu (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 

Přímý efekt v Kč -65,26 -3,71 -15,09 -17,83 -21,32 28,28 39,87 

Nepřímý efekt v Kč -25,27 5,99 -8,80 12,85 -6,87 148,87 82,80 

Celkový efekt v Kč -90,54 2,29 -23,88 -4,98 -28,19 177,15 122,66 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
2- 

2011 
3- 

2011 
4- 

2011 
1- 

2012 

Přímý efekt v Kč 6,35 27,10 0,38 24,52 -10,69 -0,71 

Nepřímý efekt v Kč 24,24 21,02 4,59 6,56 -3,82 -3,07 

Celkový efekt v Kč 30,58 48,12 4,97 31,08 -14,51 -3,78 

 

Ačkoliv průměrně byl efekt příspěvku na úhradu zavedením akční slevy zvýšen 

o 11,38 Kč na jeden den v akční slevě a po jejím ukončení, příznivá situace se 

v minulosti vyskytla jen v sedmi z třinácti případů. Došlo tedy sice k zlepšení situace, 

ale ne díky výrazně převaţujícím příznivým výskytům, ale z důvodu výše dosaţených 

efektů. 

Drogistické zboží – papírové kapesníčky 

Poslední analyzovanou skupinou jsou papírové kapesníčky. Zboţí umístěné do akční 

slevy se chovalo elasticky, po konci slevy a navýšení ceny pak byla reakce méně pruţná 

(viz str. 65). V Tabulce 35 jsou uvedeny efekty získané zahájením a ukončením akční 

slevy. 
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Tabulka 35: Hodnoty efektů akčních slev papírových kapesníčků (Zdroj: vlastní 

zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
1- 

2010 
2- 

2010 
3- 

2010 
4- 

2010 
2- 

2011 
3- 

2011 

Přímý efekt v Kč 17,41 9,54 3,38 -0,28 7,98 3,06 0,18 0,21 

Nepřímý efekt v Kč 6,07 0,34 1,05 4,60 2,03 0,55 0,96 0,02 

Celkový efekt v Kč 23,48 9,88 4,43 4,32 10,00 3,61 1,14 0,23 

Akční sleva 

(čtvrtletí-rok) 
4- 

2011 
1- 

2012 
2- 

2012 

Přímý efekt v Kč -4,33 -1,19 7,47 7,09 5,12 

Nepřímý efekt v Kč -16,77 0,45 4,42 4,42 0,11 

Celkový efekt v Kč -21,10 -0,74 11,89 11,51 5,23 

 

Většina akcí papírových kapesníčků let minulých měla příznivý dopad na příspěvek na 

úhradu tohoto produktu. V jedenácti z třinácti případů byl celkový efekt kladný, pouze 

dva případy vedly k negativnímu dopadu. Za jeden den v akční slevě a po jejím 

ukončení byl příspěvek na úhradu navýšen průměrně o 5,32 Kč.   
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4 Návrh řešení 

Východiskem této části jsou informace zjištěné v analýze. Nejprve byla zjišťována 

cenové elasticita poptávky v návaznosti na zahájení resp. ukončení akční slevy 

a následně byl zjišťován dopad akční slevy na příspěvek na úhradu. Tabulka 36 

poskytuje přehled o hodnotách cenové elasticity poptávky jednotlivých skupin. Druhý 

sloupec popisuje průměrné hodnoty cenové elasticity poptávky sourodých skupin 

zavedením akční slevy. Naproti tomu třetí sloupec obsahuje průměrné hodnoty cenové 

elasticity poptávky uskupení po ukončení slevové akce a návratu na normální cenu. 

Poslední sloupec představuje rozdíl těchto hodnot.  

Tabulka 36: Přehled cenové elasticity poptávky analyzovaných skupin (Zdroj: 

vlastní zpracování z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Název skupiny 

produktů 

ED – v akční 

slevě 

ED – po akční 

slevě 
ΔED 

Plátkový sýr 7,35 7,32 0,03 

Tavený sýr 6,78 6,78 0 

Rostlinné tuky 4,82 4,52 0,30 

Káva 4,61 3,69 0,93 

Čokoláda 4,54 4,20 0,34 

Jogurt 4,48 4,18 0,30 

Čokoládové tyčinky 4,22 3,02 1,21 

Tvrdý alkohol 3,92 3,33 0,59 

Papírové kapesníčky 3,88 3,59 0,29 

Slazené nápoje  3,77 3,10 0,67 

Pivo 3,42 3,58 -0,15 

Minerální voda 2,44 2,88 -0,44 

Párky 2,21 1,99 0,21 

Pečivo chleba 1,95 1,32 0,63 

Salámy 1,95 1,80 0,15 

Pečivo – rohlíky 1,26 0,98 0,29 

 

Poslední sloupec Tabulky 36 hraje významnou roli zejména z důvodu sledování změny 

po ukončení slevové akce. Kladná hodnota posledního sloupce znamená, ţe výnosy 
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obchodníka z produktů v této skupině v krátkém období po ukončení akční slevy jsou 

vyšší neţ jejich hodnota v krátkém období před akční slevou. Např. skupina plátkového 

sýru se chová elasticky, objem prodejů se při sníţení ceny o procento zvedl o 7,35 %. 

Po ukončení slevy a návratu k normální ceně se v průměru jednoprocentní zvýšení 

promítlo sníţením v nakupovaných objemech o 7,32 %. Průměrná výše krátkodobého 

efektu po ukončení slevové akce je nulová. V průměru trţby realizované po ukončení 

akce mají přibliţně stejnou výši jako před jejím zahájením. Např. čokoládové tyčinky, 

kde byl rozdíl elasticit nejmarkantnější, znamenají vyšší hodnotu realizovaných trţeb 

v krátkém období po ukončení slevové akce oproti trţbám v období před jejím 

zahájením. Všechny skupiny komodit se v rámci akčních slev chovali elasticky, 

nicméně s odlišnou hodnotou. 

 

Mezi produkty jejichţ hodnota cenové elasticity poptávky byla nejmenší, patří jiţ 

tradičně pečivo a potraviny, které se řadí mezi základní potraviny.  Spotřebitel jen stěţí 

začne konzumovat nadměrné mnoţství pečiva jen díky akční slevě produktu. Z pohledu 

obchodníka není účelné zahrnovat do akčních slev jednoho období vícero druhů pečiva, 

jelikoţ sníţená cena nevede k poţadovaným efektům. V niţších hodnotách cenové 

elasticity poptávky se také pohybovaly skupiny masných výrobků salámu, resp. párků 

a minerální vody. Vyjma minerální vody lze tyto potraviny povaţovat za běţnou 

součást jídelníčku spotřebitele, a to i takového, který má niţší finanční rozpočet. Navíc, 

u minerální vody cenová elasticita poptávky po ukončení slevy a zvýšení ceny na 

běţnou úroveň prodejce byla vyšší, neţ při jejím zahájení. Finančně lze tento jev 

vyjádřit jako niţší objem průměrné denní trţby v krátkém období slevy a po jejím 

ukončení v porovnání s průměrnou denní trţbou realizovanou v období před slevou. 

To lze vyjádřit následnou matematicko-logickou operací. 

 ∅ trţby za den slevy +  ∅ trţby za den po slevě 

2
< ∅ trţby za den před slevou. 

Z tohoto důvodu, je vhodnější místo minerálních vod upřednostnit skupinu např. 

slazených nápojů vyšší cenové hladiny, které mají vyšší průměrnou hodnotu cenové 

elasticity poptávky a nádavkem příznivý efekt po konci slevové akce. Promoční sleva 

minerálních vod v maloobchodní síti Brněnka nemůţe konkurovat cenové hladině 
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u velkých obchodních řetězců a s ohledem k segmentu, na který cílí, je vhodnější zvolit 

niţší frekvenci akčních slev minerálních vod, neţ jaká byla ve sledovaném období. 

 

Naopak nejvyšších hodnot dosáhla skupina sýrů v obou formách. Toto zboţí je vhodné 

drţet v portfoliu slevových akcí, jelikoţ procentní změna v ceně vede k více neţ 

sedmiprocentní změně v objemu. Jedná se tedy o produkty, které nejvíce zvyšují své 

trţby v důsledku krátkodobé akční slevy. Lze je vyuţít za účelem navýšení objemu 

jejich trţeb, i k výprodejovým akcím. Navíc tato skupina produktů je specifická tím, ţe 

průměrná cenová elasticita poptávky v akční slevě i po jejím ukončení je takřka 

identická. To by mohlo vést k domněnce, ţe se spotřebitel při koupi výrobků těchto 

skupin rozhoduje především podle ceny. 

 

Další skupiny, jejichţ průměrná hodnota cenová elasticita poptávky se pohybuje na 

vyšší úrovni, jsou rostlinné tuky, káva, čokoláda, jogurty, čokoládové tyčinky. Tyto 

skupiny lze doporučit umístit do slevového portfolia. Všechny produkty výše 

zmiňované zvyšují v důsledku akční slevy průměrnou denní výši trţeb. Objem trţeb 

před akční slevou je niţší jak v období akční slevy, tak v krátkém období po jejím 

ukončení. 

 

Zbývají skupiny tvrdého alkoholu, papírových kapesníčků, draţších slazených nápojů 

a piva. S ohledem na výši cenové elasticity poptávky, v které se produkty pohybují je 

lze doporučit k umístění do slevového portfolia s cílem výprodeje. Vyjma piva, lze 

skupiny povaţovat za vhodné pro práci s cílem navýšení výnosů z jejich prodejů 

prostřednictvím slevy. U piva převládal stejný efekt, jako u minerálních vod, a krátce po 

ukončení slevy prodejce utrţí méně neţ před jejím zahájením, více k tomuto jevu je 

uvedeno na předchozí straně při rozpravě o minerálních vodách. Přestoţe akční sleva 

piva nemá kladný přínos, s ohledem na české podmínky jej nelze úplně vyčlenit 

z portfolia produktů akčních slev. Nicméně je nutné regulovat frekvenci jeho výskytu, 

a sledovat různé druhy piva, u kterých můţe být odlišná reakce spotřebitele. Prodejce 

musí mít na paměti, ţe se jedná o hodnoty zaloţené na krátkodobých slevových akcích 

podpořené marketingovými nástroji, a proto se nemůţe snaţit uplatňovat výsledky pro 

delší časový úsek. Hodnota cenové elasticity poptávky je průměrná a v některých 
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případech značně kolísala, o čemţ vypovídá výše směrodatných odchylek v analýze 

cenové elasticity poptávky.    

4.1 Matematický přístup - plánování 

Nyní, kdyţ prodejce disponuje přibliţnými hodnotami cenové elasticity poptávky, je 

můţe vyuţít pro účely plánování akčních slev. Tyto hodnoty lze vyuţít např. pro 

plánování výprodeje určitého zboţí patřícího do jedné z kategorií. Vyjdu-li ze 

základního matematického předpisu cenové elasticity poptávky (str. 20) a vyjádřím-li 

cenu 

 ∆𝑃 =
∆𝑄

𝐸
, (1.9)  

pak obchodník můţe tento vztah pouţít pro zjištění výprodejové ceny pro konkrétní 

časový úsek. Matematickými úpravami se získá vztah pro vyjádření nové prodejní ceny 

při velkoodběratelském odběru: 

 𝑃2 =
 1 −

∆𝑄
𝐸  ∙ 𝑃1

 1 +
∆𝑄
𝐸  

. (1.10)  

P1 – normální prodejní cena (definována na str. 30), 

P2 – akční prodejní cena, 

E – cenová elasticita poptávky produktu, 

Q1 – objem prodejů při normální prodejní ceně, 

Q2 – objem výprodejového zboţí. 

Pozn. aby nedošlo ke zkreslení výpočtu, časové období, ve kterých jsou realizovány 

objemy prodejů, by mělo mít podobnou délku. V zásadě lze počítat s průměrným 

objemem prodeje na den, čímţ je zajištěna stejná délka časového úseku. 

Pro zjednodušení se za ∆𝑄 dosazuje následující vztah (více viz. Oblouková cenová 

elasticita poptávky, str. 21): 

 ∆𝑄 =
𝑄1 − 𝑄2

𝑄1 + 𝑄2
 (1.11)  

Obdobným způsobem lze naplánovat sníţení ceny pro účely získání 

velkoodběratelských dodávek. Ačkoliv marţe zde není hlavní faktor, prodejní cena 
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zboţí nemůţe být niţší, neţ cena nákupní. Ve výsledku musí dojít k porovnání nákupní 

a zjištěné prodejní ceny. Aţ doposud byly návrhy zaměřeny pouze na cenovou elasticitu 

poptávky, bez ohledu na výši příspěvku na úhradu. Zjištěná hodnota, resp. její změna 

představuje důsledky akční slevy na výši zisku. Součástí jiţ není jen hodnota cenové 

elasticity poptávky, ale také změna výše marţe produktu v důsledku akční slevy. 

Následující přehled ukazuje nedostatky současné strategie akčních slev.  

První sloupec Tabulky 37 obsahuje průměrné zvýšení/sníţení příspěvku na úhradu 

v důsledku akční slevy. Druhý sloupec vyjadřuje procentuální výskyt příznivého jevu 

slevové. Příznivý jev je kdyţ akční sleva vedla k navýšení průměrné denní hodnoty 

příspěvku na úhradu. 

Tabulka 37: Přehled průměrné výše efektů akční slevy (Zdroj: vlastní zpracování 

z dat Brněnka spol. s r.o., 2012) 

 Název skupiny 

produktů 

Průměrná výše 

celkového efektu
5
  

(Kč/den akční slevy) 

Relativní četnost výskytu 

příznivého efektu z akční 

slevy (%) 

1 Plátkové sýry 12,30 90,91 

2 Jogurty 6,52 90,00 

3 Tavené sýry 17,45 88,00  

4 Čokolády 23,08 85,71 

5 Papírové kapesníčky 5,32 84,62 

6 Slazené nápoje 27,73 83,33 

7 Čokoládové tyčinky 19,18 80,00 

8 Rostlinné tuky 3,77 65,00 

9 Tvrdý alkohol 11,38 53,85 

10 Piva 3,74 50,00 

11 Káva 1,77 50,00 

12 Pečivo - chleba -3,99 37,50 

13 Minerální voda -9,73 23,53 

14 Pečivo - rohlíky -13,78 22,22 

15 Párky -18,69 20,00 

16 Salámy -23,05 14,29% 

                                                 
5
 Celkový efekt je sloţen z přímého a nepřímého efektu akční slevy. Jde o důsledky zavedení, resp. 

ukončení akční slevy na výši příspěvku na úhradu. Více v kapitole Příspěvek na úhradu str. 36. 
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V době, kdy je konkurenceschopná cena stanovována trhem má management omezené 

prostředky s manipulací prodejní ceny, přestoţe výše marţe je v kompetenci podnikové 

strategie. Na základě údajů v Tabulce 37 lze rozdělit skupiny produktů do tří úrovní. 

První úroveň pokrývá výskyt příznivého efektu v rozmezí 0 aţ 40 %. Čím niţší je 

hodnota výskytu příznivého jevu, tím je vyšší šance, ţe příspěvek na úhradu bude 

sníţen v důsledku akční slevy. Do třetí úrovně lze dle výsledků zařadit pečivo, 

minerální vodu, párky a skupinu salámu. Výskyt příznivého jevu byl niţší neţ 40 % 

a průměrná výše celkového efektu akční slevy byla záporná. Např. u skupiny salámů 

nastal efekt zvýšení příspěvku na úhradu v 14,29 % akčních slev let minulých. 

Průměrná denní výše sníţení příspěvku na úhradu činila 23,05 Kč za jeden den v akční 

slevě a po jejím ukončení. V druhé úrovni je procento výskytu příznivých jevů vyšší od 

40 do 70 %. Ačkoliv pravděpodobnost výskytu příznivého jevu vzrostla, pohybuje se na 

hranici poloviční úspěšnosti. Nicméně v daném případě i přes poloviční 

pravděpodobnost výskytu příznivého jevu byla průměrná výše celkového efektu kladná, 

a tedy příznivá. Například příznivý efekt akční slevy tvrdého alkoholu nastal pouze 

v 53,25 % případů, průměrná denní hodnota příspěvku na úhradu tohoto zboţí v období 

před akční slevou, byla navýšena průměrně o 11,38 Kč za jeden den akční slevy a po ní. 

Výskyt příznivého efektu akční slevy v nejlepších případech přesáhl 70 %, tyto skupiny 

lze zařadit do první úrovně. Jmenovitě jde o skupiny produktů s identifikačním číslem 

1 aţ 7 uvedených v Tabulce 37. Pokud obchodník nesleduje jiné cíle, měla by hodnota 

celkového efektu být vyšší neţ nula, jinak se prodejce připravuje o část příspěvku na 

úhradu, kterou realizoval v období před akční slevou při normální ceně. 

 

Do jednoho vydání akčního letáku by nemělo být zařazeno vícero produktů jedné 

skupiny třetí úrovně (nejvíce sniţovala příspěvek na úhradu realizovaný před akční 

slevou). 

4.2 Příspěvek na úhradu – plánování akčních slev 

Z výše popsané situace má nyní společnost představu, která skupina produktu nejvíce 

sniţuje/zvyšuje příspěvek na úhradu zavedením akční slevy. Obchodník se můţe 

pomocí znalosti cenové elasticity poptávky a změny ve výši marţe pokusit plánovat 

příspěvek na úhradu z akční slevy.  
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Cílem je zjistit výši příspěvku na úhradu v období slevové akce, a krátkém období po ní. 

Obchodník zná nákupní cenu produktu, a sám určuje výši své marţe, čímţ určuje 

prodejní cenu. Pokud je prodejní cena stanovena jako 

 P = N 1 + M , (1.12)  

kde P – cena produktu, 

 N – nákupní cena produktu, 

 M – procentní přiráţka k nákupní ceně produktu, 

pak jde „pouze“ o vyjádření předpokládaného objemu prodeje v období slevy, coţ lze 

vyjádřit z obecného matematického předpisu elasticity  

 ∆𝑃 ∙ 𝐸 = ∆𝑄, (1.13)  

po dosazení do rovnice a vyjádření mnoţství Q2 je získán vztah 

 𝑄2 =
 1 −

𝑃1 − 𝑃2

𝑃1 + 𝑃2
∙ 𝐸 ∙ 𝑄1

1 +
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1 + 𝑃2
∙ 𝐸

, kde (1.14)  

P1 – normální cena, 

P2 – cena po změně (sníţení v důsledku akční slevy, zvýšení po jejím konci) 

E – cenová elasticita poptávky produktu, 

Q1 – průměrný denní objem prodejů při normální ceně. 

Q2 – průměrný denní objem prodejů po změně ceny. 

 

Pokud vzorec kvantifikující mnoţství v období slevové akce je roznásoben marţí, resp. 

nákupní cenou dojde ke kvantifikaci příspěvku na úhradu (PU) v období změny ceny. 

Ceteris-paribus, je výsledek tak přesný, jak přesně byla určena cenová elasticita 

poptávky zboţí. Přibliţná hodnota příspěvku na úhradu po změně ceny je vyjádřena 

jako 

 𝑃𝑈2 = 𝑁2 ∙ 𝑀2 ∙ 𝑄2. (1.15)  

Výše zmíněný přístup lze pouţít pro výpočet příspěvku na úhradu v období akční slevy 

i v krátkém období po jejím ukončení z hodnot cenové elasticity poptávky. Následně 

stačí zjistit rozdíly hodnot, přesněji přímý a nepřímý efekt z akční slevy. Na základě 
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znaménka jejich součtu lze následně říct, jaký efekt lze očekávat v důsledku akční slevy 

za aktuálních podmínek.  

 

Ovšem tento přístup má svá omezení. Cenová elasticita poptávky byla spočítána pro 

produkty na určité cenové hladině. Jak bylo řečeno v části fáze cenové elasticity 

poptávky, cenová elasticita poptávky produktu nemusí být konstantní a můţe docházet 

k její změně s ohledem na cenovou úroveň, a pro účely plánování musí být dodrţeny 

přibliţně stejné podmínky. 

 

Pokud má být systém akčních slev vylepšen, musí společnost monitorovat vývoj 

a změny hodnot po kaţdé akční slevě. Ve své podstatě jde o vytvoření znalostní báze. 

To můţe trvat delší období, nicméně pak společnost můţe mít systém tvorby akčních 

slev. Pokud má jít o systematickou úlohu, musí společnost eliminovat příčiny, jeţ vedou 

k vyřazení produktů, resp. jejich skupin z analyzovaného portfolia. Výčet příčin byl 

uveden v kapitole Sedmero diskvalifikačních kritérií na straně 30. Vyjma malého 

objemu prodeje lze ostatní příčiny redukovat. Společnost dokáţe zajistit, ţe období 

promoční ceny nebude přesahovat vymezené období, stejně tak dřívější nasazování 

promoční ceny je zcela v reţii společnosti. Nadměrná frekvence produktu v akční slevě 

můţe mít vliv na chování spotřebitele. Je tedy vhodnější produkty ve skupině střídat. 

Produkty, u kterých se cena zvýší a současně se zařadí do promočního letáku nelze 

analyzovat. Dochází ke střetu síly marketingové propagace a zvýšené ceny. Cena 

produktu před a po akční slevě by měla mít stabilní hodnotu po určitý, alespoň krátký 

časový úsek v minimální délce odpovídající délky slevy.  

 

Přestoţe akční sleva některých produktů, resp. skupin není spjata s kladným efektem, 

nemusí být zcela vhodné absolutní vyloučení z portfolia akčních slev. Některé produkty, 

totiţ mohou být tahouny, které sice nemají přímý kladný efekt, nicméně zvýšený objem 

prodejů můţe být spjat s vyšší návštěvností prodejen. Tyto produkty mohou přitáhnout 

spotřebitele do prodejny, a pak uţ jen záleţí na šikovnosti prodejce, zdali dokáţe vyuţít 

zvýšené návštěvnosti prodejem dalšího doplňkového zboţí. Zařazení produktu do akční 

slevy tak záleţí na obchodníkovi a cíli, který sleduje. Obecně nelze doporučit zařazovat 

více produktů jedné skupiny do akčního letáku jednoho období, jelikoţ dochází 
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k sniţování efektu akční slevy produktů vzájemným působením. Pokud jsou produkty 

v jednom akčním letáku více diferencované, spotřebitel je nevnímá jako blízké 

substituty, pak nedochází k vzájemnému ovlivňování. Toto obecné doporučení by mělo 

být striktněji uplatňováno u skupin produktů, které byly označeny jako méně vhodné 

pro účely akčních slev. 

 

Sloţení promočního letáku závisí především na vůli vedení maloobchodního řetězce. 

Analýzou cenové citlivosti poptávky jednotlivých komodit byly určeny skupiny 

produktů, které je vhodnější zařadit do slevové akce, a které méně v souvislosti 

s definovanými cíly akční slevy. Aplikací výsledků lze doporučit některé prvky, které 

by měly být dodrţovány v rámci tvorby akčních slev. Vícero druhů podobných výrobků 

v jedné akční slevě vede k sníţení reakce spotřebitele na akční slevu, neţ kdyby v akční 

slevě byl výrobek svého druhu jediný. Pakliţe má dojít k promoční slevě salámů, jejichţ 

elasticita je na niţší úrovni, je vhodné, aby v letáku nebyly blízké substituty této 

skupiny, případně jen v omezeném mnoţství. V akční slevě by měly být primárně 

zastoupeny produkty s vyšší cenovou elasticitou a ty, které přinášely vyšší příspěvek na 

úhradu. Jelikoţ výše vybrané skupiny ani zdaleka nepokrývají dostupnou základní 

produktovou škálu výrobku, kaţdý leták by měl obsahovat také několik nových 

produktů, které budou následně analyzovány cenovou elasticitou poptávky. 

Shromaţďováním dat nově přibývajících produktů dojde s postupem času na rozšíření 

znalostí přes celou škálu dostupných výrobků a ty se stanou základem pro rozhodování 

o slevových akcích v budoucnu. 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala analýzou cenové citlivosti vybraných skupin výrobků 

v akčních slevách a jejím dalším vyuţití v procesu plánování slevových akcí, za účelem 

zvýšení jejich účinků. Výsledky ukazují, ţe produkty uspokojující základní lidské 

potřeby mají niţší hodnotu cenové elasticity poptávky. Spotřebitelova reakce na akční 

slevu těchto produktů sice zvyšuje trţby, ale podstatně méně neţ jiné skupiny výrobků. 

Navíc akční sleva produktů s niţší hodnotou cenové elasticity poptávky vedla k sníţení 

příspěvku na úhradu z tohoto výrobku, ve srovnání s příspěvkem na úhradu 

realizovaným v období před slevovou akcí. 

 

Dalším zajímavým jevem byla velmi vysoká cenová elasticita poptávky tavených, resp. 

plátkových sýrů. Průměrné hodnoty v akční slevě i po jejím konci byly totoţné. 

Spotřebitel si na produkt v akční slevě nenavykl ani krátkodobě. Některé skupiny 

produktů měly jiné hodnoty vyvíjející se jedním, případně druhým směrem. Tento jev 

indikuje moţné předzásobení, případně dočasnou zvýšenou míru závislosti na produktu 

po ukončení akční slevy. 

 

Jak bylo zmíněno v návrhové části, aplikace výsledků závisí na cíli, který obchodník 

akční slevou sleduje. Cíle byly podrobněji definovány v analytické části. Jedná se 

především o výprodej, navýšení objemu prodejů, potaţmo trţeb a zvýšení příspěvku na 

úhradu, nebo naučení zákazníka kupovat konkrétní produkt. Interpretace výsledků je tak 

závislá na zvoleném cíli. Dle zvoleného cíle se pracuje s částí, nebo s úplnými výsledky 

analýzy. Vypočítaná průměrná hodnota, byla zejména při jejich vyšších hodnotách 

zatíţena vyšší směrodatnou odchylkou a rozptylem hodnot od jejího průměru. Takovéto 

skupiny při dostatku dat by bylo vhodné rozpracovat na úroveň jednotlivých produktů, 

ačkoliv ani to v některých případech nemusí pomoci. 

 

Cíle diplomové práce byly naplněny a pomocí dosaţených výsledků je moţné vytvářet 

slevové akce skupin výrobků ze znalosti jejich cenové elasticity poptávky. Výsledky 

poskytují obchodníkovi základní rámec v procesu rozhodování o akčních slevách. 

Pokud má být dosaţeno kvalitních výsledků, je nezbytné rozšiřovat skupiny produktů 

a vyhodnocovat slevové akce v budoucnu. 
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ED v akční slevě: 

𝐸𝐷 =

𝑄1 − 𝑄2

𝑄1 + 𝑄2

𝑃1 − 𝑃2

𝑃1 + 𝑃2

=

8 − 10,71
8 + 10,71

16,5 − 12,9
16,5 + 12,9

= 1,18 

ED po akční slevě: 

𝐸𝐷 =

𝑄1 − 𝑄2

𝑄1 + 𝑄2

𝑃1 − 𝑃2

𝑃1 + 𝑃2

=

10,71 − 8,25
10,71 + 8,25
12,9 − 16,5
12,9 + 16,5

= 1,06 

Směrodatná odchylka: 

- v akční slevě 

𝑠 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
=  

6,05

8 − 1
= 0,93 

- po akční slevě 

𝑠 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
=  

3,15

8 − 1
= 0,67 

Příspěvek na úhradu 

- před akční slevou 

𝑃Ú1 =
𝑃1

𝑀1 + 1
𝑀1𝑄1 = 

=
16,5

0,282 + 1
0,282 ∙ 8 = 29,04 

- během akční slevy 

𝑃Ú2 =
𝑃2

𝑀2 + 1
𝑀2𝑄2 = 

=
12,9

0,114 + 1
0,114 ∙ 10,71 = 14,11 

- po akční slevě 

𝑃Ú3 =
𝑃3

𝑀3 + 1
𝑀3𝑄3 = 

=
16,5

0,282 + 1
0,282 ∙ 8,25 = 29,95 

𝑃ří𝑚ý 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑃𝑈2 − 𝑃𝑈1 = −14,93 

𝑁𝑒𝑝ří𝑚ý 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑃𝑈3 − 𝑃𝑈1 = 0,91 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑃𝐸 + 𝑁𝐸 = −14,02

1) Pečivo – chleba (Zdroj: Brněnka 

spol. s r.o., 2012) 

Akční 

období 
Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k nákupní 

ceně (%) 

 
8,00 16,5 28,2 

akce 10,71 12,9 11,4 

 
8,25 16,5 28,2 

 
2,13 19,5 28,5 

akce 6,23 14,9 15,8 

 
4,71 19,5 28,5 

 
4,00 19,9 31,1 

akce 5,07 14,9 15,8 

 
4,21 19,9 31,1 

 
3,33 19,9 31,1 

akce 6,62 14,9 13,8 

 
4,94 19,9 31,1 

 
2,94 34,9 29,5 

akce 7,23 22,9 15,7 

 
4,00 29,9 35,9 

 
2,47 19,9 30,2 

akce 3,86 15,9 14,7 

 
3,11 19,9 30,2 

 
3,40 32,9 30,0 

akce 6,36 25,9 14,2 

 
3,38 32,9 30,0 

 
16,00 23,9 29,4 

akce 20,64 18,9 14,3 

 
15,87 23,9 29,4 



 

 

 

2) Pečivo – rohlíky (Zdroj: Brněnka 

spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
45,23 3,9 41,8 

akce 88,58 2,9 22,1 

 
63,15 3,9 47,7 

 
65,95 3,9 47,7 

akce 93,00 2,9 22,1 

 
60,19 3,9 47,7 

 
58,18 3,9 47,7 

akce 87,60 2,9 22,1 

 
69,23 3,9 47,7 

 
41,75 3,9 47,7 

akce 68,93 2,9 22,1 

 
51,85 3,9 47,7 

 
62,05 3,9 47,7 

akce 91,21 2,9 22,1 

 
67,50 3,9 47,7 

 
64,05 3,9 47,7 

akce 83,60 2,9 22,1 

 
63,50 3,9 47,7 

 
65,00 3,9 47,7 

akce 82,29 2,9 22,6 

 
61,31 3,9 47,7 

 
51,44 3,9 41,8 

akce 78,29 2,9 5,5 

 
53,82 4,9 78,2 

 
46,12 3,9 36,8 

akce 57,21 2,9 18,3 

 
56,86 3,9 36,8 

    

 
56,86 3,9 36,8 

akce 101,55 2,9 13,1 

 
81,75 3,9 52,0 

 
25,47 3,9 31,6 

akce 30,25 2,9 28,5 

 
23,95 3,9 31,6 

  



 

 

 

3) Káva (Zdroj: Brněnka spol. s r.o., 

2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k nákupní 

ceně (%) 

 
0,48 46,9 44,5 

akce 1,50 33,9 17,4 

 
0,52 46,9 62,4 

 
0,40 46,9 62,4 

akce 2,67 33,9 17,4 

 
1,82 41,5 43,8 

 
0,83 39,9 38,3 

akce 2,39 33,9 18,0 

 
1,36 39,9 38,9 

 
1,79 39,9 36,9 

akce 4,83 29,9 10,6 

 
2,13 39,9 36,9 

 
1,82 39,9 36,9 

akce 3,16 33,9 18,0 

 
1,33 39,9 37,3 

 
0,71 39,9 37,3 

akce 1,61 35,9 15,6 

 
0,92 39,9 27,4 

 
0,77 39,9 27,4 

akce 1,10 35,9 15,6 

 
0,91 39,9 11,5 

 
0,50 49,9 36,3 

akce 1,83 39,9 10,6 

 
0,45 49,9 38,3 

 
11,29 29,9 17,0 

akce 15,27 27,9 9,1 

 
11,42 29,9 17,0 

 
0,44 58,9 55,3 

akce 4,82 43,9 15,7 

 
0,75 61,9 60,7 

 

  



 

 

 

4) Čokoládové tyčinky (Zdroj: 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
5,60 10,9 47,5 

akce 20,43 7,5 1,5 

 
8,55 10,5 63,4 

 
8,90 10,9 30,4 

akce 22,79 7,5 16,6 

 
8,79 10,5 25,6 

 
6,94 9,9 46,6 

akce 25,41 5,9 6,0 

 
2,33 9,9 46,6 

 
2,45 11,9 42,3 

akce 22,06 7,9 22,8 

 
10,15 11,9 42,3 

 
1,33 11,9 42,5 

akce 23,28 7,9 22,8 

 
7,18 11,9 42,5 

 
2,28 9 60,4 

akce 40,33 4,9 6,8 

 
2,61 9 96,2 

 
4,22 9,9 45,2 

akce 30,50 7,5 20,3 

 
8,00 9,9 32,4 

 
7,50 9,9 58,7 

akce 37,00 7,5 20,3 

 
12,05 9,9 58,7 

 
6,74 9,9 32,4 

akce 14,68 8,5 14,1 

 
10,16 9,9 32,9 

 
3,80 11,9 59,8 

akce 13,39 8,5 14,1 

 
9,33 9,9 32,9 

 
0,71 9,9 51,3 

akce 14,37 7,5 14,6 

 
5,31 9,9 51,3 

 
3,22 10,9 46,4 

akce 29,37 7,9 20,1 

 
8,21 10,9 65,7 

 
3,29 10,9 46,4 

akce 25,05 7,9 20,1 

 
9,33 10,9 65,7 

 
2,00 9,9 51,3 

akce 20,89 6,9 15,9 

 
3,47 9,9 66,4 

 
4,69 11,9 53,7 

akce 24,50 8,9 15,0 

 
9,69 11,9 53,7 

 

  



 

 

 

5) Čokoláda (Zdroj: Brněnka spol. 

s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
1,44 27,9 23,8 

akce 12,13 17,9 25,9 

 
7,10 20,9 47,1 

 
10,35 19,9 30,2 

akce 19,35 17,9 24,5 

 
3,00 21,9 52,3 

 
3,63 21,9 19,1 

akce 10,83 18,9 12,4 

 
2,08 24,9 44,6 

 
1,55 32,9 44,7 

akce 10,00 20,9 11,0 

 
1,91 29,9 58,9 

 
0,76 26,9 42,9 

akce 12,26 18,9 11,6 

 
2,59 29,9 76,5 

 
2,05 29,9 76,5 

akce 19,44 18,9 13,0 

 
3,32 29,9 78,8 

 
1,61 29,9 68,6 

akce 11,27 19,9 17,3 

 
1,37 29,9 73,5 

 

  



 

 

 

6) Rostlinné tuky (Zdroj: Brněnka 

spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
3,37 31,9 31,2 

akce 5,31 26,9 15,4 

 
3,00 31,9 31,6 

 
2,24 40,9 28,9 

akce 4,44 33,9 11,5 

 
2,40 39,9 34,2 

 
2,52 31,9 31,6 

akce 7,18 24,9 15,1 

 
2,00 29 60,3 

 
2,05 40,9 28,9 

akce 3,88 33,9 11,4 

 
1,56 40,9 34,4 

 
2,93 25,9 43,1 

akce 6,17 21,9 21,0 

 
2,71 31,9 31,6 

 
1,00 39,9 35,4 

akce 5,12 31,9 8,2 

 
1,94 39,9 30,0 

 
1,56 39,9 30,0 

akce 2,89 33,9 14,6 

 
1,55 39,9 34,8 

 
1,79 39,9 34,8 

akce 6,06 33,9 14,6 

 
2,00 39,9 33,0 

 
3,33 29,9 38,3 

akce 7,50 24,9 15,1 

 
2,75 29,9 38,3 

 

 
2,75 29,9 41,4 

akce 6,65 23,9 13,0 

 
5,26 27,9 32,0 

 
2,25 38,9 29,6 

akce 4,37 32,9 10,7 

 
3,10 38,9 29,6 

 
2,23 32,9 28,1 

akce 4,72 26,9 16,2 

 
1,91 32,9 28,1 

 
0,94 43,9 36,9 

akce 5,44 36,9 15,1 

 
1,56 43,9 36,9 

 
2,29 32,9 28,1 

akce 5,28 27,9 13,5 

 
2,37 32,9 34,5 

 
1,00 42,9 20,3 

akce 2,72 38,9 12,5 

 
1,15 42,9 24,1 

 
2,05 35,9 30,3 

akce 8,39 28,9 17,6 

 
2,73 35,9 46,1 

 
1,29 45,9 28,7 

akce 5,00 38,9 12,5 

 
1,17 45,9 32,8 

 
2,46 35,9 30,3 

akce 5,11 27,9 14,0 

 
3,21 35,9 46,7 

 
1,64 46,9 29,7 

akce 4,28 38,9 13,5 

 
1,42 46,9 36,9 

 
1,26 35,9 39,1 

akce 5,43 26,9 11,5 

 
1,55 35,9 48,8 



 

 

 

7) Tavený sýr (Zdroj: Brněnka spol. 

s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
1,00 30,9 31,8 

akce 12,94 24,9 9,4 

 
3,67 27,9 22,5 

 
1,05 29,9 37,8 

akce 4,00 24,9 14,7 

 
0,58 29,9 37,8 

 
0,89 30,9 31,8 

akce 8,39 24,9 9,4 

 
1,67 29,9 31,3 

 
0,58 29,9 37,8 

akce 2,50 24,9 14,7 

 
0,91 29,9 37,8 

 
3,79 25,9 27,3 

akce 4,61 23,9 17,4 

 
0,67 31,9 56,8 

 
1,14 29,9 31,3 

akce 17,76 19,9 15,1 

 
1,75 25,9 38,6 

 
0,65 29,9 37,8 

akce 4,06 24,9 14,7 

 
0,90 29,9 37,8 

 
1,67 28,9 29,7 

akce 14,82 23,9 15,3 

 
1,64 28,9 32,2 

 
1,89 31,9 53,9 

akce 7,93 23,9 15,3 

 
1,04 31,9 53,9 

 
1,57 31,9 31,9 

akce 7,20 25,9 15,0 

 
4,06 31,9 31,9 

 
3,67 31,9 31,9 

akce 14,76 23,9 15,0 

 
1,55 31,9 53,4 

 
1,00 33,9 30,9 

akce 9,55 23,9 15,0 

 
1,57 29,9 43,9 

 
5,44 25,9 10,5 

akce 8,50 24,9 19,8 

 
1,11 29,9 43,8 

 
1,10 27,9 28,6 

akce 12,00 22,9 10,1 

 
1,26 27,9 39,0 

 
0,93 29,9 37,3 

akce 7,00 24,9 15,4 

 
2,21 27,9 28,1 

 
1,33 27,9 28,6 

akce 21,44 22,9 10,1 

 
1,75 28,9 44,0 

 
0,91 28,9 37,0 

akce 9,60 22,9 13,5 

 
2,90 28,9 37,0 



 

 

 

8) Plátkový sýr (Zdroj: Brněnka 

spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
1,72 22,5 37,1 

akce 6,38 18,9 15,2 

 
1,38 22,9 39,5 

 
2,06 19,9 31,0 

akce 6,83 17,9 17,8 

 
2,11 19,9 31,0 

 
1,38 22,9 39,5 

akce 7,18 18,9 15,2 

 
1,71 21,5 31,0 

 
2,15 19,9 31,0 

akce 6,06 17,9 17,8 

 
1,83 21,9 44,2 

 
1,59 21,5 31,0 

akce 6,56 18,9 15,2 

 
1,60 21,5 31,0 

 
1,63 21,0 38,2 

akce 4,78 17,9 17,8 

 
1,00 21,0 38,2 

 
1,50 22,9 31,5 

akce 5,00 18,9 15,2 

 
2,50 21,9 32,3 

 
1,23 23,9 40,2 

akce 9,39 17,9 17,8 

 
2,61 23,9 57,3 

 

 

 
1,14 22,9 31,5 

akce 7,47 18,9 15,2 

 
0,96 21,9 33,4 

 
0,86 23,9 57,3 

akce 10,82 18,9 17,8 

 
1,85 23,9 48,9 

 
1,56 21,9 45,4 

akce 16,57 16,9 14,1 

 
1,86 21,9 56,6 

 

  



 

 

 

9) Jogurty (Zdroj: Brněnka spol. 

s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
6,53 9,9 31,2 

akce 14,33 7,5 15,6 

 
6,40 8,9 35,1 

 
2,00 6,9 39,1 

akce 12,39 4,9 12,5 

 
1,05 6,9 39,1 

 
5,84 8,9 35,1 

akce 18,88 6,9 12,8 

 
12,88 7,9 29,2 

 
10,00 7,9 11,0 

akce 21,84 6,9 12,8 

 
10,00 7,9 29,2 

 
12,15 8,5 27,3 

akce 19,75 7,9 18,3 

 
12,59 8,9 32,0 

 
2,43 6,9 36,4 

akce 22,33 4,9 8,1 

 
3,20 6,5 43,4 

 
12,69 7,9 25,1 

akce 37,63 6,5 12,3 

 
7,75 8,5 33,5 

 
2,39 6,9 36,4 

akce 10,71 4,9 8,1 

 
1,11 9,9 95,7 

 
4,15 9,9 32,2 

akce 16,28 7,9 18,3 

 
8,39 8,5 27,3 

 
1,48 12,9 30,5 

akce 15,35 8,9 8,9 

 
2,36 12,9 57,8 

 
1,00 14,9 35,2 

akce 18,32 8,9 9,3 

 
0,84 14,9 83,1 

 

  



 

 

 

10) Salám (Zdroj: Brněnka spol. 

s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
2,93 77,0 52,2 

akce 3,90 59,9 18,4 

 
2,08 79,9 68,9 

 
1,46 79,0 96,8 

akce 2,43 59,9 15,9 

 
1,74 88,0 48,1 

 
0,88 69,0 36,4 

akce 1,80 59,9 18,4 

 
0,76 89,0 49,8 

 
0,95 99,0 66,7 

akce 3,18 59,9 18,4 

 
0,84 99,0 66,7 

 
0,96 88,0 48,1 

akce 2,50 59,9 18,4 

 
1,22 88,0 48,1 

 
1,22 69,0 70,7 

akce 1,63 59,9 23,8 

 
0,98 89,0 49,8 

 
1,14 89,0 123,7 

akce 2,65 59,9 19,4 

 
0,99 92,0 49,4 

 
0,93 92,0 49,4 

akce 2,44 59,9 19,4 

 
0,98 92,0 49,4 

 

  



 

 

 

11) Párky (Zdroj: Brněnka spol. 

s r.o., 2012) 

Pozn. 

Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
1,74 128,0 45,5 

akce 3,58 79,9 17,2 

 
2,24 115,0 47,2 

 
0,84 129,0 46,6 

akce 2,94 79,9 17,2 

 
0,98 129,0 46,6 

 
1,07 119,0 74,5 

akce 2,58 79,9 17,2 

 
1,25 119,0 52,4 

 
1,32 119,0 52,4 

akce 3,02 79,9 17,2 

 
1,37 119,0 52,4 

 
1,29 99,0 45,2 

akce 3,08 79,9 17,2 

 
0,55 115,0 47,2 

 
1,06 129,0 80,4 

akce 4,34 79,9 17,2 

 
1,46 129,0 65,2 

 
1,68 119,0 74,5 

akce 3,10 79,9 17,2 

 
1,96 119,0 74,5 

 
1,42 119,0 74,5 

akce 3,28 79,9 17,2 

 
1,76 119,0 52,4 

 
1,64 119,0 52,4 

akce 4,53 79,9 15,3 

 
1,97 119,0 52,4 

 
2,14 120,0 61,9 

akce 4,54 79,9 14,9 

 
1,78 120,0 48,3 

 

  



 

 

 

12) Minerální voda (Zdroj: Brněnka 

spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
4,67 13,9 60,0 

akce 11,64 9,9 14,6 

 
8,00 11,9 38,7 

 
7,70 16,9 45,6 

akce 12,33 10,9 13,9 

 
6,44 14,9 55,7 

 
9,06 11,9 38,7 

akce 13,44 9,9 16,9 

 
5,25 11,9 37,8 

 
6,09 16,9 45,6 

akce 13,94 10,9 10,1 

 
7,06 15,9 60,6 

 
7,07 11,9 33,6 

akce 15,59 9,9 11,1 

 
5,50 12,9 44,8 

 
3,60 16,9 49,5 

akce 8,53 9,9 11,1 

 
2,19 16,9 89,7 

 
3,10 12,9 48,4 

akce 5,93 9,9 13,9 

 
3,09 12,9 48,4 

 
4,64 16,9 49,5 

akce 9,77 9,9 11,9 

 
2,64 13,9 46,4 

 
5,44 15,9 48,9 

akce 15,15 11,9 11,4 

 
7,58 15,9 48,9 

 
2,78 14,9 48,9 

akce 5,67 11,5 14,9 

 
2,86 14,9 45,7 

 
2,89 14,9 45,7 

akce 11,44 8,9 13,5 

 
3,60 14,9 90,0 

 
3,39 15,9 46,7 

akce 4,88 12,5 15,4 

 
1,95 15,9 46,7 

 
2,61 15,9 46,7 

akce 7,00 12,5 15,4 

 
3,33 15,9 47,2 

 
7,86 18,9 45,6 

akce 13,56 13,9 9,3 

 
3,83 20,9 64,3 

 
2,29 17,9 24,3 

akce 7,43 12,9 11,4 

 
2,95 17,9 54,6 

 
4,39 20,9 65,4 

akce 13,40 13,9 10,0 

 
5,53 18,9 49,6 

 
2,59 17,9 54,6 

akce 8,71 12,9 12,2 

 
1,76 16,9 47,0 

 

  



 

 

 

13) Slazená voda (Zdroj: Brněnka 

spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
4,57 29,9 32,6 

akce 8,33 25,9 14,9 

 
2,50 39,9 76,9 

 
0,51 41,9 42,0 

akce 2,40 26,9 17,4 

 
0,75 41,9 82,9 

 
4,95 41,9 73,3 

akce 18,21 26,9 17,4 

 
2,53 41,9 82,9 

 
2,05 41,9 82,9 

akce 11,53 28,9 26,1 

 
2,42 41,9 82,8 

 
6,11 34,9 40,3 

akce 15,50 28,9 26,1 

 
7,50 34,9 52,3 

 
1,41 34,9 52,2 

akce 5,79 26,9 17,3 

 
1,47 34,9 52,2 

 
3,50 35,9 60,4 

akce 17,93 24,9 14,3 

 
3,04 35,9 64,8 

 
0,36 39,9 46,0 

akce 3,35 24,9 19,5 

 
0,60 29,9 42,1 

 
2,00 39,9 35,2 

akce 19,94 24,9 19,5 

 
12,29 29,9 43,5 

 
3,35 34,9 67,9 

akce 10,00 25,9 24,8 

 
6,00 34,9 68,1 

 
2,65 34,9 61,8 

akce 18,44 25,9 20,1 

 
11,43 29,9 33,7 

 
10,18 39,9 60,6 

akce 23,71 29,9 23,6 

 
14,92 34,9 44,3 

 
0,56 36,9 65,1 

akce 1,35 29,9 23,6 

 
0,48 43,9 81,5 

 

  



 

 

 

14) Pivo (Zdroj: Brněnka spol. s r.o., 

2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
42,24 9,9 14,0 

akce 71,58 7,9 15,5 

 
27,62 9,9 14,0 

 
3,89 19,9 48,6 

akce 15,94 13,9 10,3 

 
3,44 19,9 48,6 

 
32,94 9,9 14,3 

akce 50,07 8,9 18,3 

 
18,50 11,9 20,2 

 
4,56 12,9 36,1 

akce 15,07 9,9 18,7 

 
5,43 12,9 36,1 

 
10,65 11,9 37,3 

akce 22,92 8,9 18,3 

 
6,37 11,9 37,3 

 
9,61 11,9 37,3 

akce 43,21 8,9 18,3 

 
16,83 11,9 37,3 

 
3,15 12,9 36,1 

akce 7,31 9,9 15,7 

 
3,00 12,9 36,1 

 
2,43 13,9 46,6 

akce 10,86 9,9 4,4 

 
1,94 13,9 46,6 

 

  



 

 

 

15) Tvrdý alkohol (Zdroj: Brněnka 

spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
2,25 142 42,2 

akce 2,94 109,9 10,0 

 
1,65 142 42,2 

 
0,82 145 42,1 

akce 3,13 109,9 10,0 

 
0,90 145 45,5 

 
1,06 142 42,2 

akce 2,94 109,9 10,0 

 
0,85 142 42,2 

 
0,69 145 42,1 

akce 2,18 99,9 5,8 

 
0,95 147 44,0 

 
0,86 145 42,1 

akce 2,88 99,9 5,8 

 
0,70 145 42,1 

 
1,07 145 42,1 

akce 8,68 99,9 9,3 

 
6,82 119,9 31,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
1,43 129,9 39,5 

akce 10,84 99,9 9,3 

 
4,94 119,9 29,6 

 
0,58 153 42,9 

akce 2,18 119,9 14,5 

 
1,11 153 42,9 

 
0,47 151,9 50,6 

akce 2,22 119,9 23,6 

 
1,00 151,9 41,9 

 
0,65 153 42,9 

akce 2,00 119,9 14,4 

 
0,75 153 42,9 

 
0,86 153 42,9 

akce 3,44 119,9 18,3 

 
1,00 153 42,9 

 
0,44 151,9 41,9 

akce 0,71 119,9 12,2 

 
0,36 151,9 42,2 

 
0,69 153 41,5 

akce 2,56 119,9 10,9 

 
0,62 153 41,5 

   



 

 

 

16) Papírové kapesníčky (Zdroj: 

Brněnka spol. s r.o., 2012) 

Pozn. Průměrný 

denní 

prodej 

Prodejní 

cena 

(Kč) 

Přiráţka 

k 

nákupní 

ceně (%) 

 
3,05 23,9 18,6 

akce 8,79 19,9 19,7 

 
2,00 28,9 43,4 

 
1,29 28,9 43,4 

akce 6,36 19,9 19,7 

 
1,33 28,9 43,4 

 
2,13 19,5 46,4 

akce 6,15 14,9 22,0 

 
2,29 19,5 46,4 

 
0,49 28,9 43,4 

akce 1,29 22,9 15,7 

 
1,02 28,9 43,4 

 
1,82 19,9 53,5 

akce 6,65 14,9 26,3 

 
2,12 19,9 53,5 

 
0,43 22,9 50,5 

akce 3,38 15,9 13,5 

 
0,44 22,9 63,5 

 
0,45 29,9 49,2 

akce 1,27 21,9 19,8 

 
0,55 29,9 49,2 

 
0,56 22,9 63,5 

akce 1,78 16,9 20,7 

 
0,72 20,9 49,2 

 
3,31 19,9 59,5 

akce 6,60 14,9 25,9 

 
1,05 19,9 59,5 

 
1,28 29,9 73,0 

akce 4,13 20,9 20,9 

 
1,32 29,9 73,0 

 
1,11 19,9 69,2 

akce 4,69 14,9 31,0 

 
2,62 16,9 43,7 

 
3,00 16,9 35,4 

akce 8,06 13,9 22,2 

 
4,00 16,9 35,4 

 
0,41 20,9 49,2 

akce 4,14 14,9 14,8 

 
0,44 20,9 47,2 

 


