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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu ve vybrané 

společnosti. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy marketingu, 

marketingového mixu a marketingové analýzy a výzkumu. Analytická část je zaměřena 

na zjištění aktuálního stavu marketingového mixu ve společnosti. Na základě výsledků 

analytické části jsou formulovány návrhy, které by měly přispět k vyřešení aktuálních 

témat, se kterými se zkoumaná společnost potýká. 

 

 

ABSTRACT 

In this diploma thesis a marketing mix of the chosen Company is analyzed. Theoretical 

part of the thesis focuses on the explanation of the basic terms such as marketing, 

marketing mix, marketing analysis and research in marketing. The goal of the analytical 

part is finding the current state of the marketing mix in the Company. Based on the 

results of analytical part the proposals are formulated. They should improve the current 

state of the Company and help it to solve the issues it is currently dealing with. 
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ÚVOD 

Společnosti v současnosti čelí mnoha výzvám. Musí se vypořádat s rychle se měnícím 

trţním prostředím, globalizací, ale i technologickým pokrokem a zvyšující se 

vyjednávací silou zákazníků. Tlak na úroveň poskytovaných sluţeb na konkurenčních 

trzích je vysoký, zákazníci si snadno mohou zvolit nového dodavatele v případě 

nespokojenosti. Společnosti musí rychle reagovat na měnící se podmínky, neustále 

zlepšovat své procesy a nabízené sluţby. Způsob, jakým se společnost s jednotlivými 

výzvami vypořádá, tak určuje její úspěšnost na trzích. 

 

Spolu se změnami na trzích se mění i úloha marketingu, která je naprosto zásadní 

pro úspěch společností a jejich konkurenceschopnost. Správně sestavený a aplikovaný 

marketingový mix je nástrojem, který slouţí k uspokojení potřeb zákazníků. Je nutné, 

aby jeho jednotlivé části byly vzájemně vyváţené, neboť jeden neodpovídající nástroj 

marketingového mixu dokáţe zničit efekt celého mixu. Marketingový mix je 

komplexním nástrojem.  

 

V oblasti marketingu je důleţitá komunikace. Komunikace jak uvnitř společnosti, 

která se promítá do fungování interních procesů a kvality nabízené sluţby, 

tak i komunikace zaměřená vně společnosti na stávající a potenciální zákazníky. 

Způsob, jakým komunikace s nimi probíhá, rozhoduje o jejich spokojenosti a také 

o tom, zda nabízených sluţeb vyuţijí i v budoucnu. Cílem společností by mělo být 

budovat pomocí komunikace dlouhodobé vztahy se zákazníky.  

 

Správně vyváţený marketingový mix pomáhá společnostem uspokojit potřeby 

zákazníků, poskytovat kvalitní sluţbu a navázat s nimi dlouhodobé vztahy.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je na základě teoretických východisek 

a provedených analýz současného stavu a problémů navrhnout změnu marketingového 

mixu vedoucí ke zlepšení poskytovaných sluţeb a udrţení stávajících zákazníků 

a získání nových. 

 

Dosaţení dílčích cílů zajišťuje dosaţení cíle hlavního. Mezi dílčí cíle této diplomové 

práce je zařazeno: 

 definování teoretických východisek práce v oblasti marketingového mixu; 

 provedení a vyhodnocení zvolených analýz; 

 návrh ročního marketingového plánu. 

 

Metody a postupy zpracování diplomové práce 

První kapitola bude zaměřena na teoretická východiska práce, pro jejichţ zpracování 

bude vyuţito odborné literatury. Vyuţitá literatura a zdroje budou uvedeny v seznamu 

pouţité literatury na konci práce. Vymezeny budou základní pojmy z oblasti 

marketingu, marketingového mixu, marketingových analýz a výzkumu.  

 

Pro zpracování druhé kapitoly budou vyuţity poznatky z oblasti teorie. Tato kapitola 

bude věnována představení společnosti, její historie a současnosti. Dále bude 

zpracována analýza současného marketingového mixu a provedena Porterova analýza 

pěti hybných sil a také PESTEL analýza. Dále bude provedeno srovnání společnosti 

a její nabídky cen a sluţeb s konkurencí. Po celkovém vyhodnocení jednotlivých analýz 

bude moţné definovat hlavní problémy, se kterými se společnost potýká.  

 

Třetí kapitola bude zaměřena na předloţení takových návrhů řešení, které povedou 

ke zlepšení marketingového mixu společnosti. Z jednotlivých návrhů řešení bude 

sestaven roční marketingový plán. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola vychází z poznatků odborné literatury a je zaměřena na vymezení 

základních pojmů a jejich problematiku jako jsou marketing, marketingový mix, 

marketingová komunikace a marketingový výzkum. Znalosti uvedené v teoretické části 

budou dále vyuţity pro zpracování dalších částí diplomové práce 

1.1 Marketing 

Jednotná definice marketingu by se hledala velmi obtíţně, neboť marketing se 

neustále vyvíjí. Definice marketingu souvisí totiţ s jeho chápáním a rozvojem 

v průběhu času. Není tak pouhou exaktní disciplínou s přesně definovanými pravidly 

a postupy. Uvedeno je proto několik různých definic marketingu: 

„Cílem marketingu je prostřednictvím směny uspokojovat potřeby, přání 

a poptávku zákazníků, vytvořit pro zákazníky hodnoty a tím zabezpečit splnění 

stanovených cílů firmy (1, str. 51). 

 

„Marketing znamená vidět svět očima zákazníka (1, str. 27).“ 

 

„Marketingem je každý kontakt, který má vaše společnost s kýmkoliv ve vnějším 

světě (2, str. 5).“ 

 

„Základním posláním marketingu je vytvářet odlišnost nabídky firmy od nabídky 

konkurentů v dimenzích, které jsou podstatné pro zákazníka. Pro vytváření diferenciace 

používají marketéři segmentaci, targeting a positioning (3, str. 16).“ 

 

„Marketing je organizační funkcí a řadou procesů pro vytváření, komunikování 

a poskytování hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky způsoby, 

které přinášejí prospěch organizaci i všem zainteresovaným stranám. Marketing 

management je uměním a vědou zvolit cílové trhy a získat, udržet a rozvíjet zákazníky 

prostřednictvím vytváření, poskytování a komunikování nejvyšší hodnoty pro zákazníky 

(4, str. 59).“ 
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Historický vývoj marketingu je moţné definovat v tzv. podnikatelských 

koncepcích, které se zabývají vztahy mezi podnikatelskými subjekty, okolním 

prostředím, trţními vztahy a také vztahy se zákazníky (5). 

 

Výrobní koncepce – je koncepcí nejstarší, zaloţená na předpokladu, 

ţe spotřebitelé chtějí levné a široce dostupné sluţby. Jejich mnoţství je vyráběno pouze 

odhadem. Nedostatek nabídky a vyšší poptávka je poté dorovnána vyšší cenou výrobku. 

Uplatnění této koncepce je moţné, pokud poptávka převyšuje nabídku a společnost chce 

navýšit výrobu, či v situaci, kdyţ je nutné zvýšit efektivitu výroby pomocí sníţení 

výrobních nákladů. K tomu slouţí technologický rozvoj – inovace – a modernizace 

či klasické sniţování nákladů. Klade důraz na efektivitu výroby. Tato koncepce byla 

typická pro společnost Ford. V současnosti nachází vyuţití na rozvíjejících se trzích, 

např. v Indii a Číně, kde jsou masy spotřebitelů. Ty ovšem stále mají nízkou kupní sílu 

a tak se společnosti zaměřují na nízké náklady a dostupnost zboţí (6). 

 

Výrobková koncepce - je zaloţena na předpokladu, ţe zákazník dá přednost 

vylepšené verzi předchozího výrobku, která bude kvalitnější, spolehlivější 

a zajímavější. Tato koncepce našla uplatnění u velkosériové výroby, která sice dokázala 

sníţit cenu, ale často vedla k nadvýrobě a nutnosti uskladnění výrobků. Klade důraz 

na kvalitu produktu. Výrobková koncepce nachází uplatnění v módním průmyslu, 

kdy společnosti při stanovování módních trendů a vytváření nové kolekce neberou 

ohled na zákazníka (6, 7). 

  

Prodejní koncepce - vychází z předpokladu, ţe zákazník preferuje výrobky, 

které jsou dostatečně známy a rozšířeny a které jsou bezproblémově dostupné. Dalším 

předpokladem koncepce je i to, ţe zákazník je převáţně pasivní a tak musí být k nákupu 

pobídnut. Vyuţívá se podpory prodeje a všech nástrojů marketingové komunikace, 

zejména reklamy. Klade důraz na prodej a propagaci. Účinná je tato koncepce 

např. při  prodeji pojištění či ve chvíli, kdy se společnost chce zbavit svých zásob (6, 7). 

 

Marketingová koncepce - jejím základem je myšlenka, ţe společnost můţe 

dosáhnout úspěchu pouze v situaci, kdy dokáţe předpovědět potřeby zákazníků 
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a dokáţe je uspokojit pomocí svých produktů a to lépe neţ konkurence. Klade důraz 

na potřeby zákazníka. Společnosti se snaţí vyrábět takové produkty, které zákazníci 

chtějí. Vytvoření dlouhodobého ziskového vztahu je cílem, kterého se společnosti snaţí 

dosáhnout (6, 7). 

 

Holistický marketingový koncept – jeho základem je vývoj, design a zavedení 

marketingových programů, procesu a aktivit. Holistický marketing je postaven 

na myšlence, ţe v marketingu záleţí na všem a proto pojímá marketing široce 

a komplexně. Hledá cesty, jak dosáhnout uspokojení potřeb zákazníků a současně 

vytvářet blahobyt celé společnosti. (4,8). 

 

1.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je tvořen souborem úkolů, marketingových nástrojů 

a jednotlivých opatření, pomocí kterých společnost dokáţe uspokojit poţadavky 

a potřeby zákazníků a tím dosahuje i svých marketingových cílů. Jednotlivé části 

marketingového mixu jsou vzájemně provázané a je nutné jejich vztahy respektovat. 

Výsledek marketingových aktivit závisí na správném a vyváţeném poměru jednotlivých 

marketingových sloţek. Jedna sloţka marketingového mixu, byť vynikající, nedokáţe 

zachránit celý mix, ale naopak jedna neodpovídající sloţka dokáţe celý mix váţně 

ohrozit. Je nutné vnímat tedy marketingový mix jako celek a tak s ním i pracovat (9). 

Původní marketingový mix je označován jako 4P – dle prvních písmen anglických 

slov, které jej tvoří - product, price, place, promotion. Toto rozloţení marketingového 

mixu ovšem nebere ohled na zákazníka. Na toho se zaměřuje marketingový mix 

označovaný jako 4C. Rozdíly mezi marketingovým mixem 4P a 4C jsou uvedeny 

v tabulce č. 1 (10). 

Z produktu v mixu 4P se stává v mixu 4C zákaznická hodnota. Cena se mění 

na zákazníkovo vydání a místo je změněno na zákaznické pohodlí. Zákazník nechce, 

aby mu byly produkty či sluţby nabízeny, ale vyţaduje komunikaci. 
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Tabulka č. 1: Marketingový mix 

4P 4C 

Product (produkt) Customer value (zákaznická hodnota) 

Price (cena) Customer cost (zákazníkovo vydání) 

Place (distribuce) Customer convenience (zákaznické pohodlí) 

Promotion (propagace) 
Customer communication (komunikace 

se zákazníkem) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (10, str. 55) 

 

Moderní marketingový mix 

V současné době, kdy dochází k prudkému rozvoji marketingu a s ním spojených 

oblastí, jiţ teorie 4P nedokáţe obsáhnout a vyjádřit potřeby novodobého marketingu. 

Nový aktualizovaný koncept zařazuje lidi, procesy, programy a výkon (8, 11). 

  

People - Lidé – jsou představiteli interního marketingu, na jejich kvalitě záleţí 

celý marketing společnosti. Také marketéři musí vnímat spotřebitele jako lidi, aby jim 

porozuměli a to ne pouze ve chvíli nákupu a spotřeby výrobku. 

Processes - Procesy - vyjadřují kreativitu, disciplínu a strukturu. Bez plánování, 

dostatečné organizace a správně nastavených procesů je nemoţné, aby společnost 

dospěla k vysoké kvalitě sluţeb, marketingových činností. 

Programs - Programy - zahrnují všechny aktivity, které společnost podniká 

a které jsou zacíleny na spotřebitele. Obsahuje starší koncept 4P a přidává řadu dalších 

aktivit. U všech je ale nutné, aby zapadaly do většího rámce konceptu společnosti. 

Performance - Výkon – je definován řadou ukazatelů, které mají finanční 

i nefinanční dopad (ziskovost, hodnota značky, počet zákazníků), ale také zohledňuje 

společenskou a právní zodpovědnost. 

 

Tato nová koncepce 4P můţe být vyuţita ve společnosti pro kaţdou činnost 

a přináší větší soulad manaţerů a manaţerských aktivit do větší harmonie se společností 

(4).  
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Jednotlivé sloţky, kterými je marketingový mix tvořen, je moţné dále rozdělit 

a svým obsahem vytvářejí jednotný systém. Často jsou jednotlivé části marketingového 

mixu označovány jako výrobkový, cenový, distribuční či komunikační mix.   

 

Sloţky marketingového mixu je moţné dále členit: 

 Výrobek – kvalita, značka, obal, design; 

 Cena – rabat, platební a úvěrové podmínky; 

 Distribuce – distribuční cesty, mezičlánky a systémy, fyzická distribuce; 

 Marketingová komunikace – reklama, osobní prodej, vztahy s veřejností, 

podpora prodeje (9). 

1.3 Marketing sluţeb  

Marketing sluţeb je novou a dynamicky se rozvíjející větví marketingu. Oblast 

sluţeb roste v  posledních desetiletích rychleji neţ oblast zemědělství či průmyslu. 

S jejich rozvojem se ukázalo, ţe stávající přístupy marketingu nemohou být pro oblast 

sluţeb pouţity, neboť jejich vlastnosti se příliš liší od vlastností výrobků (8). 

 

Služba – veškeré ekonomické aktivity, jejichž výstupem není fyzický produkt 

či konstrukce, ke spotřebě dochází většinou ve stejnou dobu, kdy je produkována, 

a poskytuje přidanou hodnotu ve formě, která je svým prvním kupujícím vnímána jako 

převážně nehmotná (8, str. 114). 

 

Mezi základní vlastnosti sluţeb patří nehmotnost, nelze si je před koupí 

prohlédnout, osahat, očichat. To vzbuzuje v zákaznících značnou nejistotu 

a proto je pro společnost důleţité sniţovat tuto zákaznickou nejistotu pomocí hmotných 

atributů a např. se zaměřit na kvalitu sluţby a budovat silnou značku. Mezi další 

vlastnosti sluţeb patří jejich nedělitelnost - jsou ve stejné chvíli vytvářeny a zároveň 

spotřebovávány zákazníkem. Při poskytnutí sluţby je většinou nezbytné, aby byl 

zákazník přítomen. Proměnlivost je další charakteristikou sluţeb, neboť vţdy závisí 

na tom, kdy, kde a kým jsou sluţby poskytovány. Dvě tytéţ sluţby tak mohou mít 

různou kvalitu. Sluţby nemohou být skladovány pro pozdější prodej či spotřebu. 

Tuto vlastnost sluţeb označujeme jako pomíjivost. Sluţby není moţné, na rozdíl 
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od výrobků, vlastnit. Ke sluţbám se pojí právo dočasného uţití či přístupu po omezenou 

dobu (8). 

Zákazník se u sluţeb nezajímá pouze o výstup, ale také o vlastní proces, 

jak je sluţba poskytována. U vlastního procesu je většinou nezbytné, aby byl zákazník 

přítomen a do procesu zapojen. Tak se proces poskytování sluţby stává nejdůleţitějším 

faktorem pro hodnocení kvality sluţby (8). 

1.3.1 Marketingový mix sluţeb 

Díky odlišným vlastnostem sluţeb od produktů byl tradiční marketingový mix 

pro oblast sluţeb nevyhovující. K tradičnímu marketingovému mixu 4P (product, price, 

place, promotion) tak byla připojena další P:   

 Personell – Lidé – zahrnuti jsou všichni lidé, kteří se na procesu poskytování 

sluţby podílí a tak ovlivní zákazníka. Řadíme sem zaměstnance, poskytovatele 

a zákazníky. 

Zaměstnanci často ovlivňují svým přístupem, chováním a spokojeností úroveň 

sluţeb i samotné zákazníky. Je tedy důleţité, aby měli rozvinuté komunikační 

schopnosti, dokázali asertivně jednat a byli schopni citlivě řešit interpersonální 

konflikty. 

Zákazníci se aktivně podílejí na celém procesu sluţby, a tak i sami ovlivňují její 

kvalitu. Tu ovšem mohou ovlivnit i ostatní zákazníci, pokud jsou procesu 

poskytování sluţby přítomni. 

 Processes - Procesy a jejich řízení by měly vést k uspokojení zákazníka. 

Díky jejich analýze, klasifikování a následnému zpracování 

(např. zjednodušování) je moţné zkvalitnit, zefektivnit proces poskytování sluţby. 

 Physical Evidence - Fyzické atributy (materiální prostředí) – zahrnuje 

prostředí, ve kterém je sluţba zákazníkovi poskytována, jakoţ i všechny ostatní 

hmotné předměty, které umoţnují poskytnutí sluţby. Prostředí je ve vztahu 

k sluţbám důleţitým prvkem, neboť slouţí jako obal sluţby a přesvědčuje 

zákazníka ke koupi a zároveň buduje image společnost (8, 12). 
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1.3.2 Základy pro marketing sluţeb 

Základem úspěchu je kvalita. Její úroveň určuje dojem, který zákazník 

při kontaktu se zaměstnanci získá. Není tedy jen důleţitá vzdělanost zaměstnanců, 

jejich dovednosti a zkušenosti, ale i to, jak dokáţí svého potenciálu při poskytování 

sluţby vyuţít. Kvalita sluţby by měla předčít zákazníkovo očekávání. Neméně 

nezbytná je i komunikace. Společnost komunikuje vším, co říká, co dělá 

a jak se prezentuje. Pro vytvoření dobrého, konzistentního dojmu je potřeba, 

aby komunikace společnosti byla jednotná, jasná a efektivní. Konzistentní formu 

komunikace a prezentaci společnosti je nutné udrţovat na všech myslitelných úrovních, 

na kterých můţe společnost přijít do kontaktu se zákazníkem – např. na internetu, 

který představuje v současné době jednu z největších příleţitostí a výzev, před které 

jsou dnešní společnosti postaveny. Poskytování kvalitních sluţeb je také neodmyslitelně 

spojeno s navazováním a následným budováním smysluplných vztahů. Ty nás v ţivotě 

uspokojují a dělají náš ţivot bohatší a jednodušší. Smysluplné vztahy se zákazníky jsou 

pro firmu nezbytné (8,12). 

1.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace patří mezi nejviditelnější a nejdiskutovanější nástroj 

marketingového mixu (12). 

Marketingová komunikace má za úkol vyvolání zájmu o společnost a výrobky, 

které produkuje, udrţení stávajících zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování 

a také přilákání zákazníků nových. Pomocí marketingové komunikace mohou propojit 

společnosti svoji značku s jinými místy, lidmi, značkami, záţitky, emocemi. Dokáţe 

tak zvýšit hodnotu značky, a dokonce i přispět k růstu trţeb. Komunikační strategie 

společnosti je neodmyslitelně spjata s její s marketingovou strategií, ze které musí 

vycházet. Je ovlivněna i ostatními prvky marketingového mixu (4, 9). 

Vytvoření dobrého jména společnosti, obrazu společnosti, která dbá o potřeby 

a poţadavky svých zákazníků, získání dobrého image společnosti a také vybudování 

pozice spolehlivého dodavatele, jsou dlouhodobé procesy. Z dlouhodobého hlediska 

je tedy nutno pojímat i komunikace se zákazníky a přistupovat k ní systematicky. 

Marketingová komunikace je charakteristická především svojí primární sloţkou, kdy je 

cílem zákazníkům něco sdělovat. To je odlišné od ostatních nástrojů marketingového 
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mixu, u kterých je vlastní komunikace aţ na druhém místě, a to i přes to, ţe pomocí 

designu, tvaru a barvy obalu či dispozičního řešení zákazníkovi něco sdělujeme. Další 

charakteristikou je přímé i nepřímé stimulování, kdy některé nástroje marketingové 

komunikace mohou být vyuţity pro přímou podporu prodeje určitého typu zboţí 

či sluţeb a jiné nástroje slouţí k nepřímé stimulaci, kdy společnost např. buduje dobré 

vztahy s veřejností, coţ napomáhá k upevňování jejího dobrého jména (7, 9). 

Komunikační strategie ve společnosti je ovlivňována několika faktory. Jedná se 

o charakter výrobku či sluţby, fáze ţivotního cyklu výrobku či sluţby, cílovou skupinu 

a disponibilní zdroje. Charakter výrobku či sluţby nám definuje trh, na který je vhodné 

se v rámci kampaně zaměřit. V různých fázích ţivotního cyklu je nutné kampaň zaměřit 

jiným směrem. Ve fázi zavádění a růstu je cílem komunikace budovat povědomí 

a produktu/sluţbě či organizaci samotné. Ve fázi zralosti je komunikace zaměření 

především na posilování image a preferencí značky (7, 9, 11). 

 

Komunikační cíle 

Správně stanovené cíle jsou základem úspěšné komunikační kampaně. Cíle nám 

určují, čeho má být touto kampaní dosaţeno a také nám poskytují metriky pro pozdější 

vyhodnocení úspěšnosti kampaně. Mezi nejobvyklejší komunikační cíle patří zvýšení 

prodeje, zvýšení povědomí o značce, ovlivnění postojů o značce, zvýšení loajality 

ke značce, stimulace chování směřujícího k prodeji a budování trhu (7). 

I pro stanovení cílů v oblasti marketingové komunikace je vhodné, aby byly 

tzv. SMART (konkrétní, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné a termínované). 

Dobře stanovené cíle pomohou zvýšit efektivitu jednotlivých komunikačních kampaní 

(7, 11). 

Dnešní marketingové prostředí je ovlivňováno a formováno mnoha různými 

faktory. Trh se dělí na menší celky, které jsou tvořeny spíše méně početnými skupinami 

zákazníků, kteří mají specifické potřeby. Tyto změny vyţadují nový přístup k budování 

dlouhodobých vztahů se zákazníky. Změny přináší i prudký rozvoj informačních 

technologií, který přímo ovlivňuje způsoby marketingové komunikace (např. moţností 

analyzovat a následně segregovat trh). Dochází i k obohacení a rozvoji způsobů 

marketingové komunikace. Mezi tradiční nástroje komunikačního mixu patří reklama, 

podpora prodeje, osobní prodej a public relations (vztahy s veřejností) (4). 
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Pro marketing sluţeb mají potenciál k uplatnění zejména následující trendy:  

 Přímý marketing (direct marketing);  

 Internetová komunikace;  

 Komunikace na sociálních médiích; 

 Marketing událostí (event. marketing); 

 Guerilla marketing; 

 Virální (virový) marketing (7).  

 

1.4.1 Reklama 

Jedná se o jakoukoli placenou formu neosobní prezentace společnosti 

prostřednictvím různých médií. Reklama je významnou sloţkou marketingové 

komunikace. Cílové skupině dokáţe předávat informace, přesvědčovat ji a také jí 

marketingové sdělení obsaţené v reklamě připomínat. Hlavní funkcí reklamy 

je budování značky (zvyšování povědomí o značce a také ovlivňování postojů k ní). 

V komunikačním mixu má nezastupitelné místo, jelikoţ pomocí reklamy dokáţe 

společnost rychle oslovit velké segmenty (7, 9). 

Mezi hlavní výhody vyuţití reklamy jako nástroje marketingové komunikace patří 

její rychlá účinnost, moţnost zadavatele reklamy ovlivnit obsah zprávy a také volbu 

média a ovlivnění koho a na jakém území reklama zasáhne. Mezi hlavní nevýhody 

reklamy patří, především pro malé společnosti, její cena. Reklama je sdělením 

neosobním a to jí ubírá na přesvědčivosti v porovnání s osobní komunikací. Je těţké 

dosah reklamy a na ni vynaloţených prostředků změřit (12). 

Aby byla reklama účinná, měla by být zaloţena na principu 5M (12): 

1. Mission – poslání, které specifikuje cíle a účel reklamy; 

2. Message – sdělení, které chceme reklamou předat zákazníkům 

a jeho vytvoření; 

3. Money – peníze – je nutné stanovit rozpočet na reklamu; 

4. Media – média – výběr vhodných médií; 

5. Measurements – měřítka – nastavení metriky pro měření účinnosti 

reklamy.  
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Reklamní strategie se skládá ze dvou hlavních sloţek. První sloţkou je tvorba 

reklamního sdělení, kdy řešíme, co, komu a jakou formou říci a druhou sloţkou 

je vhodný výběr média, kdy se při výběru zohledňuje frekvence, místo i cena. 

Pro reklamní strategii je nutné stanovit i časový harmonogram (12). 

Při tvorbě reklamního sdělení je důleţité identifikovat uţitek pro zákazníka 

a ten je poté moţno vyuţít jako reklamní apel. Poté by měla následovat příprava 

přesvědčivé kreativní koncepce, nápadu, který reklamě dodá na zapamatovatelnosti 

a originálnosti.  Posledním krokem procesu tvorby reklamního sdělení je samotná 

realizace. Spočívá v převedení kreativního konceptu do reálné podoby tak, aby vyvolal 

ţádoucí reakci u cílové skupiny. Pro realizaci reklamního sdělení se často pouţívá 

např. formát reference či dobrozdání, kdy můţe jít o doporučení „obyčejných“ lidí 

či osobností.  Tento formát je často úspěšný, ale také můţe u zákazníků vyvolat 

značnou nelibost. Další z vyuţívaných formátů je odborná podpora odborníkem 

či specialistou, kde se společnost dovolává jejich odbornosti a zkušeností. Obrázek 

ze ţivota ukazuje, jak je produkt/sluţba vyuţívána v běţných denních situacích 

a pomáhá tak zákazníkovi představit si přínos produktu v případě jeho vlastnění. 

Uţívaným formátem je také srovnávací reklama, která se pouţívá pro odlišení 

od konkurence.  Emocionální reklama se snaţí u potenciálních zákazníků vyvolat pocity 

pomocí humoru, erotiky, pocitu sounáleţitosti či strachu. Tyto reklamy dávají největší 

prostor pro kreativitu a kladou důraz na intuici. Její uţití se hodí pro takové produkty, 

u kterých si zákazník nechce či neumí vyhledat racionální informace (5, 12). 

Při výběrů médií je třeba zohlednit vlastní charakter média a jeho geografický 

dosah, zda je segment, který medium oslovuje, shodný s cílovým segmentem, 

na který společnost chce reklamu zacílit, frekvence působení reklamních spotů 

či vkládání inzerátu, zda je moţné zapojit více smyslů při vnímání reklamy. Nezbytným 

krokem je i srovnání nákladů na jednotlivé mediální nástroje a srovnání s jejich 

potenciálním uţitkem z reklamy (4,12). Výhody a nevýhody jednotlivých médií shrnuje 

tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 2: Výhody a nevýhody jednotlivých reklamních médií 

Médium Výhody Nevýhody 

Noviny 

 Flexibilita, pravidelný 

kontakt 

 Vysoká důvěryhodnost 

 Moţnost archivace 

 Moţnost umístit sloţitější 

informace 

 Dobré pokrytí místního trhu 

 Krátká doba ţivotnosti 

 Nízká kvalita tisku 

 Nepozornost při čtení 

 

Venkovní 

reklama 

 Dobré regionální zacílení 

 Cílení dle konkrétních aktivit 

 Flexibilita – pestrost forem 

 Nízká přímá konkurence 

 Niţší cena 

 Dlouhá doba realizace 

 Omezené mnoţství 

informací 

 Omezená dostupnost 

některých forem venkovní 

reklamy – úprava 
vyhláškami 

Rozhlas 

 Nízké náklady 

 Moţnost přesného zacílení 

dle geografického působení 

 Věrohodné médium 

 Pomíjivost sdělení 

 Nízká pozornost posluchačů 

 Nepravidelný poslech 

On-line 

reklama 

 Nejpřesnější zacílení 

 Interaktivnost 

 Dobrá měřitelnost 

 Testovatelnost 

 Nízké náklady 

 Nemoţnost oslovení 

některých cílových skupin 

 Přesycenost 

 Relativně malý vliv 

 

Internet 

 Nepřetrţitost a rychlost 

sdělení 

 Široký dosah 

 Nízká cena 

 Selektivnost 

 Snadná práce s informacemi 

 Technická omezení 

(rychlost, kapacita, 

hardware) 

 Neosobnost komunikace 

 Vybavenost domácností 

internetovým připojením 

Zdroj:(7, str. 32) 

1.4.2 Osobní prodej 

Patří mezi historicky nejstarší formy přímé komunikace s trhem. Jde o budování 

obchodních vztahů mezi dvěma či více subjekty s cílem prodeje výrobku či sluţby 

a zároveň vytváření dlouhodobého pozitivního vztahu. Tato forma prodeje je nákladná, 

ale velmi efektivní. Jedná se o komunikaci, kdy prodávající i kupující strana vzájemně 

reagují na chování, kladou a zodpovídají otázky, vysvětlují, ale převáţně jde 

o vytvoření důvěry a dlouhodobého vztahu. Ve sluţbách je význam osobního prodeje 

velmi vysoký a to vyplývá z neoddělitelnosti sluţeb. Mezi hlavní výhody 

komunikačního mixu patří osobní kontakt se zákazníkem, který pomáhá samotnému 
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prodeji, je sluţbou sám o sobě a také umoţňuje monitorovat zákazníka. Za další výhodu 

osobního prodeje je povaţováno posilování vztahů se zákazníky. Osobní prodej a dobré 

vztahy často vedou i ke stimulaci nákupu dalších výrobků či sluţeb. Osobní prodej 

zahrnuje všechny formy prodeje, které probíhají na základě osobních kontaktů 

se zákazníky, a není limitován pouze prodejem spotřebního zboţí zákazníkovi. 

Mezi formy osobního prodeje patří např. pultový prodej, který je typický 

pro maloobchod, obchodní prodej, kdy dochází k prodeji zboţí v supermarketech 

či prodej zboţí v terénu a misionářský prodej, kdy se jedná o informování 

a přesvědčování nepřímých zákazníků. Kromě samotného prodeje poskytuje 

zákazníkovi prodejní pracovní řadu dalších sluţeb a prodejních aktivit (5). 

1.4.3 Podpora prodeje 

Je charakterizována jako soubor marketingových aktivit, které mají za cíl podpořit 

nákupní chování a také zvýšit efektivnost obchodních mezičlánků. 

Jedná se o kombinaci reklamy a cenového opatření. Podpora prodeje vyuţívá souboru 

pobídkových nástrojů, které jsou většinou krátkodobého charakteru a mají za cíl 

podnítit, usnadnit a povzbudit spotřebitele v jeho nákupních rozhodnutí. Obecným 

cílem těchto aktivit je zvýšení podpory prodeje a dosáhnutí vyššího trţního podílu. 

Mezi nevýhody podpory prodeje patří ona krátkodobost, kdy efekt podpory prodeje trvá 

pouze po dobu uplatnění jednotlivých pobídek. Podpora prodeje účinně doplňuje 

reklamu. U sluţeb jsou nejčastěji v rámci podpory prodeje vyuţívány cenové slevy 

a to jak sezónního i mnoţstevního charakteru. Těmito slevami se producenti sluţeb 

snaţí reagovat na sezónnost v poptávce (5, 9, 12).  

Při vyuţití nástrojů podpory prodeje se vyuţívá jednoho z nejsilnějších podmětů 

pro zákazníka a tím je moţná úspora peněz, moţnost výhry či získání dárku zdarma. 

Většinou je tato akce časově omezena, aby tak donutila potenciálního zákazníka rychle 

reagovat. Po skončení platnosti výhodné nabídky se chování oslovených zákazníků 

vrací do původní polohy. Mezi nevýhody či rizika, které jsou s podporou prodeje spjaty, 

patří moţní poškození image společnosti tím, ţe příliš často vyuţívá slev 

a tím u zákazníků můţe vyvolat dojem nízké kvality vlastního zboţí. Při příliš častém 

poskytování slev na zboţí či sluţby můţe dojít k situaci, kdy se zákazníci rozhodnou 

přestat nakupovat za běţné ceny a znovu vyčkat na slevovou akci (9). Za nástroje 

podpory prodeje jsou povaţovány např. kupony a certifikáty, vzorky zdarma, refundace 
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a rabaty, cenově výhodná balení, prémie, spotřebitelské soutěţe, dárky, výstavní 

zařízení, výstavy a veletrhy (5).  

1.4.4 Public relations  

Jedná se o činnost organizace s cílem vytváření a rozvíjení dobrých vztahů 

s veřejností. Představují neosobní formu stimulace poptávky po sluţbách či výrobcích 

společnosti pomocí publikování pozitivních informací. Cílem publikování pozitivních 

informací je vyvolat zájem a pozornost zákazníků. Základem pro public relations 

je dlouhodobá strategie organizace, ze které vychází a také jejich působnost 

je dlouhodobého charakteru. Hlavním cílem public relations je budování 

důvěryhodnosti organizace a jejího dobrého jména, zlepšovat vztahy s veřejností 

a to jak navenek (zákazníci, občani, úřady) tak i dovnitř (zaměstnanci dané společnosti). 

Jedná se o systematickou, plánovanou a nepřetrţitou činnost, která vyţaduje 

vysokou míru spolupráce s jinými činnostmi a obory.  

Mezi hlavní funkce PR patří informační funkce, kdy se jedná o zprostředkovávání 

informací o společnosti veřejnosti i vlastním zaměstnancům. Další funkcí je funkce 

kontaktní, kdy dochází k vytváření a udrţování vztahů ke všem důleţitým oblastem 

ţivota společnosti. Neméně důleţitá funkce je image, kdy dochází k budování, změně 

a pěstování představ o společnosti, jejich výrobcích. Funkce stabilizační obsahuje 

reprezentování postavení společnosti na trhu a pomáhá potvrdit její pozici na něm. 

Další funkcí je funkce zastupování zájmů (lobby), kde jsou podporovány či odmítány 

návrhy zákonů při jednání se zástupci vládní veřejnosti.  

I oblast public relations není všemocná a má své limity. Nepomůţe ve chvíli, 

kdy je nutné komunikovat s předem nepřátelsky laděnou veřejností či kdy je potřeba 

zlepšit image neschopné společnosti. PR nepomohou ani v situaci, kdy je potřeba 

dlouhodobě prodávat špatné výrobky, či při nahrazování dobrých činů pouhými 

tvrzeními (4, 5, 9, 13).  

1.4.5 Přímý marketing 

Přímý marketing (direct marketing) je zaloţený na interaktivní marketingové 

komunikaci s cílem vytvořit se zákazníky dlouhodobé, oboustranně výhodné vztahy. 

Základním principem přímého marketingu je adresná komunikace a odstranění 

anonymity zákazníků. Jedná se tedy o přímou adresnou komunikaci společnosti 
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se zákazníkem. Tato komunikace je zaměřena na prodej zboţí a sluţeb a je realizována 

pomocí reklamy, která se uskutečňuje pomocí pošty, telefonu, rozhlasu, novin 

a časopisů. V současnosti se jedná o velmi rozvíjející se prostředek marketingové 

komunikace. Jeho rozšíření bylo způsobeno rozvojem a také dostupností informační 

techniky. Přímý marketing nahrazuje masový marketing především z důvodů silného 

konkurenčního boje, procesu globalizace trhů a narůstajícího vlivu spotřebitelů. 

Dochází k individualizaci vztahu mezi společností a jejím zákazníkem (14, 15). 

Mezi hlavní výhody přímého marketingu patří jeho zaměření na jasně vymezený 

a smysluplný segment trhu, efektivnost cílené komunikace, která umoţňuje vytvoření 

osobního vztahu se zákazníkem, kontrolovatelnost jednotlivých akcí. Za další výhodu 

je povaţována především měřitelnost jednotlivých reakcí na danou nabídku 

a také moţnost dlouhodobého vyuţívání tohoto typu marketingu. K vybudování skupiny 

věrných zákazníků slouţí i kombinace přímého marketingu s nástroji podpory prodeje. 

Oproti reklamě se přímý marketing zaměřuje na mnohem menší segmenty 

či dokonce na jednotlivce. Zaměření na úzké segmenty či jednotlivce přináší značnou 

personalizaci jednotlivých marketingových sdělení. Tato personalizace zvyšuje 

efektivitu přímého marketingu a přibliţuje jej na úroveň efektivity osobního prodeje. 

Moţnost personalizace marketingového sdělení i moţnost přesného zacílení není moţné 

uskutečnit bez znalosti cílové skupiny. Pro potřeby přímého marketingu 

a jeho správného fungování je nezbytná kvalitní databáze, která sdruţuje detailní 

a důleţitá data o potenciálních a stávajících zákaznících. Důleţitou součástí databáze 

jsou aktuální kontaktní informace, neboť bez aktuálních a správných dat nemůţe být 

přímý marketing úspěšný (7, 15). 

Cílem přímého marketingu je vyvolání okamţité reakce, jako např. objednání 

zboţí (sluţby), či jiná akce, která potenciálního zákazníka k finálnímu objednání nějak 

přibliţuje. Můţe jít například o stáhnutí reklamní broţury z internetových stránek, 

domluvení schůzky s obchodním zástupcem společnosti či rozhodnutí o odebírání 

elektronického newsletteru. Pro podpoření výzvy, aby donutila potenciální zákazníky 

k akci, je většinou výzva omezena časově. Schopnost vyvolání okamţité reakce 

u potenciálních zákazníků je spojena s bezprostřední měřitelností, kdy kampaně 

uskutečněné pomocí přímého marketingu jsou dobře vyhodnotitelné (7, 9). 
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Nástroje přímého marketingu: 

 Direct mail 

Nejdůleţitějším nástrojem přímého marketingu je direct mail (propagační 

materiál zaslaný pomocí pošty), který patří mezi nejstarší a nejrozvinutější nástroje. 

Během direct mailingu dochází k odesílání adresných nabídek vybrané skupině 

potenciálních či stávajících zákazníků (5). 

Direct mail je často v podnicích prvním nástrojem přímého marketingu, 

který je vyuţit. Jedná se o rozesílání dopisů, letáků, bulletinů, dárkových předmětů 

či obchodních vzorků. Význam direct mailingu se v posledních letech částečně sníţil 

a to proto, ţe organizace dávají přednost levnější elektronické poště (emailingu). 

Elektronická pošta se vyznačuje vysokou flexibilitou a rychlostí. Také umoţňuje snadný 

„proklik“ na webové stránky prodeje. Lze jej vhodně doplnit zvukem, animací 

či videem. Mezi nevýhody emailingu patří jeho omezení přísnější legislativou, neţ jak 

je tomu u direct mailingu. Pro elektronickou poštu platní nutnost získání prokazatelného 

souhlasu adresáta se zasíláním marketingových sdělení. Příjemci marketingových 

emailů je mohou vnímat i jako rizikové díky spojení s případy podvodných emailů 

a také díky ohroţení počítače počítačovými viry. Elektronická pošta má přesto vysoký 

potenciál a to ve chvíli, kdy příjemce emailu odesílatele zná a jejich vztah je pozitivní 

a zaloţen na důvěře (7, 16).  

 Telemarketing 

Potenciální či stávající zákazníci jsou kontaktování pomocí telefonu. 

Telemarketing se dělí na dvě skupiny. První, kdy se jedná o tzv. cold call, telefonování 

nepředchází jiná komunikace. Tento způsob nebývá příliš úspěšný. Druhou skupinou 

jsou telefonní rozhovory, které navazují na předešlou komunikaci např. po direct 

mailingu či e-mailingu. V těchto případech je míra efektivnosti a úspěšnosti 

telemarketingu mnohem vyšší. Nedostatkem telemarketingu je jeho poměrně vysoká 

cena a také obecně nízká kvalita operátorů. Ve společnosti je telemarketing vnímán 

převáţně negativně a aktivní telemarketing je často povaţován za obtěţování (7, 16). 

 Katalogový a zásilkový prodej 

Katalog je vizuálním a textovým přehledem produktů, které společnost nabízí. 

Obsahují charakteristické informace o daném zboţí či sluţbě a cenovou relaci. Katalogy 

patří mezi tradiční a zavedené nástroje přímého marketingu. Vedle tištěných katalogů 
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se s rozvojem internetu objevily i online katalogy a jejich význam stále roste. 

V katalogu je klíčový způsob, jakým je zboţí prezentováno. Zboţí je nutné prezentovat 

tak, aby potenciálního zákazníka zaujalo, vzbudilo v něm touhu a stimulovalo ke koupi. 

Aby byl katalog při prezentaci zboţí či sluţeb úspěšný, je nezbytné, aby se dané zboţí 

dalo snadno a jednoduše na základě katalogu objednat. Ne vţdy jsou katalogy určeny 

pro okamţitý přímý prodej, ale mají za úkol informovat potenciální či existující 

zákazníky o nabídce. Samotný prodej je poté realizován jinými distribučními kanály. 

Mezi výhody katalogového prodeje patří pohodlí pro zákazníka. Ten není stresován 

ţádnými faktory, má moţnost si koupi promyslet a porovnat zboţí, prokonzultovat 

volbu, odpadá také nutnost dojíţdění. Nevýhodou při tomto způsobu prodeje 

je chybějící osobní kontakt a také nemoţnost zboţí si předem vyzkoušet (5, 14). 

 Mobilní přímý marketing 

Nejnovějším nástrojem přímého marketingu je tzv. mobilní marketing. V přímém 

marketingu jsou vyuţívána všechna dostupná komunikační média. Pro komunikaci 

se zákazníky, která je interaktivní, je vyuţíván mobilní telefon a tzv. smartphones 

(„chytré telefony“ s pokročilými funkcemi). Vyuţívá se převáţně SMS marketing, 

kdy jsou rozesílány krátké textové zprávy za marketingovým účelem. V oblasti SMS 

marketingu se vyuţívá znalostí z marketingu a elektronického zpracovávání dat. 

Mezi nástroje SMS marketingu patří např. spotřebitelské soutěţe, objednávkový systém, 

hlasování, reklama prostřednictvím SMS. Velký potenciál má i vyuţití MMS zprávy, 

díky svému multimediálnímu charakteru, kdy se na displeji zobrazí vedle textové 

informace i logo společnosti, obrázek výrobku či celý reklamní spot.  SMS marketing je 

také často vyuţíván k budování dlouhodobého vztahu se zákazníky, je moţné např. 

posílat blahopřání k narozeninám či svátku, poděkování či upozornění na chystané 

firemní akce (12, 17).  

 Internetová komunikace 

Internet patří mezi nejmladší, nejrychleji se rozvíjející informační médium 

současnosti. Denně se miliony uţivatelů na celém světě připojují na internet, 

komunikují spolu jeho prostřednictvím, přijímají a odesílají různé údaje a jiţ dávno 

internet neplní pouze funkci informačního média, ale také se stává prostředníkem 

obchodu. Svým charakterem je jediným obousměrným komunikačním kanálem, 

u kterého nejsou náklady spojené se vzdáleností, na kterou se komunikuje. 
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Umoţňuje tak levnou komunikaci z jednoho místa po celém světě. V reálném čase 

umoţňuje všem svým uţivatelům jednoduchý a rychlý přístup k informacím. Výhodou 

internetové komunikace je moţnost přesného zacílení (segmentace), moţnost snadného 

měření odezvy a reakcí uţivatelů, vysoká flexibilita a také interaktivní působení. 

Internet je kreativním médiem, které kombinuje výhody jednotlivých klasických 

komunikačních technologií – televizní multimediálnost, interaktivitu telefonu, 

jednoznačnost tištěných médií a především adresnost, která pochází z tradičních forem 

přímého marketingu. Pomocí internetu je moţné celý nákupní cyklus a to od prvotního 

kontaktu s potenciálním zákazníkem, např. pomocí reklamního banneru, po poskytnutí 

podrobných informací nenásilnou a zábavnou formou ve formě soutěţe aţ k odeslání 

objednávky pomocí formuláře. To přináší pohodlí pro potenciální zákazníky, kteří celý 

prodejní cyklus mohu absolvovat kdekoli, pouze s připojením k internetu. Společnosti 

vyuţívají internetu především k šíření informací o své činnosti, nabízených produktech, 

s realizací prodeje a také ke sběru informací a péči o zákazníky. Redukování nákladů 

či generování výnosů jsou dva důvody, kvůli kterým se společnosti prezentují 

na internetu (5, 18, 19).  

Nevýhodou internetu je omezení internetové komunikace na zákazníky, 

kteří mají dostupné internetové připojení, a také nedůvěra jisté skupiny zákazníků, 

kteří mají obavy z koupě „na dálku“ a novým technologiím příliš nevěří.  

Ke komunikaci se zákazníky je vyuţíváno mnoho druhů internetových forem 

marketingu a reklamy, které mají za cíl informovat veřejnost o nabídce produktů 

či sluţeb, přesvědčit ji k návštěvě vlastních webových stránek a v ideálním případě 

rovnou pomoci uskutečnit objednávku (12, 20). 

 Webové stránky 

Jsou základním způsobem prezentace společnosti, na kterou se společnosti 

odkazují v online či offline prostředí. Internetové stránky mohou obsahovat texty, 

obrázky, audio nahrávky, či i video (12). Webové stránky jsou nezbytnou částí 

komunikačního mixu firem i ostatních institucí. Umoţňují přímý prodej, vyznačují 

se svou interaktivností, dokáţí přizpůsobit obsah kaţdému ze svých návštěvníků a lze 

měřit efektivitu webových stránek. Lze je chápat tedy jako nástroj přímého marketingu, 

ale zároveň jsou i nástrojem public relations, podpory prodeje či reklamy. Umoţňují 

komunikovat s klíčovými subjekty či posílit vhodně image dané značky (7, 18).  
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Důvody, proč si společnosti zakládají webové stránky:  

 Zvýšení prodejních příjmů; 

 Zvýšení viditelnosti společnosti; 

 Inzerce produktů a sluţeb; 

 Pomoc s budováním značky; 

 Poskytování zákaznického servisu; 

 Udrţení si stávajících zákazníků; 

 Budování online komunity; 

 Úspora nákladů, především v oblasti propagace a zákaznického servisu; 

 Internet marketing (21). 

Důleţité je, aby webové stránky byly pro cílovou skupinu zajímavé z hlediska 

kvalitního obsahu. Pokud nebudou stránky svým obsahem pro zákazníky atraktivní, 

zákazníci na nich nebudou chtít trávit svůj čas. Dále musí být stránky pro zájemce 

snadno dohledatelné. Jejich uţití musí být jednoduché a přehledné. Nesplňují-li stránky 

tyto poţadavky, zákazník nespokojeně odchází za konkurencí a dává přednost 

uţivatelsky přívětivějším stránkám. Design a grafika pouţité na webových stránkách 

společnosti se projeví do vnímání značky zákazníkem.  

Základní kritéria efektivnosti:  

 Atraktivní a přesvědčivý obsah; 

 Snadná vyhledatelnost; 

 Jednoduché uţití; 

 Odpovídající design (7, 20). 

Mezi nejdůleţitější kritéria webových stránek patří obsahová atraktivita, 

která je dána tím, zda stránky nabízejí svým návštěvníkům zábavu, relevantní 

informace, jedinečnost, uţitečnost a také důvěryhodnost poskytovaných informací. 

Je nutné, aby stránkou nabízené informace byly aktuální, neboť zastaralé neaktuální 

informace návštěvníky odradí. Aktualizace webových stránek spočívá v pravidelně 

dodávaných informacích. Míra, do které je webová stránka interaktivní, zvyšuje 

oblíbenost u návštěvníků. Toho lze docílit např. zaloţením diskuzního vlákna (20).  

Produkty, které společnost nabízí, by měly být prezentovány na webových 

stránkách se zaměřením na jejich přednosti. Pro vyzdviţení předností je moţné vyuţít 

video, virtuální prohlídku či trojrozměrná vyobrazení.  
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Vyhledatelnost jednotlivých stránek je závislá na jejich umístění v internetových 

vyhledávačích, jako např. Seznam či Google. Po zadání klíčového hesla nabídnou 

návštěvníkům odkaz na vybrané webové stránky, přičemţ zobrazují ty nejvíce 

relevantní odkazy nahoře. První zobrazené odkazy jsou placené. Pro zlepšení umístění 

stránek na těchto vyhledávačích se pouţívají techniky tzv. optimalizace webových 

stránek pro vyhledávače – SEO (Search Engine Optimalization). Oblast SEO 

v posledních letech se významně rozrostla a její význam vzrostl.  

Jednoduchost uţití a snadná pouţitelnost a přehlednost webu je základním 

poţadavkem pro dnešní webové stránky. Ty by měly být také intuitivní, aby co nejvíce 

usnadnily orientaci svým návštěvníkům. Obsah stránek je vhodné uspořádat logicky 

a jednoduše. Největší nároky jsou kladeny na úvodní stránku webu. Ta je 

pro návštěvníka prvním kontaktem se společností a podle ní si vytváří první dojem. 

Stránky by měly dodrţovat určité zaběhlé konvence, aby usnadnily návštěvníkovi 

orientaci. Logo je např. běţně umísťováno do levého horního rohu, vyhledávací lišta 

v pravé horní části stránky. Velikost textu a jeho strukturování by mělo být podřízeno 

jeho dobré čitelnosti. Vhodný grafický design stránek by měl být zaměřen na cílovou 

skupinu. Zároveň by měl vnést na web prvky kreativity, která odliší stránky 

od konkurence. Celé stránky by měly dohromady tvořit harmonický celek (12, 18, 19, 

20).  

1.4.6 Marketing událostí  

Marketing událostí (Event marketing), je někdy také nazýván jako tzv. záţitkový 

marketing, označuje aktivity společnosti, pomocí kterých se snaţí u své cílové skupiny 

vzbudit emoce spojené s její značkou. Cílem je primárně vyvolat pozitivní pocity, 

které se projeví v oblíbenosti značky (7, 12). 

V praxi jsou tyto události zaměřeny na organizování akcí nejrůznějšího 

charakteru - ať jiţ kulturní, sportovní, gastronomické či společenské. Častý formát 

těchto akcí je street show, road show (turné po vybraných městech), akcí v místě 

prodeje či akcí pořádaných pro významné zákazníky. Uplatnění tohoto nástroje 

marketingového komunikačního mixu vychází ze současného trendu „zdůrazňování 

proţitků a pocitů“ v souvislosti se zvyšujícím se významem volného času a zdravého 

ţivotního stylu. Tento důraz na pocity je navíc posílen proţitkem ve skupině (19). 
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Aby byla akce úspěšná, musí být velmi dobře zorganizovaná. Jejímu úspěchu také 

pomůţe, pokud bude mít kreativní nádech a motto celé akce pomůţe společnosti 

se zviditelnit. Důleţitý je také výběr hostů a vhodné umístění místa akce. Celá akce 

je závislá na volbě a provedení programu, kdy nic není ponecháno náhodě. Pozvánka 

na akci se stává vizitkou celé akce. Úspěch akce vhodně podpoří i kvalitní občerstvení. 

To vše můţe být vhodně doplněno dárkovými a propagačními předměty pro účastníky 

a naprosto nezbytná je účast a podpora médií, které o akci informují veřejnost. 

Event marketing patří mezi atraktivní a dynamické nástroje komunikačního mixu 

a má velký potenciál díky svému nekonvenčnímu charakteru. Pomáhá společnostem 

odlišit se od konkurence. Cílem organizování akcí a záţitků není organizace zábavného 

představení či odpoledne, ale jde o reprezentaci společnosti, komunikaci značky, 

poselství a posílení povědomí o značce či společnosti (19, 22). 

1.4.7 Guerilla marketing 

Guerilla marketing patří mezi nekonvenční způsoby marketingu. V guerilla 

marketingu jde o nalezení nekonvenčních způsobů, kterými je moţné oslovit potenciální 

zákazníky a oslovení realizovat s nízkými náklady. Cílem, kterého se guerilla marketing 

snaţí dosáhnout, je, ţe si zákazník ani neuvědomí, ţe jde o propagaci (2).  

Název je odvozen z válečného prostředí, kde se jedná o partyzánský styl boje, 

spojeného s akcemi na hraně legality. Hlavními zásadami guerilly je získat lid, oslabit 

nepřítele a zůstat při tom všem naţivu. Tyto zásady, převedené do guerillového 

marketingu se zaměřují na získání spotřebitelů, spolupracovníků a oslabení konkurence 

(23). 

Aby mohl být guerilla marketing úspěšný, je nutné dobře zformulovat taktiku, 

která je spojená s „útokem na nečekaném místě“. Jedná se o takové místo, kde jej 

konkurence neočekává. Následně je nutné stanovení cíle a jeho přesná definice. 

Specifikem guerillových akcí je jejich jednorázový charakter. Základní charakteristikou 

guerillových akcí je uţití netradičních cest a komunikačních kanálů, 

které jsou konkurencí i spotřebiteli opomíjeny. Důleţité jsou i náklady guerillové akce, 

jsou nízké. Akce často vyuţívají poznatků z psychologie a váţí na sebe sekundární 

publicitu. Agresivní varianta je taková, kdy společnost přímo napadá svou konkurenci. 

Guerillový marketing je uţíván společnostmi, kterým chybí zdroje na přímý boj 

s konkurencí. V začátcích byly tyto metody vyuţívány především menšími 
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společnostmi, které postrádaly peníze na reklamu. V současnosti je tento typ marketingu 

vyuţíván i velkými společnostmi, které jej začlenily do svých komunikačních strategií 

(21, 23).  

1.4.8 Komunikace na sociálních médiích 

On-line sociální média jsou otevřenými interaktivními aplikacemi, které pomáhají 

a podporují vznik neformálních uţivatelských sítí. Dochází zde ke sdílení a vytváření 

obsahu nejrůznějšího charakteru – osobní zkušenosti, záţitky, názory, texty, audia 

či videa (24).  

Sociální média se dají rozdělit na tři hlavní skupiny. První skupinou jsou online 

komunity a fóra, druhou blogy (individualizované či centralizované) a poslední skupinu 

tvoří sociální sítě jako Facebook, Twitter a YouTube (4). 

Pro společnosti přináší uţívání sociálních médií mnoho moţností. Sociální média 

se mohou stát místem zisku nových zákazníků či vylepšení image, oblastí pro public 

relations a loajality marketingu pro věrné zákazníky a také místem pro sběr dat 

z diskuzí či anket. Sociální média jsou také vhodným prostorem pro virální marketing, 

který se šíří pomocí sdílení mezi uţivateli. Nutností je dostatek zajímavého materiálu, 

pravidelných aktualizací informací a pravidelná péče o komunikaci na sociálních 

médiích. Obsah musí být pro danou cílovou skupinu zajímavý a také by měl odpovídat 

nastaveným komunikačním cílům (4, 23). 

Působení společnosti na sociálních médiích, hlavně sociálních sítích je relativně 

levné a cenově dostupné. Je nutné uhradit cenu práce za grafiku a marketéra za tvoření 

poutavého obsahu. Celou řadu aktivit lze realizovat svépomocí a zdarma, 

jako např. vytvoření stránky na Facebooku či vloţení videa na YouTube (25). 

1.4.8.1 Online komunity a fóra 

Online komunity a fóra mají různé podoby i velikosti. Často jsou vytvářeny 

spotřebiteli či jejich skupinami a to bez komerčního zájmu či jakékoliv vazby 

na společnost. Jiné jsou společnostmi sponzorované. Online komunity a fóra jsou 

cenným zdrojem informací a také prostředkem pro jejich šíření. Úspěchu lze dosáhnout 

vytvořením individuální a skupinové aktivity, která je zaměřena na navázání kontaktu 

mezi jednotlivými členy skupiny. Informace ve skupinách proudí obousměrně 
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a tak společnostem můţe poskytnout uţitečné, ale jinak těţko dohledatelné informace 

o zákaznících (4).  

1.4.8.2 Blogy 

Blogy jsou jednoduchou webovou aplikací, kde lidé publikují své osobní názory, 

a jsou pravidelně aktualizované. Kolem zajímavých blogů vznikají čtenářské komunity. 

Čtenáři mají moţnost jednotlivé příspěvky na blogu komentovat a tak vyvolat diskuzi 

s ostatními čtenáři. Blogeři se řadí mezi důleţité názorové vůdce a některé organizace 

s nimi jiţ spolupracují stejně jako s novináři (12).  

Firemní blogy, na které je pravidelně umísťován zajímavý a relevantní obsah, 

mohou posílit návštěvnosti webových stránek, vylepšit image značky a také přiblíţit 

společnost zákazníkům a jiným klíčovým skupinám (7).  

1.4.8.3 On-line sociální sítě  

Jsou seskupením registrovaných uţivatelů, kteří svou činností a sdílením vytváří 

obsah těchto sítí. Jedná se např. o vkládání fotografií, komentářů či vlastních názorů. 

Nejpopulárnější sítěmi jsou Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube (25). 

 

Marketingová kampaň realizovaná na sociálních sítích má svá specifika. 

Předně musí sledovat komunikační a obchodní cíle. Také musí podporovat cíle dané 

komunity, respektovat její jazyk (např. uţívaný slang a odborné výrazy) a také musí být 

v souladu s rituály komunity. Kampaň by měla zapojit co nejvíce členů a být rychlá. 

Také by měla podpořit komunikaci členů a jejich sebeprezentaci. Fanoušci kampaně 

by měli mít moţnost vyjádřit svůj názor na produkt, ať je pozitivní, či negativní. 

Základem tohoto typu kampaně je diskuze, ve které musí být především dodrţena její 

transparentnost. Autentičnost diskuze je důleţitá, aby se v ní mohly objevit i negativní 

názory. Uţivatelé např. na Facebooku vyhledávají především zábavu a komunikaci, 

není vhodné je tedy přehltit příliš vědeckou diskuzí. 

Mezi vhodné nástroje pro vyuţití potenciálu sociálních sítí, které společnost můţe 

vyuţít, patří vyhlašování soutěţí, vytvoření zábavné aplikace v podobě hry či vytváření 

kvízů, vytváření událostí pro různé slevy či akce, publikování obsahu jiných stránek 

(24, 25).  
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1.4.9 Word of Mouth (WOM) 

Tento typ marketingu je zaměřen na vyvolání neřízeného efektu ústního šíření 

„reklamy“ („šeptandy“) mezi lidmi s cílem zvýšení povědomí o značce.  

Ústní a osobní sdělení či ta, která jsou rozšířena neformální cestou, vyvolávají 

v lidech více důvěry, neţ ta, která jsou šířena pomocí klasických reklamních kanálů. 

Společnosti jsou si ústního šíření vědomy. Lze jej dosáhnout s minimem reklamy, 

ale je moţné jej aktivně podnítit. Je účinným nástrojem pro menší společnosti, 

ke kterým mohou spotřebitelé cítit osobní vazby. S rozvojem sociálních médií se jejich 

vyuţití pro WOM dostalo do popředí a to i přesto, ţe se osmdesát procent ústního šíření 

odehrává offline. Online dopady ústního šíření je totiţ moţné lépe měřit (4, 5). 

1.4.10 Virální (virový) marketing,  

Jedná se o metodu, která je pouţívána k dosaţení exponenciálního růstu povědomí 

o značce či nabízeném produktu a to prostřednictvím neřízeného šíření informací lidmi. 

Tento způsob šíření informací je podobný jako epidemie. Z tohoto způsobu je odvozen 

i název metody. Nejčastěji se jedná o různé druhy e-mailových zpráv, kdy motivem 

přeposlání je buď samotný obsah e-mailu či odkaz na zvláštní webovou stránku. 

Hlavním důvodem, proč je pro společnosti virální marketing zajímavý, jsou především 

nízké náklady, kdy stačí pouze prvotní impulz, a dále se sdělení šíří samo sdílením mezi 

lidmi. Nebezpečím virálního marketingu je ztráta kontroly po vypuštění zprávy 

do světa. Pro úspěšný virální marketing je nezbytné, aby základem byla neotřelá 

myšlenka, která má velký kreativní potenciál – tzv. virální náboj. Poté přichází na řadu 

její šíření pomocí tzv. očkování, kdy se vyhledávají webové stránky, ale i konkrétní 

lidé, kteří jsou náchylní ke sdílení. Po rozšíření přichází na řadu sledování a také 

vyhodnocení efektivity akce (12, 26).  

1.5 Nová marketingová realita  

V současnosti prochází marketing obdobím změn, ve kterých se novým 

„normálem“ pro mnoho odvětví, trhů a také pro celou společnost stává nejistota, chaos 

a riziko, občas narušené náhlými a nečekanými chvílemi prosperity či úpadku 

a to i včetně delších poklesů, které jsou v podstatě recesí či depresí. Působením mnoha 
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činitelů, které jsou vzájemně provázané, se dnešní trh a trţní prostředí výrazně odlišuje 

od své podoby v minulosti (4).  

Mezi hlavní a důleţité činitele, které mají na této změně podíl, 

patří např. technologie informačních sítí, kdy digitální revoluce dala za vznik 

informačnímu věku. Neméně důleţitým faktorem je globalizace, která rozšířila trhy 

pro společnosti na celý svět. Globalizace spolu přinesla ovšem i zvýšenou konkurenci 

a vede k tvrdému konkurenčnímu boji. Stírají se i hranice mezi jednotlivými odvětvími, 

neboť společnosti vidí trţní příleţitosti, které jejich odvětví přesahují. Dochází 

také ke změně maloobchodu. Maloobchodní prodejci jsou vystaveni velkému tlaku 

konkurence a tak se začínají specializovat spíše na záţitky neţ na výrobky. Celkově 

dochází k omezování prostředníků v obchodním řetězci. To má za následek větší kupní 

sílu spotřebitelů, která roste díky zlevnění výrobků a moţnosti být neustále online. Díky 

internetu a snadnému přístupu k informacím o jednotlivých produktech roste 

i informovanost a účast spotřebitelů (4, 26). 

1.6 Marketingový výzkum   

Marketingový výzkum patří mezi významné zdroje informací, které slouţí 

jako podklad pro manaţerské rozhodování (27). 

Proces marketingového výzkumu je charakterizován sledem postupných, logicky 

řazených kroků. Jedná se o stanovení cíle výzkumu a definování vlastního výzkumného 

problému a také o určení přínosu výzkumu. Dalším krokem je rozhodnutí o způsobu 

zisku zdroje dat a následně o metodách a technikách jeho sběru. Dále se určuje velikost 

vzorku a dochází k samotnému sběru dat, která jsou následně zpracovávána 

a analyzována. Posledním krokem je zpracování a prezentace výsledků výzkumu 

a vypracování závěrečné zprávy.  

Je mnoho technik sběru dat, které mohou být vyuţity pro shromáţdění dat 

důleţitých pro marketingový výzkum. Řadíme sem pozorování, osobní, telefonické, 

elektronické a písemné dotazování a také laboratorní experiment a experiment 

v přirozených podmínkách. Všechny tyto techniky mají své místo a uplatnění 

ve výzkumném procesu (28). Data získaná k marketingovému výzkumu musí splňovat 

několik následujících kritérií: úplnost, relevance, objektivnost, pravdivost, aktuálnost 

a také srozumitelnost (27). 
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Kvalitativní a kvantitativní výzkum 

Metody kvalitativního výzkumu je vhodné pouţít v situacích, kdy je nutné začít 

u řešeného problému s hledáním základních souvislostí, kdy je hledána tzv. určující 

proměnná. Dále je pak moţné zkoumat vztahy mezi proměnnými, a také ověřovat 

základní typy závislostí v jiţ známých situacích. Kvalitativní výzkum je uţíván 

pro hledání nových souvislostí. Pracuje s malými soubory respondentů, neklade nároky 

na statistickou reprezentativnost vzorku. Mezi pouţívané metody kvalitativního 

výzkumu patří hloubkový individuální rozhovor, skupinový rozhovor či asociační 

techniky (27). 

Kvantitativní výzkum je uţíván pro statistické popsání typu závislosti 

mezi jednotlivými proměnnými, o kterých je jiţ známo, ţe mají silný vliv. Je uţíván 

pro měření intenzity této závislosti a odhadnutí budoucího vývoje. Vyuţívá velkého 

souboru respondentů a výsledky tohoto výzkumu je moţné zobecnit pro celou populaci. 

Ve velkém rozsahu je vyuţíváno statistických postupů (27).  

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí  

Vnější okolí společnosti je moţné rozdělit na makroprostředí a mikroprostředí. 

Vlivy vycházející z makroprostředí můţe společnost pouze přijímat a nedokáţe 

je ovlivnit. Podmínky v mikroprostředí dokáţe společnost naopak ovlivnit a změnit. 

Do makroprostředí se řadí právní okolí, demografické okolí, sociální okolí, přírodní 

podmínky, ekonomické okolí, technologické okolí a politické okolí. Do mikroprostředí 

patří konkurence, zákazníci, dodavatelé, stakeholders (zainteresované strany) a klíčoví 

hráči (29). 

 

1.6.1 PESTEL analýza 

Je nástrojem, který se pouţívá pro analýzu makroprostředí. Mezi uţívané názvy 

patří např. PESTEL či také PEST, STEP a SLEPTE. Název analýzy pochází 

z angličtiny a je odvozen z písmen jednotlivých faktorů, které analýza zkoumá. 

P - politické faktory (politický systém a jeho stabilita, války, embarga, politická 

korupce); 

E - ekonomické faktory (fáze hospodářského cyklu, monetární politika státu, 

daňové zatíţení, cena práce, míra regulace hospodářství státem); 
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S - sociální faktory (ţivotní úroveň, přístup ke vzdělání, struktura populace, míra 

nezaměstnanosti); 

T - technologické faktory (nové vynálezy, podpora výzkumu, technická 

vyspělost); 

E - environmentální faktory (místní a národní politika v otázkách ţivotního 

prostředí); 

L - legislativní faktory (vymahatelnost práva, stabilita právního systému). 

 

Nejvhodnější je se zaměřit na faktory, které velkou měrou ovlivňují reálně 

společnost a ty prozkoumat podrobně (29). 

1.6.2 Porterův model pěti sil 

Porterův model se vyuţívá k analýze mikroprostředí. Je zaměřen na poznání míry 

intenzity konkurence v odvětví dané společnosti. Konkurenční chování dle Portera je 

vysvětleno působením pěti hybných sil: stávající konkurence, potenciální konkurence, 

vliv odběratelů, vliv dodavatelů a substituty. Grafické znázornění Porterova modelu 

uvádí obrázek č. 1. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Porterova analýza konkurenčních sil.  

Zdroj: Upraveno dle (29, str. 46) 

 

 

  Potenciální konkurence 

  Dodavatelé Současná konkurence      Kupující 

 Substituty 
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Konkurenti v odvětví  

Tato konkurence je tvořena společnostmi jiţ existujícími v odvětví. Míra 

konkurence je závislá na počtu a velikosti společností. Čím více společností v odvětví 

je, tím je konkurenční boj silnější. Dalšími faktory, které ovlivňují míru rivality 

v odvětví, jsou např. vysoké fixní náklady, vysoké náklady na výstup z odvětví či nízká 

míra diferenciace (1, 30).  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jedná se o nové společnosti či společnosti v jiných odvětvích, které by mohly 

do odvětví vstoupit a tak se stát novým konkurentem. Tato hrozba je ovlivněna 

atraktivitou prostředí, čím je vyšší, tím je vyšší i pravděpodobnost, ţe na trh vstoupí 

noví konkurenti. Jedná se především o vysoce ziskové obory. Tomu lze předcházet 

stanovením nízkých cen, vylepšením podnikových technologií, kterými konkurent 

nedisponuje. Vstup nových konkurentů dále ovlivňují různá legislativní omezení 

a podpora ze strany státu, přístup k distribučním kanálům a také objem produkce 

a zkušenosti (1, 30). 

Vliv odběratelů 

Odběratelé, tedy zákazníci, mají značnou schopnost ovlivnit cenu daného 

produktu a také poptávku po něm. Velká vyjednávací síla odběratelů nastává v případě 

jejich malého počtu a také při nízkých nákladech nutných pro změnu dodavatele. 

Vyjednávací sílu odběratelů také ovlivňuje jejich informovanost o jiných trţních 

nabídkách (1, 30).  

Vliv dodavatelů 

Vliv dodavatelů sílí např. v případě monopolní síly na straně dodavatelů v situaci, 

kdy odběratel musí vynaloţit vysoké náklady na změnu dodavatele či na uţívání 

substitutů. V neposlední řadě se také vyjednávací síla dodavatelů zvyšuje v případě, 

ţe se jedná o specializovaný produkt, za který se jen těţko shání náhrada (1, 30).  

Hrozba substitutů 

Substituty jsou statky, které se mohou vzájemně nahradit. Mají pro odběratele 

stejnou funkci a jiţ jejich samotná existence se stává hrozbou. Lepší kvalita substitutů 

či niţší cena zvyšují nebezpečí této hrozby. Dále záleţí na velikosti nákladů, které jsou 

spojeny s přechodem k substitučním výrobkům (1, 30). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole je představena společnost hanácké.net, s.r.o. (dále v textu 

označována jen jako hanácké.net) a poskytnuty základní informace o společnosti. 

Kapitola 2.1. je věnována představení vybrané společnosti, popsán nabízený produkt 

a charakterizován způsob fungování společnosti. Další částí této kapitoly jsou věnovány 

analýze současného stavu společnosti pomocí rozboru marketingového mixu 7P 

a komunikačního mixu, analýzy makroprostředí PESTEL a také analýzy mikroprostředí 

pomocí Porterovy analýzy pěti hybných sil. 

2.1 Představení společnosti 

Název společnosti :  hanácké.net. s.r.o. 

Právní forma  :  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo   : Foerstrova 970/1, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

Předmět podnikání      :  Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 

1 aţ 3 ţivnostenského zákona  

 

Jednatelem společnosti je pan Bc. Martin Pína, který společnost zastupuje 

samostatně. Základní kapitál podniku činí deset tisíc korun českých a je v celé výši 

splacen. Zapsání společnosti do obchodního rejstříku proběhlo dne 14. července 2015 

(31). 

Společnost hanácké.net vznikala postupně. Majitel zvaţoval moţnosti připojení 

k internetu, které se v té době v Olomouci nabízely. Jednou z moţností bylo připojení 

pomocí ADSL, to bylo ovšem značně drahé (1700 Kč/měsíčně). Další moţností 

připojení bylo např. vytáčené připojení či mobilní připojení. Tyto varianty byly 

poskytovaly pomalé připojení a byly drahé. Zapojil se tedy do skupiny czfree-ol.net, 

která sdílela internetové připojení, a internet si její členové rozvedli po městě svými 

silami. Podmínkou připojení k této skupině bylo zbudování vysílacího bodu. Náklady, 

které bylo nutné vynaloţit na vybudování vysílacího bodu, se během dvou měsíců 

vrátily. V roce 2009 začal majitel po zaloţení ţivnosti poskytovat internet i komerčně 

poté, co získal licenci od Českého telekomunikačního úřadu. Poskytování internetu 

se věnovali hlavně tři lidé. Jeden měl na starosti oficiální administrativu, druhý 

zařizoval poskytování po technické stránce a třetí se věnoval marketingu a komunikaci 
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s lidmi. Jedinou formou marketingu v této době byly webové stránky. Největší potenciál 

se skrýval v obcích v okolí Olomouce. Město Olomouc je vyuţíváno jako hlavní 

centrála z důvodu její dobré konektivity. V době největšího rozkvětu měla síť přibliţně 

pět set zákazníků. Později se internetové síti a jejímu provozu věnoval na ţivnost 

nynější majitel spolu s jedním kolegou, který měl na starosti připojování klientů, 

komunikaci s nimi a administrativu. Krátkodobě také na Dohodu o provedení práce 

pracovala administrativní výpomoc. Pro neshody s kolegou a jeho neetické chování byla 

spolupráce s ním ukončena. S následky činů zaměstnance se snaţí majitel postupně 

vypořádat. Ale i v dnešní době, po dvou letech, následky ovlivňují provoz a rozvoj 

poskytování sluţby (32, 33).  

V současnosti mezi hlavní sluţby, které společnost nabízí, patří správa serverů 

a sítí, jejich zabezpečení, školení a připojení k internetové síti v Olomouci a okolí.  

Aktuálně je vynaloţeno nejvíce času na provoz internetové sítě. Provozování 

internetové sítě je dotované ze strany majitele, jelikoţ příjmy ze sítě nestačí pokrýt 

náklady na její provozování a na obnovu materiálu. I přes nutnost provoz internetové 

sítě dotovat poskytuje síť a její provoz majiteli zázemí pro ostatní aktivity 

a také zkušenosti, ze kterých později čerpá (32, 33). 

Vizí majitele je převedení všech činností pod zaloţenou společnost. Stav 

poskytování internetu upravit do takové míry, aby provoz nebyl dotovaný a příjmy 

pokrývaly náklady na provoz sítě. Dále by se chtěl více zaměřit na výhodnější 

a výnosnější aktivity jako např. správa serverů nebo zabezpečení sítí.  

Drobnou pomoc v komunikaci s klienty při problémech nyní zařizuje 

administrativní síla. Veškeré ostatní činnosti vykonává sám majitel, občas s výpomocí 

kamarádů a rodiny. 

Účetnictví je zpracováváno externím subjektem, majitel nemá přesný přehled 

o svých pohledávkách. Dále společnosti chybí aktuální, relevantní a úplná databáze 

zákazníků. Absencí této databáze ztrácí společnost přehled o svých zákaznících a také 

není vedena evidence plateb jednotlivých zákazníků. Někteří zákazníci neplatí 

za poskytnuté sluţby a společnost na to přichází náhodou např. během poruch, kdy se 

sami zákazníci ozvou, ţe mají problémy s připojením. Společnost tak přichází o zdroj 

příjmů, které by mohly vylepšit její finanční situaci. Pro účetnictví je vyuţíváno 

programu FlexiBee, který funguje na operačním systému Linux, který je majitelem 
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vyuţíván. Tento program by měl umoţnit generování smluv a automatické posílání 

faktur zákazníkům. Bohuţel program je vyuţíván pouze omezeně, neboť chybí aktuální 

databáze všech zákazníků (32). 

Průběh připojení nového klienta 

Klient můţe hanácké.net kontaktovat jak telefonicky tak emailem. Po obdrţení 

objednávky je nutné ověřit dostupnost sítě v místě jeho bydliště a moţnost klienta k síti 

připojit. Poté následuje osobní návštěva, při které je internet zaveden a doinstalována 

všechna potřebná zařízení a materiál. Klient pak získává bezplatný měsíc, během 

kterého si můţe sluţbu vyzkoušet, a poté se rozhodnout, zda se stane zákazníkem. Ve 

většině případů jsou klienti se sluţbou spokojeni. Po uplynutí zkušební doby dochází 

k podpisu smlouvy klientem (32).  

2.2 Analýza obecného okolí – analýza PESTEL 

V analýze obecného okolí společnosti budou podrobně rozvedeny politické, 

ekonomické, sociální, technologické, ekologické a legislativní faktory v České 

republice. U vybraných faktorů bude podrobněji rozvedena i oblast, ve které společnost 

působí.  

2.2.1 Politické faktory 

Česká republika se nachází ve Střední Evropě a od roku 2004 je součástí 

Evropské unie. Politická situace je v České republice stabilní. Aktuální vláda, sestavená 

Předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, je koaličního charakteru a podílí se na ní Česká 

strana sociálně demokratická (ČSSD), ANO 2017 a také Křesťanská a demokratická 

unie – Československá strana lidová (KDU – ČSL). Procentní poměr jednotlivých členů 

je zobrazen na grafu č. 1 a je následující: ČSSD 47,83%, ANO 2011 21,74%, KDU – 

ČSL 13,04%, BPP (bez politické příslušnosti) 17,39 %. Nové volby do Poslanecké 

sněmovny se budou konat na podzim roku 2017 (34).  
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Graf č. 1: Sloţení vlády  

Zdroj: Upraveno dle (34) 

Významnou událostí na české politické scéně byla přímá volba prezidenta 

republiky, která se konala v roce 2013. Občany České republiky byl zvolen 

za prezidenta Miloš Zeman. Další termín prezidentských voleb je stanoven na rok 2018. 

Vláda Bohuslava Sobotky se ve svém Programovém prohlášení vlády ČR 

zavázala vést cestou sociálně a ekologicky orientovaného trţního hospodářství. Dále se 

vláda zavázala podpořit podnikání a také fungující a transparentní státní správu, 

efektivní trh práce, sociální míru ve společnosti a investice do vzdělání, vědy 

a výzkumu. Hlavními prioritami vlády je rozvoj podmínek pro svobodné podnikání, 

vymahatelnost práva a také zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. 

Mezi priority vlády patří také boj proti všem formám korupce a rozvoj kvalitních 

a dostupných veřejných sluţeb a to v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy 

a bezpečnosti. Prioritou vlády je i urychlení zavedení vysokorychlostního internetu 

a také přijetí Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických 

dovedností občanů (35, 36). 

2.2.2 Ekonomické faktory 

S následky krize, která zasáhla celý svět v roce 2008, se česká ekonomika 

v posledních letech vyrovnala a rok 2014 byl prvním rokem, do kterého hospodářství 

České republiky vcházelo očištěno po krizi. Po krizi došlo ke změně základních 

ekonomických faktorů a vše naznačuje, ţe Česká republika se ocitla na prahu nového 

47,83 

21,74 

13,04 

17,39 

Složení vlády  

ČSSD

ANO 2011

KDU - ČSL

BPP - (bez politické
příslušnosti)



 

44 

 

hospodářského cyklu, který má růstový potenciál. Tento výhled podporuje rostoucí 

tendence HDP (hrubého domácího produktu) a také klesající nezaměstnanost, která byla 

v roce 2013 na úrovni sedmi procent, coţ byl nejlepší výsledek za posledních pět let. Na 

trhu vzniká velké mnoţství nových společností. Dobré vyhlídky pro české hospodářství 

přináší právě kombinace stoupajícího HDP, nízké inflace a také nízkých úrokových 

sazeb. Vývoj hlavních ukazatelů od roku 2013 je uveden v tabulce č. 3. Českou 

republiku ovšem ovlivňuje i nejistota z geopolitického vývoje (36, 37).  

Tabulka č. 3: Ekonomické ukazatele hospodářství ČR za vybrané období 

Makroekonomické ukazatele 2013 2014 2015 2016 

HDP (růst v %) -0,7 2,4 2,5 2,3 

Inflace (%) 1,4 0,5 0,3 2,0 

Míra nezaměstnanosti 7,0 6,1 5,0 5,5 

Objem mezd a platů (růst v %) 0,1 2,4 3,4 4,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (36, 38) 

2.2.3 Sociální faktory 

Demografický vývoj ve většině Evropy, především ve vyspělých zemích, 

je moţné charakterizovat třetí fází demografického vývoje. Pro tuto fázi je typický 

pokles porodnosti a také stabilizování hodnot úmrtnosti. Obyvatelstvo stárne 

a postproduktivní skupina obyvatelstva (65 let a více) tvoří stále větší procento 

Obrázek č. 2: Očekávaný vývoj počtu obyvatel v ČR do roku 2066 

Zdroj: (36) 
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populace. Stárnutí populace zvyšuje výdaje na sociální zabezpečení a způsobuje řadu 

dalších problémů. Projekce počtu obyvatel dle jednotlivých věkových skupin ukazuje 

obrázek č. 2 (36). 

Působnost společnosti je zaměřena na Olomoucký kraj, přesněji okres Olomouc. 

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy. Krajským městem je statutární 

město Olomouc, které má 100 000 obyvatel. Krajské město je centrem obchodu, sluţeb 

i vzdělanosti. Sídlí zde druhá nejstarší univerzita v České republice – Univerzita 

Palackého v Olomouci. V současnosti ji navštěvuje 21 000 studentů. V kraji ţije celkem 

634 718 obyvatel. Kraj má nízký podíl dětí ve věku 0 – 14 let (15,1%) a v kraji roste 

podíl obyvatel, kteří jsou starší 65 let (18,7%). Dochází tak ke zvyšování průměrného 

věku obyvatel kraje (42,2 let) v roce 2015. Tento trend stárnutí populace kopíruje 

situaci ve zbytku republiky a také v ostatních vyspělých zemích (36, 39). Vybrané 

demografické údaje pro Olomoucký kraj shrnuje tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Demografické údaje pro Olomoucký kraj 

Demografický ukazatel 2013 2014 2015 

Počet obyvatel 232 474 233 192 233 755 

Průměrný věk obyvatel 41,4 41,6 42,2 

Přistěhovalí 2 383 2 719 2 757 

Vystěhovalí 2 360 2 392 2 431 

Uchazeči o zaměstnání 14 778 13 631 11 221 

Podíl nezaměstnaných osob 9,21 % 8,51 % 6,96 % 

Příjemci starobních důchodů 37 648 38 044 38 650 

Zdroj: Vlastní zpracování dle (36, 39) 

 

Kraj je moţné definovat jako průmyslový s rozvinutou oblastí sluţeb. Lépe se daří 

jiţním částem kraje. Sever kraje je díky svým geografickým podmínkám, dopravní 

dostupnosti a narušení sociálního a ekonomického ţivota (po druhé světové válce) 

ekonomicky slabší oblastí (39).  

Pro Olomoucký kraj jsou uvedeny údaje vztahující se k jeho demografickému 

a sociálnímu rozloţení jako například počet obyvatel, který vykazuje vzrůstající 

tendenci. Vliv na počet obyvatel okresu má počet přistěhovalých, který převyšuje 
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mnoţství odstěhovaných obyvatel. Do okresu Olomouc se často stěhují obyvatelé 

Olomouckého kraje z ekonomicky méně prosperujících oblastí za prací. 

Mnoho studentů, kteří zde studují na místní univerzitě, po skončení studií ve městě 

a jeho blízkém okolí zůstává. Obrázek č. 3. zobrazuje administrativní členění okresu 

Olomouc.  

 

Obrázek č. 3: Mapa administrativního členění okresu Olomouc 

Zdroj: (36) 

V posledních letech můţeme vidět pokles trendu nezaměstnanosti, který kopíruje 

celorepublikovou situaci a odpovídá stavu české ekonomiky. I v oblasti demografického 

rozvoje není Olomoucký okres výjimkou, a jeho obyvatelé stárnou a zvyšuje se počet 

osob v postproduktivním věku.  

2.2.4 Technologické faktory 

Oblast technologií je oblastí dynamickou, a právě zde dochází k zásadním 

objevům, které mění lidské ţivoty. Česká republika patří mezi vyspělé země. Podpora 

vědy a výzkumu je v České republice na vysoké úrovni a patří mezi jednu z priorit 

aktuální vlády Bohuslava Sobotky. Poskytování internetu je propojeno s oblastí nových 
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technologií a inovací. Vybavenost České republiky pro poskytování internetu je dobrá, 

neustále dochází k nárůstu počtu uţivatelů internetu. V roce 2015 jiţ počítačem 

a přístupem k internetu disponovalo více neţ 3,1 milionu českých domácností (73 %). 

Trendem v oblasti připojení k internetu je přenosný počítač a v posledních letech vyuţití 

mobilních telefonů pro připojení k internetu (36).  

2.2.5 Ekologické faktory 

V posledních dekádách je kladen stále větší důraz na ekologii a ochranu ţivotního 

prostředí v České republice. Svojí činností společnost ţivotní prostředí neporušuje. 

K jeho ochraně se snaţí přispět vlastním ekologickým chováním a také výběrem 

takových dodavatelů, kteří se chovají ekologicky a snaţí se chránit přírodní prostředí. 

Pouţíváním kvalitních výrobků, které vydrţí déle, jak často levnější a méně kvalitní 

alternativy, se hanácké.net snaţí přispět k ochraně ţivotního prostředí 

a jeho udrţitelnosti (40). 

2.2.6 Legislativní faktory 

Poskytování internetového připojení je v České republice upravováno Zákonem 

o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Tento zákon byl změněn zákonem 

č. 258/2014 Sb. s účinností od 4.12.2014 a je tedy nejnovější verzí zákona 

o elektronických komunikacích (41, 42). 

Dále je poskytovatel internetu zavázán dodrţovat Zákon o ochraně osobních údajů 

č. 101/2000 a také dodrţováním Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

který nahradil předchozí Občanský zákoník a účinnosti nabyl dne 1.1.2014. 

Spolu s Občanským zákoníkem vstoupil v platnost také Zákon o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb., jehoţ dodrţování je závazné (43, 44).  

Dále poskytování internetu ovlivní nové nařízení Evropské komise 2016/679, 

které vstoupilo v platnost dne 27.4.2016 s odloţenou účinností na 25.5.2018 (o ochraně 

osobních údajů) (45). 

Legislativní změnou, která je pro malé poskytovatele internetu hrozbou, je návrh 

loterijního zákona. Ten ukládá poskytovatelům internetu povinnost blokovat loterijní 

weby, které nemají licenci v ČR. Tato povinnost představuje pro poskytovatele vysoké 

náklady a pro malé poskytovatele internetu můţe být likvidační (46).  
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2.3 Analýza oborového okolí – Porterův model 

V analýze oborového prostředí dle Portera bude podrobněji rozebrána hrozba 

vstupu nové konkurence na trh, aktuální konkurence, které společnost musí čelit a také 

síla vlivu dodavatelů a odběratelů, které mají na společnost značný vliv. 

2.3.1 Nová konkurence 

Hrozba vzniku nové konkurence není příliš silná. Trh je jiţ naplněn jak velkými 

klíčovými hráči – O2, Vodafone, T-Mobile, UPC a také společnost FOFRnet, 

tak i menšími společnostmi. Vstup konkurence nových subjektů na trh není doprovázen 

zásadními překáţkami. Stačí, aby si nový konkurent vyřídil ţivnostenské oprávnění 

či zaloţil společnost s ručením omezeným a získal licenci od Českého 

telekomunikačního úřadu (47). 

2.3.2 Smluvní síla odběratelů 

Společnost hanácké.net má pouze jediný typ odběratelů. Jsou jimi přímo koneční 

spotřebitelé. Jejich vyjednávací síla je proto nízká a nepředstavují tak velkou hrozbu. 

Zákazníci nevyvíjejí na poskytovatele ţádný tlak. V případě nespokojenosti mohou 

snadno změnit dodavatele. Míra změny dodavatele je nízká (32). 

2.3.3 Smluvní síla dodavatelů 

Hlavním dodavatelem konektivity je společnost Kaora, která se zabývá návrhem 

technologického řešení provozu internetové aplikace. Dále se věnují projekci a výstavbě 

počítačových a datových sítí. Vztahy se společností jsou dlouhodobé. V případě 

problémů je moţné dodavatele změnit. Hlavním dodavatelem hardware je společnost 

T.S. Bohemia. Ze strany dodavatelů není vyvíjen ţádný tlak a v případě problémů 

je také moţné je změnit. Obzvláště jednoduše je moţné nahradit dodavatele hardware, 

jelikoţ na trhu s tímto typem zboţí figuruje mnoho společností (32, 48). 

2.3.4 Hrozba substitutů 

Připojení k internetu je v naší republice jiţ standardem pro většinu českých 

domácností a milióny lidí po celém světě. Substitutem připojení k internetu je například 

mobilní internet, který získává v České republice a vyspělých zemích na stále větší 

oblibě. Je moţné vysledovat trend postupného zlevňování datových sluţeb. Probíhá také 
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diskuze nad novelou telekomunikačního zákona, který by měl vytvořit tlak na pokles 

cen mobilních dat. I přes sníţení cen mobilních dat je pro domácnost internetové 

připojení pomocí sítě ve výsledku levnější vzhledem k celkovému mnoţství 

spotřebovaných dat v domácnosti. Dalším faktorem je, ţe mobilní data jsou často 

omezena pouze na jednoho uţivatele, tj. vlastníka mobilního zařízení, kdeţto celé 

domácnosti lze pokrýt bezdrátovou sítí (49). 

2.3.5 Stávající konkurence v odvětví 

Hlavním konkurentem je společnost FOFRnet spol. s.r.o., která na IT trhu působí 

od roku 1999. Zaměřuje se na poskytování telekomunikačních sluţeb v Olomouckém 

kraji a také se zabývá poskytováním sluţeb v oblasti IT. Poskytují dostupný internet 

v Olomouci a jeho okolí (50). 

Dále mezi konkurenty patří velké společnosti jako UPC, T-Mobile, Vodafone 

a O2, které mají široké celorepublikové působení a pokrytí sítě. Na Olomoucku působí 

i menší poskytovatelé jako např. Lemo net, Rio internet či Onyx. V tabulce č. 5 jsou 

uvedeni největší konkurenti a porovnány jejich ceny, webové stránky a jejich 

přehlednost, grafická úroveň a intuitivnost, dále také poplatky za připojení k internetu 

a v kategorii poznámka uvedeny doplňující informace k dané společnosti. Ze srovnání 

vychází, ţe u většiny konkurentů je instalace zpoplatněna, částka se pohybuje v rozmezí 

od 210 Kč u 02 internetu aţ po částku 2023 Kč u téţe společnosti při vyuţití sluţeb 

technika. Místní konkurence FOFR.net si účtuje za instalaci 990 Kč a společnost 

Doubrava.net nacenila instalaci na 690 Kč. U konkurence je nutné si také k internetu 

pořídit router, průměrná cena routerů, které jsou nabízeny či doporučovány 

jednotlivými společnostmi, je 700 Kč. Ţádná ze společností neposkytuje zákazníkům 

měsíc internetu zdarma na vyzkoušení (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57).  
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Tabulka č. 5: Srovnání konkurence společnosti hanácké.net 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Název Cena/měsíc Web Lokalita Poplatky Poznámka 

hanácké.net 
Hleméţď 3 Mbit/s 252 Kč 

Špacír 7 Mbit/s 384 Kč 
Přehlednost, neaktuální informace Olomoucko Připojení zdarma, modem téţ. 

Smlouva uzavírána na dobu 

neurčitou, měsíc zdarma na 

vyzkoušení sluţby, slevy při 

předplacení sluţby. 

Fofrnet.cz 
Wifi Mini 1 Mbit/s 195 Kč 

Wifi Standard 10 Mbit/s 385 Kč 

Přehlednost, jednoduchost, 

intuitivnost, horší grafické 

zpracování stránek 

Olomoucko 

Cena za aktivaci 990 Kč při smlouvě na 

dva roky plus zakoupení routeru za 500 Kč 

či 25Kč/měsíčně 

 

02 internet Internet Optimal 20 Mbit/s 499 Kč 

Příjemné grafické zpracování, 

jednoduchost, hůře dostupný ceník 

a podmínky 

Celá ČR 

Instalace 210 Kč samoinstalace, 

2023,45 Kč technik, standardní modem 999 

Kč či 84 Kč měsíčně/2 roky 

V případě neprodlouţení smlouvy 

převod na tarif Internet bez závazků 

757 Kč/měsíc 

Lemo 

internet 

Základní rychlost 10 Mbit/s 320 Kč. 

Nejoblíbenější rychlost 20 Mbit/s 360 

Kč. 

Příjemné a přehledné grafické 

zpracování, intuitivní, snadno 

dohledatelné informace 

Olomoucko 

Instalační balíček při smlouvě na 1 rok za 

2 490 Kč, na 2 roky 1990 Kč. Doporučená 

koupě routeru za 699 Kč 

Standardní cena za instalaci při 

smlouvě na dobu neurčitou je 2990 

Kč. 

Doubrava.net 

Standard 14 Mbit/s 360 Kč 

Optimum 18 Mbit/s 590 Kč 

 

Moderní, přehledné a intuitivní 

zpracování, moderní design 

Olomoucko, 

Litovelsko  

Instalace za 690 Kč na dva roky, za 1290 

Kč na rok a při smlouvě na neomezeně 

dlouhou dobu 1990 Kč 

Při ročním předplatném sleva 10 % 

z ceny. Doporučený router za 690 

Kč. 

Onyx 
Classic 7 Mbit/s 355 Kč 

Fast 9 Mbit/s 375 Kč 

Snadno dohledatelní informace i 

ceny, přehledné, stránky nepůsobí 

příjemným dojmem 

Olomoucko  

Instalace bez závazku 2999 Kč, smlouva na 

2 roky za 999 kč, na tři roky za 333 Kč. 

Wifi router a instalace za 799 Kč 

 

Rio internet 
Standard Wifi 15 Mbit/s 349 Kč 

Turbo Wifi 25 Mbit/s 449 Kč 

Stránky nepřehledné, graficky 

hezky zpracované 
Olomoucko 

Chybějící informace na webových 

stránkách o ceně instalace a připojení. 
 

T- mobile 
Standard 20 Mbit/s 399 Kč 

Premium 40 Mbit/s 499 Kč 

Graficky i obecně přehledné 

stránky 
Celá ČR 

Spojeno s hlasovým tarifem, bez tarifu 

cena o 150 Kč vyšší. 

Doporučený router za 2 301 Kč.  

Přenosný internet. 

UPC 

Internet 30 Mbit/s + TV 599 Kč 

Internet 30 Mbit/s + TV bez ročního 

závazku za 699 Kč 

Jednoduchý přehledný design, 

graficky příjemné zpracování, 

špatné dohledání informací 

Celá ČR 
Instalace technikem za 404 Kč. Připojovací 

poplatek 99 Kč 

Pronájem modemu v hodnotě 70 

Kč/měsíc v ceně tarifu. 
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2.4 Analýza marketingového mixu  

Tato podkapitola se zabývá analýzou marketingového mixu. Vzhledem 

k charakteru sluţby, kterou společnost nabízí, byl zvolen marketingový mix pro sluţby 

tzv. 7P. 

2.4.1 Produkt 

Společnost nabízí zákazníkům připojení k internetu, návrh a správu sítí 

a také pomoc s provozováním serverů. V současnosti je nejvíce času a zdrojů věnováno 

provozu internetové sítě a poskytování připojení k internetu. V případě poruch 

a technických obtíţí společnost zajišťuje opravu a uvedení sítě a připojení do původního 

stavu. 

2.4.2 Cena 

Cena sluţby je rozdělena podle kategorií dle rychlosti připojení a doby servisního 

zásahu. Nejpomalejší je připojení s rychlostí 3Mbps po nejrychlejší s rychlostí 15 Mbps. 

Nejlevnější připojení začíná na 241 Kč a nejdraţší je poskytováno za cenu 433 Kč 

za měsíc (33). Ceník podrobně zobrazuje tabulka č. 6.  

Tabulka č. 6: Aktuální ceník společnosti hanácké.net 

Tarif Rychlost Maximální agregace Cena Servisní zásah 

hleméţď 3 Mbps 1:5 252Kč do 48h 

špacír 7 Mbps 1:10 384Kč do 48h 

mazec 13 Mbps 1:10 605Kč do 48h 

mazec jak sviňa 15 Mbps 1:25 433Kč do 48h 

czfree 4 Mbps 1:8 241Kč do 96h 

Zdroj: (33) 

Společnost nabízí cenové zvýhodnění pro zákazníky, pokud zaplatí jednorázově 

platbu za čtvrt roku, půl roku či rok. Při platbě za čtvrt roku je sleva 5%, při platbě 

půlroční je sleva v hodnotě 10% a při platbě za celý rok je sleva 15%. Na stránkách 

společnosti jiţ ovšem není uvedena vypočítaná cena s poskytnutou slevou.  

Neplatí se ţádný poplatek za zřízení připojení, tato sluţba je zdarma. Výjimkou 

je situace, kdy je zřízení náročnější. V této situaci je zákazník individuálně upozorněn 
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na dodatečné náklady a je vyčíslena i jejich výše. První měsíc je pro zákazníka zdarma, 

aby si připojení mohl vyzkoušet. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou 

s  dvouměsíční výpovědní lhůtou (33).  

2.4.3 Místo 

Vzhledem ke specifickému charakteru nabízené sluţby je distribuce přímá 

od dodavatele ke koncovému zákazníkovi, který ji dále nikam nedistribuuje. 

Po kontaktování poskytovatele potenciálním zákazníkem je vyhodnoceno, 

zda je připojení moţné. To záleţí na moţnostech stávající sítě a jejím dosahu. 

Je-li připojení moţné, je domluvena osobní schůzka u klienta, během které dojde 

k montáţi potřebného zařízení. Z této montáţe je pořízena dokumentace, která 

se pouţívá v případě problémů a oprav. Majitel vyuţívá moţnosti práce z domu, také 

má pronajatou kancelář v Kokorách, která je vyuţívána jako skladovací prostor. 

Pro cesty za klienty pouţívá automobil s logem. 

V Olomouci jsou pokryty následující městské části: Nová Ulice, Neředín, Povel, 

Slavonín, Nemilany, Nové Sady, Pavlovičky, Chválkovice a Lazce. Připojení je moţné 

také v obcích v blízkosti Olomouce jako např. Samotišky, Droţdín, Pohořany, Véska, 

Křelov, Ústín, Lutín, Luběnice, Slatinice, Olšany u Prostějova, Bystročice, Dubany, 

Drahlov, Charváty, Kokory, Majetín, Brodek u Přerova a Rokytnice.  

Oblast pokrytí v Olomouci zobrazuje obrázek č. 4. Oblasti pokryté společností 

hanácké.net jsou vyznačeny oranţově (33).  

Obrázek č. 4: Mapa pokrytí společnosti hanácké.net v Olomouci 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.4.4 Propagace 

Propagace společnosti probíhá např. pomocí webových stránek, banneru, polepu 

automobilu a v minulosti třeba také podporou tematické události Hanácký bál. 

Podrobněji je část propagace v jednotlivých oblastech komunikačního mixu popsána 

v  kapitole 2.5. 

2.4.5 Lidé 

V současnosti se zákazníci společnosti dostanou do kontaktu se samotným 

majitelem, který zajišťuje připojení k internetu u zákazníků a také řeší poruchy sítě. 

S administrativní výpomocí přijdou zákazníci do styku pouze při kontaktování 

telefonické zákaznické linky. Vystupování administrativní pracovnice na zákaznické 

lince je profesionální, vstřícné a empatické.  

2.4.6 Procesy 

Ţádné procesy nejsou ve společnosti evidovány či nastaveny. Vše funguje 

zvykově. Z toho vychází i špatná organizace společnosti a také finanční ztráty jako 

např. chybějící přehled platících zákazníků či ponechávání modemů zákazníkům. 

Fungování společnosti je popsáno v kapitole 2.1, která uvádí, jak jsou nastaveny 

jednotlivé oblasti společnosti. 

2.4.7 Fyzické atributy 

Vzhledem k charakteru sluţby je sluţba poskytována přímo u zákazníka, kde se 

jedná o instalaci, řešení problémů či odpojení sluţby. Pracovník jezdí k zákazníkům 

v automobilu s logem společnosti. Není stanovena uniforma či oblečení s logem 

společnosti. Společnost nemá sjednocený vizuální styl kromě loga, které je pouţito 

na polep automobilu a na webových stránkách. 

2.5 Analýza komunikačního mixu 

Tato kapitola je věnována komunikačnímu mixu a jeho aktuálnímu stavu. Zabývá 

se také historií komunikačního mixu ve společnosti a přináší přehled marketingových 

aktivit, které byly ve společnosti v minulosti uskutečněny. Propagace neměla stanovený 

ţádný rozpočet a realizování propagačních aktivit probíhalo bez koncepce a jakéhokoliv 

dlouhodobého plánu. Nebyly také nijak sledovány a evidovány náklady na jednotlivé 
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aktivity a ani úspěšnost jednotlivých aktivit, které byly realizovány, nebyla nijak 

měřena a vyhodnocována. 

2.5.1 Reklama 

V minulosti nebyla reklama příliš vyuţívána. První reklamní akcí byla letáková 

vlna. Letáky následně byly distribuovány vlastními silami mezi známé, kamarády 

a do různých kaváren a na školy. Lokality pro distribuci nebyly pečlivě vybrány 

a roznos byl převáţně náhodný. Nedocházelo tedy k oslovení cílových zákazníků. 

Nevýhodou letáků, které tvořil bývalý zaměstnanec, bylo slibování nereálných 

podmínek pro zákazníky, které nemohly být poskytnuty. To nadále způsobovalo 

problémy a rozčarování zákazníků a spíše poškodilo jméno společnosti. Rozsah nákladu 

letáků není znám, stejně jako se nezachovala jejich grafická podoba (32).  

Další uskutečněnou reklamní akcí byla inzerce v obci Ústín a Majetín v místním 

zpravodaji. Bohuţel tato akce byla jednorázová a ţádné podrobnější údaje o jejích 

nákladech či úspěchu se nedochovaly. 

Společnost má také umístěný banner na balkoně motorestu v Kokorách. 

Na banneru je uveden pouze název společnosti. Motorest je umístěn příhodně u silnice, 

takţe banner vidí všichni řidiči jedoucí kolem. 

Dále se společnost prezentuje vizitkami a má vytisknuty samolepky, které se 

uţívají k polepu zařízení, které jsou součástí sítě. Všechna zařízení související 

s provozem sítě jsou označena samolepkou zobrazující část loga společnosti 

(bíločervená „hanácká tečka“) (32). 

2.5.2 Osobní prodej 

Osobní prodej byl a je jednou z nejdůleţitějších částí komunikačního mixu 

pro společnost. Spousta zákazníků díky pozitivní zkušenosti se společností doporučí 

společnost svým známým. V případě nespokojenosti naopak dokáţí zákazníci špatnou 

zkušenost rozšířit ve svém okolí. Při připojení klienta je nutné provést osobní návštěvu 

v místě, kde poţaduje připojení. Tato osobní návštěva je prvním osobním kontaktem 

se společností a podle jednání a dojmu z této návštěvy si zákazník dělá představu o celé 

společnosti. Je důleţité, aby komunikace byla příjemná, profesionální a vstřícná 

k zákazníkovi.  
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2.5.3 Podpora prodeje 

V oblasti podpory společnost nabízí zřízení připojení zdarma. Také poskytuje 

připojení první měsíc zdarma, aby si jej zákazník mohl vyzkoušet a rozhodnout se, 

zda je se sluţbou spokojený. Cenové zvýhodnění 5 %, 10 % a 15 % nabízí při čtvrtletní, 

půlroční a roční platbě. Toto zvýhodnění má motivovat zákazníky k platbě na delší 

časové období, společnosti přinést finanční prostředky a také zajistit, ţe zákazníci 

nezmění dodavatele, jelikoţ jiţ mají sluţbu zaplacenou (32, 33) 

Mezi realizované reklamní aktivity patří polep servisního automobilu logem 

společnosti a také v minulých letech finanční dar akci Hanácký bál. Ten je v Olomouci 

a okolí tradiční akcí a letos proběhl jiţ 24. ročník. Na programu tak mezi sponzory 

bývalo uveřejněno logo společnosti. 

2.5.4 Přímý marketing 

Z oblasti přímého marketingu, pod který spadá direct mail, telemarketing, 

katalogový a zásilkový prodej, internetová komunikace a webové stránky, vyuţívá 

společnost k marketingovým účelům pouze webových stránek. Stránky jsou dostupné 

na adrese: www.hanacke.net. Byly vytvořeny v roce 2011. Jsou členěny do tří 

tematických částí – internet, sítě a servery. V kategorii internet jsou uvedeny aktuality, 

pokrytí, reference od klientů, ceník sluţeb a kontakt. Některé z podstránek, jako např. 

rady a návody, stále čekají na zpracování. Stránka aktuality obsahuje pouze příspěvek 

z roku 2011, jak je vidět na obrázku č. 5. Některé stránky jsou přeloţeny do anglického 

jazyka. Webové stránky nabízí také moţnost překladu stránek do hanáčtiny. Bohuţel 

po rozkliknutí této nabídky se objeví nápis: „Toţ ještě zme to nepřeloţili.“ Celkově jsou 

stránky realizovány v bílé a šedé barvě  s červenými prvky. Jsou přehledné, nevýhodou 

je jejich neaktuálnost a designová zastaralost. Design stránek má nakročeno 

k minimalistickému stylu, rušivě působí zrcadlení u loga a bíločervené kostičky, 

které vyplňují prostor mezi stránkou a obrazovkou. Vyhledatelnost stránek je velmi 

špatná a bez znalosti společnosti jsou stránky prakticky nedohledatelné (33). 

 

http://www.hanacke.net/
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Obrázek č. 5: Ukázka vzhledu webových stránek společnosti hanácké.net 

Zdroj: (33) 

2.5.5 Komunikace na sociálních sítích 

V minulosti měla společnost zaloţený profil na sociální síti Facebook. Ten je jiţ 

dva roky zrušený. Tento profil nebyl nikdy aktivně vyuţíván k ţádné komunikaci 

se zákazníky, propagaci společnosti či upevnění povědomí zákazníků o značce. 

Na ţádných jiných sociálních sítích se společnost neprezentuje. Majitel nevede ţádný 

blog, kterým by mohl propagovat společnost a jeho činnost. 

2.5.6 Word of Mouth (WOM) 

Word of Mouth je pro společnost tohoto charakteru a realizovanými 

marketingovými aktivitami naprosto zásadní. Mnoho nových zájemců pocházelo 

a pochází z řad šeptandy a poskytovatel internetu je jim doporučen od jejich známých, 

kteří jsou se sluţbou spokojeni.  

2.5.7  Shrnutí aktuálního stavu komunikačního mixu 

Kromě banneru, polepu automobilu, vizitek a webových stránek nevyuţívá 

společnost jiných forem propagace. Komunikace směrem k zákazníkům není 

sjednocená, společnost nepouţívá jednotný vizuální styl a komunikace se zákazníky 

probíhá pouze v případě problémů. 

 Marketingovým aktivitám není přidělen rozpočet a také chybí osoba, 

která by měla tuto problematiku ve společnosti na starosti. Webové stránky, které slouţí 
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jako hlavní prezentace společnosti, jsou neaktuální, jejich design je zastaralý 

a stránky  nejsou snadno vyhledatelné. Důleţitou částí komunikačního mixu je osobní 

prodej a také WOM, díky kterému společnost získává další zákazníky. V oblasti 

podpory prodeje nabízí společnost měsíc připojení zdarma na vyzkoušení a také systém 

slev při platbě na delší časové období. Společnost nevyuţívá potenciál komunikačního 

mixu a jeho jednotlivé nástroje nejsou v rovnováze. 

2.6 Shrnutí  

Na základě seznámení se s historií společnosti a jednotlivými sloţkami 

marketingového a komunikačního mixu v kombinaci s provedenými analýzami 

marketingového prostředí (Porterova analýza, PESTEL analýza) a analýzami 

marketingového a komunikačního mixu, byly objeveny následující problémy, se 

kterými se společnost aktuálně potýká: 

 Jsou zde velké nedostatky v oblasti procesů a řízení podniku. Většina činností 

a procesů nemá danou podobu a tak jsou realizovány více méně náhodně. Chybí 

definice jednotlivých procesů a návody na vykonávání jednotlivých činností.  

 Administrativa i účetnictví společnosti jsou ve špatném stavu. Aktuálně 

společnost nemá dostupné aktuální informace o svých zákaznících a jejich 

počtu. Sluţbu vyuţívají také zákazníci bez platné smlouvy a také zákazníci, kteří 

za ni neplatí. 

 Absence funkční databáze zákazníků, která by poskytovala potřebné informace 

o jednotlivých zákaznících, jejich platbách a typu připojení. 

 Chybí pracovní síla jak pro technickou obsluhu sítě, tak i pro administrativní 

činnosti. 

 V oblasti marketingu nejsou podnikány ţádné aktivní a promyšlené kroky, 

aktivity společnosti v této oblasti jsou velmi omezené, není zde vyčleněn ţádný 

rozpočet a chybí marketingová koncepce a plán činností 

 Ztrátovost poskytování sluţby připojení k internetu, která vyplývá 

z nedostatečné organizace administrativy a procesů. Chybí tak peníze 

na zlepšení sluţby a zvýšení úrovně sluţby stávajícím zákazníkům.   
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V dnešní dynamické době, kdy zákazníci poţadují vysokou kvalitu a úroveň 

poskytovaných sluţeb, není moţné, aby se společnost na tomto vysoce konkurenčním 

trhu udrţela. Jiţ v současné době je sluţba poskytování internetu sluţbou ztrátovou, 

která navíc odčerpává většinu zdrojů společnosti, jak lidských, tak i finančních. 

Bez rychlého zlepšení nalezených problémů hrozí společnosti v blízké době váţné 

existenční problémy. Je nezbytné zaměřit se na komplexní řešení, které společnost 

stabilizuje a pomůţe jí udrţet si stávající zákazníky a přilákat nové. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOSY PRÁCE 

Tato kapitola diplomové práce se zaměřuje na zlepšení nalezených problémů 

ve společnosti. Cílem této kapitoly je navrhnutí marketingového plánu na období 

jednoho roku. Marketingový plán je zaměřen na zlepšení marketingového mixu, 

které povede ke zvýšení úrovně poskytovaných sluţeb, získání nových zákazníků a také 

udrţení zákazníků stávajících. První část této kapitoly je věnována jednotlivým 

nástrojům marketingového mixu a návrhům na jejich změnu. Druhá část kapitoly 

se věnuje představení konkrétního marketingového plánu činností. V závěru kapitoly 

jsou uvedeny přínosy práce.  

3.1 Marketingový mix 7P 

Tato kapitola se věnuje jednotlivým nástrojům marketingového mixu pro sluţby 

7P, kdy u jednotlivých nástrojů mixu je uvedeno, zda je vhodné nástroje měnit či  je 

ponechat ve stávajícím stavu. U nástrojů vhodných ke změně je návrh změny detailně 

rozepsán a zdůvodněn. 

3.1.1 Produkt 

Společnost má svůj produkt dobře definovaný. Po zlepšení organizace a problémů 

s nabízenou sluţbou připojení k internetu bude mít na další nabízené sluţby více času. 

Tento nástroj marketingového mixu doporučuji neměnit. 

3.1.2 Cena 

Na základě analýzy vyšlo najevo, ţe ceník, který společnost aktuálně pouţívá, 

byl stanoven na začátku podnikání a od té doby nebyl aktualizován. V minulosti byly 

ceny stanoveny dle srovnání s konkurencí a dle odborného odhadu majitele. Cena 

v současné době nereflektuje reálné náklady na poskytování sluţby. Při srovnání 

s konkurencí v dané lokalitě vyšlo najevo, ţe chybí stanovení ceny pro instalaci, výjezd 

technika či zakoupení modemu. Navrhuji tedy změnu tohoto nástroje marketingového 

mixu. Aktuální ceník je uveden v tabulce č. 6. v kapitole č. 2.4.2. 
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 Tarify 

Cenu jednotlivých tarifů bych doporučovala v tuto chvíli neměnit. Dříve, 

neţ dojde na případné zvýšení cen jednotlivých tarifů, by bylo vhodné evidovat náklady 

a příjmy a na základě této evidence v kombinaci se srovnáním s cenami konkurence 

stanovit novou cenu tarifů. Před touto změnou by bylo také vhodné, aby společnost 

aktualizovala smlouvy, zlepšila interní procesy, webové stránky a působila 

profesionálním dojmem. Pouze bych doporučila zrušení tarifu czfree, který je pouze 

o jedenáct korun levnější neţ tarif hleméţď, a historické důvody pro existenci tohoto 

tarifu jiţ nejsou aktuální. Zákazníkům, kteří v současnosti tarif vyuţívají, je vhodné 

nabídnout bezplatný přechod na tarif hleméţď. Navrhovaný ceník je uveden v tabulce 

č. 7. Dle Všeobecných podmínek má poskytovatel právo změnit ceník, ale musí o tom 

zákazníka informovat nejméně jeden měsíc předem. Zákazníci, kteří nebudou se 

změnou spokojeni, mají dle Všeobecných podmínek moţnost vyuţít jednoměsíční 

výpovědní lhůty. Bude tedy nutné, aby poskytovatel před změnou ceníku tuto 

skutečnost zákazníkům v poţadované lhůtě oznámil. 

Tabulka č. 7: Navrhovaný ceník sluţeb společnosti hanácké.net 

Tarif Rychlost Maximální agregace Cena 
Servisní 

zásah 

hleméţď 3 Mbps 1:5 252Kč do 48h 

špacír 7 Mbps 1:10 384Kč do 48h 

mazec 13 Mbps 1:10 605Kč do 48h 

mazec jak sviňa 15 Mbps 1:25 433Kč do 48h 

Další sluţby 

Instalační poplatek 999 Kč 

Výjezd technika –  

Olomouc 
400 Kč/hodina 

Výjezd technika – mimo 

Olomouc 
500 Kč/hodina 

Odkoupení modemu 

po ukončení smlouvy 
999 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Výjezdy a hodinová sazba 

V současnosti není stanovena sazba za hodinovou práci technika, zákazníci této 

sluţby zneuţívají a dochází ke zbytečným výjezdům, které často ani nesouvisí 

s provozováním či opravou sluţby. Stanovení hodinové sazby, která se odlišuje 
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pro oblast Olomouce a pro výjezdy mimo Olomouc, by mělo omezit tyto výjezdy 

a v případě, ţe je výjezd realizován a nesouvisí s podporou sluţby, je cena předem 

stanovena. Cena práce technika při výjezdu v Olomouci je stanovena na 400 Kč/hodina, 

při výjezdu mimo Olomouc je cena stanovena na 500 Kč/hodina. Do vyšší ceny 

pro výjezdy mimo Olomouc jsou promítnuty pohonné hmoty a také čas strávený cestou. 

Ceny jsou stanoveny po srovnání s konkurencí. 

 Instalace 

Po vyhodnocení výše instalačních poplatků konkurence a ziskovosti nového 

zákazníka ve společnosti hanácké.net doporučuji zavést instalační poplatek ve výši 

999 Kč. Navrhovaná cena 999 Kč vychází z nákladů instalace a bere v úvahu i výši 

instalačních poplatků konkurence. Náklady na instalaci a připojení nového zákazníka 

jsou ve výši 1300 Kč za modem a 500 Kč za práci technika. Celkové náklady 

na připojení nového zákazníka jsou ve výši 1800 Kč. Po zavedení poplatku ve výši 

999 Kč má společnost náklady na nového zákazníka ve výši 801 Kč. V současnosti se 

nový zákazník stává pro společnost ziskovým v průměru během třetího aţ pátého 

měsíce od jeho připojení. U nejlevnějšího tarifu hleméţď se zákazník stává ziskovým 

aţ v devátém měsíci po jeho připojení. Nejvíce ziskový je nejdraţsí tarif mazec, kde se 

zákazník stává ziskovým ve čtvrtém měsíci od jeho připojení. Náklady na nového 

zákazníka bez instalačního poplatku jsou pro společnost příliš vysoké. Po zavedení 

poplatkuse stane zákazník ziskovým v průměru ve třetím měsíci od připojení. U tarifu 

hleméţď bude nově ziskovost zákazníka jiţ v pátém měsíci po jeho připojení a u tarifu 

mazec jiţ ve třetím měsíci. Tato změna pomůţe společnosti zlepšit její finanční situaci. 

Vyčíslení ziskovosti nových zákazníků při nulovém a mnou navrhovaném instalačním 

poplatku uvádí příloha č. I. 

 Modemy 

Další poloţkou, na které společnost ztrácí zbytečně finanční prostředky, jsou 

modemy. Majitel sítě trvá na uţívání draţších, kvalitnějších modemů, díky kterým je síť 

jednotná, stabilnější a lépe se řeší případné závady. Zákazníkům je tedy modem 

při zřízení připojení zdarma zapůjčen. Bohuţel jiţ nejsou nastavené procesy, co se stane 

ve chvíli, pokud zákazník smlouvu vypoví. Modemy zpátky vybírány nebyly 

a ani nebyly zákazníky zaplaceny, aby si je mohli ponechat. Hanácké.net tak přichází 

o značnou finanční částku na samotných modemech. Proto navrhuji vrácení modemu 
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při skončení smlouvy, anebo moţnost jeho odkoupení za cenu 799 Kč. Tato cena 

vychází z ceny modemu. 

Aktualizovaný ceník, který je uveden v tabulce č. 7, je potřeba umístit na webové 

stránky společnosti, aby byl přístupný všem zákazníkům. Přístupným a přehledným 

ceníkem se společnost v budoucnu vyhne problémům s platbou a oceněním práce 

a výjezdů, jak tomu bylo dosud. Co se týká uvedení ceníku na webových stránkách 

společnosti, navrhuji také vyčíslení slevy, kterou mohou zákazníci získat při platbě 

předem. V současnosti je sleva uvedená pouze v procentech, chybí přepočet, na kolik 

zákazníky vyjde jednotlivý měsíc se slevou. Uvedení ceny za měsíc se slevou 

je názornější a můţe více klientů nalákat na předplatné a můţe hrát roli při rozhodování 

potenciálního zákazníka. Také bude nutné zmínit instalační poplatek a poplatek 

za odkoupení či vrácení modemu do smlouvy se zákazníky.  

3.1.3 Místo 

Vzhledem k charakteru sluţby není moţné měnit místo poskytování sluţby. 

Doporučuji tedy tento nástroj marketingového mixu ponechat beze změn. 

3.1.4 Propagace 

Aktuálně podnik nemá ţádný plán marketingových činností. V oblasti propagace 

spoléhá na webové stránky (neaktuální), osobní prodej, osobní doporučení a také 

na polep automobilu. Oblast propagace je rozdělena do několika tematických částí, 

které odpovídají jednotlivým částem komunikačního mixu: reklama, osobní prodej, 

podpora prodeje, přímý marketing, sociální sítě a WOM. V jednotlivých částech 

představuji jednotlivé návrhy na změnu. 

 Reklama 

V oblasti reklamy není společnost v dnešních dnech aktivní a nevyuţívá jejího 

potenciálu. Níţe uvedené návrhy mají za cíl zviditelnění společnosti a přilákání nových 

zákazníků při zachování přijatelných nákladů na reklamu. 

Inzerce v obecních zpravodajích 

Navrhuji inzerci ve zpravodajích obcí, kde jiţ společnost působí. Mezi obce, 

které vydávají vlastní zpravodaj, patří např. Lutín, obec Kokory a Křelov. 

V těchto obcích vychází zpravodaj jak v tištěné podobě, tak i elektronicky. Zpravodaj je 

dohledatelný na jednotlivých webových stránkách daných obcí. Obecní zpravodaj 
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je v obcích zaţitým periodikem s velkým dosahem (58, 59, 60). Navrhovala bych tedy 

umístit reklamu do zpravodajů obcí v barevném provedení ve velikosti A6. Reklama 

by měla vyzdvihovat přednosti společnosti – spolehlivost, měsíc zdarma na vyzkoušení 

sluţby a také informace o cenách měsíčních tarifů. Inzerce v obecních zpravodajích 

byla vybranými obcemi (Lutín, Kokory a Křelov) stanovena na 1500 Kč. Celkově tak 

inzerce vyjde na 4500 Kč. Navrhuji inzerci v jednotlivých obcích realizovat s měsíčními 

odstupy, aby byla společnost v případě zájmu schopná zajistit připojení zákazníků 

a to v krátkém čase.  

Po inzerci je nutné sledovat, jaký měla reklama dopad, kolik nových zákazníků se 

pomocí reklamy ozvalo a porovnat náklady na reklamu s jejími přínosy. V případě 

úspěšnosti reklamy je moţné inzerci zopakovat a to například v kombinaci s akcí 

na podporu ceny prodeje „Doporuč známému a získej internet na měsíc zdarma“. Tato 

akce je detailněji rozepsána v této kapitole, která se zabývá oblastí podpory prodeje. 

Polep automobilu 

Pracovní automobil, který je vyuţíván pro cesty za zákazníky a převoz materiálu, 

je jiţ logem společnosti opatřen. Další moţností rozšíření reklamy a zviditelnění jména 

společnosti je polep rodinného automobilu typu Škoda Fabia ve vínové barvě. Barva 

automobilu odpovídá pouţívaným barvám společnosti. Polep auta 

je dlouhodobou, finančně nenáročnou a přijatelnou variantou reklamy pro společnost. 

Reklama na automobilu není pro uţivatele omezující. Polep automobilu je viditelný 

ve chvílích aktivního uţívání automobilu i u zaparkovaného vozu. Ţivotnost polepu se 

uvádí mezi pěti aţ deseti roky. V případě potřeby je reklamní polep snadno 

odstranitelný.  

Rodinný automobil je občas majitelem vyuţíván pro návštěvy u zákazníků. 

V tomto případě dodává polep automobilu na profesionalitě a vzhledu společnosti 

a pomáhá její identifikaci. Doporučuji tedy realizovat polep rodinného automobilu. 

Přední dveře automobilu opatřit logem společnosti. Polep na zadní části automobilu 

vyuţít pro uvedení webové adresy. Obrázky č. 6 a č. 7 zobrazují navrhovaný polep 

ploch na autě. Cena polepu byla společností Reklama Olomouc stanovena předběţně 

na 2000 Kč včetně DPH (61).  
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Obrázek č. 6: Návrh polepu automobilu – zadní pohled 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek č. 7: Návrh polepu automobilu - boční pohled 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vizitky 

S přihlédnutím k aktivitám majitele, který chce společnost dále rozšiřovat, 

doporučuji zhotovení nových vizitek, které odpovídají grafickému a vizuálnímu stylu 

společnosti. Tisk vizitek v rozsahu 500 ks vychází na 706 Kč u společnosti 

Onlineprinters.cz s dopravou zdarma a se sluţbou kontrola dat (62). Sluţba zahrnuje 

kontrolu písma, rozlišení, formátu a odchylek a garantuje  opravení drobných chyb 

v návrhu. Zhotovení vizitek je udáváno do pěti pracovních dní. Vizitky by obsahovaly 

pouze logo společnosti a kontaktní údaje. Osobní vizitky jiţ majitel má. Tyto vizitky 

jsou vhodné např. pro nového technického zaměstnance, kde je zpočátku moţnost jeho 

odchodu ze společnosti. 

Reklama v restauracích, kde společnost provozuje internet 

Společnost poskytuje připojení do pěti restaurací na Olomoucku. V těchto 

restauracích je moţnost umístění reklamy společnosti zdarma. Této moţnosti zatím 

nebylo vyuţito. Navrhuji umístění nálepky na vstupní dveře zařízení. Dále navrhuji 

umístění reklamy na vnitřní stranu dveří toalet, neboť toalety navštíví velké mnoţství 

ze zákazníků a reklama na dveřích toalet je nepřehlédnutelná. Zde můţe jít o obecnou 

reklamu společnosti či vystavení akce na podpory prodeje „Doporuč známému a získej 

měsíc zdarma“ (detailněji uvedeno v části kapitoly zabývající se podporou prodeje). 

Další variantou je umístnění části vtipu na leták a jeho pokračování na webových 

stránkách společnosti či Facebooku společnosti. Tato varianta vyţaduje reprezentativní 

webové stránky a facebookový profil. Zvědavost nad pokračováním vtipu přivede 

návštěvníky restaurace na stránky či profil společnosti. 

 Osobní prodej 

Oblast osobního prodeje je pro společnost velmi důleţitou vzhledem 

k charakteru nabízené sluţby. Osobní prodej je zaloţen na osobě prodejce, 

jeho schopnostech, komunikačních dovednostech a celkovém vystupování. Kapitola 

3.1.5. je věnována lidem a komunikačním schopnostem. Je v ní podrobně uveden návrh 

na změnu v této oblasti formou zlepšování komunikačních dovedností. Tato zlepšení 

spolu s dalšími změnami, např. v oblasti fyzických atributů, by měla vést ke zlepšení 

úrovně komunikace se zákazníky, zlepšení profesionality a image pracovníků, kteří jsou 

s nimi v kontaktu. Tyto změny by měly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků 

stávajících a přilákání zákazníků nových. 
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 Podpora prodeje 

V oblasti podpory prodeje nabízí podnik slevu při předplatném na delší časové 

období. Tuto slevu doporučuji ponechat a potenciálním i stávajícím zákazníkům lépe 

komunikovat. Na webu společnosti doporučuji uvést explicitně, kolik je po slevě bude 

stát jeden měsíc připojení. Aktuálně je na stránkách uvedena sleva pouze v procentech.  

Další akcí na podporu prodeje, kterou bych společnosti navrhla, je akce: 

„Doporuč známému a získej internet na měsíc zdarma.“ Akce cílí jiţ na stávající 

zákazníky, kteří sluţeb společnosti vyuţívají. Při doporučení známého získají měsíc 

připojení k internetu zdarma. Zavedení této akce by bylo vhodné spojit např. s inzercí 

v místních zpravodajích obcí, reklamou v restauracích, příspěvkem na facebookovém 

profilu či vydáním newsletteru.  

 Přímý marketing 

Oblast přímého marketingu není společností aktivně vyuţívána, aktuálně 

společnost má pouze webové stránky, které neposkytují aktuální údaje a jsou stále 

ve výstavbě. Řada nefunkčních odkazů a nevhodná grafika sniţují atraktivitu stránek. 

Navrhuji tedy, aby společnost více vyuţila moţností, které přímý marketing nabízí. 

Nejdůleţitější činností je změna webových stránek, jejich designu a obsahu, 

aby odpovídaly moderním standardům, poskytovaly aktuální informace, 

byly uţivatelsky přívětivé a intuitivní. Další aktivitou je např. zasílání newsletteru 

zákazníkům, který informuje o novinkách ve společnosti, jejím fungování, změnách, 

akcích a pomáhá budovat se zákazníky dlouhodobý vztah. 

Webové stránky a internet 

Kvalitní webové stránky jsou v dnešní době naprostou nezbytností, zvláště 

u společnosti, která poskytuje připojení k internetu. Současné webové stránky 

společnosti neposkytují aktuální informace, působí neprofesionálním dojmem a jsou 

velmi obtíţně vyhledatelné na internetu. Navrhuji tedy vytvoření nových webových 

stránek, které budou odpovídat soudobým poţadavkům na grafiku. Navrhuji také, 

aby se v rámci změny designu webových stránek aktualizoval jejich obsah, dále byly 

texty přeloţeny do angličtiny a do hanáčtiny. Tyto překlady jsou na současných 

stránkách nefunkční. U webových stránek doporučuji drţet se členění na tematické části 

– internet, servery a sítě. Kaţdá z tematických oblastí pak bude ve vlastním menu 

uvádět potřebné informace ke sluţbě. Doporučuji zaměřit se na oblast internetu. V této 
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části navrhuji zřízení zákaznického profilu, kam se zákazníci po uvedení přihlašovacích 

údajů budou moci přihlásit. Zákaznický profil bude nabízet přehled faktur za jednotlivé 

měsíce, smlouvu a případné dodatky smluv. Označené budou faktury zaplacené či 

nezaplacené. Toto webové rozhraní s  automatickým vystavováním faktur je moţné 

realizovat díky programu Flexi Bee, který není příliš vyuţíván.  

Návrh stránek zobrazuje příloha č. II. Design stránek je jednoduchý, stránky jsou 

přehledné a logicky členěné. Zákazníkům nabízí intuitivní rozhraní a jednoduché 

ovládání. Navrhovaný design stránek odpovídá vizuálnímu stylu podniku a vyuţívá 

podnikových barev – bílá, červená a černá.  

Dále na stránkách navrhuji zavést moţnost odkazu pro odběr newsletteru. 

V oblasti ceníku navrhuji, aby byly zdůrazněny slevy, které společnost nabízí 

při zaplacení předem. Na praktickém příkladu zde uvést, kolik lidé ušetří při vybraném 

tarifu.  

Na webových stránkách je nutné, aby byly uvedeny zákonem stanovené 

informace (Nový Občanský zákoník, § 435) jako např. jméno podnikatele či název 

společnosti, sídlo společnosti či místo podnikání, identifikační číslo podnikatele 

a také údaj o zápisu v evidenci – obchodního či ţivnostenského rejstříku (44). 

Dále by stránky měly obsahovat jako jiţ nyní Všeobecné obchodní podmínky.  

Pro realizaci stránek doporučuji vyuţít sluţeb externích společností, které se 

kromě realizace webových stránek zabývají také optimalizací SEO. Cena za realizaci 

stránek a optimalizaci SEO byla odhadnuta externím dodavatelem v rozmezí 25-35 000 

Kč (63). Kromě optimalizace SEO doporučuji pro zvýšení vyhledatelnosti společnosti 

na internetu také registraci na portále Firmy.cz. Díky registraci na těchto stránkách se 

společnost bude zobrazovat při vyhledávání na Seznam.cz, na Firmy.cz a také 

na Mapy.cz. Tyto stránky patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších českých stránek. 

Aţ 2,6 miliónů uţivatelů v České republice pouţívá pro vyhledání sluţeb internet. 

Dva miliony z těchto uţivatelů pouţívá vyhledávač Firmy.cz. Registrace na stránkách je 

zcela zdarma. Bezplatně lze vloţit do profilu informace jako telefonní číslo, email 

či činnost firmy. Placená sluţba zahrnuje lepší pozici ve vyhledávači na Firmy.cz 

a na portále Mapy.cz. Je také moţné přidat do profilu více kontaktů i relevantních 

kategorií, logo a aţ 20 fotografií. Sluţba Seznam naplno funguje na principu platby 

za den. Minimální částka na den pro účast v aukci je stanovena na 10 Kč pro jednu 
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vybranou kategorii. Pokud je v systému nastavena vyšší částka na den, neţ nastavila 

konkurence, společnost se objeví ve výpisu společností výše. Registrace i administrace 

profilu je jednoduchá a intuitivní (64, 65).  

Dalším serverem, kde je pro společnost výhodné mít profil, je Rychlost.cz. 

Tato stránka slouţí jako databáze poskytovatelů internetu po celé České republice. 

Je zde moţnost otestovat rychlost připojení k internetu, zapojit se do diskuzního fóra 

či vyhledat poskytovatele připojení. Hledání lze filtrovat dle lokality nebo dle způsobu 

připojení. Registrace na stránkách je zdarma, dále je moţné zde definovat poskytovaný 

typ připojení, dostupnost připojení v jednotlivých lokalitách a také uvedení nabízených 

tarifů (66).  

Další důleţitou webovou stránkou, která se v České republice zabývá internetem 

a poskytuje katalog poskytovatelů internetu, je stránka Internet pro všechny. Na této 

stránce jiţ společnost zaloţený profil má, bohuţel informace zde poskytnuté jsou 

zastaralé, jako např. staré telefonní číslo a chybějící ceny tarifů. Navrhuji tedy profil 

na stránkách aktualizovat a doplnit chybějící informace jako např. tarify. Vedení profilu 

je poskytováno zcela zdarma a jeho úprava je jednoduchá (67). 

Newsletter 

Dalším nástrojem přímého marketingu je newsletter. Společnost ţádný newsletter 

zákazníkům nezasílá. Newsletter patří mezi levné nástroje, jak zákazníky informovat 

o změnách ve společnosti, akčních nabídkách a pomáhá také při budování vztahů 

se zákazníky. U newsletteru je důleţitá kvalita a ne kvantita. Vytvořit kvalitní obsah 

newsletteru, který zaujme zákazníky, není jednoduché. Doporučila bych tedy čtvrtletní 

frekvenci v rozesílání newsletteru. První číslo newsletteru by mělo obsahovat informace 

o změnách ve společnosti jako např. změna webových stránek, změna ceníku 

a také odkaz na akci na podporu prodeje „Doporuč známému a získej internet na měsíc 

zdarma“. Vzhled a grafická podoba newsletteru by měla odpovídat stylu společnosti. 

Vlastní text musí být jednoduchý, jasný a gramaticky správný. Doporučeným typem 

písma pro newsletter je např. Tahoma, Times New Roman či Arial. Tyto typy písma 

zajistí konzistentní vzhled newsletteru. Důleţité je dobře zvolit název předmětu, 

neboť ten rozhoduje o tom, zda si jej zákazníci přečtou. V předmětu emailu je vhodné 

pouţívat otázky, číslovky a být osobní (68, 69).  
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Další čísla newsletteru by měla informovat např. o rozšíření pokrytí, akcích 

na podporu prodeje, představení nového technického pracovníka, umoţnit nahlédnout 

do fungování firmy nebo přinést článek o internetu, zajímavých dodavatelích materiálu 

a poskytnout odkaz na kurzy hanáčtiny online. 

Pro rozesílání newsletteru je nutné dodrţet některé zákonné poţadavky 

(dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých sluţbách informačních společností, 

tzv. antispamový zákon) jako souhlas příjemce, umoţnění jednoduchého odhlášení 

z odběru a také označení zprávy jako hromadné sdělení (70). Pro dodrţení zákonných 

poţadavků a pro zisk databáze emailů navrhuji na webové stránky společnosti umístit 

internetový formulář pro zájemce o zasílání newsletteru. Získání početné základny 

čtenářů newsletteru je dlouhodobou záleţitostí a je nutné čtenářům pravidelně nabízet 

kvalitní a zajímavé texty. 

Pro rozesílání newsletteru navrhuji vyuţít například sluţby ecomail.cz, 

který je komplexním řešením pro emailing. Nabízí velké mnoţství šablon zdarma, 

tvorba newsletteru je intuitivní, hotový newsletter se dobře zobrazuje na počítačích 

i na mobilních telefonech. Dále sluţba nabízí detailní analýzu i statistiky, 

které zobrazují prokliky či míru otevření. Vyuţití statistik a analýz je pro společnost 

přínosné, na jejich základě můţe zlepšovat své newslettery a sledovat, jakou 

mají úspěšnost. Základní verze je zdarma. Tato verze je limitována počtem 

500 kontaktů. Počet kontaktů je pro hanácké.net dostačující. Sluţba umoţňuje odesílání 

emailů několikrát do měsíce zdarma (maximum je 100 emailů/měsíc) a nabízí také 

všechny základní funkce a podporu (71).  

 Komunikace na sociálních sítích 

Společnost nemá ţádný profil na ţádné sociální sítí, nezúčastňuje se diskuzí 

na webových fórech. Navrhuji tedy zaloţení profilu na sociální síti Facebook. Zaloţení 

profilu je zdarma a profil na Facebooku má v České republice 4,5 mil obyvatel, coţ činí 

56% všech českých uţivatelů internetu. Jedná se o sociální síť s velkým dosahem. 

Mezi mladou generací (15-30 let) je zvyk vyhledávat společnosti na Facebooku a získat 

zde např. kontaktní údaje (72). Vytvoření profilu je jednoduché, jeho správa intuitivní. 

Pro začátek navrhuji vloţit logo společnosti, popis, kontaktní informace, oblast 

působení a odkaz na webové stránky společnosti. 
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Je nutné profil udrţovat aktuální a vkládat relevantní příspěvky. Do začátku 

by byl vhodný např. článek o tom, jak si vybrat poskytovatele internetu 

a na jaké parametry se při výběru zaměřit. Facebook má potenciál pro reklamní vyuţití, 

budování značky a komunikaci se zákazníky. Dále můţe být vyuţit ke slevovým akcím 

a akcím zaměřeným na podporu prodeje. Atraktivním obsahem pro facebookový profil 

mohou být také fotografie z instalací a ze střech domů, na kterých má společnost 

umístěné antény a které často poskytují krásné výhledy na Olomouc a okolí.  

Vytvoření poutavého a relevantního obsahu na Facebooku je časově náročné, 

profil by tedy mohla spravovat administrativní síla a základní články psát majitel 

společnosti. Kvalitní články je moţné vyuţít i pro webové stránky společnosti. Zaloţení 

profilu na sociální síti Facebook pomůţe tak zlepšit dohledatelnost společnosti 

na internetu, která je v současné chvíli na velmi nízké úrovni. 

Dále je vhodné, aby se profil přidal k facebookovým skupinám obcí, ve kterých 

poskytuje internet, také ke stránkám Olomouce a olomouckého regionu a skupinám, 

které se zaměřují na bydlení a spolubydlení. V těchto skupinách pak můţe reagovat 

na dotazy ohledně internetu, které se zde občas řeší. 

 WOM 

Navrhované změny v jednotlivých nástrojích marketingového mixu by měly vést 

ke zvýšení úrovně poskytovaných sluţeb a efektivní komunikaci se zákazníky. Všechny 

tyto akce by měly pozitivně ovlivnit právě „šeptandu“ a pomocí ní přilákat společnosti 

nové zákazníky a pomoci vybudovat dobré jméno společnosti. WOM tedy i nadále 

zůstává důleţitou součástí marketingového mixu společnosti. 

3.1.5 Lidé 

V současnosti společnost sestává z majitele a administrativní síly. Občas 

s administrativní činností téţ vypomáhá rodina, s technickou stránkou provozování 

sluţby kamarádi, zvláště coby záskok za majitele např. při jeho dovolené.  

 

 Výběr nových zaměstnanců 

Aby bylo moţné realizovat změny ve společnosti, bude nutné nabrat další 

zaměstnance. Jedná se o technického pracovníka, který se postupně zaučí do chodu sítě, 

jejich oprav a bude mít na starosti připojování klientů a servisní výjezdy. Dále navrhuji 
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nabrání administrativní výpomoci, která bude vypomáhat s aktualizací smluv, vedením 

databáze zákazníků a marketingových aktivit. Stávající administrativní výpomoc bude 

nadále obsluhovat zákaznickou linku a bude se podílet na evidenci plateb zákazníků, 

výpovědí smluv a s tím spojené agendy, vedení archivu smluv a dokumentů. Pro obě 

pozice, jak administrativní výpomoc, tak i technickou sílu, je vhodné hledat 

mezi studenty. Zvláště u technické pozice je vhodné najít studenta z důvodu nutnosti 

dlouhodobého zaučení a předání znalostí. Úvazek bude realizován ze začátku na dohodu 

o provedení práce. Tato dohoda je limitována 300 hodinami ročně. Z odměn do výše 9 

999 Kč/měsíc zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální či nemocenské 

pojištění. Dohoda o provedení práce je uvedena v Zákoníku práce § 74-77 (73). 

Tato varianta je pro zaměstnavatele výhodná. Pro administrativní pracovnici bude 

dohoda o provedení dostačující, pro technickou sílu se později bude hledat alternativa, 

aţ dle toho, jak se spolupráce osvědčí. Vzor dohody o provedení práce je moţné najít 

zdarma na internetu, správnost porovnat s poţadavky, které vymezuje Zákoník práce 

(74).  

Inzerát je moţné bezplatně vystavit na internetových portálech, které se zabývají 

brigádami, jako je např. inzertní server fajn-brigády.cz (75). Dalším místem, kde je 

moţné inzerovat nabízenou pozici, jsou facebookové stránky oboru Aplikované 

informatiky na Univerzitě Palackého či obecné stránky Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého, kam Katedra informatiky spadá. Umístění na stránkách fakulty 

a oboru zajistí vyšší pravděpodobnost v oslovení technických kandidátů. Další moţností 

je doporučení známých a také vystavení inzerátu na nástěnku s inzercí na Katedře 

informatiky Univerzity Palackého v Olomouci a také do knihovny na fakultě. 

 

 Rozvoj komunikačních a obchodních dovedností 

Pro společnost je velmi důleţitá komunikace s klienty. Nejvíce klienty ovlivňuje 

technický pracovník, v současné době majitel, který je s klienty v osobním kontaktu 

během realizace připojení a řešení technických závad. Dle jeho vystupování, úrovni 

komunikace a také profesionality si zákazníci vytváří představu o společnosti. 

Vzhledem k důleţitosti úrovně komunikace navrhuji rozvoj komunikačních dovedností 

pro všechny zaměstnance – v současnosti jak majitele, tak i administrativní výpomoc, 

která má na starosti zákaznickou linku. V budoucnu bude vhodné zaměřit se na rozvoj 
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komunikačních dovedností také u nového technického pracovníka a administrativní síly, 

která bude se zákazníky také v kontaktu. 

Navrhuji tři varianty na zlepšení komunikačních a obchodních dovedností. 

První variantou je rozvoj příslušných dovedností pomocí literatury. Odborné literatury 

na dané téma existuje velké mnoţství a zároveň je snadno dostupná. Knihy je moţné 

zapůjčit v knihovně či zakoupit. Při zakoupení knihy je náklad na její pořízení 

jednorázový a můţe poslouţit pro vzdělání více zaměstnanců. Nevýhodou je nízká 

interaktivita a nutnost dostudování knihy samostatně. Mezi vhodné knihy pro rozvoj 

komunikačních a obchodních dovedností doporučuji např. knihu od Ladislava Špačka 

Business etiketa a komunikace (76), knihu od uznávaného lektora Jiřího Plamínka 

Komunikace a prezentace – Umění mluvit, slyšet a rozumět (77) a pro administrativní 

pracovnice knihu o telefonování od Kristian Andrson Dokonalá sluţba zákazníkovi 

po telefonu (78). 

Druhou variantou je prezenční kurz Efektivní komunikace. Tyto kurzy nabízí 

mnoho společností s místy konání po celé České republice. Vhodným kurzem tak můţe 

být např. kurz Efektivní komunikace pořádaný Školou komunikace. Kurz je celodenní, 

rozsah kurzu je v délce 6,5 hodin a je zaměřen na uvědomění si vlastních chyb 

v komunikaci, naslouchání, sníţení emočního napětí za pomocí empatických reakcí. 

Cena kurzu je 2190 Kč a v ceně jsou zahrnuty také studijní materiály, osvědčení 

o absolvování kurzu a také moţnost konzultace po emailu k dané problematice 

po skončení kurzu. Společnost dále nabízí vrácení celé částky kurzovného v případě, 

ţe zákazník s kurzem nebude spokojený a opustí jej do hodiny po zahájení ( 80). 

Třetí moţností je online kurz. Kurz Efektivní komunikace nabízí agentura 

MotivP. Kurz je zaměřen na komunikaci, naslouchání, práci s informacemi a také učí 

základním pravidlům zpětné vazby. Délka kurzu je 30 minut a cena kurzu je stanovena 

na 332,75 Kč. Zakoupením získává zákazník licenci pro jednu osobu minimálně 

po dobu dvou let, test a po jeho úspěšném sloţení také certifikát. Zpracování kurzu 

je příjemné a uţivatelsky přívětivé. Je moţné si kurz zastavit a vrátit se k němu později. 

Součástí kurzu je i textová prezentace ( 79). 

V tabulce č. 8 jsou přehledně shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých variant. 

Náklady vynaloţené na vzdělávání v této oblasti je nutné povaţovat za investici, 

neboť zlepšení komunikačních dovedností majitele i zaměstnanců povede ke zvýšení 
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spokojenosti zákazníků, zlepšení image společnosti a mohou dopomoci k získání 

zákazníků nových. Majiteli společnosti bych doporučila návštěvu prezenčního kurzu, 

neboť je v kontaktu se zákazníky neustále. Pro ušetření nákladů bych doporučila online 

kurz pro administrativní pracovnice a také pro nového technického pracovníka. 

Prezenční kurz bych technickému pracovníku doporučila po jeho zaučení a navázání 

dlouhodobé spolupráce. Zpočátku se bude učit pozorováním od majitele společnosti 

během společných výjezdů za klienty. 

Tabulka č. 8: Zhodnocení navrhovaných metod pro zlepšení komunikace 

Název Výhody Nevýhody 

Knihy  Bez časového omezení 

 Nízká cena 

 Moţnost předávání knihy 

 Malá interaktivita 

 Nemoţnost interakce 

s lektorem v případě dotazů 

 Malá motivace zaměstnanců 

Online 

kurz 

 Relativně nízká cena 

 Interaktivní podoba 

 Moţnost se ke kurzu vrátit 

 Moţnost zvolení doby 

studia 

 Nemoţnost interakce 

s lektorem v případě dotazů 

 Úzký záběr kurzu 

Prezenční 

kurz  

 Délka kurzu – porozumění 

problematice 

 Interaktivní 

 Moţnost komunikace s 

lektorem 

 Vysoká cena 

 Vyšší časová náročnost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Důleţitější je vystupování, prezentace a komunikace se zákazníky ze strany 

majitele společnosti, neboť kromě zákazníků má jeho vystupování vliv také na ostatní 

spolupracovníky a pro ty je velmi snadné přebrat jeho přístup a chování ke klientům. 

Kurz Efektivní komunikace a osvojení nových komunikačních dovedností bude mít také 

pozitivní vliv na interní komunikaci společnosti a promítne se i do osobního ţivota.  
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3.1.6 Procesy 

V současnosti nejsou ve společnosti ţádné procesy definovány, popsány 

či nastaveny. Spolu s navrhovaným růstem společnosti je nezbytné, aby procesy byly 

popsány. Definováním jednotlivých procesů je moţné se na ně zaměřit, postupně 

je zlepšovat, měřit a také zajistit vyšší zastupitelnost pracovníků. Uvádím tedy popisy 

základních procesů a to poţadavek na připojení od nového zákazníka, změnu údajů 

a také vypovězení smlouvy. Kromě popisu jednotlivých procesů je kapitola věnována 

i návrhu řešení aktuální situace s chybějící databází a absence kontroly plateb. 

 

 Nový zákazník  

Tento proces je zaměřen na situaci, kdy firmu osloví nový zákazník s poţadavkem 

na připojení. Popisuje všechny nezbytné kroky, které je potřeba vykonat. Dále uvádí, 

kdo jednotlivé kroky realizuje. Návrh je pro větší přehlednost zpracován formou 

vývojového diagramu v příloze č. III. 

 Oslovení zákazníkem – email, telefonicky, kontaktní formulář na stránkách; 

 Evidence nového zájemce spolu s jeho kontaktními údaji (jméno, příjmení, 

adresa, poţadovaný tarif); 

 Zkontrolování lokality technikem, zda je moţné připojení realizovat; 

 Pokud ano, technik volá zákazníkovi a domlouvá schůzku; 

 Pokud ne, administrativní pracovník volá zákazníkovi a vysvětluje situaci; 

 Přichystání smlouvy administrativním pracovníkem; 

 Provedena instalace technikem a během instalace dochází k podpisu smlouvy; 

 Zaloţení smlouvy do archivu; 

 Po týdnu odeslání kontrolní SMS, zda je zákazník se sluţbou spokojený; 

 Pokud ano – odpověď – poděkování; 

 Pokud ne – řešení situace; 

 Po měsíci kontrola znovu se zákazníkem, zda je spokojený – končí zkušební 

doba zdarma, připomenutí platebních údajů a slevy při předplatném; 

 Zákazník se rozhodne setrvat – pravidelná kontrola plateb, vystavování faktur; 

 Zákazník se rozhodne sluţbu nevyuţívat – nutné vyzvednutí či odkoupení 

modemu a případně dalšího materiálu. 
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 Změna osobních údajů u zákazníka 

  Zaměřuje se na změny osobních údajů u zákazníků a popisuje nezbytné kroky, 

které je potřeba v souvislosti se změnou vykonat. Jednotlivé kroky jsou zobrazeny 

na vývojovém diagramu v příloze č. IV.  

 Zákazník informuje společnost o nových kontaktních informacích pomocí 

emailu či zákaznické linky; 

 Pověřená osoba (administrativní pracovník) změní údaje v databázi a v případě 

potřeby vystaví dodatek smlouvy; 

 Pověřená osoba informuje zákazníka o potvrzení změny údajů; 

 Je-li nutné vyhotovit dodatek smlouvy, pracovník informuje zákazníka 

a domluví se na předání a podpisu; 

 Po obdrţení podpisu je aktualizovaná papírová verze zaloţena do archivu. 

 

 Výpověď smlouvy 

Proces popisuje odstoupení od smlouvy jak ze strany poskytovatele tak zákazníka. 

Pro odstoupení od smlouvy je stanovena dvouměsíční lhůta. Vývojový diagram, příloha 

č. V, zobrazuje jednotlivé kroky, které je nutné v návaznosti na výpověď smlouvy 

realizovat.  

Vypovězení smlouvy ze strany zákazníka: 

 Zákazník kontaktuje zákaznickou linku či email v situaci, kdy si není jistý, jak  

smlouvu vypovědět; 

 Doručení písemného vypovězení smlouvy; 

 Zpracování vypovězení smlouvy – změna údajů v databázi, kontaktování 

zákazníka, zda si chce modem ponechat, kontaktování technika o výpovědi 

smlouvy, aby si mohl se zákazníkem po uplynutí smlouvy vyzvednout modem 

a případně materiál, a provedení nezbytného odpojení připojení; 

 Po doručení papírového originálu výpovědi smlouvy její zaloţení do archivu.  

Vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele: 

 Odpovědný pracovník kontaktuje zákazníka o výpovědi; 

 Odeslání originálu výpovědi;  
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 Zpracování vypovězení smlouvy – změna údajů v databázi, kontaktování 

zákazníka, zda si chce modem ponechat, kontaktování technika o výpovědi 

smlouvy, aby si mohl se zákazníkem po uplynutí smlouvy vyzvednout modem, 

a případně materiál, a provedení nezbytného odpojení připojení. 

 

 Návrh databáze zákazníků 

V současnosti není moţné zjistit přesný počet zákazníků a neexistuje ţádná 

relevantní databáze zákazníků. Navrhuji proto vytvoření jednoduché databáze 

v programu Microsoft Office Excel. Výhodou této databáze je její pozdější vyuţití pro 

databázi, kterou si představuje majitel, a jednoduché převedení dat. Pro aktuální situaci 

je databáze v programu Excel dostačující a pro administrativní pracovnice jednoduše 

přístupná. Také zadávání dat do programu je jednoduché a poskytuje dostatek funkcí 

jako například filtrování či vzorce. Výhodou databáze v programu Excel či linuxové 

variantě Libre Office Calc je nízká pořizovací cena. Programy OpenOffice jsou zdarma, 

program Excel je v online verzi zadarmo a online verze usnadní sdílení a přístup 

k datům mezi jednotlivými zaměstnanci. Viditelnost online dokumentu se dá nastavit 

pouze pro vybrané uţivatele. Podmínkou pro sdílení je emailový účet u společnosti 

Google. Zaloţení účtu trvá deset minut a je poskytován zdarma. 

Poloţky v databázi: 

Údaje o zákazníku: 

 ID (unikátní identifikační číslo); 

 Jméno a příjmení zákazníka; 

 Datum narození; 

 Adresa: ulice, číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo; 

Informace o připojení 

 Poloha přípojného místa; 

 Nastavení připojení; 

 Zvolený tarif; 

 Frekvence platby; 

 Datum připojení; 

 Konec lhůty zdarma; 

 Datum výpovědi; 
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 Koncové datum odpojení; 

Evidence plateb:  

 Pro celý rok uvedeny názvy měsíců; 

 Variabilní symbol. 

 

 Evidence plateb 

Společnost se potýká s problémem, ţe příchozí platby nejsou pravidelně 

kontrolovány, někteří zákazníci neplatí a společnost tak přichází o příjmy. Kaţdý měsíc 

je nutné provést kontrolu plateb k 20. dni v měsíci. Tento termín je stanoven 

ve smlouvě. Pravidelná evidence plateb zamezí zbytečné ztrátě příjmů. V případě 

chybějící platby od zákazníka je nutné jej na tuto skutečnost upozornit. První upomínka 

můţe být pouze elektronická jako např. email či SMS, která informuje zákazníka 

o chybějící platbě. V případě, ţe zákazník nereaguje, je vhodné postupovat 

dle Všeobecných podmínek a zaslat písemnou upomínku.  

 Archiv 

Pro evidence existujících i nových smluv a dodatků je potřeba zřídit archiv. 

Doporučuji archivovat dokumenty jak v papírové podobě, tak i v podobě elektronické, 

která bude přístupná všem zaměstnancům společnosti na sdíleném disku. Za správu 

archivu by měl být zodpovědný pouze jeden zaměstnanec, doporučila bych 

administrativního pracovníka, který bude mít na starosti ukládání papírových originálů 

a jejich digitalizaci.  

 Výběr a zaškolení nových zaměstnanců 

Před výběrem nových zaměstnanců je nutné, aby si majitel společnosti ujasnil, 

jaké činnosti by měl nový zaměstnanec vykonávat a v jakém rozsahu. Dále je potřeba 

zváţit, jaké vlastnosti a znalosti potřebuje pro vykonávání práce. Po ujasnění těchto 

předpokladů je nutné zváţit mzdu, kterou je společnost schopna a ochotna nabídnout. 

Dalším krokem je vystavení inzerce, jak např. formou papírového inzerátu, tak 

i na weby zabývající se inzercí. Po vystavení inzerce je nutné s kandidáty komunikovat 

a na základě jejich ţivotopisů si k osobnímu setkání pozvat takové, kteří splňují 

poţadavky na pozici. Ovšem i s kandidáty, kteří poţadavky nesplňují, je vhodné 

komunikovat a oznámit jim, ţe na místo byl vybrán vhodnější kandidát. Komunikace 
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s uchazeči o práci je vizitkou společnosti. Proto bych doporučovala společnosti 

komunikovat profesionálně se všemi kandidáty.  

Po realizaci výběrového řízení je nutné zaměstnance seznámit s fungováním 

společnosti a zaučit je. Dále jim poskytnout potřebné vybavení a prostor pro práci. 

Společnosti doporučuji, aby si majitel našel také čas na sdílení s novými zaměstnanci 

a na jejich osobní rozvoj a byl otevřený moţnostem zlepšení, které mohou noví 

zaměstnanci navrhnout. Nápady nových zaměstnanců jsou pro společnost velmi cenné. 

Spoluúčast na zlepšování a prostor pro sdílení vytváří v zaměstnancích loajalitu 

ke společnosti. Zaměstnanci, kteří jsou loajální a aktivně se podílí na chodu společnosti, 

jsou pro ni velmi cenní. Pomáhají také vytvářet dobré jméno firmy ve svém okolí. 

Naopak v případě jejich nespokojenosti mohou společnost výrazně poškodit.  

 Přehled o financích  

V současnosti společnost neeviduje přesné náklady spojené s provozováním 

připojení k internetu. V kombinaci s absencí evidence plateb jednotlivých zákazníků 

nemá společnost přesný přehled o svých pohledávkách a cash flow. V současnosti je 

účetnictví zpracováváno externím subjektem. Navrhuji tedy zahájit vedení podrobného 

přehledu cash flow se zaměřením na náklady. To poskytne společnosti přehled o tom, 

jak si stojí a pomůţe to optimalizovat ceny tarifů, hodinových sazeb či nalezení nových 

způsobů, jak poskytování sluţby zefektivnit a jaké nákladové poloţky jdou sníţit. 

Vedení přehledu bude vyţadovat velkou míru sebekázně a pečlivosti od majitele 

společnosti. Bude nutné nejdříve nashromáţdit data ke zkoumání a jejich evidenci. 

Navrhuji čtvrtletní vyhodnocení výsledků. Po uplynutí této doby by měl mít majitel 

přehled, kde zbytečně přichází o zisky a na základě těchto informací můţe uvést 

do chodu nápravná opatření. Při další kontrole bude moţné vysledovat, zda nápravná 

opatření měla poţadovaný efekt či ne. Pokud ne, je nutné najít jiné řešení. Pokud ano, 

majitel se tak můţe zaměřit na další oblast zlepšení.   

3.1.7 Fyzické atributy 

Mezi fyzické atributy patří jak vzhled zaměstnanců, tak i automobil a vše hmotné, 

s čím zákazníci přijdou do styku a souvisí to se společností. V současnosti není 

stanoven jednotný vizuální styl společnosti a její prezentace.  
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 Vzhled zaměstnanců 

Vzhled zaměstnanců není nijak sjednocen, v současnosti neexistují oděvy s logem 

společnosti. Vzhledem k plánovaným změnám ve společnosti jako přijetí dalších 

zaměstnanců a provedení organizačních změn doporučuji zavedení oblečení s logem 

společnosti. Jednotný firemní vzhled dodá společnosti na profesionalitě. Navrhuji 

pořízení triček v barvách společnosti (bílá, červená) s logem společnosti na zádech 

a na rukávu. Návrhy v jednotlivých barvách lze vidět na obrázku č. 7 a č. 8. 

Cena jednoho trička vychází na cca 200 – 250 Kč. Na internetu je mnoho 

společností, které tuto sluţbu nabízejí. Dobrý poměr kvality materiálu a ceny potisku 

nabízí např. společnost skupinovatricka.cz, kde pánské tričko lze pořídit za 109 Kč. 

Cena potisku na zádech a na rukávu vyjde na 110 Kč. Celková cena trička bude tedy 

229 Kč. Nutností je objednání alespoň 10 ks triček, jinak je cena navýšena o 300 Kč 

za zhotovení formy pro tisk. Dále je nutné uvést náklady na dopravu, jelikoţ vybraná 

společnost sídlí v Brně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Návrh triček - bílá barva.  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Trička je moţné osobně vyzvednout zdarma či zaplatit dopravné ve výši 99 Kč. 

Se započítáním dopravného vyjde jedno tričko na 239 Kč. Doporučuji tedy objednání 

alespoň deseti kusů triček. Ta poslouţí pro majitele a také pro nového technického 

pracovníka. Administrativní pracovnice tato trička nepotřebují, neboť v současnosti 

nejsou v přímém kontaktu se zákazníky. V případě potřeby není problém další trička 

doobjednat (81).  

Zhotovení mikin či vest s logem společnosti je varianta nákladnější 

neţ při potisku triček. Cena mikiny vychází na 410 Kč, potisk logem na zadní stranu 

mikiny a rukáv je 110 Kč. Celkově by mikina s potiskem vycházela na 510 Kč. Bohuţel 

i zde je uvedený limit odběru minimálně 10 ks mikin. Tolik mikin v současnosti 

společnost nevyuţije. Alternativou pro potisk mikin je zhotovení nášivek s logem 

společnosti, které je moţné pořídit za niţší cenu a následně je přišít na vybraný oděv 

(pracovní kalhoty, mikina či vesta) (81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Návrh triček- červená barva.  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Jednotný vizuální styl 

Dalším krokem je zavedení jednotného vizuálního stylu v barvách společnosti. 

Tento jednotný vizuální styl by měl být dodrţován na všech materiálech, se kterými 

přijde zákazník do styku. Jedná se tedy o veškeré dokumenty – smlouvy, faktury, 

dodatky by měly být opatřeny logem společnosti, dále webové stránky, vizitky. 

Do jednotného stylu také patří oblečení zaměstnanců. Zlepšení jednotného stylu bude 

dosáhnuto při zavedení jednotných triček a doplněno oblečením s nášivkou. Kromě 

pouţívání loga je důleţité, aby byl pouţíván i jednotný font písma a grafické zpracování 

jednotlivých dokumentů. V oblasti jednotného vizuálního stylu bude nejvíce náročnou 

poloţkou změna grafiky a stylu současných webových stránek. 

3.2 Marketingový plán 

Na základě jednotlivých návrhů na zlepšení, které byly představeny v kapitole 3.1, 

jsem sestavila roční marketingový plán pro společnost. Zde jsou uvedeny jednotlivé 

návrhy včetně činností, které je potřeba vykonat v souvislosti s jejich realizací. 

Marketingový plán je zobrazen v tabulce č. 9. Uvedena je také pověřená osoba 

u jednotlivých návrhů, která je za vykonání činnosti zodpovědná. Majitel společnosti je 

označen M, stávající administrativní síla A1, nová administrativní síla A2 a nový 

technický pracovník TP. Dále je stanovena odhadovaná doba trvání realizace 

jednotlivých činností. Plán pro realizaci termínů stanovuje delší lhůty, aby byly 

splnitelné a poskytovaly prostor pro nenadálé události jako výpadky sítě, technické 

problémy či nemoc některého z pracovníků. Předkládaný marketingový plán je 

zpracovaný na dobu jednoho roku. Začátek realizace plánu je stanoven na 1.5.2017 

a jeho dokončení na 1.5.2018. Poslední den plánu je věnován jeho vyhodnocení, kdy se 

zhodnotí jeho přínosy pro společnost, vyhodnotí se jednotlivé aktivity, interní stav 

společnosti a rozhodne se, zda společnost chce i nadále pokračovat v jednotlivých 

činnostech.  
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Tabulka č. 9: Marketingový plán činností 

 Činnost 
Pověřená 

osoba 

Trvání 

 

1. Aktualizace a kontrola smluv a dokumentů 

právníkem 

M 1.5. -7.5. 

2. Změna webových stránek 

 Zadání externí společnosti na vytvoření 

stránek a optimalizaci SEO 

 Sepsání nových textů 

 Nafocení fotografií z instalací 

 Zajištění anglického a hanáckého překladu 

M 

 

A1, M 

M 

M 

M, A1 

1.5. – 31.5. 

3. Vedení přesného účetnictví M Celý rok 

4. Zaloţení facebookového profilu společnosti 

 Pravidelné přispívání na stránky cca po 2 

týdnech 

A1 1.6. 

5. Registrace na portálu Firmy.cz A1 2.6. 

6. Registrace na Rychlost.cz, Internetprovšechny.cz A1 2.6. 

7. Nábor nových zaměstnanců 

 Přichystání inzerce a ujasnění 

poţadavků 

 Vystavení inzerce 

 Výběr kandidátů 

 Přichystání materiálu a zázemí 

M 

M 

 

A1 

M 

M 

2.6. – 30.6. 

8. Kurz Efektivní komunikace pro majitele M 5.6. 

9. Zaučení nových zaměstnanců M, A1 3.7. – 7.7. 

10. Realizace polepu rodinného automobilu A2 7.7. – 14.7. 

11. Výroba vizitek A2 7.7. – 14.7. 

12. Výroba triček s logem společnosti A2 7.7. – 14.7. 

13. Kurz Efektivní komunikace pro nové 

zaměstnance 

TP, A1, 

A2 

17.7. 

14. Tvorba databáze společnosti 

 Vytvoření databáze 

 Aktualizace smluv se zákazníky 

M,  

A1, A2, 

TP 

17.7. – 30.9. 

15. Evidence plateb zákazníků A1 Kaţdý měsíc 

16. Kontrola účetnictví v kombinaci s databází 

zákazníků  

M 1.10 – 7.10. 

17. Vydání newsletteru A2 1.10. –15.10. 
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 Sepsání textů 

 Fotografie z instalací 

 Rozeslání newsletteru 

A2, TP, M 

M, TP 

A2 

18. Inzerce v obecních zpravodajích 

 Vytvoření grafického návrhu inzerce 

 Postupná realizace v jednotlivých obcích 

A2 

M 

A2 

1.11. – 1.1. 

19. Vyhodnocení přínosu inzerce v obecních 

zpravodajích 

 Rozhodnutí o opakování inzerce  

M, A2 

 

M 

1.1. – 7.1. 

20. Realizace reklamy v restauracích 

 Grafický návrh reklamy 

 Zadání grafiky na výrobu 

 Distribuce a umístění reklamy 

A2 

A2 

1.1.– 15.1. 

21. Vydání newsletteru č. 2 s uvedením akce  

„Doporuč známému a získej internet na měsíc 

zdarma“ 

 Sepsání textu 

 Fotografie z instalací 

 Rozeslání newsletteru 

A2 

 

 

M, TP 

A2 

A2 

15.1. – 30.1.  

22. Vyhodnocení akce na podporu prodeje 

v newsletteru č. 2 

M, A2, TP 30.2. 

23. Případná realizace inzerce v obecních 

zpravodajích (záleţí dle vyhodnocení prvního 

kola) 

M, A2 1.3 – 30.4. 

24. Celoroční zhodnocení – fungování společnosti, 

procesů, účetnictví, počtu zákazníků 

M 1.5.2018 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Některé z uvedených činnosti předpokládají jejich neustálé kontinuální 

vykonávání jako např. aktualizace databáze, kontrola evidence plateb, vedení přesného 

účetnictví či vystavování příspěvků na facebookový profil společnosti. Po realizaci 

jednotlivých marketingových aktivit je plánované vyhodnocení jejich přínosu 

pro společnost.  

3.3 Ekonomické zhodnocení a přínosy návrhů 

Tato kapitola se zabývá ekonomickým zhodnocením návrhů a jejich přínosy 

pro společnost. Většina navrhovaných změn s sebou nese také zvýšení nákladů, které je 

nutné vynaloţit na jejich realizaci. Jednotlivé návrhy byly vypracovány s důrazem 
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na reálnost jejich pouţití ve společnosti a také při snaze zachování nízkých nákladů 

s ohledem na aktuální stav společnosti.  

3.3.1 Odhadované náklady návrhů změn 

Tato část práce předkládá jednotlivé nástroje marketingového mixu, u kterých 

byla doporučena jejich změna. U jednotlivých nástrojů jsou představeny návrhy 

na jejich změnu spolu s odhadovanými náklady nutných pro jejich realizaci. Některé 

náklady jiţ byly vyčísleny externími poskytovateli či se řídí platným ceníkem 

poskytovatele. Jsou zde uvedeny i návrhy, které je moţné realizovat zdarma, je nutné 

vynaloţit práci zaměstnanců či majitele společnosti. 

 Cena 

V oblasti ceny navrhuji úpravu tarifů, kdy odebráním tarifu czfree dojde 

ke zjednodušení nabídky tarifů a její větší přehlednosti pro potenciální zákazníky. Dále 

navrhuji zavedení instalačního poplatku v hodnotě 999 Kč, stanovení hodinové sazby 

pro výjezdy po Olomouci ve výši 400 Kč a mimo Olomouc ve výši 500 Kč. Posledním 

návrhem v oblasti ceny je zavedení moţnosti odkoupení modemu po vypovězení 

smlouvy za cenu 799 Kč. Přehled nákladů na realizaci zobrazuje tabulka č.10.  

Tyto návrhy by měly vést ke zvýšení objemu finančních prostředků společnosti. 

Jasné stanovení ceníků uvedeného na stránkách společnosti by mělo zabránit zbytečným 

výjezdům technických pracovníků.  

Tabulka č. 10: Přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci - cena 

Název návrhu Cena v Kč 

Změna ceníku společnosti zdarma 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Propagace 

V oblasti propagace navrhuji nejvíce změn, jelikoţ společnost tento nástroj 

marketingového mixu skoro nevyuţívá. Uvedené návrhy mají za cíl zvýšit povědomí 

o značce a také získání nových zákazníků. 

 Inzerce v obecním zpravodaji 

Inzerát velkosti A6 v obecních zpravodajích v obci Lutín, Kokory a Křelov je 

stanoven na 1500 Kč za zpravodaj v jedné obci. Doporučuji realizovat inzerci ve všech 

obcích s měsíčním časovým odstupem. Celkové náklady na inzerci jsou tedy ve výši 
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4500 Kč. Po ukončení inzertní kampaně doporučuji vyhodnotit její výsledky a mnoţství 

nových zákazníků. V případě přijatelných výsledků pro společnost doporučuji 

opakování kampaně v jiných obcích, ve kterých společnost jiţ působí. Zde počítám 

s obdobnou cenou inzerce. Grafickou podobu inzerce si zpracuje společnost vlastními 

silami. 

 Polep osobního automobilu 

Realizace polepu rodinného automobilu byla společností, která tuto sluţbu 

poskytuje, oceněna na částku 2 000 Kč. Výdaj na polep automobilu je jednorázový 

a jeho cena je pro společnost přijatelná.  

 Vizitky 

Výroba 500 ks vizitek s logem společnosti vychází i s předtiskovou kontrolou 

a drobnou grafickou úpravou na 706 Kč při ceně 1, 4 Kč na kus. Grafickou podobu 

vizitek si společnost zvládne vytvořit sama, majitel společnosti má jiţ s tvorbou 

vlastních vizitek zkušenosti a jedná se pouze o logo společnosti na bílém podkladu 

a uvedení kontaktních informací.  

 Reklama v restauracích 

Reklamu v restauracích, kde společnost poskytuje připojení k internetu, je moţné 

vystavit zdarma. Jedná se jak o nálepky s logem společnosti na dveře jednotlivých 

zařízení, tak i reklamu uvnitř restaurací. Zde navrhovanou reklamu na dveřích toalet si 

společnost dokáţe sama zpracovat. Jedná se tedy o tisk cca 20 kusů barevných posterů 

a jejich laminaci. Při tisku na vlastní tiskárně, kterou společnost disponuje, vychází 

laminace na 440 Kč.  

 Webové stránky + SEO optimalizace 

Webové stránky společnosti neposkytují aktuální informace, jsou zastaralé 

a grafika nepůsobí dobrým dojmem. Celková změna webových stránek při dodání 

vlastního grafického návrhu vychází dle odborného odhadu na 25 000 - 35 000 Kč spolu 

se SEO optimalizací. Grafický návrh stránek byl zpracován v rámci diplomové práce. 

Nové webové stránky by tak měly být uţivatelsky přívětivé, přehledné a také nabídnout 

uţivatelům moţnost přihlášení se do vlastního účtu, kde uvidí vystavené faktury a zda 

jsou zaplacené. Kvalitní webové stránky jsou v dnešní době naprostou nezbytností, 

neboť podle nich se zákazníci rozhodují, zda vůbec sluţeb společnosti vyuţijí. Investice 

do jejich změny je pro společnost naprosto zásadní.  
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 Registrace na Firmy.cz, Rychlost.cz a Internet pro všechny 

Navrhovaná registrace na webových stránkách Firmy.cz, Rychlost.cz a Internet 

pro všechny je zdarma.  V současnosti je společnost na internetu velmi těţko 

dohledatelná, registrace na uvedených stránkách jí přinese vyšší vyhledatelnost a tím 

i více potenciálních zákazníků. Základní profil na stránkách Firmy.cz je poskytován 

zdarma, ostatní sluţby profilu jsou zpoplatněné od 10 Kč na den a umístění firmy 

ve vyhledávači je dáno kaţdodenní aukcí. Pokud by podnik investoval denně 15 Kč 

do placeného profilu, roční náklady na tuto formu reklamy by byly ve výši 5475 Kč.  

 Newsletter 

Pro rozesílání newsletteru byl zvolen nástroj, který v základní verzi umoţňuje 

rozesílání zdarma. Limity, které s sebou verze zdarma přináší, nejsou pro společnost 

omezující. Sluţba ecomail.cz tak nabízí přehledné statistiky, jednoduché a intuitivní 

ovládání. Pro vydání newsletteru je nutné sestavit kvalitní, zajímavý a poutavý obsah 

pro zákazníky. První číslo bude zaměřeno na probíhající změny ve společnosti jako 

např. nové webové stránky a co uţivatelům nabízejí, informace o zaloţení 

facebookového profilu a bude doplněno např. fotografiemi z instalací a výhledů. Text 

newsletteru bude sepsán majitelem společnosti a administrativním pracovníkem. 

 Komunikace na sociálních sítích 

V oblasti komunikace na sociálních sítích navrhuji zaloţit profil společnosti 

na Facebooku se základními údaji. Zaloţení profilu, jeho administrace a přidávání 

příspěvků je zdarma. V budoucnu se společnost můţe rozhodnout vyuţít i moţnosti 

placené reklamy na Facebooku.  

 Kurzy Efektivní komunikace 

Navrhované kurzy Efektivní komunikace slouţí ke zlepšení komunikačních 

dovedností majitele podniku i ostatních zaměstnanců. Komunikační dovednosti 

na vysoké úrovni jsou pro společnost a její fungování naprosto nezbytné. 

Dle komunikace se zákazníky je společnost hodnocena a pomocí osobního doporučení 

jiţ stávajících zákazníků získává společnost zákazníky nové.  

Doporučené jsou tři varianty vzdělávání se v oblasti Efektivní 

komunikace - varianta samostudia z odborné literatury, kdy lze knihy zapůjčit 

z knihovny či zakoupit. Při zakoupení knih je výhodou, ţe poslouţí všem 

zaměstnancům. Je zde očekávaná investice ve výši 1 000 Kč. Další variantou je online 
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kurz Efektivní komunikace, který pro jednu osobu stojí 332,75 Kč. Poslední variantou, 

kterou bych doporučila hlavně majiteli společnosti, který je se zákazníky v neustálém 

kontaktu, je prezenční kurz Efektivní komunikace. Navrhovaný prezenční kurz stojí 2 

190 Kč.  

Souhrn návrhů v oblasti propagace a jejich nákladů na realizaci je uveden 

v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11: Přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci - propagace 

Název návrhu Cena v Kč 

Inzerce v obecních zpravodajích 4 500 

Polep automobilu 2 000 

Vizitky 706 

Reklama v restauracích 440 

Webové stránky  25 000 – 35 000 

Registrace na Rychlost.cz, Internet pro všechny zdarma 

Registrace na Firmy.cz v základní verzi zdarma 

Registrace na Firmy.cz v rozšířené verzi 5 475 

Newsletter zdarma 

Vytvoření profilu společnosti na Facebooku zdarma 

Efektivní komunikace – zakoupení knih 1 000 

Efektivní komunikace- online kurz  332,75 

Efektivní komunikace – prezenční kurz 2 190 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Procesy  

V oblasti procesů byly společnosti doporučeny změny, které by po implementaci 

měly pozitivně ovlivnit chod a fungování společnosti. Jednotlivé návrhy nejsou 

finančně nákladné, jedná se o změny procesního charakteru. Jejich implementace 

vyţaduje především čas, pečlivost a ochotu ke změnám ze strany společnosti.  

Jedná se tedy o definování procesu v případě nového zákazníka, při změně 

zákaznických údajů a při výpovědi smlouvy. Dalším návrhem je zřízení databáze, 

kterou je pro potřeby podniku moţnost realizovat v programu Excel či Libre Office 

Calc, který má jiţ společnost k dispozici. Stejně tak evidence plateb a jejich 
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zaznamenávání je realizováno v databázi zákazníků. Zřízení archivu vyţaduje pouze čas 

na seřazení originálů smluv a jejich zdigitalizování. Výběr a zaškolení nových 

zaměstnanců je moţné také realizovat zdarma a to díky umístění inzerce bezplatně 

na web fajn - brigády.cz, na facebookové stránky oboru Aplikované informatiky a také 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Vedení účetnictví vyţaduje preciznost 

a trpělivost, náklady a příjmy mohou být evidovány v programu Libre Office Calc. 

Souhrnný přehled jednotlivých návrhů a ceny je uveden v tabulce č. 12. 

Tabulka č. 12: Přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci - procesy 

Název návrhu Cena v Kč 

Definování procesů nový zákazník, změna údajů, výpověď 

smlouvy 
zdarma 

Zřízení databáze zdarma 

Archiv zdarma 

Výběr a zaškolení nových pracovníků zdarma 

Vedení účetnictví zdarma 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Lidé 

V tomto nástroji marketingového mixu jsem navrhla nabrání dvou nových 

zaměstnanců, jednoho zaměstnance na pozici technického pracovníka a druhého 

na pozici administrativní síly. Nábor zaměstnanců lze realizovat zdarma, jak jiţ bylo 

uvedeno v této kapitole v části věnované procesům. Pracovní poměr bude realizován 

s oběma pracovníky na dohodu o provedení práce. Maximální moţná měsíční výše 

odměny na tuto dohodu je stanovena částkou pod 10 000 Kč. Maximální měsíční 

náklady na odměny pro jednoho zaměstnance tak vychází na 9 999 Kč. Výše odměny 

můţe být samozřejmě niţší, záleţí na hodinové sazbě pro zaměstnance a počtu 

odpracovaných hodin. V tabulce č. 13 jsou uvedeny jednotlivé náklady na zaměstnance. 

Tabulka č. 13: Přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci - lidé 

Název návrhu Cena v Kč 

Výběr a zaškolení nových pracovníků zdarma 

Měsíční plat pro 1 pracovníka max. 9 999 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Fyzické atributy 

Co se týče fyzických atributů, doporučila jsem společnosti úpravu veškerých 

dokumentů, se kterými zákazníci přijdou do styku tak, aby odpovídaly jednotnému 

vizuálnímu stylu. Dále jsem navrhla polep automobilu, který je příleţitostně vyuţíván 

pro návštěvy u zákazníků. Dalším návrhem je vytvoření triček s logem společnosti, 

která by majiteli a novému technickému zaměstnanci slouţila jako pracovní oděv 

při návštěvách u zákazníků. Jejich vzhled tak bude sjednocený a bude působit 

profesionálním dojmem. Souhrn návrhů a ceny z oblasti fyzické atributy uvádí tabulka 

č. 14. 

Tabulka č. 14: Přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci – fyzické 

atributy 

Název návrhu Cena v Kč 

Zhotovení 10 ks triček s logem společnosti 2 390 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Souhrnný přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci 

Celkové náklady na realizaci navrhovaných doporučení v marketingovém plánu 

na období jednoho roku vychází na 254 680 Kč. Největší poloţkou v rozpočtu jsou 

maximální moţné mzdy dvou nových pracovníků, které jsou ve výši 199 980Kč. 

Náklady na ostatní návrhy jsou ve výši 54 700 Kč, kde nejnákladnější poloţkou je 

změna webových stránek spolu se SEO optimalizací. U ceny webových stránek je brána 

v úvahu pesimistická varianta nacenění – tj. 35 000 Kč. V tabulce č. 15 jsou uvedeny 

jednotlivé návrhy a náklady nutné k jejich realizaci. Bez nových zaměstnanců není 

moţné společnost dále rozvíjet a realizovat další marketingové aktivity, jelikoţ majitel 

je pracovně vytíţený a jeho větší pracovní nasazení jiţ není moţné. Uvedená částka 

pro mzdy dvou pracovníků je částkou maximální, která jim můţe být zákonně 

vyplacena na Dohodu o provedení práce. Pro sníţení finanční náročnosti návrhů je 

moţné tyto náklady sníţit omezením pracovních hodin zaměstnanců.  

 

 

 



 

90 

 

Tabulka č. 15: Celkový přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci 

(varianta I) 

Název návrhu Cena v Kč 

Změna ceníku společnosti zdarma 

Inzerce v obecních zpravodajích 4 500 

Polep automobilu 2 000 

Vizitky 706 

Reklama v restauracích 440 

Webové stránky  35 000 

Registrace na Rychlost.cz, Internet pro všechny zdarma 

Registrace na Firmy.cz v základní verzi zdarma 

Registrace na Firmy.cz v rozšířené verzi 5 475 

Newsletter zdarma 

Vytvoření profilu společnosti na Facebooku zdarma 

Efektivní komunikace – zakoupení knih 1 000 

Efektivní komunikace- online kurz pro 3 zaměstnance 999 

Efektivní komunikace – prezenční kurz 2 190 

Definování procesů nový zákazník, změna údajů, výpověď 

smlouvy 
zdarma 

Zřízení databáze zdarma 

Archiv zdarma 

Výběr a zaškolení nových pracovníků zdarma 

Vedení účetnictví zdarma 

Výběr a zaškolení nových pracovníků zdarma 

Maximální plat pro 2 pracovníky 199 980 

Zhotovení 10 ks triček s logem společnosti 2 390 

Celkem 254 680 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro sníţení nákladů na realizaci změn ve společnosti je moţné vynechat placenou 

verzi profilu na stránkách Firmy.cz. I neplacená varianta poskytuje základní informace 

o společnosti, její logo, kontaktní údaje a odkaz na webové stránky. V budoucnosti se 
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vţdy společnost můţe rozhodnout placený profil zavést. Další moţností, jak sníţit 

náklady je oblast komunikace, kdy místo online kurzu pro všechny zaměstnance je 

moţné pouze zakoupit či zapůjčit odborné publikace.  

Tabulka č. 16: Celkový přehled návrhů a jejich nákladů na realizaci 

(varianta II) 

Název návrhu Cena v Kč 

Změna ceníku společnosti zdarma 

Inzerce v obecních zpravodajích 4 500 

Polep automobilu 2 000 

Vizitky 706 

Reklama v restauracích 440 

Webové stránky  25 000 – 35 000 

Registrace na Rychlost.cz, Internet pro všechny zdarma 

Registrace na Firmy.cz v základní verzi zdarma 

Newsletter zdarma 

Vytvoření profilu společnosti na Facebooku zdarma 

Efektivní komunikace – zakoupení knih 1 000 

Efektivní komunikace – prezenční kurz 2 190 

Definování procesů nový zákazník, změna údajů, výpověď 

smlouvy 
zdarma 

Zřízení databáze zdarma 

Archiv zdarma 

Výběr a zaškolení nových pracovníků zdarma 

Vedení účetnictví zdarma 

Výběr a zaškolení nových pracovníků zdarma 

Maximální plat pro 2 pracovníky 99 990 

Zhotovení 10 ks triček s logem společnosti 2 390 

Celkem 148 216 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro majitele kurzu bych doporučila absolvování prezenčního kurzu, neboť 

zaměstnanci se od něj budou učit příkladem, jak se chovat k zákazníkům a jak s nimi 

komunikovat a také jim můţe poskytnout cenné rady z kurzu, které zde načerpá. 

U webových stránek je stále započítána pesimistická varianta odhadu ceny, zde můţe 

dojít k moţné úspoře aţ 10 000 Kč. Dále byla sníţena poloţka odměn pro zaměstnance 

na polovinu a to v případě, ţe se společnost rozhodne najmout např. pouze jednoho 

zaměstnance či objem potřebných hodin práce ve společnosti bude niţší. Tabulka č. 16. 

podává přehled o levnější variantě návrhů. Celková cena je v této variantě stanovena 

na 148 216 Kč, samotné návrhy bez započítání mezd pro pracovníky vychází 

na 48 226 Kč. Největší poloţkou je zde změna webových stránek. Tato investice je 

pro společnost ovšem naprosto zásadní, jelikoţ webové stránky jsou její vizitkou 

v online světě a nekvalitní webové stránky dokáţí zákazníky i odradit. 

3.3.2 Očekávaný přínos realizace návrhů 

Přínosy mnou navrhovaného marketingového plánu jsem zpracovala ve dvou 

variantách – optimistické a pesimistické. Optimistická verze realizuje všechny navrţené 

aktivity z marketingového plánu a předpokládá vyšší počet klientů z jednotlivých aktivit 

neţ varianta pesimistická. Varianta pesimistická předpokládá niţší počet klientů 

a neúspěch navrhovaných akcí jako např. prvního čísla newsletteru či inzerce 

v obecních zpravodajích. Na základě neúspěchu těchto akcí jiţ v pesimistické variantě 

tedy není zahrnuto jejich opakování. Dále také pesimistická varianta nezapočítává nové 

zákazníky z polepu rodinného automobilu a reklamy v restauracích. Harmonogram 

realizace optimistické varianty je zobrazen na obrázku č. 10. Doba realizace 

harmonogramu odpovídá době realizace navrhovaného marketingového plánu 

(od května roku 2017 do konce dubna roku 2018) Jednotlivé návrhy po dobu jejich 

trvání jsou zaznačeny modře. Zeleně jsou uvedeny aktivity, které nejsou realizovány 

v pesimistické variantě. 

Realizace mnou uvedeného marketingového plánu v optimistické variantě 

by měla přinést společnosti celkem 124 nových zákazníků, z toho je 33 zákazníků, kteří 

jiţ sluţeb vyuţívají, ale nemají platnou smlouvu a za sluţby neplatí. Celkový čistý 

příjem po započtení nákladů na realizaci z optimistické varianty je ve výši 172 212 Kč. 

Při výpočtu byl uvaţován instalační poplatek ve výši 999 Kč na zákazníka, měsíc 

zdarma pro nové zákazníky, celkové náklady na připojení nového zákazníka ve výši 
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1800 Kč, kdy společnost hradí 801 Kč. Přínosy realizace marketingového plánu 

v optimistické verzi zobrazuje tabulka č. 17.  

Tabulka č. 17: Přínosy optimistické varianty marketingového plánu 

Tarif Příjem v Kč 

Čistý příjem  

(po odečtení 

nákladů 
za instalaci 

v Kč) 

Počet 

zákazníků 

v daném 

tarifu 

Počet nových zákazníků 
(bez zákazníků z databáze) 

Hleméţď 54 936 29 304 44 32 

Špacír 62 208 43 785 30 23 

Mazec 61 710 49 695 22 15 

Mazec jak 

sviňa 
66 249 49 428 28 21 

Celkem 245 103 172 212 124 91 

Zdroj: Vlastní zpracován 

V optimistické variantě je celkem 28 nových zákazníků, kteří v modelu přinášejí 

pouze instalační náklady. To je dáno termínem jejich připojení, měsícem zdarma 

a počtem měsíců, kdy se pro společnost stávají rentabilní. Čistý příjem v kombinaci 

s budoucími příjmy těchto 28 zákazníků spolu s úsporami ze zefektivnění procesů 

ve společnosti je dostatečný pro financování draţší varianty návrhů ve výši 254 680 Kč. 

Podrobný počet nových zákazníků u jednotlivých akcí a jejich předpokládané rozdělení 

do tarifů je uvedeno v příloze č. VI. 

Obrázek č. 10: Harmonogram realizace optimistické varianty 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Harmonogram realizace pesimistické varianty zobrazuje obrázek č. 11. V této 

variantě jiţ není realizováno opakování rozesílání newsletteru a také opakování inzertní 

akce v obecních zpravodajích. 

 

 

Obrázek č. 11: Harmonogram realizace návrhů - pesimistická varianta 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V pesimistické variantě očekávám celkem 52 nových zákazníků, z toho 

25 zákazníků patří mezi zákazníky, kteří jiţ sluţeb vyuţívají, ale nemají platnou 

smlouvu a za sluţby neplatí. Čistý příjem z pesimistické varianty po odečtení nákladů 

na instalaci je ve výši 103 422 Kč. Údaje o celkovém počtu zákazníků v jednotlivých 

tarifech a příjmech jsou uvedeny v tabulce č. 18. Podrobný počet nových zákazníků 

a jejich rozvrstvení do jednotlivých tarifů podrobně uvádí příloha č. VII. Pesimistická 

varianta aktuálně zahrnuje 12 nových klientů z tarifů hleméţď a špacír, kteří se 

ve stávajícím modelu projeví ztrátově, neboť doba jejich návratnosti přesahuje dobu 

trvání modelu. Příjem z pesimistické varianty v kombinaci s úsporami, které společnosti 

přinese změna vnitřních procesů je dostatečný, aby pokryl levnější variantu návrhů. 
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Tabulka č. 18: Přínosy pesimistické varianty marketingového plánu 

Tarif Příjem v Kč 

Čistý příjem 

(po odečtení 
nákladů 

za instalaci 

v Kč) 

Počet 

zákazníků 

v daném 

tarifu 

Počet nových zákazníků 
(bez zákazníků z 

databáze) 

Hleméţď 41 076 24 255 32 21 

Špacír 26 112 19 704 14 8 

Mazec 27 225 22 419 9 6 

Mazec jak 

sviňa 
50 661 37 044 22 17 

Celkem 145 074 103 422 77 52 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jednotlivé návrhy, které doporučuji společnosti zavést, vychází z analýzy 

současného stavu jejího marketingového mixu a z identifikace problémů, se kterými se 

společnost potýká. Aktuální stav fungování společnosti a jejího marketingového mixu je 

dlouhodobě neudrţitelný ve vysoce trţním prostředí, jakým poskytování internetového 

připojení zajisté je. Pokud společnost v dohledné době svůj marketingový mix nezmění, 

hrozí jí např. krach. Doporučené návrhy u jednotlivých nástrojů marketingového mixu 

přináší komplexní řešení k jeho správnému vyváţení. Při zavedení navrhovaných 

doporučení se očekává  postupné zlepšení interního fungování společnosti, zefektivnění 

vnitřních procesů, zlepšení prezentace společnosti a také komunikace se zákazníky. 

Tyto změny se promítnou do kvality poskytovaných sluţeb a tím i spokojeností 

zákazníků, která je pro společnost klíčová. Dále se očekává zvýšení povědomí 

o společnosti, společnost bude snadno vyhledatelná na internetu a reklama v kombinaci 

s akcemi na podporu prodeje by měla pomoci získat nové zákazníky.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických východisek a provedených 

analýz současného stavu a problémů společnosti navrhnout změnu marketingového 

mixu, která povede ke zlepšení úrovně poskytovaných sluţeb a také k udrţení 

zákazníků stávajících a získání zákazníků nových.  

První kapitola diplomové práce byla zaměřena na teoretická východiska práce. 

Jsou zde definovány základní pojmy marketing, marketingový mix, komunikační mix. 

Dále se kapitola zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti marketingových analýz 

a marketingového výzkumu. 

Druhá kapitola diplomové práce je věnována analýze samotné společnosti. 

V úvodu této kapitoly je společnost představena. Dále kapitola obsahuje analýzy jejího 

marketingového a komunikačního mixu a výsledky realizované Porterovy a PESTEL 

analýzami. Závěr kapitoly přináší souhrn problémů, se kterými se společnost aktuálně 

potýká. 

V poslední kapitole diplomové práce jsou prezentovány jednotlivé návrhy 

na sestavení nového marketingového mixu a zlepšení současného stavu společnosti. 

Návrhy jsou zaměřeny na jednotlivé nástroje marketingového mixu a tak komplexně 

reagují na problémy společnosti. Velká část pozornosti je věnována oblasti propagace 

a procesů, neboť zde má aktuální marketingový mix společnosti největší nedostatky. 

Z jednotlivých návrhů byl sestaven marketingový plán na období jednoho roku, který 

pomáhá návrhy implementovat a poskytuje přehled o době trvání jednotlivých činností. 

V závěru kapitoly byly vyhodnoceny celkové náklady na realizaci předloţených návrhů 

a uveden očekávaný přínos v případě jejich implementace.  

Návrhy předloţené v této diplomové práci berou v úvahu aktuální situaci, ve které 

se společnost nachází, a jsou navrţeny s důrazem na reálnost jejich implementace. 

Zlepšení marketingového mixu je pro společnost naprostou nezbytností, neboť na 

vysoce konkurenčním trhu, jakým poskytování připojení k internetu v dnešní době je, 

nemůţe bez vyváţeného marketingového mixu obstát. Návrhy změn v jednotlivých 

nástrojích marketingového mixu zvyšují efektivitu vnitřního fungování společnosti díky 

zlepšení interních procesů, zlepšují komunikaci a zvyšují úroveň poskytovaných sluţeb 

pro stávající zákazníky a tím pomáhají společnosti si stávající zákazníky udrţet. 
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Dochází také ke zvýšení povědomí o společnosti a akce na podporu prodeje se zaměřují 

na získání nových zákazníků.  

Hlavní cíl diplomové práce je sloţen z dílčích cílů, na základě splnění dílčích cílů 

došlo ke splnění cíle hlavního. 
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Tabulka č. 19: Ziskovost nových zákazníků bez instalačního poplatku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 2: Ziskovost nových zákazníků bez instalačního poplatku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. I: Ziskovost nových zákazníků společnosti hanácké.net 

Název Tarifu Hleméžď Špacír Mazec Mazec jak sviňa 

Počet Měsíců/Tarif 252 384 605 433 

1 -1800 -1800 -1800 -1800 

2 -1548 -1416 -1195 -1367 

3 -1296 -1032 -590 -934 

4 -1044 -648 15 -501 

5 -792 -264 620 -68 

6 -540 120 1225 365 

7 -288 504 1830 798 

8 -36 888 2435 1231 

9 216 1272 3040 1664 

10 468 1656 3645 2097 

11 720 2040 4250 2530 

12 972 2424 4855 2963 



 

 

 

Tabulka č.  20: Ziskovost nových zákazníků s instalačním poplatkem ve výši 

999 Kč 

Název Tarifu Hleméžď Špacír Mazec Mazec jak sviňa 

Počet Měsíců/Tarif 252 384 605 433 

1 -801 -801 -801 -801 

2 -549 -417 -196 -368 

3 -297 -33 409 65 

4 -45 351 1014 498 

5 207 735 1619 931 

6 459 1119 2224 1364 

7 711 1503 2829 1797 

8 963 1887 3434 2230 

9 1215 2271 4039 2663 

10 1467 2655 4644 3096 

11 1719 3039 5249 3529 

12 1971 3423 5854 3962 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 3: Ziskovost nových zákazníků s instalačním poplatkem ve výši 

999 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. II: Návrh designu webových stránek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Příloha č. III: Průběh připojení nového zákazníka 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. IV: Změna údajů zákazníka 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 

 

 

Příloha č. V: Ukončení smlouvy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Polep automobilu

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 1 1 2

Špacír 2 2

Mazec 0

Mazec jak sviňa 0

Suma 4

Webové stránky

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 1 1 1 1 1 5

Špacír 2 1 3

Mazec 1 1 2

Mazec jak sviňa 1 1 1 1 1 5

Suma 15

Facebook

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 1 1 1 1 4

Špacír 1 2 1 2 6

Mazec 3 2 1 6

Mazec jak sviňa 1 1 2 1 5

Suma 21

Registrace na 

Firmy.cz a webech

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 2 3 1 2 8

Špacír 1 1 2

Mazec 1 1 2

Mazec jak sviňa 2 1 1 4

Suma 16

Databáze

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 6 3 3 12

Špacír 2 3 2 7

Mazec 4 2 1 7

Mazec jak sviňa 3 2 2 7

Suma 33

Newsletter 1

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 2 2

Špacír 1 1

Mazec 1 1

Mazec jak sviňa 1 1

Suma 5

Newsletter2

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 3 3

Špacír 2 2

Mazec 1 1

Mazec jak sviňa 2 2

Suma 8

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Příloha č. VI: Počet zákazníků v jednotlivých tarifech - optimistická varianta 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerce v obcích 1

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 2 1 3

Špacír 2 1 3

Mazec 1 1 2

Mazec jak sviňa 1 1 2

Suma 10

Reklama v 

restauracích

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 1 1

Špacír 2 2

Mazec 0

Mazec jak sviňa 1 1

Suma 4

Inzerce v obcích 2

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 2 2 4

Špacír 2 2

Mazec 1 1

Mazec jak sviňa 1 1

Suma 8

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu



 

 

 

 

Příloha č. VII: Počet zákazníků v jednotlivých tarifech - pesimistická 

varianta 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Polep automobilu

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 0

Špacír 0

Mazec 0

Mazec jak sviňa 0

Suma 0

Webové stránky

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 1 1 1 1 1 5

Špacír 1 1

Mazec 1 1 2

Mazec jak sviňa 1 1 2 1 1 6

Suma 14

Facebook

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 1 1 1 3

Špacír 1 1 1 3

Mazec 1 1 2

Mazec jak sviňa 1 1 2 4

Suma 12

Registrace na 

Firmy.cz a webech

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 1 1 2

Špacír 1 1

Mazec 0

Mazec jak sviňa 1 1 2

Suma 5

Databáze

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 5 3 3 11

Špacír 3 1 2 6

Mazec 1 2 3

Mazec jak sviňa 2 1 2 5

Suma 25

Newsletter 1

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 2 2

Špacír 1 1

Mazec 0

Mazec jak sviňa 2 2

Suma 5

Newsletter2

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 0

Špacír 0

Mazec 0

Mazec jak sviňa 0

Suma 0

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 
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Počet zákazníků 
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Počet zákazníků 

v tarifu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerce v obcích 1

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 2 4 3 9

Špacír 1 1 2

Mazec 2 2

Mazec jak sviňa 1 2 3

Suma 16

Reklama v 

restauracích

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 0

Špacír 0

Mazec 0

Mazec jak sviňa 0

Suma 0

Inzerce v obcích 2

Tarif/Měsíc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Hleméžď 0

Špacír 0

Mazec 0

Mazec jak sviňa 0

Suma 0

Počet zákazníků 

v tarifu

Počet zákazníků 

v tarifu
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