
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace“ je 

analýza dosavadního stavu Obchodní Galerie Orlí v Brně, návrhy na zlepšení 

komunikačního mixu a k nim možná rizika, která mohou nastat. Práce je rozvržena do 

tří kapitol, kde jsou uvedena teoretická východiska k dané problematice, dále analýza 

současného stavu a poslední kapitola práce obsahuje návrhy pro nový komunikační mix. 

Abstract 

The subject of the master’s thesis „ Risk in the area managemarketing communication“ 

is analysis of the current status Obchodni Galerie Orli in Brno and suggestions for 

improving the communication mix and possible risks that may occur. The thesis is 

divided  into three chapters, where are presented the theoretical bases for the given  

issue, futher analysis of the current state and the last chapter of the thesis contains 

proposals for a new communication mix. 
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ÚVOD 
Tématem této diplomové práce je zvolena Obchodní Galerie Orlí v Brně,  ve které 

autorka sama pracuje jako správce nemovitosti. Jedná se o dům v centru města, který 

nabízí k pronájmu komerční prostory a byty. V rámci své pozice má na starost i 

marketingový a komunikační mix, který není na dostatečné úrovni, aby obstál v  

konkurenci. 

Komunikační mix je nepostradatelná součást každého podnikaní. Správně zvoleným a 

zacíleným marketingem dokáže společnost přilákat nové zákazníky a udržet si jejich 

zájem i nadále. V dnešní době je konkurence opravdu veliká a je potřeba pracovat na 

dobrém jméně společnosti a starat se o svoje zákazníky, znát konkurenční cenové 

nabídky a zajistit správnou propagaci. 
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CÍL PRÁCE, POUŽITÉ METODY A POSTUP 

ZPRACOVÁNÍ 
 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a rizik navrhnout změnu stávajícího komunikačního mixu. Jde 

především o analyzování společnosti, zjištění jejich hlavních rizik a k nim zajištění 

nových opatření v rámci komunikačního mixu jako například nové propagace, získání 

nových zákazníků a udržení těch stálých, vytvořit zacílenou reklamu apod.  

K zanalyzování situace domu budou použity metody zkoumající vnitřní a vnější 

prostředí, a to SLEPT, Porterova analýza a SWOT.   

Tato práce je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola jsou teoretická východiska k dané 

problematice a to především marketing, marketingové prostředí, marketingový mix, 

komunikační mix a rizika. V kapitole dvě se autorka zabývá analýzou současné situace 

nájemního domu, především analýzou marketingového prostředí, konkurentů, 

zákazníků, marketingového a komunikačního mixu a k nim možná rizika. V závěru 

práce budou navrhnuta řešení  ke zlepšení možností, zvážení možných rizik a vše bude 

ekonomicky zhodnoceno. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této kapitole bude uvedena teorie k dané problematice diplomové práce. Jako hlavní 

body jsou marketing, marketingové prostředí, marketingový mix, komunikační mix a 

rizika. 

1.1 Marketing 
Marketing lze vyjádřit jako souhrn všech aktivit, jejíchž úkolem je ověřovat, podnítit, 

předvídat a uspokojit potřebu zákazníka. “Marketing lze tedy definovat jako proces, 

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

hodnot to, co požadují“.(Zamazalová, 2010, str.3) 

V dnešní době nelze chápat marketing jen jako schopnost prodávat, ale jako uspokojení  

potřeb zákazníka. Nejprve je výrobek vyroben a poté dochází k jeho koupi. Ale 

marketing začal dávno před zahájením prodeje. Pro manažery představuje marketing 

úkol, na kterém musí pracovat tak, aby věděli jaké jsou jeho nároky, intenzita,  

rozsáhlost a rozhodli, zda vzniká ziskovost. V celé etapě prodeje pokračuje, přilákává 

pozornost nových klientů a staré si drží stále tím, že změní vzhled a kvalitu a firma je 

pro ně stále úspěšná (Kotler, 2007). 

1.1.1 Základy marketingu 

¨Dobrý marketing není výsledkem náhody, ale důsledkem pečlivého plánovaní a 

provedení. Marketingové praktiky jsou neustále vylepšovány a přetvářeny v podstatě ve 

všech odvětvích, aby se zvyšovala šance na úspěch. Výborný marketing je však vzácný a  

není snadné ho dosáhnout. Marketing je jak uměním, tak vědou a mezi teoretickou 

stránkou marketingu a jeho tvořivou stránkou existuje neustálé napětí (Kotler, 2007, 

str.38). 

1.1.2 Základní pojmy marketingové podstaty 

• Potřeba – je pocitový stav, který může být vrozený či naučený, materiální a 

nemateriální, hospodárný či nehospodárný, konečný či výrobní. 

• Požadavek – je to znázornění osobního stavu naší potřeby již určité vlastní 

zkušenosti, národnosti či vlastními rysy jedince. „Potřeba obléci se může vyústit 

v požadavek opatřit si poslední výkřik módy značky Chanel, v požadavek vlastnit 

střízlivý oblek či uspokojit svou potřebu obléci se např. v sekond handu. 
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• Poptávka – je to potřeba, která se uskutečňuje na trhu. Jedná se o množství 

konkrétních výrobků, kde nás ovlivňuje jak cena, tak ochota pořízení. 

• Nabídka – je to dodavatelský nástroj, kterými uspokojíme poptávku na trhu. 

• Trh – místo, kde se střetávají nabídky a poptávky (Zamazalová, 2010, str . 4). 

1.1.3 Marketingové koncepce řízení 

Marketingové řízení je souhrn činností vedoucí k dosažení směny na cílovém trhu. Je to 

tedy určení metody, podle které se řídí podnik. V praxi používáme tyto metody: 

(Solomon, 2006) 

 

Obrázek 1 Základní podnikatelská koncepce (Zdroj: vlastní zpracování dle Solomon, 2006) 

 

1.1.4 Předmět marketingu 

Z marketingového prostředí lze rozlišit 10 různých typů marketingových předmětů: 

• Výrobky – je to zboží, které vytváří převážnou část výroby téměř ve všech 

zemích.  S marketingem produktů neobchodují jen firmy, ale díky webovým 

možnostem to zkouší i jednotlivci. 

• Služby – s vývojem ekonomiky je daleko větší objem aktivit na produkci služeb. 

V dnešní době máme nabídky rozmanité a najdeme je téměř všude. 

• Události – obchodníci vytvářejí časově omezené výstavy, akce, výročí firmy, 

představení apod. 

• Zážitky – k předmětu marketingu dojde i v případě, že podnik naplánuje sladění 

služeb a zboží zážitkovým programem. 
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• Osoby – tvář firmy známou osobností je velký byznys. Pomáhá to umělcům, ale 

je to dobrý trik na propagaci značky. 

• Majetek – prodej majetku vyžaduje vynikající marketing, ať se jedná o reálný 

majetek (nemovitosti), nebo finanční majetek (akcie, obligace). Banky a 

investiční společnosti také vytváří marketing půjček a hypoték pro podniky nebo 

jednotlivce. 

• Místa – každé město, státy či oblasti, které pociťují rivalitu a chtějí přilákat 

turisty. 

• Firmy – aktivně se snaží získat dobrou pozici na trhu mezi konkurenty, budování 

silné značky ve svých cílových skupinách. Každý podnik vydává nemalou 

částku na reklamu a propagaci. 

• Informace – i na ně se dá vytvořit a aplikovat marketing, aby se firma o 

důležitých informacích dozvěděla. 

• Ideje – k nabídce patří i základní myšlenka. Výrobky a služby slouží jako 

doručení ideje (Kotler a Keller, 2007). 

1.2 Marketingové prostředí 
Marketingové prostředí lze chápat jako místo, kde se firma nachází spolu 

s marketingovými funkcemi. Je to proměnlivé a komplexní místo. Může mít podstatný 

vliv na danou společnost i její dynamiku. To vyžaduje časté a průběžné průzkumy a 

zjišťování stavu vývoje. Pokud vše probíhá správně a tak jak má s dobrým vedením, 

může být společnost postavena vysoce na trhu. Avšak by měla splňovat, že dokáže 

ovlivňovat mikroprostředí a makroprostředí (Zamazalová, 2010). 

1.2.1 Marketingové makroprostředí 

„Širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí – demografické, ekonomické, 

přírodní, technologické, politické a kulturní faktory.“ (Kotler, 2007, str.130) 

Marketingové prostředí tvoří velká řada vnějších faktorů, které dále ovlivňují realizaci a 

rozvoj marketingových činností pro cílové skupiny zákazníků. Skupinu, která je 

nejdůležitější, tvoří demografické faktory, které se zaměřují na obyvatelstvo jako celek, 

jeho počet, věková struktura, pohlaví, hustotu, sociální složení apod. Sleduje se nejen 

současný stav, ale také vzniklé změny, jako je vývoj obyvatelstva, migrace, porodnost, 
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úmrtnost a další. Trh tvoří lidé, proto je nezbytné jaký je vývoj, aby k tomu byly 

vytvořeny odpovídající nabídky (Zamazalová, 2009). 

SLEPT analýza – používá se ke strategické analýze makroprostředí, také faktorům 

vnějšího prostředí a hovoříme o ní jako o prostředku k analýze změn okolí. Také bývá  

označována jako PEST analýza, která představuje čtyři faktory prostředí (politické, 

ekonomické, sociální a technologické). Jsou shodné s analýzou SLEPT, jen rozdíl je 

v pořadí faktorů (Blažková, 2007). 

„SLEPT/PEST analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje 

či obce, která není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná 

situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí se bude či může 

do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat.“ (Blažková, 2007, str. 

53) 

Další faktory: 

• Ekonomické prostředí – sleduje změny kupní síly a rozdělování příjmů, dále 

změny spotřebních zvyklostí, hospodářský vývoj země, míry inflace, 

nezaměstnanost atd.  

• Přírodní prostředí – hlavním problémem je nedostatek surovin, výrazné čerpání 

neobnovitelných zdrojů, a to hlavně uhlí, ropy a dalších minerálů, více se 

používají alternativní zdroje energie, zvyšuje se tím znečištění prostředí, kterým 

se snaží bránit vládní zásahy.  

• Technologické prostředí – vytváření nových produktů a technologií znamená 

nové možnosti na trhu. Technologické prostředí se vyvíjí rychle, do výzkumu a 

vývoje se investují značné částky peněžních prostředků a často se zlepšují 

stávající nebo konkurenční výrobky, nedochází k zásadním inovacím. Zvyšují se 

regulace na bezpečnost produktů a tím se zvyšují náklady na výzkum.  

• Politické prostředí - hraje velkou roli  při důležitých marketingových 
rozhodnutích.  

• Legislativní opatření – omezuje podnikání, ale zároveň podniky chrání před 

nepoctivou konkurencí, spotřebiteli a zájmy celé společnosti před nekalými 

praktikami některých firem.  
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• Kulturní prostředí - nejméně ovlivnitelná skupina, ale také významná. 

Nekoresponduje-li nabízený výrobek kulturním hodnotám a principům 

spotřebitelova daného prostředí, nepřijme ho (Kotler, 2007). 

1.2.2 Marketingové mikroprostředí 

„Síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům – společnost, 

distribuční firmy, zákaznické trhy, konkurence a veřejnost, které společně vytvářejí 

systém poskytování hodnoty firmy.“ (Kotler, 2007, str.130) 

Vzájemné působení mikroprostředí umožňuje firmám uspokojit poptávku zákazníka. 

Samotný obchodník tvoří součást mikroprostředí, které je závislé na fungování 

podnikových útvarů. Proto je důležité, aby ve firmě všechna oddělení spolupracovala a 

naplňovala jeho cíle. Úspěšnost společnosti závisí na financích, dovednostech a 

znalostech o zákazníkovi. Konkurence je v dnešní době veliká a je těžké v ní obstát. 

Podniky mají podobné nabídky, ale zákazníků je pořád stejně. Proto je nesmírně 

důležité udržet se na trhu a snažit se být lepší jako konkurence. Podnik by měl průběžně 

provádět důkladné analýzy a mít vhodnou strategii na ostatní konkurenční společnosti. 

Dodavatelé jsou pro firmy důležití, aby dokázali vyhovět požadavkům spotřebitele. 

Díky jejich spolehlivosti dokážeme určit kvalitu produktů. Je třeba v potaz vzájemné 

ekonomické postavení obchodní společnosti a dodavatelů. Klíčovým bodem 

podnikatelského snažení každého podniku, je ale zákazník. Bez něho by firmy na trhu 

neexistovali (Zamazalová, 2009). 

• Společnost - ve smyslu managementu firmy, která určuje činnosti společnosti a 

podnikové cíle, finančního oddělení zodpovědného za finanční plánování a 

stabilitu, vývojového a výzkumného oddělení a další důležité články společnosti.  

• Dodavatelé – je to důležité článek pro odběratelskou firmou, jejich zboží a 

služby, poskytují zdroje pro firmu a její špatnou kvalitu, stávky nebo 

nedostupnost zaměstnanců mohou snižovat tržby odběratelům nebo způsobit 

nespokojenost koncového zákazníka.  

• Marketingoví zprostředkovatelé - distributoři, marketingové agentury a finanční 

zprostředkovatelé, ti kteří mají za úkol prodej, propagaci a distribuci zboží 

spotřebitelům.  

• Zákazníci - pro podniky je důležité monitorovat trh svých zákazníků. 
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• Konkurenti – každá společnost má jinou konkurenční strategii podle svého 

daného odvětví a velikosti na trhu. Je důležité se  odlišit od konkurence a 

nabídnout spotřebiteli vyšší hodnotu.  

• Veřejnost – má značný vliv na vnitřní prostředí firmy a využívat ho k dosažení 

svých vlastních cílů. Typy veřejnosti: média, finanční média, vládní instituce, 

místní komunita a občané, občanské iniciativy, zaměstnanci a širší veřejnost 

(Kotler, 2007) . 

Porterův model konkurenčních sil – je to jeden z modelu analýz mikroprostředí, kde 

se setkává navzájem pět činitelů, který svým působením získávají zisk podniku. Mezi 

pět základních konkurenčních hrozeb pro podnik patří současně konkurenti, nově 

vstupující konkurenti, odběratelé, dodavatelé a substituty (WEBDEB, 2017). 

Pět činitelů, kteří představují hrozbu pro společnost:  

• Hrozba silné rivality – pokud se v daném odvětví setkává velké množství 

silných konkurentů, není toto odvětví už přitažlivé. Souboj mezi konkurenty 

v segmentu se zvyšuje, pokud začne toto odvětví stagnovat nebo se zmenšovat. 

Mezi další faktory, které působí na rivalitu v odvětví, můžou být i vysoké fixní 

náklady. 

• Hrozba vstupu nových konkurentů – jestli má být jeden ze segmentů na trhu 

přitažlivý a výjimečný, záleží na jeho výšce vstupních a výstupních bariér. Větší 

ziskovost získává segment, který bude mít svoje výstupní bariéry nízké a vstupní 

vysoké. 

• Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků – nahraditelnost je nahrazení 

jednoho výrobku za druhý výrobek, který plní stejnou funkci. 

• Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků – zákazníci se snaží snížit ceny 

výrobků, a jestliže zákazníkům roste jejich vyjednávací síla nebo je dokonce již 

vysoká, tak se trh stává být neatraktivní. 

• Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů – trh není přitažlivý, pokud 

dodavatelé mohou zvyšovat ceny nebo snižovat kvalitu výrobků. Síla dodavatelů 

se zvedá v případě, že dodávají jedinečné výrobky či služby (Grasseová, Dubec 

a Řehák, 2010). 
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1.3 Marketingový mix 
Marketingový mix (4P) je soubor nástrojů společnosti, který ovlivňuje spotřebitele. 

Tyto činitelé – produkt (product), cena (price), distribuce (place) a komunikace 

(promotion) – by měli být vzájemně synchronizované tak, aby odpovídali nárokům na 

trh (Zamazalová, 2009). 

1.3.1 Produkt 

Produkt je jeden z nejdůležitějších prvků marketingového mixu. Řadí se sem zboží, 

informace, služby, myšlenky a všechny možné kombinace, které mohou být 

prostředkem směny. Důležitá je  kvalita, která souvisí se značkou produktu (Karlíček, 

2013) .                                                      

Důležité aspekty v marketingovém mixu je design, balení, fyzické rysy a spojené služby 

s produktem. Proto je produkt kombinací spousty jednotlivých prvků, které jsou 

všechny důležité pro jeho budoucí úspěch (Solomon, Marchall a Stuart, 2006). 

Velkou roli hraje vzhled produktu. Klíčový je třeba pro maloobchodníky, kteří nemají 

dostatek peněžních prostředků, ale pokud zaujmou zákazníka z estetického hlediska, 

všimne si jich v místě prodeje dostatek kupujících, aniž by museli vkládat prostředky do 

masových reklam. A nejedná se jen o výrobky, ale také o služby. Estetika velice souvisí 

s obalem produktu, jeho úkol je ho chránit, umožnit zákazníkovi bezpečné a snadné 

otevření a zavření, informovat v popisku o výrobku a být lehce skladovatelný 

(Clemente, 2004). 

 

1.3.2 Cena 

Cena je množství finančních prostředků pro přepravu produktů a služeb od dodavatele 

ke spotřebiteli. Jedná se o jediné P z marketingového mixu, které podnik používá 

k maximálnímu obratu, protože generuje příjmy. Další P (produkt, propagace, 

distribuce) tvoří pouze náklady. Hlavní úkol je správné stanovení ceny, které zahrnuje 

problémy se současným postavením výrobku či služby na trhu a konečných finančních 

cílů výrobce (Clemente, 2004). 

Hlavní úkol je správné stanovení ceny, ale cenotvorba nepatří mezi lehké záležitosti. 

Ekonomie předpokládá, že pokud podnik sníží cenu, potom poroste poptávka po jeho 
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výrobcích a naopak. Pokud firma nasadí velmi vysoké ceny, zákazníci potom  budou 

nakupovat méně jejich výrobky (Karlíček, 2013). 

Stanovení správné ceny ovlivňují interní a externí faktory. Mezi interní faktory patří 

náklady na vytvoření produktu, distribuci, prodej a propagaci. Omezují spodní hranici 

ceny. Fixní náklady se nemění a patří tam mzdy, nájemné, daně… Variabilní náklady 

jsou proměnlivé a zahrnují materiál, spotřeba energie…Dále se vychází z očekávání 

ceny zákazníka, jeho představ a potřeb o hodnotě produktu a ceně, kterou je za výrobek 

či službu ochoten zaplatit (Foret, 2011). 

K určení ceny můžeme použít 3 základní postupy 3C : 

Přístup založený na nákladech – tento přístup je pro marketing nelogický, v praxi je ale 

nejběžnější. Postup se zakládá na přirážce, kdy k nákladům připočítáme standardní 

podíl, který se liší dle druhu sortimentu. 

Přístup založený na konkurenci – používá se jako obdoba běžné tržní ceny konkurence. 

Většinou ho využívají menší podniky. 

Přístup založený na zákazníkovi – ceny určíme na základě hodnoty, kterou mu přiřadil 

zákazník. Používá se tehdy, když je odběratel stát nebo jeho organizace. Cena bývá 

určena předem (Foret, 2011). 

1.3.3 Distribuce 

Jsou to kroky, které v sobě zahrnují dodávku produktu od výrobce ke spotřebiteli. 

Rozhodnutí o distribuci výrobku, zahrnuje rozhodnutí, jaké distribuční kanály by se 

měli používat a o počtech výstupů, ve kterých bude produkt prodáván. Jsou tři 

možnosti:  

• Intenzivní distribuce – používají ji podniky, které připouští výrobek v největším 

počtu výstupů 

• Výhradní distribuce – používá se jen jeden konkrétní výstup, který dovede 

výrobek na trh 

• Selektivní distribuce – výrobek je přístupný v oblasti trhu v několika výstupech, 

které jsou potom vybrány (Solomon, Marchall a Stuart, 2006). 
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Rozhodování o tom, kterou distribuci vybrat, je velmi důležité, protože ovlivňuje 

marketingovou úvahu (tvorba cen, výdaje na reklamu, řízení pracovníků). Také se toto 

rozhodnutí dotýká rozsahu, ve kterém se produkt prodává maloobchodníky. Počet všech 

maloobchodníků, kteří produkty prodávají, se rovná celkovému počtu maloobchodníků, 

kteří ho mohou prodávat (Clemente, 2004). 

Distribuční síť mohou tvořit tři skupiny subjektů : 

• výrobci (těžební průmysl, prvovýrobci, zpracovatelé) 

• distributoři (velkoobchod, maloobchod, obchodní agenti) 

• podpůrné organizace (agentury pro marketingový výzkum trhu, advokátní 

kanceláře, pojišťovny, reklamní agentury, banky apod.) (Foret, 2012). 

Přímé distribuční cesty 

 

Obrázek 2 Přímé distribuční cesty (Zdroj: vlastní zpracování dle Solomon, 2006) 

Přímé cesty nevyužívají mezičlánky. Společnosti vstupují do kontaktu přímo se 

zákazníkem prostřednictvím prodejců, e-shopů, prodejních automatů, katalogového 

prodeje nebo vlastních maloobchodních prodejen. Pozitivum je, že podnik má přehled 

nad svými produkty, i když produkty distribuuje mezičlánek. Ale na druhou stranu pro 

řadu produktových kategorií nejsou distribuční cesty to nejefektivnější ani 

nejekonomičtější variantou. Jako typický je přímý prodej pro trhy B2B. Firmy, které 

mají působnost na mezifiremních trzích, mají zpravidla málo potencionálních zákazníků 

a poměr zakázek na B2B trzích je mnohdy vysoký, což je v porovnání s trhy B2C, kde 

jsou ceny produktů jen v řádech desítek korun. V takových případech se podnikům 

vyplatí distribuovat svoje výrobky prostřednictvím svých prodejců, kteří využívají 

individuální přístup k zákazníkovi. B2B trhy používají prodej prostřednictvím katalogu, 

který se rozvinul v dnešní době do elektronických obchodů (e-shopů) (Karlíček, 2013). 
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Nepřímé distribuční cesty 

 

Obrázek 3 Příklady nepřímých distribučních cest (Zdroj: vlastní zpracování dle Solomon, 2006) 

Firmy používají pro distribuci svých produktů jeden či více distribučních mezičlánků. 

Mezičlánky mohou dodávat produkty například prostřednictvím maloobchodu, ale je i 

další řada modelů, kde se účastní spousta aktérů, než dojdou výrobky a služby ke 

konečnému zákazníkovi. Například velkoobchodníci, franšízanti, překupníci, agenti, 

komisionáři apod. Pro společnost mají mezičlánky spoustu výhod. Podniky nemají 

náklady s budováním své distribuční sítě, nemusejí vytvářet sklady na zboží. Ale také 

zde hrozí rizika, jako hlavně ztráta kontaktu se zákazníkem, ale i kontrola marketingu. 

Společnost se tak může stát závislá na distributorově marketingové strategii (Karlíček, 

2013). 

1.3.4 Komunikace 

Mezi poslední důležitý bod v marketingového mixu je propagace. Jejím prostřednictvím  

sděluje společnost zákazníkům, obchodním partnerům a klíčovým veřejnostem 

(stakeholders) informace o svých výrobcích a službách, cenách a místech prodeje. 

K tomu používá nástroje jako je reklama, public relations, podpora prodeje, osobní 

prodej a přímý marketing (Foret, 2012). 

Obecně odborníci chápou komunikaci jako obousměrný přenos informací, kde je hlavní 

úkol snížit nejistotu na obou komunikujících stranách. Komunikace má různé diváky a 

to nejen uvnitř podniku, ale i zvenku firmy. Z toho důvodu máme interní a externí 

marketingovou komunikaci. Interní komunikace předává zaměstnancům informace o 
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podniku, firemních hodnotách, změnách vizuálního stylu firmy nebo loga a dalších 

důležitých jevech ve společnosti. Externí komunikace se používá pro oslovení a 

ovlivnění cílových skupin vně firmy, již pro současné nebo potencionální zákazníky 

(Zamazalová, 2010). 

1.4 Komunikační mix 
Každý podnik musí komunikovat se svými zákazníky, tudíž je firma postavena do role 

komunikátora a propagátora. Aby firmy komunikovaly efektivně, přijímají reklamní 

agentury, specialisty na podporu prodeje a společnosti, které se zabývající public 

relations. Marketingový komunikační mix se skládá z pěti hlavních nástrojů: (Solomon, 

Marchall a Stuart, 2006) 

• Reklama 

• Public relations 

• Podpora prodeje 

• Osobní prodej 

• Přímý marketing 

 

1.4.1 Reklama 

Reklama je neosobní a placená forma komunikace, která prostřednictvím médií 

přesvědčuje zacílenou skupinu ke koupi výrobku či služby. Zadávají je  podnikatelské  

subjekty, neziskové organizace či osoby, které jsou identifikovaní v reklamním sdělení 

(Přikrylová a Jahodová, 2010). 

Hlavní úkoly reklamy je poskytnutí informací o produktu a ovlivnění změn 

spotřebitelova postoje. Reklamu má zamířit na zákazníka v úzce vymezených i širších 

zeměpisných oblastech (Clemente, 2004). 

Zákon o regulaci reklamy ji definuje: „ Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či 

jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavy, 

pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 



 
 

25 
 

poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak“ 

(Business center, 2017). 

Princip jak přesvědčit a ovlivnit spotřebitele prostřednictvím reklamy je popsán pomocí 

různých modelů komunikačních účinků. Jeden z nejvýznamnějších  je model AIDA. 

Název je podle anglických výrazů, které charakterizují jak působí reklama a jaké jsou 

myšlenkové fáze, kterými prochází zákazník: 

• Attention (pozornost) – reklama má za úkol na zákazníka upoutat svoji 

pozornost 

• Interess (zájem) – reklama má v zákazníkovi probouzet zájem o produkt (nebo 

značku) 

• Desire (touha) – zákazník má mít pocit touhy po produktu či službě (po značce 

produktu) 

• Action (akce) – reklama dovede zákazníka až k celkovému procesu nákupu 

produktu (značky produktu) (Zamazalová, 2010). 

Tabulka 1 Profily hlavních forem médií (Zdroj:(Solomon, 2006, str. 364)) 

Médium Výhody Omezení 
Noviny Flexibilita, včasnost, pokrytí 

místního trhu, široce přijímané, 
vysoká věrohodnost. 

Nízká životnost, špatná kvalita 
reprodukce, malá šance na předání 
média dalším čtenářům. 

Televize Dobré pokrytí hromadného trhu, 
nízké náklady na jednoho 
zasaženého spotřebitele, kombinuje 
vizuální, zvukové a pohybové 
prvky, smyslově přitažlivá. 

Vysoké absolutní náklady, vysoké 
zahlcení cizí reklamou, pomíjivá 
expozice, nižší selektivita v oblasti 
publika. 

Rádio Dobře přijímáno na lokálním trhu, 
vysoká geografická a demografická 
selektivita, nízké náklady. 

Pouze zvuková prezentace, nízká 
pozornost (médium poslouchané 
"na půl ucha"), pomíjivá expozice, 
roztříštěné publikum. 

Časopisy Vysoká geografická a demografická 
selektivita, důvěryhodnost a prestiž, 
vysoká kvalita reprodukce, dlouhá 
životnost, dobrá šance, že bude 
médium předáno dalším čtenářům. 

Dlouhá doba od zakoupení reklamy 
po realizaci, vysoké náklady, určitá 
míra zbytečné cirkulace, nulová 
garance pozice. 



 
 

26 
 

Direct mail Vysoká selektivita publikace, 
flexibilita, žádná reklamní 
konkurence v rámci téhož média, 
umožňuje zaměřit se na konkrétní 
osoby. 

Poměrně vysoké náklady na jednu 
expozici, image nevyžádané pošty. 

Outdoorová 
reklama 

Flexibilita, opakovaná expozice, 
nízké náklady, nízká konkurence 
mezi sděleními, dobrá selektivita 
ohledně positioningu. 

Nulová selektivita v oblasti publika, 
omezuje kreativitu. 

Internet Vysoká selektivita, nízké náklady, 
bezprostřednost, interaktivní 
možnosti. 

Malé, demograficky nerovnoměrně 
rozvrstvené publikum, poměrně 
nízký účinek, publikum kontroluje 
expozici. 

 

1.4.2 Public relations 

Public relations neboli vztahy s veřejností  jsou plánovitá a systematická činnost, která 

májí za úkol vytvořit a upevnit důvěru, porozumění a kladné vztahy podniku 

s klíčovými a  důležitými skupinami veřejnosti. Za veřejnost se považuje volné 

společenství lidí s podobnými environmentálními, ekonomickými, politickými, 

kulturními,  společenskými a v neposlední řadě životními podmínkami, zájmy a cíli. 

Tyto hlavní segmenty ukazují jednotlivce či skupiny, které jsou spjaté s aktivitami 

společnosti nebo jimi ovlivněné, jako je například místní obyvatelstvo. Vzájemný vztah 

s nimi vychází z ekonomické a organizační roviny nebo z roviny politické (Foret, 2012). 

Public relations jsou vedeny ve společnosti centrálně, ale v závislosti s marketingovým 

řízením je jim přiznána důležitost pro splnění marketingových cílů. PR nemá  jen za 

úkol podporu prodeje výrobků, ale také vytváření dobré představy o společnosti, její 

činnosti a produktech. Navazuje komunikaci, poznání názorů i druhé strany, 

přizpůsobení argumentů a porozumění jich vede k růstu a důvěře ve společnosti a 

k jejich produktům. Aby marketingové PR dosáhli přesvědčivosti u zákazníka, musí se 

splňovat zásady transparentnosti. Úplné informace a zastírání špatné stránky umožní 

získávat dostatečnou loajalitu zákazníka, výhodu v konkurenčním boji a částečně se tím 

omezí finanční ztráty z případných rizik (Zamazalová, 2010). 

Komunikace s veřejností se dělí na dvě základní roviny a to vnitřní a vnější. 

Komunikace s vnitřním prostředím se podnik snaží působit na svoje zaměstnance tak, 
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aby k ní měli kladný vztah, ztotožnili se s jejími zájmy a cíli a aby o firmě mluvili jen 

pozitivně, ať už v rámci plnění svých povinností, ale i v soukromí a na veřejnosti. 

Komunikací s vnějším prostředím se podnik snaží vytvářet dobré vztahy se svým 

okolím např. místními obyvateli, správními a kontrolními orgány a také různými 

kulturními, společenskými, sportovními a sociálními organizacemi, rozhlasem, tiskem, 

televizí apod. Správně provedené public relations přispívá k vybudování a udržování 

dobré image firmy (Foret, 2012). 

Vztahy s veřejností má jako hlavní úkol pořádání tiskových konferencí a práci 

s novináři, sponzorování kulturních, sportovních a sociálních akcí, lobbování apod. PR 

mají hlavně velkou roli v krizových situacích, které mohou nastat např. požáry, 

dopravní nehody, přírodní katastrofy apod. Podnik by měl mít vypracovaný krizový 

scénář, zaměstnanci firmy by měli být připraveni a proškoleni, jak se v takové krizové 

situaci chovat a především, jak se vyjadřovat na veřejnosti, zejména před novináři 

(Foret, 2012). 

 

 

Obrázek 4 Silné stránky PR (Zdroj: vlastní zpracování dle Solomon, 2006) 



 
 

28 
 

 

Obrázek 5 Slabé stránky PR (Zdroj: vlastní zpracování dle Solomon, 2006) 

 

1.4.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje lze říci že jsou komunikační aktivity, které mají za úkol zvýšit prodej a 

udělat výrobek pro zákazníka atraktivnější a dostupnější. V dnešní době se nejvíce 

využívá nástroj propagace. Používá se vždy krátkodobě, protože je velni finančně 

náročný (dáváme „něco“ zdarma). Podniky ho zavádí ve fázi, kdy je výrobek nový  

nebo ve fázi úpadku (Foret, 2012). 

Přestože hlavním cílem podpory prodeje je okamžitý iniciovaný prodej, může být ve 

firmě tento nástroj využit i strategicky a to k testování nákupu a z toho vyplývajícímu 

efektu učení a změn ke značce a posílení loajality k ní. Podporu ale nemůže podnik 

využívat často, protože vede k tomu, že značka pak může být považována za levnou a 

tím se naruší její pozice výlučnosti její kvality (Solomon, Marchall a Stuart, 2006). 

Podpora prodeje povzbuzuje přímými a nepřímými formami. Přímé jsou ty, které 

okamžitě po slnění svého úkolu nebo dosažení požadovaného objemu nákupu, obdrží 

zákazník nějakou odměnu. Je tedy oceněn až po splnění podmínek. Sbírá potvrzení o 

nákupu pomocí známek, razítek, části obalů a poté po předložení mu vzniká nárok na 

odměnu. U nepřímých forem je zákazník po splnění všech podmínek teprve zařazen do 

slosování (Foret, 2011).   

Nejpoužívanější prostředky k podpoře prodeje: 

• Slevy, výprodeje, akce – levnější nebo výhodnější cena. Jsou jeden 

z nejrozšířenějšího  a nejúčinnějšího nástroje k prodeji. 
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• Vzorky produktu – na vyzkoušení nebo ochutnání. Bývají zdarma nebo za 

symbolickou cenu. Jejich distribuce probíhá pomocí roznáškou domů, poštou, 

v časopise nebo jsou přímo v prodejně. Jsou efektivní, ale nákladné. Používají se 

hlavně při zavádění nových produktů 

• Kupóny – pro zákazníka je to úsporu financí. Zkracují firmám dobu testování 

nové značky nebo stimulují prodej produktu, který bývá ve fázi zralosti. Kupóny 

jsou součástí inzerátu a při předložení u prodejce získá zákazník zvýhodněnou 

cenu nebo dárkový předmět. 

• Prémie – produkt je nabízen se sníženou cenou nebo zdarma jako podnět 

k nákupům určitého výrobku či služby.  

• Odměny za věrnost – poskytují je firmy v hotovosti nebo v jiné formě za 

pravidelné nákupy. Například věrnostní karty. 

• Soutěže a výherní loterie – možnost aby zákazník vyhrát hotovost, výrobky, 

výlety a to jen díky štěstí nebo vynaložení vlastního úsilí. Zákazníci dávají 

přednost akcím, kde má možnost vyhrát cenu každý, kdo splnil podmínky. 

• Veletrhy, prezentace, výstavy – předvádění popřípadě prodej převážně nových 

produktů a taky možnost konfrontace svojí nabídky s konkurencí. 

• Výhodná balení – obal může zákazníka informovat, že část produktu získá jako 

pozornost zdarma (Foret, 2011). 

 

1.4.4 Osobní prodej 

Osobní prodej patří mezi další účinný nástroj komunikačního mixu. Jeho přednosti jsou 

v síle osobní a bezprostřední komunikaci „tváří v tvář“ se zákazníkem. Důraz je kladen 

na osobnost prodejce, jakou má znalost o výrobku či službě, míra jeho profesionality, 

důvěryhodný vzhled, jeho vystupování a chování a znalost psychologického působení 

na zákazníka. Osobní prodej se používá pro specifické druhy zboží jako je například 

kosmetika. Je to základní komunikační nástroj pro organizace B2B (business to 

business) v marketingovém zaměření (Foret, 2012). 
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Tabulka 2 Typy osobního prodeje (Zdroj:(Solomon, 2006, str. 364)) 

Typ prodeje Cílová skupina 

Obchodní prodej 
Supermarkety, smíšené zboží, lékárny 
apod. 

Misionářský prodej Zákazníci našich zákazníků 
Maloobchodní prodej Zákazníci našich zákazníků 
Business to business  Podniky a organizace 
Profesionální prodej Ovlivňovatelé naší cílové skupiny  
 

Přednosti osobního prodeje: 

• přímý kontakt se zákazníkem a možnost okamžitě reagovat na jeho chování 

• prohlubování a kultivace prodejních vztahů od běžného realizovaného prodeje 

až po vytváření přátelských vztahů 

• vytváření databází osvědčených zákazníků, které udržují kontakty se stávajícími 

zákazníky a možnost dalšího prodeje 

• využití a uplatnění psychologických postupů jak ovlivnit zákazníka a umění 

usměrnit jeho potřeby a požadavky (Foret, 2012) 

1.4.5 Přímý marketing 

Přímý marketing lze chápat jako přímou komunikaci s vybranými individuálními 

zákazníky s úkolem získat od nich okamžitou odezvu a snažit se vytvářet s nimi 

dlouhodobé vztahy. Díky přímému marketingu manažeři firmy komunikují přímo se 

zákazníkem při osobních schůzkách. Pomocí přesných databází upravují svoje nabídky 

podle potřeb daného segmentu nebo podle jednotlivých kupujících. Kromě tvoření 

značky a image dále hledají okamžité, přímé a měřitelné reakce zákazníka (Kotler, 

2007). 

Pro tento druh marketingu jsou důležité dvě skutečnosti, které vytvářejí pro firmu 

velkou efektivitu. Řadíme sem zaměření na předem vymezený obor trhu. Oproti 

reklamě přímý marketing neoslovuje celou veřejnost, ale jenom takové zákazníky, pro 

které je nabídka zajímavá. Dále se jedná o interaktivní nástroj komunikačního mixu, 

který zaznamenává a kontroluje reakci zákazníků, tzn. jak na nabídku společnosti 

odpověděli a reagovali. Tím se lépe vyhodnotí úspěšnost akce. V přímém marketingu se 

používájí prostředky jako vhazování letáků do schránek, telefonický marketing 
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(telemarketing), písemné dopisní nabídky (direkt mail), elektronické obchodování 

prostřednictvím internetu, televizní a rozhlasové pořady, které vyžadují zpětnou reakci 

nebo zasílání katalogů (Foret, 2012). 

Tabulka 3 Rozdíl mezi masovými a přímými médii (Zdroj:(Solomon, 2006, str. 413)) 

Masová média Přímá média 
Segmentace Individualizace 
Zapamatování, rozpoznání a měření image Měření relací podle klientů 
Masová jednostranná komunikace Zacílená dvoustranná komunikace 
Tržní podíl Podíl zákazníka 
 

1.5 Riziko 
Obecně riziko nelze přesně a správně definovat a existuje mnoho definicí. První zmínky 

o riziku byly zaznamenány v 17. století a bylo tím označeno úskalí a poté vystavení 

nepříznivým okolnostem. Definováno je například: 

• Pravděpodobnost vzniku ztráty, obecně nezdaru. 

• Odchýlení skutečných od očekávaných výsledků. 

• Nebezpečí negativní odchylky od cíle. 

• Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

• Možnost vzniku ztráty nebo zisku. 

• A další (Smejkal, Rais, 2010). 

Tyto sepsané definice nejsou všechny, které jsou známé. Pojí je ale tři společné prvky – 

časový rámec, pravděpodobnost výskytu a míra zadluženosti důsledků. Díky tomu 

vyjadřujeme riziko následovně : 

RIZIKO = pravděpodobnost výskytu x závažnost důsledků (Zuzák a Königová, 

2009). 

Pravděpodobnost kdy riziko nastane se nachází v určeném intervalu od 0 do 1. Pokud 

nastane O = nemožný děj, pokud 1 = děj nastane a musíme se na něj připravit. S jakou 

pravděpodobností nastane určují statistické metody a odhady expertů nebo projektového 

týmu (Zuzák a Königová, 2009). 
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Riziko má za úkol hlavně rozhodovat. Je to soubor vnitřních a vnějších faktorů, které 

dále ovlivňují pravděpodobnost výskytu rizika nebo zvedají míru dopadů rizikové 

události (Zuzák a Königová, 2009). 

1.5.1 Klasifikace rizik 

Každý odborník může klasifikovat rizika jinak. Převážné se jedná o klasifikaci podle 

zvolených kritérií. Základní členění ale zůstává a dělíme je na: 

• Podnikatelské a čisté riziko – čisté riziko má oproti podnikatelskému jenom 

negativní dopad. Zisk není možný. Podnikatelské riziko může mít pozitivní i 

negativní stránku. Například pokud vsadíme máme možnost výhry či prohry 

(Smejkal a Rais, 2010). 

• Systematické a nesystematické riziko – systematické nebo také tržní riziko se 

proměňuje v závislosti na ekonomickém vývoji. Postihuje proto všechny 

společnosti v  podnikatelské činnosti. Diverzifikací ho nejde snížit. Nezávislé na 

ekonomickém vývoji je riziko nesystematické, je pro jednotlivé firmy (Fotr a 

Souček, 2011). 

• Vnitřní a vnější riziko – rizika, která se vztahují k faktorům uvnitř firmy jsou ta 

vnitřní. Ty, která se vztahují k podnikatelskému okolí jsou vnější rizika. Jako 

zdroj používají externí faktory, které se dále řadí na mikroekonomická a 

makroekonomická (Fotr a Hnilica, 2014). 

• Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko – pokud firma může ovlivnit počátek rizika, 

lze provádět toto členění. Neovlivnitelné riziko je to, u kterého nelze ovlivňovat 

jeho příčiny. Pouze přijímáme jeho opatření a to snižuje nepříznivé následky 

• Hmotné a nehmotné riziko – hmotné riziko je měřitelné, nehmotné riziko souvisí 

s duševní nečinností či činností (Tichý, 2006) 

• Pojistitelné a nepojistitelné riziko – aby bylo riziko pojistitelné musí splňovat 

čtyři důležitá kritéria a to : identifikovatelnost, vyčíslitelnost, nahodilý projev a 

ekonomickou přijatelnost. Ty rizika, která tyto kritéria nesplňují označujeme za 

nepojistitelné (Ducháčková, 2009). 

1.5.2 Řízení rizik (risk management) 

Základní oblasti, kde se pojednává o řízení rizik jsou : 
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• Přírodní havárie a katastrofy (technologická rizika). 

• Rizika ochrany životního prostředí. 

• Finanční rizika (investiční riziko, pojišťovací a zajišťovací riziko. 

• Projektová rizika. 

• Technická rizika. 

• Obchodní rizika (marketingové, strategické, rozpočtové a riziko managementu). 

Risk management je proces, kdy se společnost snaží zabránit působení existujícím a 

budoucím faktorům a vytvářejí řešení, aby eliminovali nežádoucí jevy. Součástí je 

rozhodovací proces, který následovně vychází z provedené analýzy rizik. Řízení rizik 

srovnává, analyzuje a vyvíjí možná opatření a to preventivní a regulační. Následně 

vybere to, které bude minimalizovat existující rizika (Smejkal a Rais, 2010). 

Konečným výsledkem každé části řízení rizika bývá rozhodnutí. Je to většinou výstup 

více variant daného řešení. Pokud je úroveň rizika nepřijatelná, situace žádá zastavení 

procesu a přijmutí nových opatření pro snížení rizika. Pokud je riziko přijatelné a  není 

bezvýznamné a má potenciál ziskovosti, probíhá vypracování plánů preventivního 

opatření s úkolem jeho redukce. Pro zbytek rizik, na které nelze použít protiopatření 

snižování rizik se vytváří krizové plány (Smejkal a Rais, 2010). 

1.5.3 Výpočet míry rizik a hodnocení rizika 

Manažer má důležitý úkol a to vyhodnotit zjištěná rizika a zjistit jejich potencionální 

dopad na aktiva, určit jaká je pravděpodobnost, že se toto riziko objeví a musí stanovit 

hlavní priority, která rizika jsou nejdůležitější a je potřeba se jim přednostně věnovat. 

To znamená, že tam, kde vychází vyšší hodnocení rizika, tak ty budou mít přednost před 

výsledky rizik, kde jsou hodnoty nižší. (Smejkal a Rais, 2006). 

Není základem rozřazovat jednotlivé rizika do kategorií podle hrozeb, ale důležité je, 

aby se seskupovali do jednotlivých kategorií podle důsledků rizik. Jako příklad může 

být bankrot podniku. V první řadě není důležité, jestli tento důsledek byl způsoben 

neefektivním řízením společnosti či nesplacenými závazky, ale hlavní je důsledek této 

situace a to bankrot firmy. V tomto případě jsou všechna rizika v jedné skupině. 

(Smejkal a Rais, 2006). 
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Dle dopadu možné ztráty zapříčiněné definovanými riziky, dělíme tyto rizika do 

jednotlivých skupin a to rizika běžné, kritické a důležité. 

Finální míra rizika je stanovena takto:  

Výskyt rizika R = Míra pravděpodobnosti P x jeho dopad D 

Jako jeden z názorů je uváděn ten, že pokud je míra rizika pro hrozbu-aktivum vyšší, 

tím více účinná musejí být aplikovaná a implementovaná opatření tak, aby se dané 

riziko eliminovalo nebo bylo sníženo na přijatelnější úroveň. Pro stanovení hodnot 

jednotlivých rizik se používá součtová matice rizik. (Smejkal a Rais, 2006). 

1.5.4 Metody snižování rizik 

Používáme čtyři základní metody:  

Tabulka 4 Metody snižování rizik (Zdroj: vlastní zpracování dle Smejkal a Rais, 2006) 

 
Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost Vyhnutí se rizika, redukce Pojištění 
Nízká tvrdost Retence a redukce Retence 

Retence rizik 

Zadržování rizika neboli retence rizik je situace, kdy podnik nebo podnikatel o riziku ví, 

ale s daným rizikem se nedá nic dělat a proto nepodniká žádná opatření na jeho ochranu. 

Proto je retence vědomá a nevědomá. Jako další rozřazení se používá retence 

dobrovolná a nedobrovolná. Dobrovolná retence znamená, že podnik o riziku ví, ale 

také ví, že nejsou žádné dostupné možnosti na jeho opatření, přijímá riziko jako určitou 

ztrátu. Nedobrovolná retence znamená, že jsou rizika zadržena nevědomě a není možné 

je transformovat (Smejkal a Rais, 2006). 

Redukce rizik 

K redukci rizik dochází ze dvou možných směrů. Jako první to je směr, který se 

orientuje na příčinu vzniku možného rizika. Druhý směr je orientován na eliminaci 

nepříznivých důsledků možných rizik. Jako hlavní nástroj se používá pro první směr 

přesun rizika. V druhém směru se využívají diverzifikace nebo pojištění (Smejkal a 

Rais, 2006). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉHO STAVU  
V této kapitole bude představena Galerie Orlí, její majitel, vedení a následně bude 

provedena analýza současného domu za pomoci jednotlivých analýz jako je SLEPT 

analýza, Porterova analýza konkurenčních sil, SWOT analýza a analýza rizik. 

2.1 Základní informace o Galerii 
Obchodní Galerie na Orlí ulici je památkově chráněná budova ze 13. Století. Nyní je to 

obchodní dům, kde se nachází přes 40 obchodních jednotek a kancelářských prostor 

k pronájmu. Tato nákupní Galerie patří mezi první obchodní domy v centru Brna a byla 

slavnostně otevřena v roce 1997 po velké a nákladné rekonstrukci. V domě vznikly 

eskalátory a výtahy, což na tu dobu bylo velmi noblesní. Prostory k pronájmu uvnitř 

domu mají přes 2500 m2 viz obrázek č.6. 

 

Obrázek 6 Obchodní Galerie (Zdroj: vlastní fotografie) 

Dům patří od roku 2013 soukromé osobě Miladě Havlínové (dále jen majitelka). Ta ho 

v tomto roce přebrala od velké investiční společnosti ve velmi špatném stavu, co se týká 

obsazenosti. Dům byl skoro prázdný, noví majitelé změnili cenovou politiku a   aktivně 

se snažili dům obsadit. Po třech letech mají dům zcela plný. V domě je vyhlášená 
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restaurace, několik desítek obchodů jak se zbožím tak se službami i kanceláře. Budova 

z ulice viz obrázek č. 7.  

 

 

Obrázek 7 Obchodní Galerie Orlí (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Problém tohoto domu je ale stále malá průchodnost lidí. Vzhledem k tomu, že v dnešní 

době lidé spíše holdují nákupních střediskům s možností parkingu je tento dům málo 

navštěvovaný a proto i když je dům plně obsazený, stále se potýká s velkou změnou 

nájemníků. Díky velmi dobré ceně prostory vyhledávají menší obchodníci, kteří ale 

potřebují hodně zákazníků i z ulice, což bývá „kamenem úrazu“. V domě se delší dobu 

drží spíše specializované firmy, které spoléhají na to, že si je člověk dohledá na 

internetu a navštíví jejich pobočku, protože je například jediná v Brně.  

Dům by potřeboval kvalitní marketingovou propagaci, která by opět zajistila  „život 

v domě“. Dříve v domě bývaly např. módní přehlídky, výstavy, charitativní akce. Nyní 

se občas něco objeví, ale zdaleka to není dostačující pro nájemníky vevnitř a navíc akce 

nikdy nebývají dostatečně marketingově zpracované, protože účast na těchto akcích je 

většinou mizivá.  
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2.2 Základní informace a majiteli a vedení domu 
Vlastníkem celé nemovitosti je Milada Havlínová, která dům koupila jako fyzická 

osoba nepodnikající v roce 2013. Paní Havlínová není podnikatelkou, její příjem je 

pronájem za komerční prostory. 

Podnikatelský subjekt, který vede dům a stará se o jeho chod, údržbu, servis a energie je 

podnikatelka Sabina Havlínová. Provozuje tuto činnost na živnost jako osoba 

samostatně výdělečně činná. 

Název podnikatelského subjektu:  Sabina Havlínová 

Sídlo:     Orlí 3, 602 00 Brno 

IČ:      01752456 

DIČ:      CZ9255024086, měsíční plátce DPH 

Předmět podnikání: pronájem a správa vlastních nebo pronajatých 

nemovitostí 

Datum vzniku:  3.6.2013 

Svoji pozici v domě mám od roku 2013. Moje funkce obnáší veškerou komunikaci a 

jednání s nájemníky, uzavírání nových nájemních smluv, měsíční fakturace 

nájemníkům, rozúčtování jednotlivých energií a médií nájemníkům, udržovat správný 

chod domu, mám odpovědnost za všechny úhrady, jako je elektřina, plyn, voda, svoz 

odpadu atd. 

Majitelka fakturuje pouze čisté nájemné a já fakturuji nájemníkům energie a média, 

která jsou všechny psána a fakturována na mě samotnou. 

2.3 Organizační  struktura 
Organizační strukturu tvoří 3 lidé a majitelka. Při převzetí domů bývalo v Galerii 6-8 

pracovníků a to například security služba, paní na úklid, externí opraváři kotelny, 

externí správa,  administrativa. 

Oproti původní organizační struktuře před převzetím domu jsou nižší mzdové náklady, 

které se rozpočítávají nájemníkům. Dříve větší počet pracovníků měl přímý vliv na 
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vyšší náklady pro samotné nájemníky. Pro maloobchodníky byly vysoké náklady někdy 

až likvidační. 

V roce 2013 při změně majitele, došlo ke změnám. Od té doby jsou v Galerii pouze 3 

povolané osoby viz obrázek č. 9. 

 

Obrázek 8 Organizační struktura (zdroj: vlastní zpracování) 

Podle obrázku popíši pozici podle hierarchie od shora dolů. Na vrcholku pyramidy je 

samotná majitelka nemovitosti, o pozici níž jsem já sama jako správce budovy. Další 

obsazená pozice je údržbář domu a k němu pomocná síla. 

Údržbář v domě přímo bydlí a  má na starost úklid, opravy a bezpečnost domu. Je to 

řemeslník, který umí opravovat jak vodu, elektřinu, topení atd.. Což je pro dům 

obrovská výhoda, protože pokud nastane nějaký problém, porucha ihned vše spravuje 

na místě on a nemusí se volat speciální techniky, kteří stojí nemalé peníze.  

V domě nepravidelně bývá pomocná síla, která je povolaná jen v případě, kdy je to 

potřeba a údržbář potřebuje pomoci. Bývá to v případech kdy se připravují nové 

prostory pro nové nájemníky. Většinou jde o výmalbu prostor, popřípadě rozdělení 

prostor příčkami, nebo velké úklidy v domě a podobně. 

2.4 Konkurence 
V dnešní době už je všeho moc a nejsou výjimkou ani nákupní domy a střediska. 

Obchodní Galerie bývala jedna z prvních nákupních galerií v centru a byla velice 

oblíbená. Dříve totiž nevznikaly obchodní centra jako je Vaňkovka, Olympie atd.. viz 

obrázek č.12 a 13.  
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 Dnešní uspěchaná doba je velmi pohodlná a lidé už nemají čas na to, přijet do centra, 

hledat dlouze parkovací místo, jít se procházet po ulicích centra a hledat co by se jim 

hodilo. Dneska preferují nasednout do auta, jet do nákupního centra, kde s parkingem 

není problém. Všechno najdou na jednom místě, nejlépe se tam i nají, nakoupí domů a 

za hodinu mají vše vyřízené. 

Hlavní konkurentem nejen Galerie Orlí, ale i celého centra jsou právě tyto obchodní 

centra, protože jsou v nich všechna odvětví. Obchody s nábytkem, oblečením, 

potravinami dále služby všeho druhu od kadeřníka, obuvníka, manikúry, nespočet 

restaurací, kaváren, fast foodu. Dále také mají vždy parking a výbornou infrastrukturu 

městské dopravy. Další výhodou je určitě otevírací doba. Většina obchodů v centru mají 

otevírací dobu max. do 19 hod. A co se týká víkendu, tak je to v neděli v centru téměř 

všechno zavřené a v sobotu se zavírá po obědě. Ale právě lidé, kteří jsou do večera 

v práci využívají hlavně víkendy na nákupy nebo večery po práci, což  hromada 

obchodů v centru nesplňuje. 

Ale i centrum už je plné obchodních domů, které jsou velkou konkurencí pro Galerii a 

to například OC Letmo, Velký Špalíček, OC Omega. Tyto domy spojuje jedna velká 

výhoda a to že jsou průchozími do dalších ulicí v centru tzv. spojnicí. A díky tomu 

projde domem denně na stovky a stovky lidí. Když procházíte mezi obchodním centrem 

a uvidíte zajímavé obchody, kdo se nejde jen tak podívat. A to je to, co v Galerii chybí. 

Náhodní lidé z ulice, kteří nejdou účelně za tím něco si koupit, ale jenom procházejí a 

najednou se z nich stávají zákazníci. OC Letmo a Velký Špalíček viz obrázek č.10 a 11. 

Dále je v těchto centrech určitě jistou výhodou obchod s potravinami a drogérií. 

Všechny toto domy je mají. A to jsou prodejny, které využívá každý člověk denně a 

zase ho to donutí jít do pasáže a podívat se třeba i někam jinam. Galerie také jednala 

s řetězcem Billa, ale bohužel si dispozičně vybrali jiné prostory. Ale i tak Galerie nabízí 

mnoho obchodů a služeb, které jsou pro normální život potřeba. 

Naštěstí ne všichni jsou příznivci velkých nákupních center a stále jsou obchodníci i 

návštěvníci, pro které je centrum města ikona a chtějí své podnikání či nákupy 

provozovat právě zde. 
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                    Obrázek 9 Velký Špalíček                                                Obrázek 10 OC Letmo 

  

 

             Obrázek 11 OC Olympie                                                  Obrázek 12 Nákupní Galerie Vaňkovka 

 

2.5 SLEPT analýza 
Na základě SLEPT analýzy budou zmíněny sociální, legislativní, ekonomické a 

politické faktory. 

2.5.1 Sociální faktory 

Město Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v české republice a 

největší na Moravě. Má 53 částí a jeho katastrální výměra je 23 020 ha. Počet obyvatel 

se pohybuje okolo necelých 380 tisíc a v posledních sedmi letech je toto číslo zhruba 

stejné a nedochází k velkému nárůstu nebo úbytku.  Pracovní síly je v Brně okolo 220 

tisíc lidí. 

Počet obyvatel Brna 
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Tabulka 5 Počet obyvatel v Brně v posledních letech (Zdroj: (Obyvatelceska, 2017)) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
379871 378965 378327 377508 377440 377028 377973 

 

Tabulka 6 Počet obyvatel Brna (Zdroj: (Brno, 2017)) 

Celkem 377440 
z toho muži 181885 
z toho ženy 195555 
Produktivní věk (0-14) 54492 
Produktivní věk (15-64) 248709 
Produktivní věk (65+) 74239 

 

2.5.2 Legislativní faktory 

Obchodní Galerie se řídí hlavně těmito českými zákony: 

Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 

Upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon stanovuje druhy živností 

(koncesované živnosti, ohlašovací živnosti, vázací a volné živnosti), co je a není 

živnost, dále podmínky pro provozování živností, rozsah živnostenského oprávnění, 

dále náležitosti spojené s vydáním živnostenského listu/koncesní listiny a jejich 

centrální evidencí. V příloze zákona jsou uvedeny seznamy jednotlivých druhů živností. 

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí je zařazena do živnosti 

volné, proto není nutné prokazovat odbornou způsobilost. Pro získání živnosti postačí 

splnit podmínky všeobecné – bezúhonost a plnou svéprávnost. 

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Je to zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášena ve sbírce zákonů 

pod číslem 89/2002 Sb. Tento zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil 

předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné 

zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů. Účinnost nabyl 1.1.2014. Je to základní 

zákon upravující soukromé právo hmotné tj. občanské právo. Je jedním 

z nejdůležitějších předpisů každého kontinentálního právního řádu. 
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Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

Vedení účetnictví upravuje Zákon o účetnictví, který určuje rozsah a způsob vedení 

účetnictví. Jednoduché účetnictví je nahrazeno daňovou evidencí, která je upravena 

zákonem o dani z příjmu. Pro podnikatele a živnostníky, kteří nemají dle zákona 

povinnost vést účetnictví, je výhodnější prokazovat příjmy a výdaje formou daňové 

evidence.  

2.5.3 Ekonomické faktory 

Celková ekonomika v ČR je v posledních letech již na úrovni jiných vyspělých států. 

Hrubý domácí produkt meziročně stoupá a mají vyšší životní úroveň. V Brně je okolo 

120 tisíc podnikajících ekonomických subjektů. HDP se v Brně s každým rokem zvedá 

a nezaměstnanost se naopak snižuje.  

Počet ekonomických subjektů v Brně 

Každým rokem podniků v Brně přibývá. Od roku 2012 do roku 2014 je přírůstek až 

okolo 5 tis.  

Tabulka 7 Počet ekonomických subjektů v Brně (Zdroj (Brno, 2017)) 

Roky Celkem Fyzické osoby  
Obchod. 

společnosti 
2012 111038 81924 27712 
2013 113449 82789 29263 
2014 116067 83732 30934 

 

Hrubý domácí produkt na obyvatele  

Hrubý domácí produkt konkrétně v Brně je rok od roku vyšší. Tím je i lepší životní 

úroveň v Brně. 

Tabulka 8 HDP na obyvatele (Zdroj: (Brno, 2017)) 

  2011 2012 2013 
ČR 82,3 82,1 81,3 
Jihomoravský kraj 77,1 78,7 79,7 
Praha 173,4 170,9 170,9 
Brno 123,1 130,1 133 
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Míra nezaměstnanosti v % 

Míra nezaměstnanosti se snižuje globálně v ČR a v Brně také. Srovnání roku 2016 ku 

2014 je téměř 1,5 %. 

Tabulka 9 Míra nezaměstnanosti v % (Zdroj: (Brno, 2017)) 

  2013 2014 2015 2016 
Brno 7,9 9 8,7 7,6 
Jihomoravský kraj 8,7 9,4 8,4 7,7 
ČR 8 8,6 7,7 6,4 

 

Prostory pro podnikání v Brně 

Tabulka 10 Prostory pro podnikání v Brně (Zdroj: (Brno, 2017)) 

Maloobchodní prostory 328000 m2 
Kancelářské prostory 390000 m2 

 

2.5.4 Politické faktory 

V ČR nyní vládne koalice složena z politických stran ANO, KDU-ČSL a ČSSD. 

Předsedou vlády je Mgr. Bohumil Sobotka. Nyní je volební období téměř na konci a 

nové volby do parlamentu proběhnou v říjnu 2017. Nyní probíhají volební kampaně pro 

získání voličů. 

Vláda se snaží neustále měnit a novelizovat zákony, které několik let fungovali. ČR ale 

i celá Evropa řeší migrační krizi, která zde vládne a tím se vytváří velké rozpory 

v názorech vlády.  

V ČR od roku 2016 je na základě zákona č. 112/2016 Sb. postupně zavedena elektrická 

evidence tržeb. Toto opatření by mohlo být až likvidační  pro mikro a malé podniky, 

protože jsou s tím spojeny vysoké náklady pro pořízení. Právě EET je jedna z věcí, 

který řeší politické strany ve svojí volební kampani. 

2.6 Porterova analýza konkurenčních sil 
Dnešní trh v oblasti pronájmů a obchodních center je opravdu přesycen. V každém 

větším městě je velký počet obchodů, a skoro vždy je má obchodník v pronájmu. Jak 

jsem již zmiňovala, konkurence je veškerá oblast, kde se pronajímají obchodní či 
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kancelářské prostory. Jak kamenné obchody v centru, nebo větší obchodní domy či 

obrovská nákupní střediska.  

Galerie Orlí je otevřena několik let, proto se nemůže rovnat v konkurenci nově 

otevřeným centrům, které jsou velmi moderní. Vše je tam nové, ale zase pro někoho 

můžou mít historické domy se svojí minulostí také svoje kouzlo.  

2.6.1 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Výstavba nových komerčních prostor je v dnešní době velmi častá a vzniká několik 

nových developerských projektů v Brně. Každý v tom vidí velký potenciál a Brno je 

potom zahlceno dalšími obchodními domy. 

 Když už se nestaví, tak se komerční prostory ve velkém opravují a očekávají, že tím 

zhodnotí svoje prostory a budou je moci nabízet ještě za vyšší ceny. Jako je například 

ulice v centru města Česká.  Je to hlavní nákupní ulice v centru, kde jsou velmi dobré 

světové značky. Majitele domů na této ulici dávají nemalé částky za rekonstrukci 

starých domů, a i díky tomu je o komerční prostory velký zájem, protože nabízejí 

moderní plochy s novým vybavením. 

V dnešní době jsou banky velmi nakloněné hypotékám či podnikatelským úvěrům a 

proto hodně výstav a rekonstrukcí v centru financují majitelé budov s bankami a jejich 

vlastní finanční kapitál není vysoký. Pokud zaplní prostory dobrým nájemcem za 

vysoké nájemné a nejlépe se smlouvou na několik let, mají se splácením úvěru 

vystaráno.  

2.6.2 Vyjednávací síla odběratelů 

Pro Galerii Orlí je odběratel nájemník. Vyjednávací síla není vysoká, jsou pevně dané 

ceny pronájmu.. Máme ceník jednotlivých pater. Pokud při osobním jednání nájemník 

žádá o možnou slevu, vždy se snažíme najít nějaké východisko, aby bylo pro obě strany 

přijatelné. Například možná sleva 10%, ale díky tomu podepsání smlouvy na dobu 

určitou. Díky tomu získáme jistotu, že nájemník zde zůstane určitou dobu a jsme 

schopni mu poskytnout slevu.  

Naše preference je mít dlouhodobé nájemníky, kteří zde budou spokojeni. Protože 

pokud by musel po nějaké době podnikání v domě ukončit, tak nám vzniknou prázdné 
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prostory a budeme muset vynaložit náklady na inzerci, aby jsme našli nového 

nájemníka a to už není tak výhodné.  

2.6.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé pro Galerii jsou společnosti, který nám zajištují energie a média pro dům. 

Jedná se především a vodu, elektřinu, plyn, firmy poskytující odborné revize (výtahy, 

hydranty, požární ochrana, elektro..). Jejich vyjednávací síla je nízká, protože na trhu je 

těchto firem opravdu velké množství a člověk si může vybírat až na vodárny Brno. Čím 

lepší budou dodavatelé těchto služeb vybráni, tím budou mít nájemníci nižší zálohy na 

energie a to zde budou spokojenější.  

2.6.4 Hrozba substitučních výrobků 

Tady jde především o nabízení pronájmu v centru Brna. Je to velká hrozba, protože trh 

je přesycen a zvláště nemovitosti jsou v tomto období opravdu hodně nadhodnocovány. 

Ceny, které nabízíme za pronájem jsou velmi slušné oproti konkurenci a shodují se 

s prostory někde uvnitř domů v centru, které nejsou ani obchodní, nemají výlohy atd..  

Obchody, které jsou přímo z ulice, mají nájmy tak vysoké, že pokud si prostory 

nepronajímají světoznámé firmy nebo úspěšné podniky, nemají šanci přežít. Například 

za malý obchod 40 m2 na ulici Masarykova je pronajímán okolo 70.000 Kč, což 

opravdu menší podnik nebo obchodník nemůže dlouho zvládnout platit a vždy je to 

otázka času, kde se prostory zase uvolní. Proto je centrum Brna opravdu předražené a 

firmy za tu cenu jsou schopny najít stejné pronájmy už ve velkých obchodních centrech. 

2.6.5 Vliv konkurentů v odvětví 

Vliv konkurentů je v Brně hodně vysoký a proto je důležité stále vytvářet dobré 

podmínky pro nájemníky a snažit se vytvořit správný marketing, který bude podporovat 

dům tak, aby přilákával hodně lidí, ze kterých se stanou zákazníci pro naše obchodníky. 

Tím se jim bude nadále dařit, budou mít dobré zisky a nebudou mít důvod odcházet 

z Galerie jinam.  

Samozřejmě je důležité sledovat konkurenci, dívat se jak jsou jejich prostory obsazené, 

jak se vyvíjí jejich ceny a jejich návštěvnost. Pokud některé domy pořádají zajímavé 

akce, snažím se je navštěvovat a získávat inspiraci pro další práci.  
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OC LETMO 

Nejnovější budova v centru města. Tvoří průchozí dům z podchodu, ulicí Benešova a 

centrem města. První dvě patra, která jsou průchozí jsou pronajata známými firmami, 

které jsou tam od začátku. Další dvě patra jsou malí obchodníci, kteří se neustále mění, 

malá průchodnost lidí. Nájmy nejsou až tak vysoké, cenová politika je nastavena tak, že 

k nájmu musí hradit nájemníci určité procento ze svého zisku. 

ROZKVĚT 

Budova na náměstí Svobody propojující ulici Pánskou. Budova byla nově opravena 

před několika lety. Prostory z venku obsazeny, ale uvnitř domu pusto a prázdno. Velké 

obchodní jednotky jsou volné několik let, v menších se střídají menší podnikatelé. Dům 

vede firma, která měla dříve i Galerii Orlí. Hrozný přístup k nájemníkům, tabulkové 

ceny a nesmyslně vysoký nájem, který vůbec prostorám neodpovídá. 

OC OMEGA 

Také nová budova v centru města na náměstí Svobody. Před dvěma lety ji koupili nový 

majitelé, kteří také změnili cenovou politiku a začalo se jim dařit a mají dům obsazený. 

Dříve byly nájmy také hodně vysoké a kromě průchozích pater, která spojovala náměstí 

Svobody s ulicí Poštovská byly horní patra dříve poloprázdná a často se měnili 

nájemníci. Ale i tady jde vidět, že díky přijatelným cenám jsou v domě menší 

obchodníci. 

 

2.7 Marketingový mix Obchodní Galerie Orlí 
 V jednotlivých bodech budu definovat konkrétně pro Galerii, co je produkt, cena, 

distribuce a propagace. 

2.7.1 Produkt 

Produktem je pro Galerii obchodní plocha na pronájem kanceláří a obchodních 

prostorů. Plán obchodních jednotek viz obrázek č.14. 
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Obrázek 13 Půdorys Obchodní Galerie Orlí (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

1.PP 

V prvním podzemním patře domu se nachází vyhlášená restaurace U dřevěného orla. 

Celá plocha restaurace je 360 m2 a další část tohoto patra tvoří 4 obchodní prostory, 

které mají také pronajaty majitelé této restaurace. Zatím jim slouží jako skladovací 

prostory, ale v budoucnu chtějí rozšířit restauraci o menší bar. 

1.NP 

V prvním nadzemním patře je hlavní vchod do domu a jediné prostory do ulice, které 

jsou v domě nejdražší. Najdete zde obchod značky Replay, zlatnictví a prodejnu 

s dětským oblečením. V průchodu domu, než se dostanete do samotné Galerie objevíte 

prodejnu snubních prstenů Aurellio a opravnu obuvi. Dále už se nacházíme v pasáži a 

tam se nachází prodejna deštníků, limotéka, výrobna nápojů Bubble tea, těhotenské 

oblečení, prodejna spodního prádla a snubní prsteny Rýdl. Díky přízemí jsou tyto 

prostory po prostorech zvenku nejdražší a nejvíce navštěvovány lidmi. 

2.NP 
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V tomto patře jsou prodejny pánských obleků Le premier, prodejna a výdejna mobilních 

telefonů, solárium, cestovní kancelář Neno tour, módní prodejna Lena be, prodejna 

rockového oblečení Metalshop a show room módní značky Monde. 

3.NP 

Ve třetím patře je velká celosvětová agentura Manpower group, dále realitní kancelář 

Premia reality, prodejna hudebních nástrojů, tetovací studio, prodejna detektorů kovů, 

svatební studio Lilie, nehtové studio a kosmetika Venuše a herna na virtuální realitu. 

Toto patro je poslední v galerii. Další patra jsou přístupná jen výtahem. 

4.NP 

Ve čtvrtém patře je fitness centrum pro ženu Countours, kadeřnictví, fotoateliér a 

několik malých kanceláří. Dále toto patro slouží i jako technické, protože se tady 

nachází strojovna výtahu, kotelna, místnost vzduchotechniky a veškeré ovládání celého 

domu. 

5.NP 

Toto patro je podkrovní a má jen třetinu plochy celého domu  a nachází se tady dva 

byty. 

Celý dům je nyní pronajat a pokud některý z nájemníků vypoví nájemní smlouvu, jsou 

většinou  prostory do jednoho až dvou měsíců znovu obsazeny. 

 

2.7.2 Cena 

Tato kategorie marketingového mixu je pro celý dům klíčová. Jak jsem již uváděla, dům 

byl v hodně špatném stavu při přebírání v roce 2013. Celá obsazenost byla pouze 30% a 

nyní po třech letech je 100%. Musela se totiž změnit celá cenová politika domu. 

Předešlí vlastníci měli jasně dané tabulkové ceny, které byly vysoce nasazeny. Ale 

centrum už není to co bývalo, proto dávat ceny pronájmu téměř shodné s cenou, jako 

jsou ve velkých obchodních domech (Vaňkovka, Olympie, Futurum, Avion..) je 

nesmysl. V centru jsou menší obchodníci, pro které je vysoký nájem likvidační. 
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Od začátku nových vlastníků se ceny stáhly téměř o polovinu níže. Začal se klást důraz 

na osobní komunikaci a to jak s novými tak stávajícími nájemníky. Ke každému se 

přicházelo s individuálním přístupem, pokud byl pro nájemníka nájem stále vysoký jako 

kompromis se udělovaly roční slevy s kompenzací závazků na určitou nájemní dobu. 

Tento přístup je klíčový, protože jsem se již několikrát doslechla, že ve všech velkých 

obchodních domech s vámi nikdo nediskutuje a neřeší vaše jednotlivé požadavky a díky 

přístupu vedení spousta lidí odchází. Dále spousta nájemníků ocenila, že vlastník je 

fyzická osoba, která není plátce DPH. Díky tomu, že většina nájemníků jsou opravdu 

menší živnostníci, tyto náklady na víc jsou pro ně ušetřené peníze. 

Pro určování cen jsem provedla průzkumy konkurence a snažili jsme se s majiteli 

vytvořit takové částky, aby jsme byli pro střed města nejvýhodnější nebo patřili 

minimálně mezi nejnižší ceny. A tím se dům postupně začal zaplňovat, do roku se dům 

obsadil na 75% a po dalším roku jsme byli plně obsazeni.  

Ukázkový ceník pro prostory: 

Tabulka 11 Ceny nájmů uvedeny cena za rok na metr čtvereční (zdroj: vlastní zpracování) 

podlaží 
Cena 
pronájmu 

1.PP 4 000 Kč 
1.NP 6 000 Kč 
2.NP 3 000 Kč 
3.NP 2 500 Kč 
4.NP 1 900 Kč 
5.NP 1 500 Kč 

 

Další součástí ceny jsou zálohy na energie prostorů. Hradí se měsíčně a jednou ročně 

nájemník obdrží vyúčtování služeb. Nájemník neplatí jen čistě svoji spotřebu jako je 

teplo, voda a elektřina, ale protože je v obchodním domě, musí se podílet na chodu 

domu (osvětlení společných prostor a jejich úklid, svoz odpadu, údržbář, revize výtahů, 

eskalátorů...). Takto velký dům něco stojí a vlastníci se snažili udělat veškerá opatření 

pro to, aby energie byly daleko nižší než dříve. Spoustu peněz ušetřilo zmenšení 

organizační struktury, dále nové elektrické vstupní dveře, aby se v domě udržovalo 

teplo, omezené svícení jen v části domu, kde je to potřeba. Na těchto položkách se 
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opravdu dokázalo ušetřit přes 1,5 mil. Kč. ročně. Pro představu zálohy na třiceti 

metrový obchod jsou cca 3 000 Kč měsíčně. 

2.7.3 Distribuce 

Distribuční cesty nyní nejsou ve velké úrovni rozšířeny.  

Nynější distribuce je dvojího typu: 

• Přímá distribuční cesta neboli ta bez prostředníků je pro Galerii specifická. Je 

snaha minimalizovat kontakt třetí osoby v obchodních styku a uzavírání nových 

smluv. Kontakt přímo na mě najde člověk na stránkách obchodní Galerie, 

v domě, na poutačích a cedulích před domem i v inzerátech. Většinou každý 

ocení tu možnost, mluvit přímo se zástupcem majitele a ne s prostředníkem. 

Díky tomu je kontakt hodně individuální a dokážu lépe najít vhodné prostory, 

popřípadě najít nějakou alternativu, aby byl nájemník spokojený. Myslím si že 

tento přístup je v dnešní době velmi ojedinělý. Hlavně už nájemník neplatí 

žádné provize z pronájmu. Pro malé obchodníky je velmi těžký start nového 

podnikání právě v hledání prostorů. Pokud najdete prostor musíte hradit první 

nájem majiteli, kauci majiteli a ještě provizi ze zprostředkování. Proto aspoň o 

jednu platbu méně nový nájemník rád ocení. 

• Realitní kanceláře – před rokem jsme tento distribuční kanál opustili, protože jsme 

nebyli se službami realitních kanceláři spokojeni. Byli nastaveny podmínky, že 

nájemce nebude platit provizi realitní kanceláři. Provizi za příchozího nájemníka 

budeme hradit my. I tak služby realitních kanceláří nebyli dostatečné a stejně 

převážně všechny pronájmy jsem zařizovala já. Proto jsem tyto všechny spolupráce 

ukončila a sama za sebe nabízím na největším realitních serveru sreality.cz prostory 

Galerie Orlí. A musím říct, že tento způsob se opravdu osvědčil a minimalizoval 

nám tím další náklady spojené s pronájmy. A i nájemníci to velmi oceňují a přidává 

to na větší důvěře pro ně, že komunikují přímo s majiteli nebo jejich zástupci. 

I když si myslím že přímá distribuční cesta je rozhodně lepší než ta nepřímá, někdy je 

to těžké v případě nemoci či dovolené, že za sebe nemám adekvátní náhradu. Proto pak 

některé věci musí chvíli počkat a stojí to na mém návratu do pracovního nasazení. 

Vždy se snažím, aby lidé v domě byli informovaní o mojí nepřítomni, ale nový volající 
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zákazníci to samozřejmě nemohou vědět, a někdy můžu tímto způsobem přijít o nové 

zákazníky. Snažím se vždy odepisovat na emaily i hovory, ale ne vždy to situace 

dovolí. 

2.7.4 Propagace 

Propagace domu není až na takové úrovni, jako bych si představovala. Za tu dobu co 

v domě jsem, se udělali nějaké kroky v propagaci, ale stále s výsledkem nejsem 

spokojená. Dříve ale propagace nebyla žádná. 

Například Galerie neměla žádné webové stránky, žádnou reklamu, nebyly tu zde žádné 

společenské akce a nic podobného. Prvním krokem byly určitě webové stránky. Dělali 

se v prvních měsících nových majitelů, ale nyní to již budou 4 roky a musím popravdě 

říci, že úplně neodpovídají trendům a některé jiné obchodní domy mají stránky o 

poznání lepší. Proto uvažuji o jejich modernizaci.  

Momentálně v roce 2017 ještě neprobíhaly žádné akce, ale loni jsme měli módní 

přehlídku s věcmi, které se dají zakoupit v Galerii, výstavu umělecké školy, každoročně 

spolupracujeme s azylovým domem sv. Markétky a v domě Adventu si děti z tohoto 

domu věší svá přání k Vánocům na stromeček a lidé z ulice si je zde vyzvedávají a nosí 

dětem dárečky, viz. Obrázek č.15  Ale i to není dostatečná propagace domu a ráda bych 

na této části opravdu zapracovala.  

 

Obrázek 15 Strom splněných přání (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.8 Souhrn analýz 
Souhrn analýz je vytvořen pomocí přístupu SWOT analýzy, ve které jsou zmíněny 

vnitřní faktory podniku,  silné a slabé stránky a vnější faktory prostředí, tedy příležitosti 

a hrozby Obchodní Galerii Orlí. 

2.8.1 Silné stránky 

• Umístění 

• Cena pronájmu 

• Přístup majitelů 

Obchodní Galerie Orlí má jako hlavní přednosti výborné umístění přímo v centru Brna. 

Propojuje hlavní nákupní ulici Masarykovu a je velmi dobře viditelná. Má výbornou 

infrastrukturu pro hromadnou dopravu, protože zastávka tramvaje Zelný Trh je 100 

metru od domu. Má velký počet obchodních jednotek, kde jsou jak obchody, tak i 

poskytovatelé služeb. Další předností je určitě přímá komunikace s vedením domu pro 

nájemníky. Individuální přístup k stávajícím i novým nájemcům. Další silná stránka je i 

cena za pronájem, která oproti konkurenci je výrazně výhodnější.  

2.8.2 Slabé stránky 

• Parkování 

• Chybějící prodejna potravin 

• Nedostatečně známé firmy 

• Špatný marketing 

• Málo personálu 

Mezi slabé stránky řadím určitě nedostatečně známe firmy v domě, které nemají tolik 

zákazníků a tím není dostatečný průchod lidí v domě. Vůči konkurentům v centru je 

zastaralejší co se týká vybavení. Dále je určitě velké mínus, že v Galerii není prodejna 

potravin, což je vždy nejvíce navštěvovaný obchod v těchto komerčních domech. Slabá 

stránka je i parkování v centru. Je to obtížné najít někde místo a vždy je placené. Galerie 

nemá dostatečnou marketingovou podporu, aby byla více známá a navštěvovaná. Jako 

negativum musím zmínit, že pro tak velký dům není do budoucna únosné tak málo 

personálu.  
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2.8.3 Příležitosti 

• Pronajmutí známými firmami 

• Citlivost zákazníka  na marketingové nástroje 

Jako hlavní příležitost je pro dům mít za nájemce známé firmy, které by lákali 

návštěvníky přijít dovnitř a prohlédnout si všechny prodejce v domě. Určitě je i 

příležitostí mít dobře zamířenou marketingovou kampaň aby oslovila zájem zákazníka. 

Díky správné citlivosti zákazníka na marketingové nástroje, může být vyšší návštěvnost 

Galerie. A v neposlední řadě by domu určitě prospěly nějaké společenské akce, charita, 

výstavy, které by dům zase povznesly na lepší úroveň. 

2.8.4 Hrozby 

• Ukončení nájmu klíčových nájemníků 

• Vznik nového nákupního centra 

• Krize na trhu 

Jako největší hrozbu považuji, že by ukončili nájemní smlouvy velcí nájemníci, kteří 

zajištují největší příjem pro majitele. A to hlavně prodejna Replay a restaurace U 

dřevěného orla. Kdyby tato situace nastala, byla by pro majitele opravdu nepříznivá. 

Dále považuji za hrozbu další výstavbu komerčních domů v centru města Brna. Už teď 

jich je velká řada a další by situaci ještě zhoršovalo.  Nemohu zapomenout i na možnost 

výší nezaměstnanosti, což by mělo za následek snížení příjmů v domácnostech, tím by 

se snižovala návštěvnost obchodních domů, a spolu s tím i obraty nájemních jednotek. 

Tyhle aspekty by zapříčinily špatné fungování v Galerii.  

2.9 Analýza rizik  
V následující podkapitole budou z jednotlivých provedených analýz vyvozena možná 

rizika, které by mohla nastat. 

2.9.1 Rizika vyplývající ze SLEPT analýzy 

Na základě analýzy SLEPT, která byla provedena v předchozí části, byla vyvozena 

následující rizika, rozřazena do jednotlivých podskupin. 

Sociální faktory  
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• Méně lidí v produktivních věku (15-64) 

Legislativní faktory 

• Změny legislativy 

• Zpřísnění daňových zákonů 

Ekonomické faktory 

• Recese ekonomiky 

• Nárůst konkurence 

Politické faktory 

• Častá novela zákonů 

 

2.9.2 Rizika vyplývající z porterovy analýzy konkurenčních sil 

Z Porterovy analýzy konkurenčních sil, byla zjištěna tato rizika. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

• Výstavba nových obchodních domů v centru Brna 

• Pokles cen pronájmů u konkurence 

Vyjednávací síla odběratelů 

• Odchod nájemníků  

• Nájemní smlouvy na dobu neurčitou 

Vyjednávací síla dodavatelů 

• Zdražování cen energií 

Hrozba substitučních výrobků 

• Nárůst konkurence 

Vliv konkurence v odvětví 

• Malá atraktivita domu pro okolí a návštěvníky 
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• Slabý marketing 

 

2.9.3 Rizika vyplývající z marketingového mixu 

Na základě provedení analýzy marketingového mixu pro Galerii Orlí, byla odhalena 

následující rizika. 

Produkt 

• Umístění prodejny dle patra 

• Umístění prodejny dle místa na patře 

Cena 

• Zdražení pronájmů 

• Případná sazba DPH k pronájmům 

Distribuce 

• Soustředění všech pravomocí na jednoho člověka 

• Nedostatečné distribuční cesty 

Propagace 

• Zastaralé webové stránky 

• Neúspěšná propagace 

 

2.9.4 Rizika vyplývající ze SWOT analýzy 

Dle provedené SWOT analýzy, byla zjištěna tato rizika. 

Slabé stránky 

• Nedostatečný personál 

Hrozby 

• Výpověď hlavních nájemníků 
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2.9.5 Rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná 

Dle rizik, které byly určeny budou následovně rozřazeny na rizika ovlivnitelná a 

neovlivnitelná, tedy ty kterým jde předejít a eliminovat je a ty, které eliminovat nelze. 

Tabulka 12 Rizika neovlivnitelná (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Rizika neovlivnitelná 
1 Méně produktivních lidí věku (15-64) 
2 Změny legislativy 
3 Zpřísnění daňových zákonů 
4 Recese ekonomiky 
5 Nárůst konkurence 
6 Častá novela zákonů 
7 Výstavka nových obchodních domů v centru Brna 
8 Pokles cen pronájmů u konkurence 

11 Zdražování cen energií 
23 Výpověď hlavních nájemníků 

 

Tabulka 13 Rizika ovlivnitelná (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Rizika ovlivnitelná 
9 Odchod nájemníků ke konkurenci 

10 Nájemní smlouvy na dobu neurčitou 
12 Malá atraktivita domu pro okolí a návštěvníky 
13 Slabý marketing 
14 Umístění prodejny dle patra 
15 Umístění prodejny dle místa na patře 
16 Zdražování pronájmů 
17 Případná sazba DPH k pronájmům 
18 Soustředění všech pravomocí na jednoho člověka 
19 Nedostatečné distribuční cesty 
20 Zastaralé webové stránky 
21 Neúspěšná propagace 
22 Nedostatečný personál 

Z celkové analýzy bylo zjištěno 23 různých rizik. Z 23 je ovlivnitelných 13 rizik, které 

můžou Galerie přímo ovlivnit. 

2.9.6 Kvantifikace rizik 

Pro správný výpočet je nutné si zvolit škálu, podle které budou rizika hodnocena. 

Hodnotu rizika tvoří v pravděpodobnosti výskytu a jeho dopadu na hodnocený subjekt. 

V praxi je nejpoužívanější tato škála těchto dvou parametrů: 
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Škála pravděpodobnosti výskytu rizika 

Tabulka 14 Škála pravděpodobností výskytu rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stupeň Číselné vyjádření Slovní vyjádření 
1 (0;1> Velmi nízká 
2 (1;2> Nízká 
3 (2;3> Střední 
4 (3;4> Vysoká 
5 (4;5> Velmi vysoká 

 

Škála dopadu rizika na hodnocený subjekt 

Tabulka 15 Škála dopadu rizika na hodnocený subjekt (Zdroj: vlastní zpracování) 

Stupeň Číselné vyjádření Slovní vyjádření 
1 <0;1> Zanedbatelný 
2 (1;2> Málo významný 
3 (2;3> Významný 
4 (3;4> Kritický 
5 (4;5> Katastrofický 

 

Nyní je za potřebí stanovit příslušnou kategorii rizik podle celkové hodnoty rizika: 

Tabulka 16 Kategorie rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

Riziková 
kategorie Slovní vyjádření Hodnota 

rizika Požadavky na opatření 

1 Bezvýznamné riziko <0;5> Není vyžadováno zvláštní opatření 

2 
Akceptovatelné 

riziko (5;10> Nutno zvážit náklady na zavedení 

3 Nežádoucí riziko (10;15> 
Nutno zavést ve stanoveném časovém 
období 

4 Významné riziko (15;20> Urychleně zavést opatření 
5 nepřijatelné riziko (20;25> Okamžité zavedení opatření 

 

 

2.9.7 Hodnocení rizika 

V následující tabulce bude provedeno hodnocení pravděpodobnosti a dopadu 

jednotlivých rizik:  
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Tabulka 17 Hodnocení rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
Riziko P D Hodnota 

rizika 
9 Odchod nájemníků ke konkurenci 3 5 15 
10 Nájemní smlouvy na dobu neurčitou 4 2 8 
12 Malá atraktivita domu pro okolí a návštěvníky 3 4 12 
13 Slabý marketing 4 3 12 
14 Umístění prodejny dle patra 3 2 6 
15 Umístění prodejny dle místa na patře 2 2 4 
16 Zdražování pronájmů 1 5 5 
17 Případná sazba DPH k pronájmům 1 2 2 
18 Soustředění všech pravomocí na jednoho člověka 3 4 12 
19 Nedostatečné distribuční cesty 4 3 12 
20 Zastaralé webové stránky 3 2 6 
21 Neúspěšná propagace 3 3 9 
22 Nedostatečný personál 4 4 16 

 

Z výsledků, které byly provedeny bude vytvořen pavučinový graf rizik: 

 

Graf 1 Pavučinový graf rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Dle grafu lze vidět, že největší rizika představuji: 

• Nedostatek personálu – významné riziko 

• Ochod nájemníků ke konkurenci – významné riziko 

• Malá atraktivita domu pro okolí a návštěvníky – nežádoucí riziko 

• Slabý marketing – nežádoucí riziko 

• Soustředění všech pravomocí na jednoho člověka – nežádoucí riziko 

• Nedostatečné distribuční cesty – nežádoucí riziko 

Tyto rizika jsou považována za největší hrozby, které by mohly nastat. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Poslední kapitola této práce se bude zabývat vlastními návrhy řešení, jak ošetřit 

jednotlivá rizika, aby byla minimalizovaná a navrhnout správně zvolený komunikační 

mix pro Obchodní Galerii.  

3.1 Nápravné opatření jednotlivých rizik 
V předchozí kapitole bylo zjištěno, jaká rizika jsou ty nejvíce ohrožující pro Galerii 

Orlí. Nyní k jednotlivým rizikům budou nacházeny vlastní návrhy opatření, aby se 

riziko co nejvíce eliminovalo. Jednotlivé rizika budou probírány a řešeny od těch 

nejzávažnějších, k těm nejméně ohrožujícím. 

3.1.1 Nedostatek personálu 

Nedostatečný personál v analýze vyšlo s nejvíce ohrožujícími výsledky. Jak bylo 

uvedeno v analytické části, již teď se o Galerii stará málo personálu a tento stav je 

neúnosný. Proto jako první opatření by mělo být přijmutí pomocné administrativní 

pracovnice a dalšího člověka na úklid. V tom případě by v domě bylo již 5 zaměstnanců 

a tím by nevznikali problémy v případě nemoci, dovolených apod..  

Náplň práce administrativní pracovnice by byla příprava podkladů pro účetní každý 

měsíc k DPH, vyřizování elektronické korespondence a rozesílání faktur, vyúčtování a 

daňových dokladů nájemníkům. Tato pracovnice by zde mohla být zaměstnaná na 

poloviční úvazek a její pracovní doba by byla 4 hodiny denně od pondělí do pátku. 

Požadavky pro přijetí by byly minimálně středoškolské vzdělání, umět pracovat na PC a 

praxe v administrativní činnosti. Její finanční ohodnocení by bylo do 10 000 Kč 

měsíčně. Pracovala by v kanceláři správce budovy, která je přímo v Galerii. 

Nyní je v Galerii pouze jeden člověk na úklid, který každý den uklízí chodby a toalety a 

potom už se věnuje jiné práci jako malým opravám v době a tento člověk je spíše 

údržbář. V případě nového zaměstnance na úklid, by byl větší čas uklízet Galerii a to 

důkladněji. Jedná se hlavně o výlohy, zábradlí, eskalátory, výtahy. Tyto prostory nejsou 

důkladně uklízeny a nedělá to dobrý dojem na návštěvníky. Úklid by opět postačil na 

poloviční úvazek, tedy 4 hodiny denně od pondělí do pátku. Jednalo by se o ranní 

hodiny, než se dům otevře a to od 6:00 – 10:00 hod. Finanční ohodnocení by bylo 8 000 

Kč měsíčně. 
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Nové náklady na toto opatření by bylo cca 18 000 Kč měsíčně – 216 000 Kč ročně. 

Roční odvody za SP a ZP zaměstnavatelem by byly necelých 74 000 Kč.  V rámci tak 

velkého domu, jsou nové pracovní síly opravdu potřeba a není to suma, která by byla 

pro Galerii velkou finanční zátěží. Hrozí odchod nájemníků ke konkurenci. 

Jako druhé nejhorší riziko vyšlo z analýzy odchod nájemníků ke konkurenci. Je vůbec 

na pováženou říci, jestli je toto riziko ovlivnitelné či neovlivnitelné. Ale myslím že 

správným vedením domu, dobrou propagací a vytvořením lepších podmínek a cen než 

konkurence se toto riziko dá brát jako to ovlivnitelné.  

Určitě je za potřebí neustále sledovat konkurenci. Vědět jaké jsou jejich nabídky 

prostorů, ceny na metr čtvereční, jaké jsou energie ve větších obchodních centrech 

v Brně. Tímto krokem může být Galerie stále krok vpřed a být si jistá, že ceny a 

podmínky, které nabízí svým nájemcům, patří k těm nejvíce lukrativním v centru. 

Další bod pro jak eliminovat toto riziko je určitě postavit správný marketing a propagaci 

domu, aby dům měl spoustu návštěvníků, kteří jsou potencionálními zákazníky našich 

obchodníků v Galerii.  Tím bude jejich obchod zde úspěšný a nebudou mít potřeby 

vyhledávat frekventovanější místa pro svoje podnikání. Celkový postup marketingu a 

propagace bude popsán konkrétněji v dalším bodě. 

3.1.2 Slabý marketing 

Slabý marketing je určitě významné riziko, které dále ovlivňuje další rizika s ním 

související. Momentálně je marketing na velmi nízké úrovni a je zapotřebí vytvořit 

správnou marketingovou strategii, aby byla dobře zacílená a měla co největší úspěch. 

Reklama – první bod, který by měl být uskutečněn. V současné době není o Galerii 

žádné reklamní sdělení. Pro dům by bylo určitě v hodné mít reklamu na domě, 

v realitních novinách a v brněnském rádiu.  

• Dům podléhá památkově chráněné budově a proto při reklamě na domě je 

potřeba respektovat schválená místa. Jedná se hlavně o dvě desky 

obdélníkového tvaru, které visí přes dvě patra domu. Nyní je na nich pouze logo 

domu. V novém návrhu by tedy byly dva oboustranně popsané pruhy s názvy 

firem, které jsou v domě. Tyto transparenty jsou dobře viditelné z Masarykovy 
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ulice a budou velmi nápadné. Výrobu těchto transparentů by měla na starost 

firma ARTAX, a.s.  a cena by byla 16.000 Kč za výrobu. 

• Reklama v realitních novinách by se týkala hlavně volných obchodních prostorů, 

které by v domě byli. Je to určitě lepší forma distribuce než pouze realitní 

stránky. Inzerce by byla vydána jednou za 3 měsíce na půl strany A4 v časopise 

Reality a cena za inzerci je 4.7000 Kč za jedno vydání. Roční náklad pro Galerii 

by byl 18.800 Kč. 

• Reklama v brněnském rádiu již v minulosti byla jednou realizována a měla 

dobrý ohlas. Tato forma byla využita při oznámení plánované společenské akce. 

Nyní by byla reklama pouze na Obchodní Galerii a na podporu obchodů, které 

zde jsou. Reklama by byla hrazena ve spolupráci s obchodníky v domě, kdo by 

měl zájem se lépe zviditelnit. Reklamní blok by měl 30 vteřin a byl by vysílán 

4x denně po dobu čtrnácti dní na brněnském rádiu Krokodýl a cena za tyto 

upoutávky byla nabídnuta za 40.000 Kč. 

Public relations – vydávání pravidelného magazínu. Magazín by byl vydáván dvakrát 

do roka. Informoval by zákazníky o firmách, které se v domě nachází a byla by v něm i 

ukázka zboží a služeb, co se dá v Galerii pořídit. Jednalo by se o jednotlivé trendy 

v daném období. Na magazínu by se podíleli i obchodníci v domě a to hlavně finančně. 

Je to i pro ně velká forma podpory. Magazín by byl poté poštou roznášen do schránek 

domů a firem v centru města. Pro první vydání se uvažuje o 7 000 kusů. Galerie by 

hradila roznos Českou poštou. Grafické zpracování a tisk by byl hrazen nájemníky a 

Galerie by jim na to poskytla příspěvek 8.000 Kč na jedno vydání za obecné informace, 

které by zde byly uvedeny. Například i o volných prostorech. Očekávaný výdaj Galerie 

pro magazín by byl dohromady 13.000 Kč za vydání tedy 26.000 Kč ročně.  

Elektronický marketing – v tomto bodě by se jednalo hlavně o sociální sítě a to 

Facebook a Instragram.  

• Facebook – založení stránky Obchodní Galerie Orlí. Přidat fotky domu, 

jednotlivých obchodů. Zadat důležité informace o domě - adresu, otevírací dobu, 

telefonní kontakty, jednotlivé prodejny. Přidávat jednou týdně novinky, 

popřípadě fotky zboží jednotlivých obchodů. V případě společenských akcí, 

přidat pozvánky. Nové a důležité informace sponzorovat facebookem a dát dům 



 
 

63 
 

do daleko většího povědomí lidí. Měsíční rozpočet na sponzoring přes tyto 

stránky 2.000 Kč. Ročně tedy 24.000 Kč.  

• Instagram – založení profilu, přidávat zajímavé fotky obchodů, značek a tipů, 

co se v Galerii děje. Opět je potřeba sponzorovat příspěvky a dostat se do 

většího zájmu lidí. Rozpočet by byl stejný jako pro Facebook – 24.000 Kč 

ročně. 

Pro zavedení navržených změn v komunikačním mixu by celkové náklady za rok 

činili 100.800 Kč ročně. 

3.1.3 Malá atraktivita domu pro okolí a návštěvníky 

Jako další významné riziko vyšla malá atraktivita domu pro okolí a návštěvníky. Je to 

jeden z problémů co jednoznačně Galerii trápí. Dům je v centru dlouhou dobu a není už 

tak atraktivní. Zvláště pokud se v něm nic zajímavého neděje.  

Pro řešení tohoto bodu by určitě mohlo být organizování společenských akcí, které by 

přilákali nové spektrum lidí do domu a dostalo by se více do povědomí lidí. Každý rok 

by se vytvořil kalendář událostí, které by se konaly v Galerii. Kalendář by byl vystaven 

v magazínu, o kterém se zmiňuji v předchozím bodě. Každý rok by se jednalo cca o 

čtyři akce: 

• Módní přehlídka – přehlídka trendů a módních věcí obchodníků v domě 

• Výstava – poskytnuty prostory pro výstavy obrazů, uměleckých děl apod. 

• Mikulášská nadílka pro děti – vystoupení dětí z MŠ na Mikuláše s čertem, 

andělem a Mikulášem s malými dárečky pro děti 

• Strom splněných přání pro děti z azylového domu – tisková konference 

azylového domu u Svaté Markétky v Brně s pověšením dětských přání na 

stromeček.  

Některé akce již v minulosti proběhli a měli dobré ohlasy, ale nebyly opakovány 

pravidelně. Jedině dům splněných přání je opakován každé Vánoce. Rozpočet pro 

kalendářní rok by byl 30.000 Kč. 



 
 

64 
 

3.1.4 Soustředění všech pravomocí na jednoho člověka 

Riziko soustředění pravomocí na jednoho člověka vyšlo již ve výsledcích jako 

nežádoucí riziko a mělo by se zavést jeho opatření. Toto riziko se trochu dotýká 

největšího problému v Galerii a to nedostatek personálu. Řešením pro nedostatek 

personálu bylo přijmout dva nové zaměstnance a to na administrativu a úklid.  

Po zaškolení administrativní pracovnice a uvedení ji do problematiky domu, by 

částečně dostala i pravomoci k částečnému řešení problému v případě dovolené nebo 

nemoci správce domu. Tyto situace, kdy správce nemovitosti není přítomna v budově je 

vždy problém a potom jsou některé úkoly zbytečně odkládány a neřeší se ihned.  

Jedná se především o případné prohlídky prostorů nových nájemníků, poruchy v galerii, 

které nelze opravit správcem, ale musí zasáhnout specializovaná firma, administrativní 

věci jako odpovědi na elektronickou poštu v případě nepřítomnosti. 

3.1.5 Nedostatečné distribuční cesty 

Jak bylo uvedeno v analýze, distribuční cesty jsou převážně řešeny přímou cestou, tedy 

přímo se správcem budovy. Tato situace ale není vždy žádoucí, protože je malá forma 

toho, jak se o domě dozvědět. 

V novém marketingovém návrhu byla jako forma reklamy navrhnuta reklama do 

realitních novin, které je druhou formou distribuční cesty a to ta nepřímá. Tímto by se o 

domě dozvědělo zase více lidí, v oboru realit, kteří hledají volné prostory pro svoje 

podnikání. Magazín realit je velmi rozšířený a uvedená reklama v těchto novinách by 

mohla oslovit nové potencionální nájemníky. 

3.1.6 Neúspěšná propagace 

Propagace domu je velmi důležitá. Aby toto riziko bylo eliminováno, je zapotřebí 

zavést vhodnou reklamu a marketingové nástroje, aby byl dům dostatečně propagován.  

V předchozích bodech bylo uvedeno, jakým způsobem zajistit reklamní opatření, 

webové stránky, elektronický marketing a tyto všechny kroky jsou spjaty s tím, aby se 

propagace domu zvedla na lepší úroveň a přivedla do Galerie zase život a ruch. 
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3.1.7 Nájemní smlouvy na dobu neurčitou 

Riziko uzavírání nájemních smluv vyšlo v hodnotách, že momentálně není nutné 

zavádět opatření, které by to změnilo. Je ale důležité vědět, že toto riziko zde je a 

v budoucnu se mu snažit předcházet.  

Pro každého pronajímatele je výhodnější mít prostory pronajaty na dobu určitou, 

protože je to pro něj „záruka“, že nájemce zůstane v prostorách určitou dobu. Do 

budoucna by bylo určitě vhodné snažit se uzavírat nájemní smlouvu více na dobu 

určitou, protože by se tím předcházelo nákladům, které vznikají při časté změně 

nájemníka v prostoru. 

Vhodné opatření by bylo zavést, že od následujících nově uzavřených smluv by už bylo 

nastaveno, že prostory jsou pouze na dobu určitou s minimální platností jednoho roku a 

s možností prodloužení smlouvy. V případě, že by nájemce preferoval zavázání na více 

let, pronajímatel by to jistě uvítal a následně by se smlouvy připravovaly dle dohody 

s potencionálním zájemcem. Předešlo by se tak střídáním nájemců například po pár 

měsících, což se v Galerii stává velmi často.  

3.1.8 Umístění prodejny dle patra 

Celý dům má pět podlaží a komerční prostory tvoří převážně první tři patra. 

Návštěvnost Galerie je ale výrazně vyšší v přízemí než ve vyšších patrech. Proto je 

určitě pro podnikatele výhodnější mít prodejnu v přízemí než například ve čtvrtém 

patře. Lidé hlavně v době obědů navštěvují v hojném počtu restauraci, která je 

v průchozí chodbě domu, takže se částí Galerie vždy projde. Denně projde na oběd cca 

150 lidí.  

Bohužel toto riziko není až tak z velké části možné ovlivňovat, protože prostory, které 

mají nejlepší pozici v domě jsou dlouhodobě obsazeny a málo kdy se stává, že by 

nájemníci z těchto prostorů odcházeli, protože se jim v prostorách daří.  

3.1.9 Zastaralé webové stránky 

Internetová propagace je velmi důležité. Nynější webové stránky jsou staré 5 let a je 

potřeba zainvestovat do jejich inovace. Jedná se především o lepší informovanost 

jednotlivých obchodů a telefonní kontakty do nich. Dále by bylo zapotřebí přizpůsobit 

stránky i do prohlížení na chytrých telefonech. V budoucnu by se mělo uvažovat i 
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například Google prohlídkách, kdy je provázena virtuální prohlídka celého domu a 

jednotlivých prodejen. 

• Modernizace stránek by prováděla firma ARTAX a.s., která sídlí v Brně a již na 

stránkách spolupracovala. Jejich cenová nabídka pro úpravu byla 12.500 Kč 

jako jednorázová investice.  

• Převedení webových stránek do užívání pro chytré telefony by prováděla firma 

Comerta, s.r.o. a cena byla stanovena na 5.000 Kč.  

• Cena virtuální prohlídky Googlu je v závislosti na počtu  prostoru a místnosti. 

V první fázi by byla provedena pouze virtuální prohlídka prostorů, které jsou 

společné. Tedy obchodní jednotky by byly zákazníkem možné prohlížet jen 

z venkovních chodeb Galerie.  Pro tuto vizualizaci by stačili pouze tři patra a to 

přízemí a dvě nadzemní patra, která jsou otevřená jako ochoz. Nabídka od firmy 

Google byla pro tyto prostory 45.000 Kč.  

Celková investice pro modernizaci stránek a předejití riziku zastaralosti a nemodernosti 

by činila  62.500 Kč. 

3.1.10 Zdražování pronájmů 

Galerie Orlí je starší dům a proto jak už bylo výše uvedeno, staví svoji strategii na tom, 

že poskytuje za přijatelné ceny prostory v centru Brna a díky tomu má lepší finanční 

nabídky než konkurence.  

Riziko zdražování pronájmu vyšlo v analýze jako bezvýznamné riziko, ke kterému není 

vyžadováno zvláštní opatření. O myšlence zdražování nájmů, by majitelka přemýšlela 

například pouze v případě velké inflace. Inflace se každým rokem zvedá, ale zatím jsou 

hodnoty posunu v řádech desetinách procenta. Inflační doložka ale není součástí 

nájemní smlouvy, proto zatím za pět let majitelka nájmy nezdražovala a nemá to 

v blízké budoucnosti ani v plánu. Ohrozila by tím svoji pozici na trhu,  a díky tomu by 

se ceny pronájmu nepohybovaly v tak dobrých číslech jako to je nyní. 

3.1.11 Umístění prodejny dle místa na patře 

V Galerii je několik pater a na každém patře 8-12 obchodních prostorů. Některé 

prostory jsou blíže ke vchodu, či schodiště a tím jsou pro návštěvníka daleko více 

viditelné než ty, které jsou například vzadu budovy. Dále také některé jednotky mají 
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velké výlohy, po celé jedné straně nebo i dvou stranách obchodu, jiné zase kromě 

prosklených dveří nemají výlohy žádné. 

Pro Galerii jako takovou je určitě lepší mít pronajaté spíše lépe umístěné  a viditelné 

prostory, protože to působí zaprvé daleko lépe pro návštěvníka, a také je to lepší i pro 

nájemce, protože je větší pravděpodobnost, že se mu v takovém prostoru bude lépe 

podnikat a nebude chtít měnit pronajatou plochu svého obchodu. 

Zajistit opatření, která by toto riziko zlepšovala jsou značně omezená. Hlavně protože 

vedení domu neovlivní jako prostor je a není momentálně volný a k dispozici a tím se 

nabídka pro nové nájemníky snižuje. Pokud, ale zrovna jsou volné prostory, které mají 

špatnou viditelnost v domě, nebo jsou bez výloh je nabídnut nějaký bonus pro 

nájemníka jako například umístění lepší reklamy v přízemí, aby návštěvník viděl co 

v domě je, nebo využití směrovek v domě k obchodu. 

3.1.12 Případná sazba DPH k pronájmům 

Toto riziko je nejméně pravděpodobné. Majitelka nemovitosti nepodniká a je pouze 

fyzická osoba, která poskytuje pronájem. Zavedení sazby DPH k pronájmu, by 

znamenalo, že by si buď musela založit živnost nebo firmy a to je zatím nereálné. Proto 

toto riziko nepovažuji za důležité, a není potřeba proti němu dělat jakákoliv opatření. 

3.2 Hodnocení rizik po zavedení opatření 
Zde uvádím tabulku hodnoty rizika před a po zavedení opatření:  

Tabulka 18 Hodnocení rizik po zavedení opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 

		 		 Původní	hodnoty	 Nové	hodnoty	
  Hrozba P D R P2 D2 R2 

9 Odchod nájemníků ke 
konkurenci 3 5 15 2	 5 10	

10 Nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou 4 2 8 3	 2 6	

12 Malá atraktivita domu pro okolí 
a návštěvníky 3 4 12 2	 4 8	

13 Slabý marketing 4 3 12 2	 3 6	

14 Umístění prodejny dle patra 3 2 6 3	 2 6	

15 Umístění prodejny dle místa na 
patře 2 2 4 2	 2 4	
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16 Zdražování pronájmů 1 5 5 1	 5 5	

17 Případná sazba DPH k 
pronájmům 1 2 2 1	 2 2	

18 Soustředění všech pravomocí na 
jednoho člověka 3 4 12 1	 4 4	

19 Nedostatečné distribuční cesty 4 3 12 2	 3 6	

20 Zastaralé webové stránky 3 2 6 1	 2 2	

21 Neúspěšná propagace 3 3 9 2	 3 6	

22 Nedostatečný personál 4 4 16 2	 4 8	

Text označený v tabulce červeným písmem zaznamenává změny, které nastaly po 

zavedení opatření. Pro lepší viditelnost bude vše zaznamenáno do pavučinového grafu, 

kde bude modře zaznačen původní stav a červeně nové hodnoty. 

 

 

Graf 2Pavučinový graf po zavedení opatření (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Zastaralé	webové	stránky	

Neúspěšná	propagace	

Nedostatečný	personál	
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V pavučinovém grafu č. 2  lze vidět, že navržená opatření pro rizika by měla pomoct 

nejvíce nebezpečným rizikům, na které je třeba dbát zřetel. Pro Galerii bylo 

nejdůležitější zajistit dostatek personálu, aby nebyl ohrožen její chod a hlavně 

navrhnout nový komunikační mix a správný marketing, aby obchodní dům fungoval a 

měl dostatečnou návštěvnost. Z uvedených výsledků je vidět, že v případě využití všech 

návrhových opatření, by se měli největší rizika eliminovat. 

Výdaje na celková opatření by pro rok následující rok činili: 483.300 Kč. 
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo pomocí vybraných metod zanalyzovat 

Obchodní Galerii zhodnotit její rizika a vytvořit následně opatření pro eliminaci těchto 

rizik za pomocí komunikačního mixu. 

Jako první byla v teoretické části vysvětlena potřebná látka pro danou problematiku. 

Bylo vysvětleno vše ohledně marketingu, jeho prostředí, komunikační mix, analytické 

metody SLEPT, Porterova analýza konkurenčních sil a SWOT analýza. Dle toho se 

následně postupovalo v analytické části, kde byla popsána samotná Galerie, vše o jejím 

chodu, základních informacích. Provedla se analýza vnitřního a vnějšího prostředí 

SLEPT, dále byli vylíčeni všichni blízcí konkurenti v centru Brna za pomocí porterovy 

analýzy konkurenčních sil a těchto uvedených analýz byla vyvozena analýza SWOT, 

která určila jaké jsou silné a slabé stránky obchodního domu.  Dále byla určena všechny 

rizika, která vyplynula z analytické části. Byla rozdělena do kategorií ovlivnitelná a 

nevolitelná. Ovlivnitelná rizika byla ohodnocena a byla k nim určena pravděpodobnost 

výskytu a dopadu. V návrhové části byla vyvozena vlastní opatření na jejich eliminaci a 

zamezení a to především vytvořením nového komunikačního mixu a přijmutí nové 

pracovní síly v domě. Na závěr byla rizika přepočítána a ukázán rozdíl, po zavedení 

opatření a výsledky byly příznivé. 

Všech dílčích cílů bylo touto prací dosaženo. Vypracováním návrhů byl naplněn cíl 

práce. 
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