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ANOTACE 

Náplní bakalářské práce „Marketingový plán pro vybranou OSVČ“ je vytvoření návrhů pro 

zlepšení pojetí marketingového plánu u OSVČ. V první části je teoreticky popsán a vymezen 

pojem marketingový plán a jeho složky. Druhá část je rozdělena na praktickou část, kde je 

provedena analýza současného stavu marketingu u vybrané OSVČ a na část návrhovou, 

v které jsou navrženy opatření pro zlepšení marketingu u OSVČ. 
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Marketing plan for the selected self-employed 

 

ANNOTATION 

The aim of the bachelor thesis “Marketing plan for selected self-employed” is to create drafts 

for improving the marketing plan for self-employed. In the first part, the term marketing plan 

and its components is theoretically described and defined. The second part is divided to the 

practical part, which is an analysis of the current state of marketing at the selected self-

employed and the proposal part, in which the measures to improve the marketing of the 

self-employed are proposed. 
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ÚVOD 

V České republice na jejím trhu je mnoho různorodých firem, malých podniků a osob 

samostatně výdělečně činných v oblasti truhlářství, proto je těžké se na tomto trhu uchytit. 

Každý, kdo se na něj chce dostat, musí vynaložit velké úsilí nejen na to, aby se zde udržel, ale 

také, aby se rozvíjel. Každá obchodní společnost, každý podnikatel musí přijít na trh s něčím 

specifickým, originálním, aby se odlišil od konkurentů, ale toto je velmi náročné. 

„Malé a střední podnikání tvoří významnou součást ekonomiky České republiky. Malé 

a střední firmy představují 99,85 % z celkového počtu firem. Na tvorbě hrubého domácího 

produktu se podílí více než z 37 %, na výkonech a přidané hodnotě více než z 50 % 

a zabezpečují z 60 % zaměstnanost. Malé a střední firmy dávají podnikatelům prostor pro 

iniciativu, seberealizaci a i materiální zajištění.“ [2, s. 11] 

Tématem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro vybranou 

OSVČ, je to z důvodu nápomoci zvolené OSVČ k lepšímu rozvoji a uchycení se na trhu. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické 

části je popis, co správný marketingový plán má obsahovat a na co se nemá zapomenout, 

neboli po představení marketingového plánu se práce zabývá situační analýzou, která je 

důležitá pro pochopení začlenění subjektu na trhu, za ní následuje teorie o tvorbě 

marketingového cíle, strategie, finančního rozpočtu a následné kontroly. 

Ve druhé části je charakterizována vybraná OSVČ a následuje vypracování 

marketingového plánu. Charakteristika je provedena pomocí mnoha analýz. Všechny kroky 

by měly vycházet z nabytých poznatků z teoretické části. 

Cílem práce je návrh možných zlepšení v marketingu vybrané OSVČ, které pomohou 

k lepší komunikaci se zákazníkem a k lepší propagaci poskytovaných služeb. 
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Realizace 

marketingového plánu 

Marketingové 

plánování 

Marketingová 
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Rozhodování Komunikace 

Rozhodování 

Motivace 

Rozhodování 

Marketingové řízení 

1 MARKETINGOVÝ PLÁN 

Tato kapitola se věnuje tomu, co znamená pojem marketingový plán, dále situační 

analýza, tvorba marketingových cílů, strategie a finanční rozpočty a následná kontrola. 

Sestavení marketingového plánu má významný smysl i u menších firem. Firmy často 

udávají, že nemají mnoho peněz a času na sestavování tohoto plánu, ale jedná se o dobrý tah 

k úspěšnému vedení a řízení firmy. Vytvoření marketingového plánu je ve své podstatě 

nejdůležitější činností, která rozhoduje o dalším rozvoji podniku. 

„Marketingový plán je základním nástrojem každodenního řízení a koordinování 

zejména marketingových aktivit podniku. Slouží k implementaci a praktickému ověření 

zvolené marketingové strategie, z níž vychází. Marketingový plán vytyčuje jednotlivé „kroky 

a kontrolní body“, které musí firma na této cestě úspěšně absolvovat a zvládnout. Náležitě 

zpracovaný a hlavně napsaný marketingový plán nám také pomůže získat další nové zdroje.“ 

[5, s. 35] 

Marketingový plán je pouze nástrojem marketingového řízení, ne jeho cílem, který 

umožňuje zlepšování efektivity marketingového procesu a zvyšování celkové výkonnosti 

všech oddělení podniku. Každý marketingový plán musí být srozumitelný, logický, uváženě 

stručný, pravdivý a reálný a musí respektovat určitá rizika. 

„Marketingové plánování se používá k popisu metod objasňujících jak použít 

marketingových zdrojů k dosažení marketingových cílů. Marketingové plánování se používá 

k rozdělování trhu na části (segmentaci trhu), k identifikaci tržní pozice, k předpovědi 

velikosti trhu a k plánování a realizování uskutečnitelného tržního podílu v rámci segmentu 

trhu.“ [4, s. 13] 

 

Obrázek 1 Proces marketingového řízení 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 15] 
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Marketingové plánování je součástí marketingového řízení. Jeho zařazení v procesu 

marketingového řízení můžeme vidět na obrázku 1. 

Odborná literatura uvádí, že celý proces marketingového řízení pomáhá firmě, aby 

byla konkurenceschopná, o krok před konkurencí, co nejrychleji se jí vrátily vložené 

investice, udržela si své zákazníky a uspokojila jejich potřeby, a aby získala pevné místo na 

trhu. [1, s. 19] 

Je jednoznačné, že plánování bude jiné jak ve velké, tak v malé firmě. Pro menší firmy 

platí, že by měly také vykonávat všechny aktivity, ale v upraveném obsahu a rozsahu.  

1.1  Situační analýza 

Situační analýza je proces, který pomáhá při: 

 přezkoušení ekonomického a obchodního klimatu, 

 posouzení pozice, na které se podnik nachází z hlediska svého strategického trhu 

a klíčových oblastí prodeje, 

 dívání se na silné a slabé stránky podniku, 

 porovnávání podniku s jeho konkurenty, 

 identifikaci příležitostí a hrozeb. 

K situační analýze je potřeba nepřeberné množství informací nejen z interního 

hlediska, tak i z externího, z čehož plyne, že podnik musí vědět, co se děje v jeho okolí, jaké 

faktory na něj mají vliv, jaký je jejich budoucí vývoj a další informace, aby mohl správně 

naplánovat své vlastní aktivity. Sběr informací dokládá konstatování „štěstí přeje 

připraveným“. 

Konkurenceschopnost podniku zvyšuje v pravý okamžik přesná a komplexní 

informace. Firma by měla mít v reálném čase k dispozici informace o vývoji vně i uvnitř 

organizace, musí být schopna tyto informace správně a efektivně zpracovat. 

Podle Blažkové situační analýza, někdy též nazývána jako komplexní analýza, značí 

systematické zkoumání a šetření vnitřního i vnějšího okolí podniku z hledisek minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti. [1, s. 43] 

O tzv. externí analýze mluvíme při šetření podmínek a faktorů prostředí obklopujících 

podnik. Rozlišujeme u této analýzy analýzu makroprostředí (šetření podmínek, které podnik 

neovlivní, ale které na něj působí) a mikroprostředí (šetření blízkého prostředí, které podnik 

obklopuje). Zároveň s externí analýzou se provádí také zkoumání vnitřní situace podniku 

tzv. interní analýza. V rámci této analýzy podnik zkoumá ty faktory, které na něj mají 
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bezprostřední vliv a jež může ovlivnit. Může se např. jednat o organizační strukturu, zdroje 

firmy, technologické postupy, silné a slabé stránky firmy atd. 

1.1.1  Externí situační analýza 

K vyjádření situační analýzy je potřebné provést mnoho dílčích externích a interních 

analýz. Z externích analýz se jedná o analýzu prostředí, trhu, odvětví, konkurence, 

dodavatelů, zákazníků, výrobku (služby), konkurenční výhody, o segmentaci trhu a výběr 

cílových trhů. 

Analýza marketingového prostředí 

Foret uvádí, že první zmiňovaná analýza a to analýza marketingového prostředí je 

analýza toho, jak konkrétně vypadá aktuální situace na trhu, na nějž se firma zaměřuje. 

[5, s. 45] 

„Je důležitá kvůli poznání externího okolí podniku, také pro identifikaci změn a trendů 

a ke stanovení toho, jak bude podnik na vlivy těchto změn a trendů reagovat. V rámci této 

analýzy se mluví o tzv. PEST analýze. Jedná se o analýzu politických, ekonomických, 

sociálních a technologických faktorů prostředí, jež mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy.“ 

[1, s. 53] 

Analýza trhu 

U analýzy trhu musí firma definovat trh, na němž podniká. Jako trh se označuje 

celková hodnota nebo objem zboží či služeb, jenž uspokojuje stejné potřeby zákazníka. Je 

třeba uvažovat o dalších typech trhů podle úrovně vyspělosti a to o současných, skrytých 

a vznikajících trzích a nejenom o trhu současném. Tato analýza by nám měla podat informace 

např. o velikosti trhu, o jeho vymezení, míře růstu, atraktivitě a ziskovosti trhu. 

Segmentace 

„Segmentace trhu je proces, kterým si podnik rozděluje trh jako celek na menší části 

(skupiny zákazníků – cílových spotřebitelů)“ [6, s. 180], protože trh je velmi široký pojem. 

„Lidé, stejně jako jejich potřeby a zájmy, jsou navzájem odlišní. Nenajdeme na světě 

ani dva stejné jedince. Neexistují dva stejné podniky, neexistují dvě stejná města. Tato 

různorodost je vážnou překážkou pochopitelné ekonomické snaze vyrábět v co nejpočetnějších 

objemech stejný produkt. Určité východisko z této pro ekonomický přístup nepříjemné situace 

je možnost celý trh segmentovat, tj. rozdělit jej na menší, do jisté míry přece jen stejnorodější 

(homogennější) části, které se vyznačují podobnými nároky, požadavky a potřebami. Uvnitř 

segmentu jsou tedy zákazníci s relativně stejnými charakteristikami, požadavky 
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a preferencemi. Naopak, oproti jiným segmentům, se právě v těchto ohledech ve značné míře 

odlišují.“ [5, s. 89] 

Při procesu segmentace trhu a jeho následné uspokojení nabídkou jde tedy o analýzu 

celkového trhu a o následný výběr těch částí, které podnik může a chce obsloužit lépe než 

konkurence. Jednotlivé segmenty musí mít vlastnosti měřitelnosti, dostupnosti, podstatnosti 

a akceschopnosti. 

Analýza odvětví 

„V analýze odvětví je odvětví definováno jako skupina firem zásobujících určitý trh. 

Při určování trhu musí firma také zvážit hranice odvětví, které jsou dány na straně poptávky 

možností substituce výrobků i služeb za jiné a na straně nabídky jednoduchostí, s níž může 

firma přemístit výrobky a služby na nové tržní segmenty.“ [1, s. 57] 

Analýza odvětví a analýza konkurentů je spojována s Michaelem Porterem a jeho 

modelem pěti sil, který je zobrazen na obr. 2. 

Odborná literatura uvádí, že model přestavuje takové základní faktory, jež mají vliv na 

ziskovost odvětví a působí na firmy. [1, s. 58] Aby mohl podnik provést tuto analýzu, musí si 

položit mnoho otázek, aby vytvořil obsáhlou představu o hlavních příležitostech a hrozbách 

v odvětví.  Může se například jednat o otázky typu: jaká je velikost a hodnota odvětví, zda je 

odvětví rostoucí nebo klesající, jakou má míru růstu nebo poklesu a podobně. 

 

Obrázek 2 Model pěti sil podle Michaela Portera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 57] 
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Analýza konkurence a konkurenční výhody 

Důležitou částí plánovacího procesu je analýza konkurence. Firmy musí identifikovat 

všechny konkurenty, ať už se jedná o přímé, nepřímé a potenciální. Tato analýza slouží 

k mnoha účelům, a to, že například slouží firmě k určení takových strategií, aby firma dosáhla 

konkurenční výhody v budoucnu, k pochopení konkurenčních nevýhod a výhod oproti 

konkurentům, ke zvýšení povědomí o hrozbách a příležitostech a další. Analýza konkurentů 

musí podniku odpovědět na mnoho otázek v ohledu konkurence, např.: jak je konkurence 

intenzivní, kdo jsou konkurenti firmy, jaké jsou jejich tržní podíly, jaké hrozby pro firmu 

konkurenti představují. 

„Při stanovení konkurenční strategie by podnik měl poznat a vyhodnotit všechny vlivy, 

které na podnikání v daném prostředí a v oblasti působí. Hlavně by se měl zaměřit na to: 

 jaká situace je v podniku, 

 jaká je situace v okolí podniku, 

 co musí podnik pro naplnění své vize udělat.“ [6, s. 159] 

„Aby mohl podnik realizovat nějakou konkurenční výhodu, je třeba, aby dokázal 

vytvořit nějakou určitou a zejména optimální konkurenční strategií, která k dosažení a také 

k udržení konkurenční výhody povede. Tato strategie musí vznikat v závislosti na vnitřních 

zdrojích podniku i na vnějších podmínkách, které na podnik působí. Základem pro volbu 

konkurenční strategie je obvykle nutnost zjištění odpovědí na dvě základní důležité otázky: 

 Jaká je přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti a jaké jsou faktory, které 

ji určují? 

 Jací jsou rozhodující činitelé určující vzájemné konkurenční postavení mezi 

konkurenty v rámci daného odvětví?“ [6, s. 163]  

S analýzou konkurentů také souvisí analýza konkurenční výhody, v rámci této analýzy 

je třeba nalézt dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Tato analýza se provádí 

z důvodu, protože jediným způsobem, jak se udržet na trhu, je odlišit se od konkurence. 

Množství firem, jež nabízejí podobné výrobky nebo služby té samé skupině zákazníků, je 

mnoho. Je potřebné nalézt to, co by firmu odlišovalo od jejích konkurentů. 
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Analýza dodavatelů 

Nestačí poznat jenom konkurenty firmy, ale je třeba ještě poznat dodavatele. Podle 

Blažkové dodavatelem je na mysli ta firma, která dodává službu, výrobek nebo obojí. 

[1, s. 66] Tato analýza dává podniku odpovědi na otázky kolik má firma dodavatelů, kdo jsou 

dodavatelé podniku, jaké mají ceny, jak dlouho trvá uzavřít zakázku. 

Analýza zákazníků 

Blažková uvádí, že další nedílnou analýzou je analýza zákazníků, protože by firma 

měla nabízet výrobky a služby dodávající přidanou hodnotu žádanou jejími zákazníky. Je 

třeba rozumět tomu, kdo jsou zákazníci firmy a co požadují. [1, s. 67] 

„Správná identifikace zákazníka a pochopení jeho přání, tužeb a hodnot, které od nás 

(od podniku) a od produktu očekává a za které je ochoten zaplatit, jsou základem jakéhokoliv 

marketingového přístupu a výchozím krokem při zpracovávání libovolného marketingového 

případu. 

V zásadě rozlišujeme dva typy uživatelů našich produktů: 

 zákazníky, kteří kupují nebo platí za výrobky a služby, které poskytujeme, ale nemusí je 

nutně sami používat, 

 spotřebitele, kteří používají výrobky a služby, nemusí je ale nutně nakupovat.“ 

[3, s. 25] 

Analýza produktu 

Odborná literatura uvádí, že s analýzou zákazníků také souvisí analýza produktu, kde 

je potřeba si ujasnit, co je výrobkem firmy, který se snaží prodat a co jej činí lepším než, 

cokoli jiného na trhu. [1, s. 80] Výrobek firmy by měl být něčím specifický, odlišný od 

ostatních výrobků konkurentů a měl by konkretizovat požadavky, očekávání, potřeby a přání 

zákazníků a svými vlastnostmi odpovídat požadovanému užitku a účelu využití. 

Analýza by měla objasnit zejména, co je výrobkem podniku, v kolika výrobkových 

řadách se vyrábí, na jaké skupiny zákazníků se zaměřují výrobky, zda výrobek může 

uspokojovat i jiné potřeby, než pro které byl vyroben a zda je možné ho ještě vylepšit. 

1.1.2  Interní situační analýza 

Do analýzy interních faktorů se řadí další dílčí analýzy. Tyto analýzy spočívají ve 

stejném postupu jako předchozí a patří mezi ně tyto analýzy: analýza firmy, analýza 

marketingu, analýza komunikace, analýza organizační struktury firmy, analýza použité 

technologie a informačního systému a analýza finanční situace. 



16 
 

Tyto analýzy objasňují, jaké je postavení naší firmy na trhu, jaký má tržní podíl, zisk 

a obrat, jaké jsou její silné a slabé stránky, jak zákazníci vnímají firmu a její výrobky, značky, 

k čemu lze využít internet pro její činnost a jaké mohou zde získat informace. Dále také jaké 

složky komunikačního mixu jsou pro podnik nejefektivnější, jak byly efektivní akce na 

podporu prodeje, zda je organizační struktura efektivní a co lze zlepšit, kolik zaměstnanců je 

v kterém oddělení, jaké je jejich vzdělání a věková struktura. V neposlední řadě také říkají, 

jaký je stav výrobních zařízení, zda firma využívá zařízení dostatečně a efektivně, jaká je 

nákladová struktura jednotlivých činností, jakou výši mají fixní a variabilní náklady a jaký 

je bod zvratu, jak vypadá srovnání nákladů v čase a s náklady konkurence. 

1.2  Marketingové cíle 

Odborná literatura uvádí, že jestliže se firma chce někam dostat, musí mít své poslání, 

svoji vizi jasnou ihned od počátku vzniku firmy. Poslání by mělo odpovídat na otázky typu: 

Kdo jsou, O co usilují, Jak chtějí být vnímání a proč tu vlastně jsou. [1, s. 25] 

Blažková uvádí, že když firma ví, proč existuje a čeho chce dosáhnout, tedy jestliže 

má jasnou svou orientaci, je třeba svoje představy rozpracovat do jednotlivých akcí = cílů. 

[1, s. 33] Podnikový cíl znamená informaci o stavu, jehož má být dosaženo v daném časovém 

období. Většina firem většinou sleduje více cílů, avšak jeden z nich je vždy hlavní. Z těchto 

podnikových cílů vycházejí marketingové cíle a další cíle, např. cíle jednotlivých 

výrobkových skupin. 

Při stanovování cíle by firma měla brát v úvahu tři nejdůležitější věci, že to musí být 

pro firmu něco užitečného, musí mít jeden vytčený cíl a tento cíl musí být zcela jasný 

a snadno pochopitelný.  

Z komplexní (situační) analýzy firmě vycházejí marketingové cíle. Marketingové cíle 

vyjadřují rovnováhu mezi výrobky a jejich trhy, tedy poznání toho, jaké výrobky a na jakých 

trzích chce firma prodávat. Prostředky k dosažení cílů jsou marketingovými strategiemi. 

Každý marketingový cíl musí být kvantifikovatelný a definovatelný, aby mohl 

představovat dosažitelný cíl, k němuž firma směřuje. Všechny cíle by měly být definovány 

tak, aby při realizaci marketingového plánu mohla firma porovnávat současný výkon s cílem.  
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Každý podnik musí stanovit cíle zcela přesně a konkrétně. Podle Blažkové jak 

marketingové, tak podnikové cíle, musejí být tzv. SMART. Toto slovo je složeno 

z počátečních písmen anglických slov a určují následující kritéria: 

 Specific = konkrétní, jednoznačný 

 Measurable = měřitelný 

 Achievable = realizovatelný, dosažitelný 

 Relevant = důležitý, významný 

 Time bound = časově ohraničený [1, s. 34] 

Vlastní tvorba cílů vychází z několika kroků: 

 jaký je cílový trh a účastníci trhu, 

 jaký je obsah cílů (čeho má být dosaženo), 

 jaký bude cílový efekt (kolik můžeme získat př. zisk, obrat), 

 kdy toho bude dosaženo. 

1.3  Marketingová strategie 

Poté, co firma má stanovené cíle, které říkají, kam se chce firma dostat, je ještě 

potřeba stanovit, jak těchto cílů dosáhnout neboli nadefinovat základní podnikové 

strategie, které pomohou firmě k dosažení předem vytyčených cílů. 

„Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova stratégia a původně 

znamenalo umění vést válku a řešit válečné operace tak, aby bylo dosaženo vítězství.“ 

[5, s. 27] 

„Strategií se rozumí určité schéma postupu, které naznačuje, jak za daných 

podmínek dosáhnout vytyčených cílů. Je to přehled kroků a činností, které jsou přijímány 

„s vědomím“ částečné neznalosti všech budoucích podmínek, okolností a souvislostí, kdy 

nejsou poznány všechny přípustné alternativy a nelze přesně označit jednotlivé výhody 

a nevýhody pro potřeby budoucího rozhodování. Cílem je dospět k náležité koordinaci 

veškerých aktivit všech složek podniku a vytvořit jednotný celek jeho dalších perspektiv. 

Strategie podniku by měla být definována v krátkodobém až střednědobém výhledu, ne 

více než na 5 let dopředu.“ [3, s. 82] 

„V současné době se pod pojmem strategie rozumí umění řídit činnost podniku, 

resp. určitého kolektivu lidí takovým způsobem, který zajistí splnění hlavních vytyčených 

cílů.“ [5, s. 27]  
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Stanovení podnikové strategie je důležitou fází, při níž závisí na kvalitě analýz 

a prognóz a na schopnosti správně se rozhodovat mezi možnými alternativami. Vzájemné 

propojení zobrazuje obrázek 3.  

 

Obrázek 3 Souvislost mezi strategickým rozhodováním a strategickou analýzou 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 35] 

 

Jakmile si z možných variant strategií, které firma může uskutečnit, vybere tu, kterou 

chce realizovat, musí ji také implementovat, což patří mezi nejtěžší úkoly. Blažková uvádí, že 

jestliže podnik dokáže zkombinovat své zdroje s činnostmi tak, že to umožní účinné plnění 

vytyčených cílů, poté vzniká kvalitní strategie. [1, s. 36] K rozhodování o směrech rozvoje je 

potřebné, aby podnik disponoval maximem potřebných zdrojů, mezi které řadíme finanční 

zdroje, lidské zdroje, fyzické a nehmotné zdroje. 

Každý podnik je svým způsobem jedinečný ve svém poslání, cíli a vizi, z čehož plyne, 

že každý podnik si stanoví takovou strategii, aby vyhovovala jeho činnosti. Díky této 

různorodosti je značné množství marketingových strategií, ale malé firmy nejčastěji využívají 

strategie podle marketingového mixu. V rámci této strategie jsou definovány strategie 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační. Existují i další členění strategií, která jsou 

uvedena v příloze 1. 

1.3.1  Výrobková strategie 

Každá výrobková strategie je jiná v různých fázích životního cyklu výrobku, protože 

v každé etapě jsou různé příležitosti a problémy. Součástí výrobkové strategie jsou rozhodnutí 

o designu výrobku, kvalitě výrobku, vlastnostech výrobku, značce a dalších aspektech 

(záruce, servisu atd.). 

Životní cyklus výrobku má následující fáze, které jsou zobrazeny na obrázku 4. 
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Obrázek 4 Životní cyklus výrobku 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 110] 

 

Před fází zavádění je fáze vývoje, která spočívá v myšlence o výrobku a velkém 

investování do jeho vývoje. Další fáze uvádí výrobek na trh a je spojena s vysokými 

propagačními náklady, protože je potřeba upozornit na výrobek. Třetí fází životního cyklu 

výrobku je růst, to znamená, že výrobek či služba získávají pozici na trhu a je dobré přemýšlet 

o snižování nákladů na dostávání nového výrobku na trh. Před tím, než se výrobek dostane do 

poslední fáze, fáze úpadku, tak je ve fázi zralosti, což znamená, že v tuto chvíli je trh nasycen 

výrobkem. Je třeba přemýšlet o inovaci výrobku. V poslední fázi, fázi úpadku, dochází 

k postupnému stažení výrobku z trhu a jeho náhrada novým výrobkem. Dochází k poklesu 

prodeje, přesunu zákaznických zájmů a zvýšení domácí nebo zahraniční konkurence. 

[1, s. 111] 

Strategie ve výrobkové strategii spočívají ve změně výrobkového portfolia 

a marketingového mixu, ve vyřazení, přidání nebo úpravě výrobku a ve změně konstrukce, 

jakosti nebo výkonu. 

1.3.2  Cenová strategie 

K nejvíce podceňovanějším částem marketingového mixu patří cenová strategie. Tato 

strategie spolu s distribuční je důležitou pro odbyt výrobku. „Stanovení cen souvisí i se 

segmentací a znalostí zákazníkových přání, očekávání a potřeb. Zákazník musí být 

s účtovanou cenou spokojen a tato cena by zároveň měla přinášet firmě zisk. 

Stanovení ceny výrobků a cenových strategií pro různé tržní segmenty je jedním 

z rozhodujících prvků tvorby úspěšného marketingového plánu. Přímo ovlivní příjmy podniku 

a dosažení ziskového cíle. Aby mohl marketingový pracovník vhodně stanovit cenové hladiny, 

musí vzít v úvahu nejenom vlastní náklady podniku (fixní a variabilní), ale musí znát i postoje 

a očekávání zákazníků, konkurenční ceny možné reakce konkurence na firemní cenovou 

politiku.“ [3, s. 45] 
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Cena nového výrobku se stanovuje podle následujícího postupu:  

1) provedení komplexní analýzy, 

2) rozhodnutí o marketingovém mixu, 

3) určení poptávky, 

4) zjištění nákladů, 

5) rozbor cen, výrobního programu a chování konkurence, 

6) výběr metody stanovení ceny, 

7) rozhodnutí o výši ceny. 

„Mezi faktory, které mají největší vliv při cenových rozhodováních: 

 Cenové strategie jsou v souladu s ostatními prvky marketingového mixu. Když např. 

sdělujeme zákazníkům, že nabízíme nejnižší cenu, musíme mít takovou cenovou 

strategii, která tomuto prohlášení odpovídá. Když nabízíme nejlepší kvalitu, cenová 

strategie musí opět odrážet tento fakt. 

 Cena je stanovena na základě analýzy bodu zvratu. Analýza nám pomůže zjistit, která 

cena je nejziskovější, ne nutně to, která cena povede k největším prodejům.“ [1, s. 115] 

 

Obrázek 5 Graf bodu zvratu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 116] 
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Blažková uvádí, že při analýze bodu zvratu firma zkoumá rovnováhu mezi náklady 

a výnosy, neboli tato analýza určuje takový bod, v němž se vyrovnávají celkové výnosy 

s celkovými náklady podniku. [1, s. 115] 

Podle Blažkové jde o vztah: Fixní náklady + Variabilní náklady = Cena * Množství. 

Jestliže firma překročí tento bod, tak je zaručen zisk, ale naopak, pokud firma nedosáhne 

tohoto bodu, má ztrátu. Analýza také slouží ke stanovení optimální ceny výrobků. [1, s. 115] 

Na obrázku 5 je znázorněn graf bodu zvratu. Jestliže si firma vybere využití tohoto 

modelu, musí si uvědomit určitá omezení. Předpokládá se, že jsou fixní náklady i variabilní 

náklady na jednotku konstantní a nejsou předem jasné, jaké budou skutečné prodeje při dané 

ceně. 

Na cenové rozhodování má vliv ještě řada dalších faktorů, která jsou uvedena 

v příloze 2. 

Mezi nástroje této strategie můžeme zařadit změnu ceny, dodacích podmínek pro 

jednotlivé skupiny produktů v jednotlivých tržních segmentech, politiku průniků a diskontní 

politiku. 

1.3.3  Distribuční strategie 

Třetí strategií ze strategií marketingového mixu je distribuční strategie. Odborná 

literatura uvádí, že distribuce se snaží o umožnění bezproblémového užití nebo spotřeby 

výrobku jeho vhodným umístěním a doručením na trh. [1, s. 122] Lze tedy říci, že se jedná 

o nalezení nejvhodnější distribuční cesty výrobku ke spotřebitelům. „Zprostředkování 

snadné, pohodlné a efektivní dostupnosti znamená mít správný produkt ve správný čas na 

správném místě, za správnou cenu a za přispění přiměřené komunikace.“ [3, s. 49]  

Podle Blažkové k cílům distribuce patří minimalizace distribučních nákladů, určení 

vhodné distribuce pro každý cílový trh v souladu s tržním prostředím, určení vhodné 

distribuce podle typu výrobku, v neposlední řadě určení vhodné distribuce podle přání 

zákazníků. Mezi distribuční náklady řadíme náklady na dopravu, skladování, na přepravní 

a skladovací obaly, na komunikaci v rámci distribučního řetězce a na administrativu. 

[1, s. 122] 

„Při výběru distribuční strategie je následující postup: 

1) definovat výrobek a jeho základní charakteristiky, 

2) zhodnotit tržní prostředí, provést segmentaci a zhodnotit požadované distribuční cesty 

v rámci každého segmentu, 

3) vytvořit/vybrat alternativní distribuční strategie, 
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4) zhodnotit firemní zdroje a stupeň zapojení firmy do distribuce, 

5) výběr vhodné strategie a počtu distribučních cest, 

6) vytvoření implementačního plánu, 

7) pravidelné přezkoumání zvolené distribuční strategie“. [1, s. 123] 

„Podniky mohou dosáhnout konkurenční výhody právě využitím distribučních kanálů 

(cest), jejichž rozsah pokrytí, odborná úroveň a výkonnost jsou vyšší než tytéž parametry 

distribučních kanálů, které zvolila konkurence.“ [3, s. 49]  

Firmy rozlišují dva typy distribučních cest. Jedná se o distribuční cesty přímé 

a nepřímé. U distribuční cesty přímé jde výrobek přímo od výrobce ke konečnému 

spotřebiteli, tzn., nejsou zde žádné mezičlánky jako u nepřímé distribuční cesty. Distribuční 

cesty nepřímé mohou být i několikaúrovňové, jedná se o: 

 bezúrovňové (výrobce  zákazník), 

 jednoúrovňové (výrobce  maloobchod  zákazník), 

 dvouúrovňové (výrobce  velkoobchod  maloobchod  zákazník), 

 tříúrovňové (výrobce  velkoobchod  zprostředkovatel  maloobchod  

zákazník). 

Ke strategiím této strategie firmy řadí změnu distribučních cest a zlepšení služeb. 

1.3.4  Komunikační strategie 

Poslední strategií v marketingovém mixu je komunikační strategie. Podle Blažkové 

tato strategie se využívá k úspěšnému prodeji výrobků a k dobré informovanosti zákazníků. 

[1, s. 127] Jestliže je špatná komunikace, pak nelze dostat informace o existenci firmy či 

výrobku nebo služeb k zákazníkům anebo k dalším firmám. Odborná literatura uvádí, že je 

důležité v marketingové komunikaci vždy jasně stanovit komunikační cíl, jehož chce firma 

dosáhnout. [1, s. 127] 

Příjemce komunikace musíme nejprve identifikovat a potom vhodně zvolenými 

komunikačními prostředky oslovit. Identifikaci lze udělat pomocí marketingového mixu 

hodnot pro zákazníka tzv. 4C, mezi které patří užitná hodnota pro zákazníka, náklady 

zákazníka, pohodlí zákazníka a komunikace se zákazníkem. 

V případě komunikace se jedná o tzv. „pull“ a „push“ strategie. Princip těchto strategií 

je zobrazen na obrázku 6. 
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Odborná literatura uvádí, že v push strategii jde o vytvoření poptávky po výrobku. 

[1, s. 130] Jde o tzv. tlačení výrobku výrobcem na trh, neboli výrobce propaguje svůj výrobek 

u velkoobchodu a ten následně u maloobchodu a ten u zákazníka. Nejvyužívanější nástrojem 

této strategie je reklama. 

Podle Blažkové v pull strategii jde o vybudování poptávky ze strany zákazníka. 

[1, s. 130] Strategie vyžaduje vysoké výdaje na reklamu a propagaci. Tato strategie spočívá 

v tom, že si zákazníci „vytahují“ výrobky z podniku svojí objednávkou podle svých potřeb. 

Jestliže je tato strategie úspěšná, tak zákazník žádá výrobek po maloobchodu, ten po 

velkoobchodu a velkoobchod po výrobci. 

 

Obrázek 6 Push a pull strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 130] 

 

Ke komunikační strategii patří i podpora prodeje a to strategie formou změny 

organizace prodeje, změny propagace nebo podpory prodeje, změny strategie vztahů 

s veřejností a zvýšení nebo snížení rozsahu předvádění. 

1.3.5  Nástroje pomáhající při výběru marketingové strategie 

Mezi hlavní nástroje, které nám pomáhají při výběru vhodné marketingové strategie, 

patří analýza portfolia, SWOT analýza a Positioning. 

Analýza portfolia 

Podle Blažkové je potřeba, aby firma určila oblasti svého podnikání, a vyhodnotila 

všechny aktivity, které přispívají k rozvoji nebo zaostávání podniku. [1, s. 141] „Analýza 

portfolia umožňuje posoudit a názorně popsat situaci jednotlivých strategických 

podnikatelských jednotek (produktů, provozoven) na určitých trzích a naznačit jejich 

perspektivnost.“ [5, s. 59]  
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„Role analýzy portfolia: 

 Slouží k posouzení tržního postavení a ziskovosti výrobku nebo skupiny výrobků mezi 

ostatními výrobky nebo skupinami výrobků v rámci podniku. 

 Slouží topmanagementu jako podklad při stanovení optimální struktury podnikového 

portfolia, při rozhodování o finančních prostředcích, při stanovení strategií 

přispívajících nejúčinněji k dosažení podnikových cílů ve sledovaném časovém období. 

 Napomáhá rozhodnutí, které výrobky podpořit v růstu a které stáhnout z trhu.“ 

[1, s. 142] 

Mezi modely analýzy portfolia patří BCG model (model je založen na zkoumání dvou 

faktorů) a GE model (zkoumá více faktorů). 

BCG matice 

Odborná literatura uvádí, že název BCG analýzy je odvozen od jejího tvůrce 

a uživatele – americké Bostonské konzultační skupiny (Boston Consulting Group). [1, s. 143] 

BCG analýza pracuje s tzv. bostonskou maticí, která byla vytvořena, aby napomáhala firmám 

analyzovat jejich obchodní jednotky anebo výrobkové řady. Představuje podíl výrobků na 

trhu a jejich potenciál. Vertikální osa matice znázorňuje očekávaný přírůstek tržeb 

u jednotlivých produktů v procentech a na horizontální osu je nanášen relativní tržní podíl 

v násobcích, což znamená poměr tržeb firmy k tržbám jednoho nebo několik největších 

konkurentů v odvětví. Obrázek 7 znázorňuje BCG matici.  

 

Obrázek 7 Matice BCG 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 143] a [4, s. 45] 
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protože se dobře prodávají. Do dojných krav patří ty výrobky, které si udržují dobré tržní 

postavení na mírně rostoucích nebo stagnujících trzích. Vyznačují se stálým prodejem, 

vysokým obratem a přiměřeným ziskem. Hladovými psy jsou výrobky s nízkým podílem na 

pomalu rostoucím trhu, nejsou pro firmy perspektivní, ani neznamenají příslib hotových 

peněz. U těchto výrobků je třeba přemýšlet, zda zastavit jejich výrobu nebo investovat do 

jejich přerodu na inovovaný, ziskovější výrobek.  

Po zakomponování výrobků od jednotlivých oblastí matice lze pro každý výrobek 

vybrat jednu ze strategií. Jedná se o strategie: budovat tržní podíl, udržovat, sklízet anebo 

zbavovat se. Jde o strategie, které určují, jak se chovat a postupovat na základě výsledků 

analýzy. 

GE matice 

Firmou General Electric byla sestavena GE matice. GE matice zkoumá dvě hlavní 

oblasti – konkurenční postavení (horizontální osa) a přitažlivost trhu (vertikální osa). Každé 

komponentě je přiřazena určitá váha (významnost) v intervalu od 0 do 1 a poté je hodnocena 

například pomocí pětistupňové škály od 1 do 5. Jednotlivé strategie jsou uvedeny v příloze 3. 

Na obrázku 8 je znázorněna GE matice. 

 

Obrázek 8 Model GE matice 
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„Matice je rozdělena do devíti polí, která vytvářejí tři zóny: 

a) Vlevo nahoře – strategicky výhodné postavení výrobku či služby, do nichž by 

společnost měla investovat a podporovat jejich růst. Vyjadřují výrazné příležitosti pro 

podnik. Někdy označení „zelená zóna“. 

b) Diagonála – středně výhodné strategické postavení výrobku či služby. Je třeba zvážit, 

do čeho investovat. Někdy označení „žlutá zóna“. 

c) Vpravo dole – neatraktivní postavení výrobku a služby. Firma se musí zamyslet nad 

tím, jak je sklízet nebo jak se jich zbavit, je t o tzv. „červená zóna“.“ [1, s. 149] 

SWOT analýza 

„Název této analýzy je odvozen od počátečních písmen anglických názvů, a sice: 

 S = strengths – silné stránky 

 W = weaknesses – slabé stránky 

 O = opportunities – příležitosti 

 T = threats – hrozby“ [1, s. 155]  

V některých literaturách se také může objevit pod názvem TOWS, což je jen opačné 

čtení počátečních písmen. Jak už ze zmiňovaných anglických názvů vyplývá, jedná 

se o identifikování interních faktorů, tedy silné a slabé stránky firmy a externích faktorů jejích 

příležitostí a hrozeb spojené s určitým projektem, typem podnikání nebo podnikatelským 

záměrem. Pomocí tohoto je možné komplexně vyhodnocovat fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. 

Lze rozeznávat různé přístupy pro realizaci podnikatelských záměrů, které zároveň 

naznačují čtyři základní přístupy rozboru podnikatelské situace a způsoby řešení 

podnikatelského záměru. 

Jsou to tyto přístupy: 

 SO (přístup „maxi – maxi“) – jde o nejúspěšnější strategie, jedná se o využití síly 

organizace pro zužitkování příležitosti, 

 ST (přístup „maxi – mini“) – jde o použití vnitřní síly k překonání hrozeb nebo jejich 

obejití, 

 WO (přístup „mini – maxi“) – zde se jedná o překonání slabosti vyžitím rozvoje, 

 WT (přístup „mini – mini“) – v tomto přístupu jde o strategie problémů, likvidování 

organizace, firma by měla hledat partnera, který by ji pomohl. 
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Na obrázku 9 je znázorněna struktura SWOT matice.  

 

Obrázek 9 SWOT matice 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [6, s. 214] 

 

Positioning 

Jde o proces, kterým se vytváří obraz produktu, značky nebo organizace v mysli 

cílových tržních segmentů. Podle Blažkové ve své podstatě jde tedy o zapsání určitého 

výrobku v myslích veřejnosti ve vztahu k umístění konkurenčních výrobků. [1, s. 162] 

Při jeho stanovování je třeba zohlednit objektivní charakteristiku výrobku, očekávání 

spotřebitele, postavení konkurence na trhu. 
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v kolektivním vnímání cílového trhu a depositioning spočívá ve změně vnímání identity 
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protože by firma byla ztrátová, proto je potřeba, aby si firma vynaložené náklady důkladně 

propočítala a vyčíslila s očekávanými výnosy tak, aby se mohla rozhodnout, zda daný plán 

uskuteční nebo ne. K tomuto vyčíslení firmám pomáhá účet zisků a ztrát. [4, s. 66] 
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1.5  Systém měření a kontroly 

Systém měření a kontroly je důležitou složkou, protože každý podnik by si měl hlídat, 

zda dosahuje svých vytyčených cílů nebo ne. Každý podnik by si měl nastavit systém měření 

a kontroly neboli intervaly, v nichž bude firma kontroly provádět a to tak aby mu vyhovoval 

podle jejich požadavků.  

Na obrázku 10 je znázorněna kontrola jako kontinuální proces. 

 

Obrázek 10 Proces kontroly v marketingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, s. 215] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MARKETINGU 

U VYBRANÉ OSVČ 

V této kapitole práce budou využity metody k analýze současného stavu marketingu 

u vybrané OSVČ, které byly představeny v první části. Cílem této části je podrobná analýza 

sledované OSVČ, která poskytne podklady pro návrh optimalizačních řešení. 

Než se začne s analýzou vybrané OSVČ, je dobré si objasnit, co se skrývá pod 

označením OSVČ. Zkratka OSVČ značí osobu samostatně výdělečně činnou, už podle názvu 

je velmi patrné, o co se jedná. Osoba samostatně výdělečně činná je každá osoba, která má 

příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Mezi typické OSVČ můžeme 

zařadit například živnostníky, soukromé zemědělce, soudní znalce a podobně. 

2.1  Celkové shrnutí OSVČ 

Tato část druhé kapitoly je věnována představení vybrané OSVČ, jejího produktu, 

zákazníků, konkurence. 

2.1.1  Představení OSVČ 

Vybraná OSVČ byla poprvé založena roku 1992 na základě živnostenského listu, kde 

je označen předmět podnikání jako truhlářství, na adrese Ždírec 37, Havlíčkův Brod. Hlavním 

důvodem proč si pan Neubauer svoji živnost založil, bylo jeho zaměstnání, aby mohl 

uskutečňovat služební cesty pro svého zaměstnavatele. Ale v roce 1999 požádal pan Neubauer 

o přerušení svojí činnosti z důvodu nepotřeby, protože už nevykonával další služební cesty, 

k nimž by potřeboval svoji živnost a jinou další potřebu neměl, aby dále setrvával jako 

OSVČ. Bylo mu vyhověno roku 2000, od kterého mělo přerušení platnost. 

Následně roku 2007 začal Josef Neubauer provozovat truhlářskou činnost, přesněji 

výrobu atypického nábytku z laminátových desek, jako osoba samostatně výdělečně činná, 

která trvá až dodnes. V nynější době vykonává svoji činnost na adrese Ždírec 48, Havlíčkův 

Brod, to znamená, že svou výrobou se snaží pokrýt poptávku v okrese Havlíčkův Brod v kraji 

Vysočina. Vybraná OSVČ  pracuje samostatně, bez pomoci dalších pracovníků, což ji 

usnadňuje rozhodování, plánování a další činnosti spojené s podnikáním. Její identifikační 

číslo je 444 555 34 a telefonní číslo, na němž pana Neubauera můžou zákazníci sehnat je 

607 849 563. 
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Jedním z hlavních účelů, pro který si pan Neubauer svoji činnost založil, je výroba 

atypického laminátového nábytku a tím uspokojování potřeb a tužeb po kvalitním nábytku 

a zároveň pro svoji potřebu výdělku. 

2.1.2  Představení produktu 

Výrobky vyrábí ve Ždírci u Havlíčkova Brodu, ale touto činností se snaží pokrýt co 

největší oblast svého působení. Činností OSVČ jsou truhlářské služby, což znamená výrobu 

atypického nábytku z laminátových desek podle požadavků zákazníků, jejich kompletace, 

umístění a doprava až k zákazníkovi.  

Mezi přednosti svých služeb může daná OSVČ uvést rychlé, dostatečné a kvalitní 

uspokojení poptávky. Služby vybrané OSVČ jsou věnovány hlavně osobám, které potřebují 

nový nábytek, ale i těm, které chtějí opravu stávajícího nábytku. 

2.1.3  Zákazníci a konkurence 

Mezi své nynější zákazníky řadí ty, kteří mají potřebu nového nábytku, anebo opravy 

stávajícího, který je z laminátových desek a výrobou požadované věci vyřeší jejich potřeby, 

tužby a přání po nábytku. 

Vybraná OSVČ má v dnešní době relativně velkou konkurenci, ale od svých 

konkurentů se liší hlavně v tom, že svoje služby poskytuje přímo na míru a podle potřeb 

zákazníků a pokud to je v jejích silách, tak se snaží ve všem vyjít vstříc jejich požadavkům. 

2.2  Situační analýza 

Tato kapitola je věnována rozborům současného stavu podnikání. Veškeré informace, 

které zde budou použity, jsou buď přímo od OSVČ, anebo nalezeny pomocí internetových 

stránek. 

OSVČ sídlí na adrese Ždírec 37, Havlíčkův Brod, kde také poskytuje veškeré své 

služby. Díky tomu, že je na trhu už poměrně delší dobu, tak má i značný vliv na konkurenci, 

na své postavení na trhu a hlavně na zákazníky. 

2.2.1  Externí analýza 

Externí analýzy spočívá v analýze vnějšího okolí podnikání dané OSVČ. 

Analýza kraje Vysočina a havlíčkobrodského okresu 

V této analýze bude charakterizován kraj Vysočina a jeho havlíčkobrodský okres 

a makroekonomické ukazatele kraje Vysočina. 
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Podle webové stránky kraj Vysočina sousedí s kraji Jihomoravským, Pardubickým, 

Jihočeským a Středočeským, i když se tento kraj přímo nedotýká hranic s Rakouskem, tak 

sahá do jejich blízké vzdálenosti a tím přispívá do řady aktivit v příhraniční spolupráci 

s Rakouskem. [7] 

Webová stránka uvádí, že se tento kraj rozprostírá rozlohou 6 795 km
2
 na 

Českomoravské vrchovině a díky své rozloze se řadí mezi kraje nadprůměrné velikosti. [7] 

Tento kraj je atraktivní relativně nízkým znečištěním ovzduší a poměrně zdravými lesy, lze 

zde také najít vodohospodářsky významné vodní plochy a zdroje vody. V kraji je 

provozováno mnoho průmyslových odvětví. Jsou zde strojírenský, sklářský, dřevozpracující, 

nábytkářský, kovodělný, textilní a potravinářský průmysl. Nejvýznamnější postavení má 

v tomto kraji zemědělství. Podnebí tohoto kraje je výhodné pro produkci brambor, olejnin 

a pastevní chov skotu. 

Železniční i silniční síť tohoto kraje má z hlediska vnitrostátní i celoevropského velmi 

strategický význam. Podle webové stránky v oblasti silniční dopravy je zde nejdůležitější 

dálnice D1 spojující Brno a Prahu, tato dálnice slouží jak národní dopravě tak i evropské. 

Mezi další významné silnice evropské sítě patří silnice I. třídy č. 38, jež vede přes Havlíčkův 

Brod, Jihlavu a Moravské Budějovice na Znojmo a silnice č. 34 vedoucí z Jindřichova Hradce 

přes Pelhřimov na dálnici D1 k Humpolci. Rozložení železniční sítě je zde druhé nejnižší po 

Zlínském kraji. Hlavní dvoukolejnou tratí je trať vedoucí z Brna, přes Havlíčkův Brod do 

Prahy. [7] 

Kraj Vysočina je územně rozdělen do 5 okresů – na okres Havlíčkův Brod, Jihlava, 

Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. 

Havlíčkobrodský okres se nachází v severní části jmenovaného kraje, kde sousedí 

s okresy Chrudim, Žďár nad Sázavou, Jihlavou, Pelhřimovem, Kutnou Horou a z malé části 

Benešovem. Svou rozlohou se řadí na čtvrté místo v kraji a na celkovém počtu obyvatel kraje 

se podílí méně než pětinou. Po celém okrese se rozprostírá Českomoravská vrchovina 

a v severní části okresu sahají do tohoto území Železné hory. Tento okres je charakteristický 

velmi rozdrobenou sídelní strukturou.   

Podle webové stránky celkový počet obyvatel v kraji Vysočina k 1. 1. 2012 byl téměř 

512 tisíc obyvatel, z čehož plyne třetí nejnižší lidnatost v rámci krajů České republiky. Ke 

konci roku 2011 zde bylo evidováno 105,2 tisíc objektů. V České republice se tímto kraj 

Vysočina zařadil na předposlední místo před Karlovarský kraj. V roce 2011 v tomto kraji 
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činila průměrná hrubá měsíční mzda kolem 21 700 Kč. Na celorepublikový průměr touto výší 

ztrácela více jak 2 600 Kč. [8] 

Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa za roky 2010 – 2012 v kraji 

Vysočina jsou uvedena v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Míra registrované nezaměstnanosti, volná pracovní místa za roky 2010 - 2012 

  

Míra registrované 

nezaměstnanosti (v %) 
Volná pracovní místa 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Česká 

republika 
9,57 8,62 9,36 30 803 35 784 34 893 

Kraj Vysočina 10,73 9,44 10,23 916 921 664 

Okres 

Havlíčkův 

Brod 

10,23 8,94 10,06 193 186 39 

Zdroj: [9] 

 

V tabulce 2 jsou zobrazeni uchazeči o místo v letech 2010 – 2012 v kraji Vysočina. 

 

Tabulka 2 Uchazeči o místo v letech 2010 - 2012 

  

Uchazeči o zaměstnání 

2010 2011 2012 

Česká 

republika 
561 551 508 451 545 311 

Kraj Vysočina 29 410 25 605 26 963 

Okres 

Havlíčkův 

Brod 

5 135 4 302 4 548 

Zdroj: [9] 

 

Z tabulek 1 a 2 je patrné, že se počet nezaměstnaných zvýšil v roce 2012 oproti roku 

2011,  míra registrované nezaměstnanosti se také díky tomuto zvýšila v porovnání těchto 

dvou let a počet volných míst se naopak snížil. Tento trend je jak celorepublikový, tak 

i v rámci kraje Vysočina a okresu Havlíčkův Brod. Pravým rozdílem k těmto hodnotám je 

přechod mezi roky 2010 a 2011, kde právě naopak nezaměstnaných a tím míra registrované 

nezaměstnanosti klesala a počet volných míst se zvyšoval. 
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Další makroekonomické ukazatele pro kraj Vysočina za roky 2009 – 2011 jsou 

zobrazeny v tabulce 3. 

Hrubý domácí produkt (HDP) je takový ukazatel, v němž je zachycena výkonnost 

dané ekonomiky. 

Hrubá přidaná hodnota (HPH) je charakterizována jako částka všech nově 

vytvořených výrobků a služeb, která je snížena o hodnotu všech výrobků a služeb, jenž jsou 

spotřebovány formou mezispotřeby. Nezohledňují se odpisy fixních aktiv. 

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD) je takový důchod, jenž má domácnosti 

k dispozici a mohou ho použít na spotřebu nebo na úspory. 

 

Tabulka 3 Vybrané makroekonomické ukazatele kraje Vysočina 

Ukazatel 

Rok 

2009 2010 2011 

HDP (v mil. Kč) 151 840 150 329 153 750 

HPH (v mil. Kč) 136 945 135 667 138 583 

ČDDD (v mil. Kč) 93 181 93 590 92 735 

Zdroj: [10] 

 

Hrubým domácím produktem se kraj Vysočina ve všech třech letech podílel na 

celkovém HDP České republiky ve výši 4 %. Služby se na hrubé přidané hodnotě v kraji 

Vysočina v roce 2009 podílely 45,4 %, v roce 2010 47,7 % a v roce 2011 47,0 %. Kraj se 

podílel na čistém disponibilním důchodu domácností České republiky v roce 2009 4,7 %, 

a v letech 2010 a 2011 4,6 %. 

Analýza marketingového prostředí 

Z hlediska činnosti dané OSVČ není její marketingové prostředí tak rozvinuté jako 

u jiných činností. 

Pomocí PEST analýzy lze zanalyzovat politické, ekonomické, sociální a technologické 

faktory prostředí, jejichž část má vliv na výrobu OSVČ, jaké jsou jejich účinky a jaké budou 

v blízké budoucnosti pro OSVČ nejdůležitější. 

Z hlediska politicko-legislativních faktorů ovlivňuje OSVČ zejména daňová politika, 

která se každoročně velice mění. Z hlediska daní se jedná nejvíce o daň z přidané hodnoty, 

díky níž se výše konečné ceny velmi proměnlivě mění. Existuje několik důležitých vyhlášek 

a paragrafů v obchodním zákoně, ale i v ostatních zákonech pro podnikání OSVČ, které musí 
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každá OSVČ řádně dodržovat a řídit se podle nich. V paragrafu 3a obchodního zákona je také 

stanoveno tzv. neoprávněné podnikání, které je trestné. 

Z ekonomických faktorů ovlivňují vývoj výroby dané OSVČ hospodářské cykly, 

kupní síla zákazníků, inflace, nezaměstnanost, průměrná mzda a také vývoj cen energií. 

Všechny toto faktory mají za následek to, že se buď zvyšuje, nebo snižuje poptávka, to podle 

toho, v jaké fázi se jednotlivé faktory nacházejí. Jelikož se v nynější době ekonomika České 

republiky nachází v pomalém obnovování ekonomiky, je kupní síla zákazníků stále nízká, 

protože výše jejich platů se spíše dále snižuje, než aby se zvyšovala a tím se zvyšovala 

poptávka nejen po truhlářských službách. Někteří se ocitli na prahu nezaměstnanosti a nemají 

peněz nazbyt. Jediné, na co nemá tak značný vliv, kde se ekonomika nachází, jsou ceny 

energií, které mají tendence stále růst. Poptávka po nových výrobcích je snížená tím, že stát 

příliš nepodporuje mladé lidi v zakládání nových rodin, s čímž souvisí stagnace v budování si 

nových obydlí, což je způsobeno snižováním nebo úplným odebráním různých příspěvků 

nejen na bydlení, ale také při porodech dalšího českého občana. 

Ze sociálně-kulturních faktorů mají vliv na výrobu hlavně přístup OSVČ k práci, ale 

také úroveň vzdělání jejích zákazníků současných i potenciálních zákazníků, jejich důvěra, 

ocenění, postoje, výběr a životní styl. Sociálně-kulturní faktory nemají až tak značný vliv na 

činnost vybrané OSVČ, jako na rozdíl od ekonomických a technologických faktorů, protože 

sociálně-kulturní faktory nejsou tak důležité pro truhlářskou činnost. Jediným vlivem je to, že 

poptávka není až tak vysoká po nových výrobcích, ale spíše po opravách stávajícího, co každý 

vlastní. Tento vliv souvisí také s ekonomickými faktory, protože při snižování výše mzdy, se 

také snižuje kulturnost obyvatel.  

Z technologických faktorů má velký a značný vliv na výrobu rychlost zastarávání 

a celkový stav technologie, kterou vlastní daná OSVČ. Dále také změny technologie a nové 

objevy v této oblasti. I přesto, že na trhu se nachází nové, výkonnější a kvalitnější stroje, 

přístroje a nářadí, tak si je daná OSVČ nemůže dovolit z důvodu nedostatku finančních 

prostředků k obstarání si této technologie v takové velikosti, jak by si sama přála. 

Z tohoto všeho plyne, že vybraná OSVČ musí bedlivě hlídat své okolí, aby mohla 

pružně reagovat na měnící se prostředí, hlavně to, které jí je nejblíže, což je ekonomické 

a technologické prostředí, avšak by také neměla opomíjet sledování politicko-legislativního 

a sociálně-kulturního prostředí. 
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Analýza trhu 

Trh, na němž se vyskytuje OSVČ, je relativně dost rozmanitý. Jako vhodný trh pro 

danou OSVČ je trh, na němž je poptávka po nábytku a ostatních produktech vyráběných ze 

dřeva. Tento trh je velmi rozdílný, protože je na něm poptávka po mnoho různorodých 

produktech, ať už se jedná o klasický nábytek vyráběný z laminátových desek, jako jsou stoly, 

skříně a další výrobky, ale také o nábytek a různé formy schodů a dalších věcí dělaných 

z tzv. masivu. Dále se může jednat o produkty typu dřevěných altánků, dřevěného obložení, 

oken, dveří, postelí, zahradních domků a dalších. 

Postavení OSVČ na trhu vzhledem k postavení konkurence na trhu lze zjistit pomocí 

GE matice. Nejprve se ohodnotí tzv. atraktivnost trh a následně na to konkurenční postavení 

dané OSVČ a z těchto ohodnocení se zjistí, kde se nachází umístění dané OSVČ na trhu 

a v konkurenci. Ohodnocení atraktivnosti trhu lze vidět v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Ohodnocení atraktivnosti trhu 

 
Kritéria Váha Ohodnocení Součin 

1 Celkový rozsah trhu 0,20 2 0,40 

2 Roční tempo růstu trhu 0,20 3 0,60 

3 Technologická náročnost 0,30 3 0,90 

4 Energetická náročnost 0,10 2 0,20 

5 Stabilita trhu 0,20 4 0,80 

Σ x 1,00 x 2,90 

Zdroj: autor 

 

Ohodnocení konkurenčního postavení lze vidět v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Ohodnocení konkurenčního postavení 

 
Kritéria Váha Ohodnocení Součin 

1 Tržní podíl 0,20 2 0,40 

2 Růst podílu 0,30 3 0,90 

3 Kvalita výrobku 0,25 3 0,75 

4 Výrobní kapacita 0,20 3 0,60 

5 Dodávky materiálu 0,05 2 0,10 

Σ x 1,00 x 2,75 

Zdroj: autor 
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Dané váhy a ohodnocení byly převzaty z konzultace s danou OSVČ. Po jejich 

zaznamenání do tabulek a následném propočítání a zakreslení do GE matice vyšlo, že se 

OSVČ nachází v prostředním kvadrantu. To pro ni znamená, že z hlediska konkurenčního 

postavení má průměrnou konkurenční pozici a daný trh má střední atraktivitu. Takovéto 

umístění pro danou OSVČ znamená, aby si chránila svůj stávající program, investovala do 

takových akcí, které mohou přinést největší zisk a vytvářela plány na ochranu své pozice. 

Toto lze vidět na obrázku 11, kde lze vidět nejen toto samotné umístění, ale také podíl objemu 

prodeje dané OSVČ na trhu. 

 

Obrázek 11 GE matice vybrané OSVČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 

 

Segmentace trhu 

V rámci segmentace trhu, si vybraná OSVČ vybrala takovou poptávku, která se 

zaměřuje na klasický nábytek. Tato část trhu je i přesto velice široká, proto se specializuje na 

výrobu nábytku z laminátových desek. 

Jednotlivé druhy produktů budou objasněny až v analýze produktu. Výrobu 

z masivních desek nemůže provádět, protože na ni nemá speciální stroje a nářadí, které jsou 

potřebné k této výrobě.  
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Tento segment si OSVČ vybrala podle těchto hledisek kritérií: odborná kvalifikace 

k výrobě takového nábytku a dostatečné technické zázemí pro výrobu nábytku z laminátových 

desek. Tento trh je v nynější době velmi stabilní a schopný dalšího růstu a rozvoje. 

Analýza produktu 

Produktem vybrané OSVČ je výroba nábytku a související potřebné služby s tímto 

spojené. Mezi tyto výrobky patří nábytek do kuchyní, ložnic, obývacích pokojů, dětských 

pokojů na chodbu a další. Mezi doplňkové služby řadí OSVČ kompletaci nábytku až na místo 

určení a nápomocnou radu k výběru vyhovujících komponent. 

Pomocí BCG matice lze analyzovat obchodní jednotky (produkty) dané OSVČ, jejich 

podíl na celkovém zisku a jakým způsobem přispívají k podílu OSVČ na trhu. Produkt se do 

matice umisťuje ve formě kruhu, jehož velikost odráží objem prodeje, a tím i význam pro 

celkový obrat firmy. 

 

Obrázek 12 BCG matice vybrané OSVČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autor 

 

 

Na obrázku 12 je znázorněna BCG matice vybrané OSVČ a pro přehlednost byla 

zvolena jako označení produktu čísla. Ke každému číslu je přiřazen jeden kus nábytku: 

1 - kuchyňské linky, 2 - obývací stěny, 3 - nábytek do ložnic, 4 - nábytek do dětských pokojů, 

5 - šatní skříně, 6 - ostatní nábytek. 

Dále tato analýza pomohla k objasnění, po kterých produktech je vysoká poptávka 
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OSVČ. Z matice je patrné, že po kuchyňských linkách je vysoká poptávka, ale v posledních 

několika měsících dochází ke stagnaci poptávky, což může zapříčinit, že v dalších několika 

měsících může docházet k většímu úpadku poptávky a tudíž přesunutí tohoto výrobku ze 

sekce dojných krav do méně prosperující sekce, sekce hladoví psi. Poptávka po obývacích 

stěnách a také i trochu po nábytku do ložnic je přijatelná a v posledních několika měsících má 

tendenci růstu a to je velmi přínosné pro danou OSVČ z důvodu zvýšení nejen výdělku, ale 

také prosperity. Dále vidíme, že poptávka po ostatním typu nábytku a nábytku do dětských 

pokojů je velmi malá, což je zapříčiněno, jak již bylo zmíněno výše, malou podporou od státu 

k rozvoji větší porodnosti, a tím zvýšení k zájmu o nový nábytek. U poptávky v sekci 

otazníků je poptávka po šatních skříních. U této poptávky může OSVČ očekávat buď její 

zvýšení, nebo naopak snížení. U těchto výrobků je dobré, aby se OSVČ zamyslela, zda se jí 

vyplatí vyrábět či ne. 

Hrozba substitutů 

V rámci klasického nábytku, jako jsou skříně, ve své podstatě nejde o žádný jiný 

substitut, který by dokázal nahradit dřevo jako materiál, ale v rámci například stolů, 

substitutem je kov, sklo, keramika a plast. 

Analýza zákazníků 

Mezi zákazníky řadí OSVČ ty, jenž měli, mají  a budou mít potřebu, požadavek na 

výrobu nábytku. OSVČ má několik stálých zákazníků, kteří stále chtějí různé části nábytku do 

svých příbytků.  

K analýze zákazníků byl použit dotazník, u stávajících byl zaměřen hlavně na to, jak 

jsou spokojeni s činnostmi vybrané OSVČ, co by navrhovali jako zlepšení k jeho činnostem 

a podobně. U možných potenciálních zákazníků byl zaměřen na to, zda znají jmenovanou 

OSVČ, pokud ano, tak odkud a zda by využili jejích služeb. 

Z vyplněných dotazníků od stávajících zákazníků vyplynulo, že na přístupu k nim jako 

zákazníkům, by nic neměnili, protože vybraná OSVČ k nim vystupovala a vystupuje taktně 

a profesionálně. S poskytovanými službami jsou plně spokojeni a v této oblasti by nic 

neměnili. Služby jmenované OSVČ by doporučili i dále nejen svým příbuzným a známým, 

což někteří i udělali a díky tomuto se OSVČ dostává do širšího povědomí nejen zákazníků 

v okresu Havlíčkova Brodu, protože své známé mají i v jiných okresech kraje Vysočina, 

a nejen tohoto kraje. Z odpovědí na otázku, co by zlepšili u dané OSVČ, byly nejčastější 

odpovědi v oblasti komunikace, ve smyslu komunikace se zákazníkem, a to jako upozornění 

na sebe a na svoji činnost. Mnoho nejen z těchto stávajících zákazníků, tak i z potenciálních 
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zákazníků navrhovalo způsob zlepšení této komunikace například vytvořením webových 

stránek anebo lepší propagací svých služeb. 

Z vyplněných dotazníků od potenciálních zákazníků vyplynulo, že mnoho dotázaných 

vybranou OSVČ nezná a kdyby měli navrhnout zlepšení povědomí o její činnosti, navrhovali 

by zvýšení marketingových aktivit, jako je například vytvoření webových stránek, 

internetových bannerů, vizitek a dalších možných propagačních materiálů. Několik 

dotázaných odpovědělo, že tázanou OSVČ zná z vyprávění a referencí od svých známých, 

a však prozatím nevyužili žádných poskytovaných služeb, ale přesto část z těchto dotázaných 

uvažuje o využití nabízených služeb. Přijali by například webové stránky, kde by mohli 

zhlédnout další produkty, které daná OSVČ vyrobila a nejen ty, které si nechali vyrobit jejich 

příbuzní. 

Mnoho zákazníků také uvedlo, že by spíše zvolili nákup svého nábytku u řetězce, 

zabývajícího se prodejem nábytku všeho druhu a jako důvod uvedli, že v nich je to určitě 

levnější, než kdyby si to nechali udělat na míru od jakéhokoli podnikatele a také je to pro ně 

pohodlnější a rychlejší dojít si do prodejny a vybrat si tam hned na místě požadovaný kus 

nábytku než čekat až to individuální truhlář vyrobí. 

Analýza konkurence 

Počtu konkurentů je v této oblasti nepřeberné množství, ať už se jedná o živnostníky, 

anebo menší a větší firmy. K analýze konkurence k vybrané OSVČ je nejlépe vhodné provést 

analýzu vůči jiným OSVČ, aby prováděná analýza bylo taktní.  

V blízkém okolí dané OSVČ se nachází mnoho velkých konkurentů, kteří ohrožují její 

výrobu a mohou k sobě přilákat její zákazníky za novými nebo stejnými, ale lepšími 

službami, které poskytují. 

Mezi nejbližší konkurenty z Havlíčkova Brodu, kteří se zabývají stejnou nebo 

podobnou výrobou jako dané OSVČ, řadí vybraná OSVČ následující podnikatele: 

 INTERIA BRABEC & MRKVIČKA, 

 Truhlářství Josef Dundáček, 

 RAVA TRUHLÁŘSTVÍ – Petr Vávra, 

 Truhlářství Václav Matoušů, 

 Truhlářství Michal Vašíček, 

 Josef Venzhöfer – zakázkové truhlářství, 

 RP-inteier – harmonie tvaru i detailu. 
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A mezi nejbližší konkurenty z širšího okolí než jen z Havlíčkova Brodu, řadí daná 

OSVČ následující podnikatele: 

 Truhlářství Pohled – Milan Novotný, 

 Truhlářství Petr Kasal, 

 Zdeněk Stejskal truhlářství, 

 TRUHLÁŘSTVÍ Zdeněk Říha, 

 Truhlářství Vejdělek, 

 Petr Kasal Truhlářství, 

 Tuček TRUHLÁŘSTVÍ, 

 David Kubeš – Kuchyňské linky. 

Výše vyjmenovaní podnikatelé jsou vybráni z blízkého i širšího okolí vybrané OSVČ 

a zaměřují se na stejný segment jako pan Neubauer, protože v Havlíčkobrodském okrese je 

mnoho malých i velkých podnikatelů, kteří se zaměřují na stejnou nebo podobnou výrobu. 

Konkurentů v oboru truhlářských služeb je tedy v okrese Havlíčkův Brod mnohem 

více, než co je uvedeno, ale k analýze s vybranou OSVČ nám postačí těchto několik 

živnostníků, kteří se alespoň z nějaké části své výroby zabývají stejnou činností jako daná 

OSVČ a jsou v její blízkosti. 

Všichni jmenovaní konkurenti, jak již bylo řečeno, se zaměřují na stejný segment jako 

vybraná OSVČ, s čímž vzniká mezi podnikateli velká rivalita, kdo přijde s něčím novým 

a zajímavějším, než s čím přijde ten druhý. 

Každý z výše vybraných konkurentů buď poskytuje stejné služby jako pan Neubauer, 

anebo k těmto službám poskytují ještě další, což je pro ně výhodnější, protože díky tomu 

mohou oslovit větší, širší segment potenciálních zákazníků. 

K podrobnější analýze byla použita data o konkurentech z Havlíčkova Brodu, protože 

ti jsou nejblíže k dané OSVČ a mohou ovlivnit její výrobu, počet možných zákazníků a tím 

i výši jejích zisků a poptávek.  

INTERIA BRABEC & MRKVIČKA uvádí na svých webových stránkách, že má sídlo 

v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská. Mezi služby, které poskytuje patří výroba vybavení 

interiérů nábytkem na zakázku, mezi ně patří zhotovení kuchyňských linek včetně spotřebičů, 

vestavěné skříně, dětské a obývací pokoje, postele, dále také výroba vybavení do lékařských 

ordinací a jiný atypický nábytek. Daný podnik mohou zákazníci kontaktovat telefonicky, 

faxem anebo e-mailem. [11] 
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Josef Dundáček má uvedeno na svých webových stránkách, že má provozovnu 

v Havlíčkově Brodě v ulici Humpolecká. Mezi služby, jež poskytuje Truhlářství Josef 

Dundáček, patří kompletní zakázková výroba nábytku na míru, výroba kuchyňských linek 

včetně spotřebičů, výroba a montáž bytového a kancelářského nábytku na míru, vybavení 

ordinací, recepcí, dále poskytuje střešní podbití obložení stěn palubkami, dřevěné ploty, 

pokládku dřevěných a plovoucích podlah a další. Tento podnik mohou zákazníci kontaktovat 

buď telefonicky anebo e-mailem. [12] 

Na webové stránce RAVA TRUHLÁŘSTVÍ je uvedeno, že sídlí na adrese Havlíčkův 

Brod, Dlouhá. RAVA TRUHLÁŘSTVÍ poskytuje kompletní truhlářské práce, výrobu 

veškerého bytového a kancelářského nábytku a příslušenství, kuchyně, obývací stěny, 

vestavěné skříně, postele, ložnice, stoly atd., výrobu pevných a samonosných schodišť včetně 

projektu a montáže, výrobu a montáž oken, dveří, podhledů a podbití krovů a zahradního 

nábytku. Tento podnik mohou zákazníci kontaktovat buď telefonicky anebo e-mailem. [13] 

Václav Matoušů uvádí na webové stránce, že sídlí v Havlíčkově Brodě v ulici 

Pod Vodárnou. Truhlářství Václav Matoušů nabízí zakázkovou výrobu nábytku do restaurací 

a bytových, nebytových i kancelářských prostor, dále také vyrábí a montuje venkovní 

dřevostavby. Toto truhlářství mohou zákazníci kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. [14] 

Na webové stránce Michala Vašíčka je uvedeno, že sídlí v Havlíčkově Brodě v ulici 

V Rámech. Mezi časté služby Truhlářství Michala Vašíčka patří například výroba a montáž 

eurooken, špaletových oken, vnitřních a vnějších (vchodových) dveří, interiérových schodišť, 

podlah, kuchyní, vestavěných skříní, běžného bytového nábytku, atypického nábytku, pergol, 

zábradlí, veškerá práce se sádrokartonem apod. Zákazníci mohou kontaktovat toto truhlářství 

buď telefonicky anebo e-mailem. [15] 

Josef Venzhöfer uvádí na své webové stránce, že má sídlo v Havlíčkově Brodě v ulici 

Mírová-Vysočany. Josef Venzhöfer se zabývá veškerou zakázkovou výrobou nábytku 

a bytových doplňků z dýhované laťovky, dřevotřísky, laminovaných dřevotřískových desek či 

ostatních desek na bázi dřeva, dále kompletních dřevěných oken, všech typů a provedení dveří 

z masívu i z dýhované laťovky, palubek apod., garážových vrat a všech ostatních 

stavebně-truhlářských výrobků, dále také opravami a renovacemi veškerých truhlářských 

výrobků a také provádění truhlářských prací a zhotovování výrobků. Pana Venzhöfra lze 

kontaktovat telefonicky buď na pevnou linku nebo mobil nebo e-mailem. [16] 

RP-interier má uvedeno na své webové stránce, že sídlí u Havlíčkova Brodu 

v Hamrech. RP-interier nabízí atypický design a individuální produkce nábytku, komplexní 
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vybavování celých interiérů na klíč, bytový nábytek, vybavování kuchyní, kanceláří, recepcí, 

dále zakázková výroba podlah, dveří, oken, schodů, zábradlí, dřevěných fasád atd. Tento 

podnik mohou potenciální zákazníci kontaktovat telefonicky, e-mailem anebo přímo na jeho 

stránkách. [17] 

Z uvedených charakteristik je patrné, že se jedná o velmi dobře situované podniky, 

které mají stálé a spokojené zákazníky. Mají vysoký potenciál k získání dalších potenciálních 

zákazníků, kteří mohou i odejít od vybrané OSVČ. 

Většina z výše jmenovaných a analyzovaných mají svoje webové stránky, na nichž 

mohou potenciální zákazníci zhlédnout veškeré potřebné informace, které o nich potřebují. 

Může se jednat o kontakty na dané podnikatele, informace o jejich poskytovaných službách, 

fotografie již vyrobených kusů nábytku, díky nimž se mohou nechat inspirovat pro svoje 

potřeby a další množství užitečných informací, které jsou potřebné proto, aby k danému 

podnikateli přilákaly potenciální zákazníky. Jmenovaní podnikatelé využívají i další 

možnosti, které poskytují marketingové aktivity, jako jsou například reklamní poutače. 

K jejich další a lepší analýze pomůže SWOT analýza zaměřená na jejich silné a slabé 

stránky a s tím související příležitosti a hrozby pro OSVČ, která je uvedena v tabulce 6. 

 

Tabulka 6 SWOT matice konkurence 

Zdroj: autor 

 

Ze SWOT matice konkurentů je vidět, že mají velký vliv na preference zákazníků, 

protože mají lepší a kvalitnější reklamu, dobře umístěnou svoji firmu a značné množství 

Analyzovaná oblast : <konkurence> 

Jejich silné stránky  Jejich slabé stránky  

Kvalitní a dostatečná reklama 

Dobré umístění firmy 

Široká škála spokojených zákazníků 

Široká škála nabízených služeb 

Nedostatečný servis 

Staromódní produkty 

Příležitosti pro OSVČ Hrozby pro OSVČ 

Poptávka a nenaplněné přání zákazníků 

Nové technologie 

Vývoj nových druhů, typů výrobků 

Činnost konkurence 

Změny v zákaznikových preferencí 
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spokojených zákazníků, kteří se k nim vrací za jejich širokou škálou nabízených služeb 

s dalšími a dalšími požadavky a díky tomu si upevňují svojí pozici na trhu. 

Ze slabých stránek konkurentů je dobré, aby se vybraná OSVČ snažila udělat svoje 

přednosti, protože tyto stránky mohou mít velký vliv u potenciálních zákazníků na výběr 

podnikatele, u kterého si nechají vyrobit požadovaný výrobek nebo využijí danou truhlářskou 

službu, kterou požadují a potřebují. 

Z této analýzy plyne, že by vybraná OSVČ neměla své konkurenty přehlížet a měla by 

je stále bedlivě pozorovat, s čím přicházejí na trh a do budoucna by se měla zamýšlet nad 

rozšířením svých služeb, aby jim mohla daná OSVČ více konkurovat. 

Analýza dodavatelů 

Jako své dodavatele označuje TOVU HB, s. r. o. a ANKU M+N, spol. s r. o., které 

nabízejí širokou škálu produktů potřebných k výrobě truhlářských výrobků a truhlářského 

vybavení. 

Webová stránka uvádí, že TOVA HB, s. r. o. sídlí v Havlíčkově Brodě v ulici 

Humpolecká, jedná se o společnost s ručením omezeným a zabývá se prodejem truhlářských 

výrobků a vybavení, což jsou nejrůznější potřebné truhlářské komponenty, mezi něž lze 

jmenovat například pojezdy, laminátové desky, kolíčky na spoje, lepicí pásky a mnoho 

dalších truhlářských potřeb. Společnost má dva jednatele, kteří mají rovnocenný obchodní 

podíl ve společnosti. Tato společnost vznikla ke konci roku 2004. [18] 

ANKA M+N, spol. s r. o. má na své webové stránce uvedeno, že sídlí také 

v Havlíčkově Brodě, ale v ulici Jihlavská a jedná se též o společnost s ručením omezeným, 

která se zabývá prodejem nábytkových úchytů, hliníkových rámečků, dekorativních folií, 

truhlářských potřeb, nábytkového a stavebního kování a truhlářského řeziva a dalších 

potřebných truhlářských komponent. Tato společnost má své webové stránky, na nichž si lze 

objednat z e-katalogu, který je zde uveřejněn. Na tyto stránky se zákazníci mohou 

zaregistrovat a pak jim budou zasílány seznamy novinek, které se objeví na trhu. Na jejích 

stránkách si mohou prohlédnout aktuální nabídku zboží, z on-line katalogu si mohou 

i příslušné zboží objednat a bude jim dodáno do 24 hodin. [19] 

2.2.2  Interní analýza 

Tato analýza spočívá v analýze interních záležitostí jmenované OSVČ. 

Analýza OSVČ 

Pan Neubauer provozuje svoji činnost ve Ždírci u Havlíčkova Brodu na základě 

živnostenského listu. Svoji živnost provozuje už řadu let s kladnými ohlasy od svých 



44 
 

zákazníků. Daná OSVČ se nachází na velmi rozmanitém trhu, kde se spolu s ní nachází 

mnoho dalších konkurentů, kteří ji konkurují svojí činností. Daná OSVČ se snaží uspokojit 

poptávku po nábytku vyrobeného z laminátových desek 

K analýze dané OSVČ je nejlepší metodou využít SWOT analýzu, která je prováděná 

pomocí SWOT matice, z níž budou zjištěny její silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

V tabulce 7 jsou uvedeny silné a slabé stránky pana Neubauera a ten se musí snažit 

o eliminaci slabých stránek a rozšiřování svých silných stránek. V tabulce 14 jsou také 

uvedeny jeho příležitosti, jež se mu mohou naskytnout při jeho výrobě a také hrozby, kterým 

je potřebné čelit a snažit se o snížení dopadů už při jejich vzniku. Je dobré, aby znalostí svých 

silných stránek pan Neubauer využil pro snížení svých slabých stránek a své příležitosti 

použil k eliminaci dopadů hrozeb, které mohou vzniknout. 

 

Tabulka 7 SWOT matice vybrané OSVČ 

Zdroj: autor 

 

Z analýzy je patrné, že i přes nepřeberné množství silných stránek má OSVČ i značné 

množství slabších, které je potřeba redukovat a hlídat jejich výši. Z příležitostí, které se jí 

naskýtají, je dobré vybrat takové, jež by mohla využít pro svoji potřebu a mohla je pokrýt 

svou nabídkou. Dané hrozby může korigovat třeba tím, že zvýší počet silných stránek 

a zredukuje počet slabých stránek.  

Analyzovaná oblast : <truhlářská činnost> 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

Kvalita a jakost výrobků 

Originalita 

Dostupnost a vlastní doprava 

Akceptovatelná cena produktů 

Akceptovatelná výše nákladů 

Široký sortiment výrobků 

Nedostatečná reklama 

Nedostatek marketingových zkušeností 

Špatné umístění  

Spolehlivost a stáří strojů a nářadí 

Omezená paleta materiálů 

Malé prostory pro podnikání 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Poptávka a nenaplněné přání zákazníků 

Získání nových zákazníků 

Nové technologie 

Rozvoj trhu 

Konkurence 

Vstup nových konkurentů na trh 

Změny v zákaznikových preferencí 

Ekonomická krize 
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Kvalita, jakost výrobků, originalita, dostupnost, vlastní doprava, akceptovatelná cena 

produktů, výše nákladů a široký sortiment výrobků přispívají ke zlepšování prestiže dané 

OSVČ. Všechny jmenované silné stránky OSVČ by měly vést ke zvyšování poptávky u dané 

OSVČ po jejích produktech. 

Nekvalitní reklama, nedostatek marketingových zkušeností a špatné umístění může 

vést ke snížení poptávky a tím ke snížení obratů. Spolehlivost a stáří strojů a nářadí, omezená 

paleta materiálů a malé prostory pro podnikání omezují OSVČ k rychlejšímu naplňování 

poptávky a tím i k její možné ztrátě. 

Poptávka a nenaplněná přání zákazníků je to, čeho OSVČ má využít a snažit se je 

svými produkty uspokojit, protože čím víc uspokojí nenaplněné potřeby, tím si zvýší 

povědomí o sobě u dalších možných zákazníků. Rozvoj trhu souvisí s rozvojem poptávky 

nových zákazníků, protože čím bude větší poptávka, tím se bude zvětšovat trh a toto může 

vést k rozšíření působení OSVČ na větší geografickou oblast, než jakou má doposud. 

Stávající konkurence a vstup nové je pro danou OSVČ velkou hrozbou, protože vzniká 

nebezpečí, že přetáhne její zákazníky k sobě. Dalším problémem pro OSVČ je změna 

preferencí u zákazníka a to může hrozit tím, že od ní odejde, protože by OSVČ nemohla splnit 

nebo uspokojit nový druh poptávky z nedostatku kvalifikace, strojního zařízení apod. 

2.3  Marketingové cíle 

Při stanovování cílů nesmí žádný podnikatel zapomenout na to, aby byly tzv. SMART, 

protože jestliže nesplňují tyto podmínky, nemůžeme je označovat jako marketingové cíle, ale 

jen jako určitá přání nebo tužby daného podnikatele. 

Jako marketingové cíle si daná OSVČ stanovila následující: 

 zvýšit počet zákazníků o 5 % ročně, 

 zvýšit povědomí o 10 % o dané OSVČ po celém havlíčkobrodském okrese do 1 roka, 

 zvýšit povědomí o 10 % o službách dané OSVČ do 1 roka, 

 zvýšit počet poskytnutých služeb zákazníkům o 5 % ročně. 

A z hlediska financí si OSVČ stanovila následující cíle: 

 zvýšit svůj obrat o 5 % za rok. 
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2.4  Marketingová strategie 

Každý marketingový cíl musí mít vypracovanou marketingovou strategii ke svému 

dosažení. Strategie budou určeny pomocí produktů a služeb, distribuce, cenové politiky 

a marketingových aktivit – komunikačnímu mixu, které jsou dále rozvedeny. 

2.4.1  Produkty a služby 

Mezi svoje produkty řadí vybraná OSVČ výrobu truhlářských výrobků z laminátových 

desek a poskytování souvisejících doplňkových služeb. 

Jak bylo řečeno v kapitole 1.3 Marketingová strategie je výrobková strategie v každé 

fázi výrobku jiná, protože se většina výrobků vybrané OSVČ nachází ve fázích růstu 

a zralosti, což znamená, že po nich je stále vysoká poptávka a nejspíš ještě delší dobu bude. Je 

dobré, že u těchto výrobků se snaží podnikatel zvyšovat jejich kvalitu nakupováním 

kvalitnějších materiálů a rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb k těmto výrobkům. 

2.4.2  Distribuce 

Místo výkonu činnosti má OSVČ ve Ždírci u Havlíčkova Brodu. Dovoz svých 

produktů si OSVČ zajišťuje sama svým dopravním prostředkem, což usnadňuje komunikaci 

mezi danou OSVČ a zákazníkem a také je to přínosem k nižší ceně, než kdyby daná OSVČ 

zvolila jakéhokoli prostředníka. 

Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, je i relativně nesmyslné využívání mezičlánků 

v distribučním řetězci, protože u této výroby je nejlepší využívání přímé distribuční cesty 

vyrobených výrobků i přesto, že využitím mezičlánků by mohla daná OSVČ dosáhnout 

konkurenční výhody tím, že by zvýšila rozsah pokrytí své činnosti. Tento způsob distribuční 

cesty si vybrala hlavně z důvodu lepší komunikace mezi sebou a zákazníkem, i když tato 

cesta skýtá určitá úskalí, hlavně v tom, že si musí sama shánět své potenciální zákazníky. Při 

využití jakéhokoli mezičlánku toto spadá na ten poslední mezičlánek, který se přímo stýká 

s danými zákazníky. 

2.4.3  Cenová politika 

Základní sazbou je cena za metr nábytku, kterou má pevně stanovenou na všechny 

typy nábytku, ale její výši mi daná OSVČ nechtěla prozradit. 

Dále se výše konečné ceny výrobku liší podle toho, co si zákazník navolí za 

komponenty, které chce mít na svém výrobku. Zákazník si může vybrat mezi levnějšími 
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klasickými komponenty nebo dražšími. Cena komponentů se liší podle jejich designu, tvaru, 

účelu, funkcí a dalších specifických vlastností. 

Dalším článkem konečné ceny je částka za náklady, kterou má také daná OSVČ pevně 

stanovenou, ale též mi ji neprozradila. 

A posledním článkem konečné ceny je výše marže (zisku), kterou pan Neubauer 

stanovuje individuálně každému zákazníkovi, každému výrobku. 

Z tohoto plyne, že i kdyby si dva různí zákazníci zvolili stejný typ nábytku, cena bude 

různá z důvodu různých typů komponentů, které by si každý zákazník navolil. 

2.4.4  Marketingové aktivity – komunikační mix 

V současné době OSVČ nevyužívá marketingových aktivit k oslovení svých 

zákazníků v takovém množství, v jakém by mohla, ale k oslovení potenciálních zákazníků 

využívá kladných referencí od svých stávajících zákazníků a zveřejnění na internetové 

stránce. Propagace formou referencí od zákazníků je sice jednou z nejlepších, ale neoslovuje 

takový rozsah potenciálních zákazníků, jako kdyby daná OSVČ využívala jiných možných 

marketingových aktivit. 

Mezi možné marketingové aktivity, které by mohla OSVČ využít, je například využití 

internetu, kde by si mohla vytvořit svoji stránku, čímž by oslovila ještě větší okruh 

potenciálních zákazníků. Pomocí různých bannerů na jiných stránkách může upozorňovat na 

sebe, na svoji činnost nebo na svoji právě vytvořenou webovou stránku. 

Pan Neubauer využívá tzv. pull strategii, což je to, že si jeho zákazníci vybírají 

a objednávají vše, co sami chtějí a ne to, co jen nabízí. Tato strategie je výhodná proto, že si 

každý zákazník navolí sám co, jak a kdy chce. 

2.5  Rozpočet 

Rozpočet na marketingové aktivity v současné době stanoven žádný nemá, protože 

OSVČ nevznikají žádné náklady na to, že její zákazníci referují její služby dalším svým 

známým. Znamená to, že tuto službu dělají zákazníci za to, že jim jmenovaná OSVČ vyrobí 

podle jejich přání požadovaný výrobek a když s ním jsou spokojení, dále radí svým známým, 

aby si i oni u dané OSVČ objednali výrobu potřebného nábytku. 

Mezi své náklady daná OSVČ řadí náklady na provoz automobilu, kterým rozváží 

vyrobený nábytek, mezi ně hlavně patří náklady na pohonné hmoty, dále náklady spojené 

s provozem dílny, ve které vyrábí dané výrobky. Jsou to náklady na elektřinu, na stroje a další 

nutné náklady – například zaplacení si účetní. 
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Své příjmy uzpůsobuje současné potřebě, která plyne z pokrytí výše jmenovaných 

nákladů a potřebě dostatečného zisku. 

Z toho plyne, že i přesto, že si nikdy nestanovovala daná OSVČ žádný marketingový 

plán, své náklady a výnosy zná velmi podrobně a umí s nimi vynakládat. 

2.6  Systém měření a kontroly 

Činnost svého podnikání si daná OSVČ kontroluje každý měsíc sama a jednou ročně 

poskytuje podklady ke kontrole své účetní. 

Pan Neubauer si hlavně kontroluje stav svých výnosů, zda se mu vyplácí vyrábět dané 

výrobky za takové ceny, které vypočítává individuálně při každé objednávce zvlášť, protože 

nemá napevno stanovenou cenu za jednotlivé výrobky a také si kontroluje, zda dosahuje 

svých vytyčených cílů. 

Svou účetní si platí, aby mu sestavovala výkaz potřebný k zaplacení daní. Ta mu 

kontroluje veškeré příjmy a výdaje, zda jsou řádně podloženy podklady a mohou být zahrnuty 

do výkazů – zda jsou daňově uznatelné. 

2.7  Shrnutí kapitoly 

V této kapitole byla provedena vnitřní a vnější analýza současného stavu vybrané 

OSVČ, uvedeny její marketingové cíle a strategie. Dále je zde uveden její rozpočet a systém 

měření a kontroly. Všechny údaje z této druhé kapitoly jsou podkladem ke třetí kapitole, kde 

budou provedeny návrhy a jejich zhodnocení marketingu u vybrané OSVČ.  
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3 NÁVRHY A ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ MARKETINGU 

U VYBRANÉ OSVČ 

Z analýzy plyne, že daná OSVČ má slabé i silné stránky ve svém pojetí 

marketingového plánu.  

K eliminaci těchto slabých stránek budou v této kapitole navržena opatření ke zlepšení 

marketingu u vybrané OSVČ a také zde bude provedeno ohodnocení současně nastavených 

metod marketingu. 

Nejvýznamnějším a nejdůležitějším návrhem v této kapitole bude lepší propagace 

svých činností a výrobků a komunikace se zákazníky. Je jím vytvoření webové stránky pro 

danou OSVČ. 

3.1  Marketingové cíle 

V této kapitole budou navržena možná zlepšení pro splnění vytyčených cílů. 

Jmenovaná OSVČ má stanoveny určité cíle, ale v posledních několika měsících těchto 

cílů nedosahuje, jak se svěřila v rozhovoru. Proto je dobré přemýšlet nad tím, jak tento 

nedostatek eliminovat. 

Možností, jak zlepšit a nastavit správně cíle, je buď tyto cíle upravit a to tak, že 

uvedené hodnoty jednotlivých cílů sníží na takovou úroveň, kterou je schopen pan Neubauer 

učinit nebo jednotlivé cíle úplně přehodnotit a naformulovat jinak, aby byly reálnější 

a akceptovatelnější. 

Ačkoliv si pan Neubauer stanovil ročně zvýšit počet svých zákazníků o 5 %, 

z rozhovoru vyplynulo, že tomu tak není. Způsobů, jak tomuto předejít v dalším roce, je 

mnoho. První možností, aby k tomuto nedocházelo, je upravit daný cíl tak, že si daný 

procentuální počet zákazníků sníží například na 3 %, která je schopen získat, jak vyplynulo 

z rozhovoru. Další možností je nastavení si získání nových zákazníků určitým počtem a ne 

procentem, jako například získat ne 5 % zákazníků ročně, ale snažit se získat 5 nových 

zákazníků každý rok. Nebo nechat stávajících 5 % a zvýšit účinnost propagace své činnosti 

a svých výrobků, protože nynější propagace je nedostačující ke splnění tohoto cíle. 

Dalším cílem dané OSVČ je zvýšit počet poskytnutých služeb zákazníkům o 5 % 

ročně. Tento cíl velmi souvisí s prvním cílem, který má OSVČ nastaven jako zvýšení počtu 

nových zákazníků o 5 %. Zvyšování služeb lze zajistit nejen tím, že si pan Neubauer zvýší 

počet nových zákazníků, ale také tím, že u stávajících zákazníků zvýší poptávku o další 

výrobky. Zvyšovat poptávku nejen u stávajících zákazníků, tak i u potenciálních, lze tím, že 
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pan Neubauer zefektivní svoji výrobu, což je uvedeno v kapitole Produkty a služby této třetí 

kapitoly. Jestliže se jmenované OSVČ nedaří ročně zvyšovat počet poskytnutých služeb ve 

výši 5 %, lze toto procento vztáhnout buď na delší časový úsek (například na dva, tři roky) 

nebo dané procento snížit na tolik (například na 2-3 %), aby daného čísla uvedená OSVČ 

dokázala dosáhnout. 

Mezi poslední cíle patří zvýšit povědomí o 10 % o OSVČ po celém havlíčkobrodském 

okrese do 1 roku a zvýšit povědomí o 10 % o službách dané OSVČ do 1 roku. Zvyšování 

povědomí lze docílit tak, že pan Neubauer zlepší propagaci jak sebe jako živnostníka, tak své 

činnosti. Uvedené možnosti, jak zlepšit propagaci jmenované OSVČ, jsou uvedeny v kapitole 

3.2.3 Komunikační mix. Jestliže by pan Neubauer nechtěl vynakládat peníze na zvyšování 

a zlepšování propagace své činnosti, lze u daných cílů buď zvýšit časový úsek (například na 

rok a půl nebo na dva roky) nebo dané procento snížit (například na 5 %) tak, aby bylo dané 

procento na zvýšení povědomí o OSVČ a jeho službách naplněno. 

Posledním cílem je zvýšit obrat o 5 % za rok. Tento cíl velmi souvisí s předchozími 

cíli a jejich zefektivněním. Jestliže bude pan Neubauer zvyšovat efektivnost svých prvních 

cílů, poté se mu bude naplňovat i tento cíl. 

Z toho plyne, že primárními cíli, které by se měla jmenovaná OSVČ snažit naplnit 

a zlepšit možnosti jejich splnění, jsou cíle směřované na zvýšení povědomí o ní samotné 

a o jejích službách. Naplněním těchto cílů se budou zvyšovat i další cíle, jako zvýšení počtu 

zákazníků, poskytnutých služeb a v neposlední řadě by se dané OSVČ zvýšil obrat na 

požadovaných 5 % za rok. K naplňování cílů pana Neubauera pomohou návrhy typu založení 

webové stránky a e-mailové adresy, zavedení inzerátů do tiskovin a další, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.2.3 Komunikační mix této třetí kapitoly. 

3.2  Marketingová strategie 

V rámci svých marketingových strategií má velmi značné mezery v komunikaci se 

zákazníky a v získávání nových zákazníků a zakázek. Proto největší pozornost v návrhových 

řešeních bude upřena na tuto oblast komunikace se zákazníky a možnostmi získávání nových 

potenciálních zákazníků. 

3.2.1  Produkty a služby 

V této oblasti se uvedené OSVČ daří dobře konkurovat svými kvalitními výrobky 

a poskytovanými službami. Možností, jak své produkty zdokonalit, je přistoupit na výrobu 

z masivu, přičemž by pan Neubauer měl brát v úvahu, že stroje na tuto výrobu jsou nákladné. 
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Proto by se měl zamyslet nad tím, zda by byl schopen investované náklady přeměnit ve 

výnosy v dostatečné a relevantní době. 

Lepším řešením pro zlepšení produktů a služeb u vybrané OSVČ je například nákup 

ještě lepších a kvalitnějších materiálů, využívání služeb jiných dodavatelů, než těch, které 

využívá v nynější době. Noví dodavatelé mohou nabízet právě požadovaný kvalitnější typ 

materiálu nebo úplně nové materiály, nové a kvalitnější komponenty, které jsou potřebné ke 

splnění požadavků zákazníků a jsou nedílnou součástí produktů. 

3.2.2  Distribuce 

Správná volba distribuční cesty patří k nejzávažnějším rozhodnutím každého 

podnikatele a správná volba patří k úspěšnému doručení správným zákazníkům, které má 

každý podnikatel vytipované.  

Návrh ke zlepšení distribuční cesty k zákazníkovi je ten, že by daná OSVČ mohla 

využívat jednu z možností mezičlánků a to nejlépe zprostředkovatele. Daný zprostředkovatel 

by mohl panu Neubauerovi shánět nové zakázky i ze širšího okolí než jen z nynějšího, protože 

zprostředkovatel musí mít praktické a každodenní zkušenosti s daným trhem. Tímto by se 

dostával do širšího a většího povědomí a tím by mohla daná OSVČ splnit své cíle v tom, že 

by rozšířila rozsah svých potenciálních zákazníků. 

Využití zprostředkovatele není výhodné jen z hlediska získání nových zákazníků, ale 

také z hlediska snížení nákladů na propagaci svých výrobků a služeb. Z toho plyne, že by se 

pan Neubauer zbavil problémů spojených s vyhledáváním potenciálních zákazníků, jak tomu 

je v nynější době. Propagaci by zajišťoval zmíněný zprostředkovatel pomocí svých 

zkušeností, kontaktů a dalších možností, které by přispěly k získání dalších potenciálních 

zákazníků. 

Daný zprostředkovatel by byl pro jmenovanou OSVČ výhodný hlavně ze dvou 

hledisek. Jeho využitím by se snížily náklady na propagaci dané OSVČ a také díky němu by 

mohla mít větší rozsah zákazníků a lepší ohlas u potenciálních zákazníků. 

Ale jsou zde i možné nevýhody při využití zprostředkovatele. Je to hlavně ve spojení 

s cenou. Při vyžití dalších mezičlánků v distribuční cestě se cena zvyšuje, protože s tím jsou 

spojeny náklady na mezičlánek a prodlužuje se také čas dodávky vyrobených výrobků. 

3.2.3  Komunikační mix 

Tato kapitola je zaměřena na návrh zlepšení komunikace mezi jmenovanou OSVČ 

a jejími zákazníky. 
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Zlepšení komunikace jmenované OSVČ se zákazníky mohou pomoci následující 

varianty a možnosti, které jsou zde uvedeny a z nichž nejdůležitější je první návrh 

a to vytvoření webové stránky. V této kapitole budou uvedeny i další možné varianty, pomocí 

kterých může OSVČ zvýšit povědomí o sobě samé a o svých poskytovaných službách. 

Webová stránka 

Prvním návrhem ke zlepšení komunikace pana Neubauera s jeho zákazníky je 

vytvoření webové stránky, která mu může pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti v tom, že 

bude blíže k nynějším i potenciálním zákazníkům. 

První nad čím by se pan Neubauer měl zamyslet, je to, jak se bude jmenovat příslušná 

webová stránka. Měla by být srozumitelná, jasná a lehce zapamatovatelná. Možnými typy pro 

název webové stránky mohou být: www.truhlarstvi-JN.cz nebo www.neubauer.cz a nebo 

www.truhlarstvi-neubauer.cz. 

Na stránce by byly uvedeny kontakty na danou OSVČ a základní její charakteristika, 

například údaje o poskytovaných službách, místo výkonu podnikání, kontaktní telefonní číslo, 

na kterém je daná OSVČ k zastižení, údaje o dopravě nábytku a platebních podmínkách, také 

by zde měla být uveden e-mailová adresa, kterou by si daná OSVČ měla také zřídit. 

Dále by na stránce neměla chybět fotogalerie již vyrobeného nábytku rozděleného dle 

typů, například nábytek vhodný do kuchyní, ložnic, obývacích pokojů, dětských pokojů, 

pracoven a další, aby se potenciální zákazníci, kteří by na danou stránku zavítali, mohli 

inspirovat podle svých potřeb, jestliže ještě nejsou plně rozhodnuti, jaký typ materiálu si 

vybrat nebo jak jednotlivé části požadovaného výrobku uzpůsobit. Toto by mělo postačovat 

do začátku vytvoření webové stránky, aby výše vynaložených nákladů na vytvoření webové 

stránky nebyla neúměrně vysoká. 

V dalších letech může pan Neubauer uvažovat o jejich vylepšení. Může se jednat 

například o přidání prvků, jako je možnost registrace zákazníků, díky níž by daný zákazník 

mohl být informován o změnách u dané OSVČ. Dále by zde ještě mohlo být místo, kam by 

zákazníci mohli psát připomínky a hodnocení, jak byli spokojeni se službami dané OSVČ 

a také dotazy, na které se chtějí zeptat přímo jmenované OSVČ a nebo zákazníků na jejich 

zkušenosti s panem Neubauerem. 

Také by zde mohly být dále uvedeny odkazy na webové stránky jednotlivých 

dodavatelů OSVČ, na něž by se mohli zákazníci podívat a ještě lépe si ujasnit co by 

požadovali do svých přání zakomponovat a tím ulehčit spolupráci mezi sebou a danou OSVČ. 
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Další součástí při vytvoření nové webové stránky je uvědomění si také toho, kde 

danou webovou stránku umístit do internetových katalogů. Může se jednat o umístění do 

internetových katalogů Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz a další, kde by se musela webová 

stránka zaregistrovat do příslušné sekce. 

Dále je dobré také umístění odkazu na činnost pana Neubauera do katalogů Firmy.cz 

a Najisto.cz. 

E-mailová adresa 

Další možností, jak usnadnit komunikaci mezi OSVČ a jejími zákazníky je, že si daná 

OSVČ zřídí e-mail, kam by mohli její zákazníci bezplatně posílat objednávky svých přání, 

připomínky k činnosti dané OSVČ. Uvedený e-mail by mohla mít umístěný na své nové 

webové stránce, u níž by měla právě uvedeno, že sem se mohou obracet se svými přáními 

a požadavky, pokud si chtějí zajistit individuální přístup. 

Propagační letáky u dodavatelů 

Možnost, jak na sebe upoutat pozornost, je i uvedením propagačních letáků u svých 

dodavatelů, kde by byly uvedeny kontakty na danou OSVČ, předmět její činnosti a další 

nutné a potřebné informace pro zákazníky, které by je měly zajímat. 

Dále by také mohla jmenovaná OSVČ využít odkazu na dodavatelských stránkách, 

čímž by dodavatelé pomáhali rozšířit povědomí o panu Neubauerovi do dalšího okolí 

potenciálních zákazníků nejen z řad obyčejných lidí, ale také z řad firem. Jako protislužbu by 

pan Neubauer mohl nabídnout zaměstnancům dodavatelů několikaprocentní slevu na vyrobení 

jakéhokoli potřebného nábytku. Mohlo by se jednat o nábytek do domovů anebo vybavení do 

firmy dodavatelů. 

Veletrhy 

Další možností, jak může jmenovaná OSVČ propagovat své služby a výrobky, je 

zúčastňování se veletrhů a různých truhlářských akcí. Zde by pan Neubauer mohl mít malý 

stánek, kde by měl k ruce letáčky a další propagační materiály. K tomu by mohla běžet 

prezentace, která by byla o jeho činnosti, jak a kde probíhá, ukázky již vyrobeného nábytku, 

samotné výroby a strojů, pomocí kterých vyrábí žádaný nábytek. 

Inzeráty do tiskovin 

Dále, jak na sebe může daná OSVČ upoutat pozornost a tím zvýšit propagaci své 

činnosti a svých výrobků, je uvádění inzerátů v novinách a jiných tiskovinách. Tato forma 

propagace dosahuje dál a oslovuje mnohem širší spektrum potenciálních zákazníků. 
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V inzerátu by neměly chybět údaje typu: co je činností a co nabízí k uspokojení potřeb 

zákazníků jmenovaná OSVČ, kontakty jak se s ní mohou potenciální zákazníci domluvit. 

Z nepřeberného množství tiskovin byl vybrán jako nevhodnější Havlíčkobrodský 

deník, deník Metro, Mladá fronta DNES a Lidové noviny. V každé tiskovině by byla vybrána 

nejmenší velikost pro možný inzerát, při čemž se jeho velikost může časem zvětšit. Je to 

z důvodu nižších nákladů na počátku využívání nových možností propagace činnosti 

a výrobků jmenované OSVČ. 

3.2.4  Cenová politika 

V rámci této problematiky má pan Neubauer cenu své činnosti nastavenou kvalitním 

a konkurenceschopným způsobem. Jediné, co ještě bude muset pan Neubauer připočítávat ke 

svému nynějšímu způsobu výpočtu cen, je výše nákladů na propagaci, které jsou uvedeny 

v kapitole č. 3.3 Rozpočet. 

3.3  Rozpočet 

V této kapitole budou uvedeny možné náklady při využití navrhovaných návrhů 

a potřebná výše výnosů na pokrytí těchto nákladů. 

3.3.1  Využití zprostředkovatele 

Při zlepšení své distribuční cesty využitím zprostředkovatele, se náklady na tuto 

možnost zvýší o provizi, kterou by si daný zprostředkovatel účtoval za dohodnutou 

a vyřízenou objednávku. 

3.3.2  Vytvoření a správa webové stránky 

Při uvedení možnosti zřídit si webovou stránku pro lepší propagaci služeb u dané 

OSVČ, se její náklady na tuto propagaci zvýší. Jelikož uvedenou alternativu na zlepšení 

propagace svých služeb bude teprve zařizovat, budou tyto náklady z počátku velmi vysoké. 

Pan Potůček uvádí na své webové stránce, že náklady na vytvoření webové stránky 

činí: 

Založení stránky  5 000 Kč 

Fotogalerie 1 990 Kč 

Využívání domény 125 Kč [20] 

Celkové náklady na vytvoření webové stránky pro danou OSVČ činí 7 115 Kč bez 

DPH. Včetně 21% DPH se cena nákladů na založení webové stránky zvýší o 1 494 Kč na 
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8 609 Kč. Uvedené částky jsou ze stránky http://www.tvorbaseowebu.cz/cenik.html, kde jsou 

uvedeny hodnoty za jednotlivé komponenty a potřebné úkony, ceny jsou uvedeny bez DPH. 

V dalších letech bude muset vynakládat ročně náklady za využívání domény ve výši 

125 Kč a za správu webové stránky ve výši 5 880 Kč. Celková výše nákladů v jednotlivých 

dalších letech bude ve výši 6 005 Kč bez DPH. Včetně 21% DPH bude cena nákladů 

zvýšená o 1 261 Kč, z toho plyne, že celková výše nákladů na webovou stránku v dalších 

letech bude činit 7 266 Kč. 

Jestliže OSVČ bude uvažovat o rozšíření svých stránek, bude muset k pravidelným 

částkám připočíst potřebné částky za jednotlivé komponenty, které bude chtít dodatečně mít 

na svých stránkách. 

Umístění do internetových katalogů, jako jsou Firmy.cz a Najisto.cz, je zdarma. Dále 

umístění do katalogu Google.cz je také zdarma.  

3.3.3  Založení e-mailové adresy 

Náklady na založení e-mailové adresy nejsou, protože založení e-mailové adresy je 

zadarmo, je to jen za náklady potřebného času, který je nutný vynaložit k jejímu založení. 

3.3.4  Propagace u dodavatelů 

Výše nákladů u propagace u dodavatelů je velmi individuální. Výše těchto nákladů 

bude záležet na tom, kolik bude chtít jmenovaná OSVČ vynaložit peněz na tuto verzi 

propagace. 

Propagační letáky by měly mít alespoň velikost 139 x 107 mm. U každého dodavatele 

by jich mělo být vždy k dispozici alespoň 50 ks. Protože pan Neubauer má nyní dva 

dodavatele, jednalo by se o vydání 100 ks letáků s vynaložením 309 Kč. Letáky mohou mít 

i velikost 216 x 139 mm a pokud by bylo potřebné jich vytisknout 100 ks, výše nákladů by 

činila 419 Kč. Velikost letáků může být i větší, ale s tím, že výše nákladů by byla ještě 

mnohem vyšší. Jestliže by pan Neubauer chtěl mít propagační letáky větší, může si vybrat 

i z dalších velikostí, které jsou uvedeny v tabulce 8. 

3.3.5  Propagace na veletrzích 

Při využívání této možnosti propagace samotné OSVČ i jejích poskytovaných služeb 

vzniká několik druhů nákladů. 

Jedná se o náklady na pronájem plochy. Bude se nejspíše jednat o krytou plochu do 

30 m
2
, kde na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích výše nákladů na tento prostor 

činí 2 300 Kč/m
2
. 
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Samotný stánek si může pan Neubauer vyrobit sám, s tím mu vznikají jen náklady na 

pořízení si potřebného materiálu a ostatní provozní náklady. 

Dále je potřebné, aby měla jmenovaná OSVČ u sebe potřebný počet propagačních 

letáčků. Velikost letáků by měla postačovat 139 x 107 mm, množství, které by měl mít 

pan Neubauer u sebe, by mohlo být ve výši minimálně 500 ks. Náklady na takovéto množství 

by činily 449 Kč. 

Velikost letáků může být i větší, jak je uvedeno v tabulce 8, kde jsou také uvedeny 

příslušné ceny v Kč včetně DPH. 

  

Tabulka 8 Ceny za příslušné velikosti letáků a jejich množství 

 Velikost (mm) 

Množství (ks) 139 x 107 216 x 139 95 x 210 216 x 279 

50 159 Kč  249 Kč 199 Kč 309 Kč 

100 309 Kč 419 Kč 359 Kč 559 Kč 

250 419 Kč 599 Kč 499 Kč 959 Kč 

500 449 Kč 689 Kč 569 Kč 1 439 Kč 

1 000 529 Kč 839 Kč 679 Kč 1 929 Kč 

Zdroj: [22] 

3.3.6  Tištěná inzerce 

Při využívání inzerce v tištěných médiích bude výše nákladů rozdílná podle typu 

tištěného média. Výše nákladů na tento typ propagace bude také závislá na velikosti inzerátu. 

V každém tištěném médiu, které bylo vybráno, bude brána v potaz jen základní verze pro 

vytištění a uveřejnění inzerátu. Jak již bylo zmíněno, nejvhodnějšími tiskovinami pro 

propagaci, jsou Havlíčkobrodský deník, deník Metro, Mladá fronta DNES a Lidové noviny. 

Havlíčkobrodský deník má stanoveny následující ceny, které jsou uvedeny bez DPH 

v tabulce 9. Standardní velikost jednoho sloupce v rámci těchto novin je 43 mm. 

 

Tabulka 9 Ceny inzerce v Havlíčkobrodském deníku 

Deník 

Cena za 1 mm/sloupce včetně barvy 

základní ceny lokální ceny 

PO-ČT, SO PÁ PO-ČT, SO PÁ 

Havlíčkobrodský deník 13 Kč 22 Kč 12 Kč 19 Kč 

Zdroj: [23] 
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Základní cena je cena pro klienty, kteří využívají pro nákup inzertní plochy 

zprostředkovatele a lokální cena je cena pro zadavatele inzerce bez zprostředkovatele. 

Pro vybranou OSVČ bude postačovat podávání inzerce v pátečním vydání jednou 

týdně, po dobu zhruba jednoho měsíce. Z tohoto vyplývá výše nákladů na částku 3 268 Kč.  

Další deník je Metro, který uvádí na své webové stránce, že má stanoveny ceny 

v soukromé inzerci ve výši: 

 za inzerát o velikosti 50 x 3 znaků ve výši 100 Kč, 

 za inzerát o velikosti 50 x 6 znaků ve výši 200 Kč, 

 za inzerát o velikosti 50 x 9 znaků ve výši 300 Kč. [24] 

U tohoto deníku bude postačovat inzerát o velikosti 50 x 3 za 100 Kč podávaný 

alespoň jednou týdně, minimálně po dobu jednoho měsíce, přičemž by výše nákladů byla 

400 Kč měsíčně. 

Mezi další jmenovaný deník patří Mladá fronta DNES. Tento deník má stanoveny 

následující ceny pro kraj Vysočina a ty jsou uvedeny v tabulce 10. 

 

Tabulka 10 Ceny inzerce v deníku Mladá fronta DNES 

Vydání Den 
1 sloupec x 50 

mm 

2 sloupce x 50 

mm 

1 sloupec x 

100 mm 

2 sloupce x 

100 mm 

Kraj Vysočina 

VŠ 1 200 Kč 2 400 Kč 2 400 Kč 4 800 Kč 

ČT 1 380 Kč 2 760 Kč 2 760 Kč 5 520 Kč 

Zdroj: [25] 

 

VŠ znamená všední den, jako jsou pondělí, úterý, středa, pátek a sobota. Částky byly 

aktuální pro rok 2012. 

I u tohoto deníku by byla nejspíš využita nejmenší velikost možného sloupce, což je 

jeden sloupec o velikosti 50 mm. Postačovalo by, kdyby byl inzerát uveřejňován jednou týdně 

ve všední den, po dobu jednoho měsíce. Náklady na toto vydávání inzerátu budou ve výši 

4 800 Kč měsíčně. 
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A poslední tiskovinou jsou Lidové noviny, které mají následující ceny pro oblast 

Čechy a ty jsou uvedeny v tabulce 11. 

 

Tabulka 11 Ceny inzerce Lidových novin 

Region Den 
1 sloupec x 50 

mm 

2 sloupce x 50 

mm 

1 sloupec x 

100 mm 

2 sloupce x 

100 mm 

Oblast Čechy 

VŠ 2 460 Kč 4 920 Kč 4 920 Kč 9 840 Kč 

ČT 2 820 Kč 5 640 Kč 5 640 Kč 11 280 Kč 

Zdroj: [25] 

 

VŠ znamená všední den jako je pondělí, úterý, středa, čtvrtek a sobota. Částky byly 

aktuální pro rok 2012. 

U této tiskoviny by byla využita nejmenší velikost možného sloupce, což je jeden 

sloupec o velikost 50 mm. U tohoto deníku, jako u všech předchozích, by postačovalo, kdyby 

byl inzerát uveřejňován jednou týdně ve všední den po dobu jedno měsíce. Náklady na toto 

vydávání inzerátu budou ve výši 9 840 Kč měsíčně. 

Podání čtyřikrát do jednoho měsíce u každé tiskoviny by mělo ze začátku postačovat. 

Toto podávání může daná OSVČ opět zopakovat po nějaké době, kdy se bude zdát, že 

objednávky stagnují nebo klesají a bude potřeba u zákazníků zase zvýšit povědomí 

o jmenované OSVČ. 

Cena celkových nákladů na propagaci bude v takové výši podle toho, co si 

pan Neubauer vybere za možnosti propagace, které mu jsou navrhnuty. 

3.3.7  Výnosy 

Výše nákladů, jak již bylo zmíněno, bude jen taková podle toho, jakou propagaci bude 

využívat jmenovaná OSVČ. Při využití těchto možností propagace je potřebné, aby daná 

OSVČ do své kalkulace započítala i část z výše zmíněných nákladů na navrhované způsoby 

propagace. Tato část bude závislá podle výběru možností propagace a podle velikosti 

zakázek, protože jestli budou zakázky nízké, tak tato část nákladů bude vysoká a naopak. 

Z toho plyne, že se díky zavedení propagace zvýší cena o určité procento nákladů na 

tuto propagaci. 
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3.4  Systém měření a kontroly 

Systém měření a kontroly má nastaven pan Neubauer tak, že si sám kontroluje každý 

měsíc stav výnosů a zda dosahuje vytyčených cílů. Jednou ročně poskytuje podklady k interní 

kontrole své účetní. Ty jsou potřebné k sestavení výkazu potřebného k zaplacení daní.  

Jediné, co ještě bude muset pan Neubauer přiřadit do své kontroly, je to, zda se mu 

vracejí investované peníze do propagace sebe a svých výrobků v dostatečné míře 

a v přijatelném čase, například zda má do půl roka splaceno alespoň 50 % z investovaných 

peněz. 

3.5  Zhodnocení navrhnutých opatření 

V této kapitole budou vypíchnuty výhody a nevýhody navržených opatření. Celkem 

bylo doporučeno šest možných opatření, jak zlepšit u dané OSVČ propagaci jí samotné a její 

činnosti a komunikaci mezi ní a jejími zákazníky a jak vylepšit distribuční cestu jejích 

výrobků. 

3.5.1  Komunikace se zákazníky 

Jako nejdůležitější opatření v oblasti komunikace se zákazníky je návrh na vytvoření 

webové stránky a podřadnějším návrhem v této oblasti je vytvoření e-mailové adresy. Tato 

opatření by měla pomoci pan Neubauerovi k lepší komunikaci mezi ním a jeho zákazníky, jak 

s těmi stávajícími tak i s potenciálními. 

Prvním návrhem je vytvoření webových stránek. Mezi výhody tohoto opatření patří: 

 nahlédnutí do fotogalerie již vyrobeného nábytku (Toto je výhodné k tomu, že 

zákazníci mohou posoudit výrobu pana Neubauera, také se zde mohou nechat 

inspirovat podle svých přání a tužeb, které ještě nemají zcela ucelené.), 

 veškeré kontakty a ostatní důležité informace o OSVČ na jednom místě, 

 slouží k prezentaci podniku, 

 celosvětová dostupnost. 

Mezi nevýhody tohoto návrhu patří následující: 

 velká časová a nákladová náročnost na vytvoření jmenované webové stránky, 

 časová a nákladová náročnost na správu stránky, 

 zneužitelnost interních dat. 
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Druhým návrhem v této oblasti je vytvoření e-mailové adresy. K jeho výhodám patří: 

 rychlé, snadné a levné kontaktování jak OSVČ, tak zákazníka, 

 dobrá zpětná dohledatelnost ujednaných věcí, 

 možnost upravení napsaného textu ještě před samotným posláním a připojení příloh, 

 možná celosvětová dostupnost. 

Nevýhodami u tohoto návrhu jsou: 

 není okamžitá reakce z druhé strany, 

 odcizení se a možné časté nahrazování osobní komunikace, 

 nezabezpečenost a zfalšovatelnost. 

3.5.2  Propagace 

V této oblasti je hlavním opatřením návrh na propagaci formou inzerátů v tiskovinách 

a propagace u dodavatelů formou propagačních letáků. Další navrhovanou formou propagace 

je účastnění se veletrhů. 

Prvním návrhem v této oblasti je využívání inzerátů v tiskovinách. Mezi výhody patří: 

 oslovení velkého množství zákazníků, 

 snadná a rychlá propagace, 

 tištěné slovo má vysokou míru důvěryhodnosti a přijetí. 

 Nevýhodami využívání inzerátů jsou: 

 určité nákladové zatížené, 

 prodleva mezi zadáním a vystavením inzerátu, 

 pouze stručný popis inzerované činnosti. 

Druhým návrhem v oblasti propagace je propagace u dodavatelů formou propagačních 

letáků. Mezi výhody patří: 

 oslovení zákazníků i z řad firem, 

 dobrá prezentace firmy (široký popis poskytovaných služeb včetně ilustrací), 

 nejlevnější forma přímého marketingu, 

 tištěné slovo má vysokou míru přijetí a důvěryhodnost. 
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Mezi nevýhody této formy propagace jsou: 

 časové a nákladové zatížení na návrh, vytištění a šíření letáků, 

 jestliže vznikne tisková neopravitelná chyba, musí se přetisknout celý náklad. 

Třetím návrhem v této oblasti je účastnění se veletrhů. Mezi výhody této možnosti 

patří: 

 oslovení široké populace, 

 oslovení zákazníků nejen z České republiky, 

 nejvhodnější forma přímého marketingu, 

 poskytnuté informace zůstávají dlouho v paměti návštěvníků. 

Tato forma propagace má i své nevýhody, mezi něž patří: 

 vysoké nákladové zatížení na rezervaci místa, 

 vysoké časové náklady, 

 vysoké náklady na propagaci a dopravu. 

3.5.3  Distribuce 

V této oblasti bylo navrženo využívání zprostředkovatele. Mezi výhody využití 

zprostředkovatele patří: 

 přiměřená a vhodná distribuce, 

 kontakty a zkušenosti zprostředkovatele, 

 oslovení širší populace. 

Mezi nevýhody využívání zprostředkovatele patří: 

 náklady na provizi, 

 závislost na marketingových strategiích zprostředkovatele, 

 riziko neplnění plateb, 

 potřeba periodické motivace zprostředkovatele. 

3.6  Časové rozložení jednotlivých návrhů 

V této kapitole bude navrženo, jak dříve jmenované možnosti pro zlepšení 

komunikace a propagace rozložit, aby náklady na vynaložení jmenovaných možností nebyly 

ihned při jejich zavedení neúměrně vysoké a jednotlivé činnosti byly rozloženy v logickém 

sledu. 
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V tabulce 12 je stručně ukázáno, jak by si měl pan Neubauer jednotlivé činnosti 

rozložit a kolik času na etapy jednotlivých návrhů bude potřebovat. 

 

Tabulka 12 Časové rozložení etap jednotlivých návrhů 

Návrh Etapy návrhu Datum 

Webová stránka 

Úvodní schůzky 2. 1. – 22. 1. 2014 

Grafický návrh 23. 1. – 20. 4. 2014 

Schválení návrhu 21. 4. – 29. 4. 2014 

Samotné vytvoření 30. 4. – 30. 5. 2014 

Uvedení stránky 31. 5. – 30. 6. 2014 

Aktualizace a správa 15. 3, 15. 6., 15. 9. 15. 12. 

E-mailová adresa Vytvoření a uvedení 30. 1. 2014 

Propagační letáky 

Grafický návrh 27. 11. – 22. 12. 2014 

Výběr tiskárny 2. 1. – 15. 1. 2015 

Samotné tisknutí 16. 1. – 20. 2. 2015 

Tištěná inzerce 

Obsahový návrh 6. 4. – 28. 4. 2015 

Výběr tiskoviny 29. 4. – 25. 5. 2015 

Uveřejňování  5. 6. – 26. 6. 2015 

Propagace u dodavatelů Rozmístění letáků 3. 7. 2015 

Propagace na veletrzích 

Výběr veletrhu 12. 12. – 21. 12. 2015 

Rezervace místa 2. 1. – 28. 2. 2016 

Příprava k umístění 25. 8. – 28. 8. 2016 

Samotná propagace 29. 8. 2016 

Využívání zprostředkovatele 
Výběr 28. 2. – 20. 3. 2016 

Zaúkolování  21. 3. – 8. 4. 2016 

Zdroj: autor 

 

V první fázi jde o vytvoření samotné webové stránky. Kroky tohoto vytvoření 

spočívají v prvé řadě v úvodních schůzkách, v nichž by se mělo jednat hlavně o vytvoření 

a schválení koncepce webu, ve stanovení si cílů a priorit webu, návrhu vlastností a funkcí, 

které by měly webové stránky obsahovat. Na další schůzce by měl být podán grafický návrh 

webové stránky, po schválení návrhu dochází k vytvoření, kódování a funkčnosti webových 

stránek. V rámci těchto posledních kroků dochází ještě k volbě doménového jména 



63 
 

a webhostingu. Následně po vytvoření a zprovoznění musí docházet v pravidelných 

intervalech k aktualizacím a správě. 

Během první fáze lze začít i druhou fázi, která by spočívala ve vytvoření e-mailové 

adresy. Tuto druhou fázi může pan Neubauer provést sám, protože na vytvoření e-mailové 

adresy není potřebné mít odborníka. 

Třetí fáze by měla spočívat ve vytvoření propagačních letáků. Tento krok by měl 

následovat až po úplném vytvoření webové stránky, aby mohl pan Neubauer uvést co nejvíce 

kontaktů na sebe kvůli dostatečné dostupnosti. V prvé řadě musí udělat jmenovaná OSVČ 

grafický návrh propagačních letáků, dále výběr vhodné tiskárny, u které by si je nechal 

vytisknout. Předposledním krokem je samotné vytisknutí potřebného množství letáků. 

Poté může pan Neubauer začít čtvrtou fázi, kde by šlo o podávání inzerátů 

v tiskovinách. Kroky této fáze spočívají v prvé řadě v ujasnění si toho, co bude daný inzerát 

obsahovat a jakou velikost si pan Neubauer vybere. Dalším krokem je výběr těch tiskovin, do 

kterých si zvolený inzerát podá. S největší pravděpodobnosti sem spadá Havlíčkobrodský 

deník. Posledním krokem je umístění a průběžné zveřejňování samotného inzerátu. 

Po provedení těchto fází lze uskutečnit propagaci na veletrzích, rozmístění potřebného 

množství letáků u dodavatelů a výběr vhodného zprostředkovatele. 

Rozmístění letáků u dodavatelů bude probíhat jen v jednom kroku a to v samotném 

rozmístění a protože má pan Neubauer v nynější době jen dva dodavatele, bude samotné 

rozmístění velmi rychle uskutečněno. 

Kroky v propagaci na veletrzích spočívají ve výběru vhodného veletrhu, dále 

v rezervaci místa na příslušném veletrhu. Potom si musí pan Neubauer připravit veškeré 

potřebné věci, které potřebuje mít u sebe a také si tyto věci dopravit na zarezervované místo. 

A posledním krokem je už samotná propagace na vybraném veletrhu. 

Při rozšiřování distribučních cest zprostředkovatelem spočívá toto rozšíření ve dvou 

krocích. Prvním krokem je samotný výběr zprostředkovatele a při úspěšném výběru je dalším 

krokem jeho zaúkolování. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce byl návrh možných opatření marketingu u vybrané OSVČ. Daná opatření 

jsou navržena hlavně v oblastech komunikace a propagace, protože z rozhovoru s vybranou 

OSVČ vyplynulo, že tyto dvě části marketingu jsou dost problémové. 

V první kapitole byla uvedena teorie do problematiky marketingového plánu, hlavně, 

co má správný marketingový plán obsahovat a bez čeho se neobejde. Byla zde rozebrána 

správná situační analýza externí i interní, dále jak mají vypadat správné marketingové cíle 

a marketingové strategie. Byly zde také uvedeny nástroje, které pomáhají při výběru správné 

marketingové strategie. Na tuto část navazovala problematika rozpočtu, systému měření 

a kontroly. 

Ve druhé kapitole byly provedeny převážně různé analýzy, při nichž byly využity 

poznatky z první kapitoly. Tato kapitola obsahovala nejprve celkové shrnutí vybrané OSVČ, 

kde se jednalo o představení jí samotné, jejího produktu a zákazníků a konkurence. Dále 

obsahovala externí a interní analýzu. Po provedených analýzách byly zde uvedeny 

marketingové cíle, které má nyní jmenovaná OSVČ nastaveny a také marketingové strategie, 

pomocí nichž se snaží svoje cíle naplňovat. Marketingové strategie byly uvedeny jako 

strategie v oblasti produktů, distribuce, cenové politiky a komunikačního mixu. Byl zde také 

uveden rozpočet a systém měření a kontroly jmenované OSVČ. Byly zde využity metody 

vyhledávání, analyzování, srovnávání a implementace. 

Ve třetí kapitole jsou navržena opatření, která mají pomoci zlepšit marketing 

u vybrané OSVČ, hlavně jeho část komunikace a propagace. V kapitole byly zhodnoceny 

a navrženy možnosti pro zlepšení v oblasti marketingových cílů, marketingových strategií, 

rozpočtu a systému měření a kontroly. V marketingové strategie byla ohodnocena a navržena 

opatření z hlediska poskytovaných produktů, využité distribuce, možností cenové politiky 

a komunikačního mixu. V kapitole rozpočet jsou uvedeny náklady na jednotlivá návrhová 

řešení. Na konci kapitoly bylo také provedeno zhodnocení navržených řešení, kde jsou také 

vypsány jejich klady a zápory a časové rozložení jednotlivých návrhů. 

V každé zkoumané a problémové oblasti jsou navržena určitá opatření a nyní to jen 

závisí na zmíněné OSVČ, zda těchto návrhů využije ke zlepšení marketingu svého podnikání 

nebo se rozhodne pro jiné možnosti. 
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Příloha 1 Různá členění strategií 

 

Členění strategií Typ strategií 

Dle marketingového mixu 

 výrobkové strategie 

 cenové strategie 

 distribuční strategie 

 komunikační strategie 

Růstové strategie 

 strategie podle Ansoffa 

 strategie pro výběr segmentu 

 strategie integrace 

Zaměřené na konkurenci 
 strategie podle Portera 

 Bowmanovy strategické hodiny 

Dle velikosti tržního podílu a míry inovace 
 strategie podle Kotlera 

 inovační strategie 

Dle cyklu životnosti trhu 

 zavádění – strategie pro vstup na nové trhy 

 růst – strategie pro rostoucí trhy 

 zralost – strategie pro zralé a nasycené trhy 

 pokles – strategie pro klesající trhy 

Dle trendu trhu 

 růstové strategie 

 udržovací strategie 

 ústupové strategie 

Dle chování na trhu 

 ofenzivní (proaktivní) strategie 

 defenzivní (reaktivní) strategie 

 obranné strategie 

 expanzivní strategie 

 úhybné strategie 

 bojovné strategie 

Dle chování vzhledem k prostředí, konkurenci 
 kooperační strategie 

 konfrontační (konfliktní) strategie 

Další typy strategií 

 strategie positioningu 

 konkurenční strategie zaměřené na odběratele 

 strategie pro celosvětové trhy 

 strategie zaměřené na zprostředkovatele odbytu 

 strategie zaměřené na zájmové skupiny 

 internetové strategie 

 strategie v mezních situacích = zahájení 

podnikatelských aktivit, krize, restrukturalizace, 

prodej podniku… 
Zdroj: [1, s. 107] 

  



 
 

Příloha 2 Příklady faktorů mající vliv na rozhodování o ceně 

 

Faktory  

Prostředí 

 vládní vlivy a překážky, nařízení 

 kolísání měny 

 míra inflace 

 využití leasingu 

Podnik 

 potřeba peněz, příjmů, zisku 

 pokrytí investic, fixních nákladů 

 postavení a image firmy 

 podnikové a marketingové cíle 

 závazek z předchozích strategií 

 logistická infrastruktura 

 disponibilní zdroje 

 velikost zásob na skladě 

Výrobek 

 postavení výrobku 

 rozsah výrobků, portfolio 

 stadium životního cyklu výuk 

 substituty 

 odlišení výrobku a unikátní prodej předpoklady 

 význam a role vývoje výrobku 

Trh 

 růst trhu 

 elasticita poptávky 

 vnímání zákazníků, jejich očekávání a platební schopnost 

 potřeba pro přizpůsobení výrobku a lepší obsluhu trhu 

 struktura trhu 

 distribuční cesty 

Zákazníci 

 přijatelný cenový rozsah 

 zákaznické vnímání výrobku, služby a image firmy 

 potřeba slev a výhodných nabídek 

Konkurence 

 struktura a síla konkurence 

 pozice a podíl na trhu 

 struktura odvětví a povaha konkurence 

 ceny konkurence 
Zdroj: [1, s. 119] 

  



 
 

Příloha 3 Strategie v rámci GE matice 

 

Vysoká atraktivita trhu, silná 

konkurenční pozice: investovat 

pro zajištění růstu. 

Strategie: 

 diverzifikovat, 

 přijmout mírné krátkodobé 

zisky za účelem budování 

podílu, 

 upevnit pozici za účelem 

zaměření zdrojů. 

Vysoká atraktivita, průměrná 

konkurenční pozice: investovat 

pro zajištění růstu. 

Strategie: 

 budovat selektivně na silných 

stránkách, 

 definovat implikace snahy o 

vedoucí postavení na trhu, 

 zaměření na slabé stránky, 

aby se předešlo oslabení. 

Vysoká atraktivita, slabá 

konkurenční pozice: 

příležitostně  investovat za 

účelem zisku. Pokud se nedaří 

posílit firmu, doporučuje se 

odchod. 

Strategie: 

 hledání mezery na trhu nebo 

specializace, 

 hledání příležitosti pro 

zvýšení moci , 

 pohyb spolu s růstem trhu. 

Střední atraktivita trhu, silná 

konkurenční pozice: selektivně 

investovat pro zajištění růstu. 

Strategie: 

 výrazně investovat do 

vybraných segmentů, 

 hledání atraktivních nových 

segmentů pro použití moci, 

 určení hranice pro tržní podíl, 

kterého chce firma 

dosáhnout. 

Střední atraktivita, průměrná 

konkurenční pozice: selektivně 

investovat za účelem zisku. 

Strategie: 

 segmentovat trh za účelem 

nalezení zajímavější pozice, 

 vytvořit plány na ochranu 

oslabené pozice. 

Střední atraktivita, slabá 

konkurenční pozice: zachování 

za účelem sklizně. 

Strategie: 

 zachování nebo navýšení 

cash-flow, zatímco firma 

opouští trh, 

 hledání příležitostného 

prodeje, 

 hledání cesty pro zvýšení 

silných stránek. 

Nízká atraktivita trhu, silná 

konkurenční pozice: selektivně 

investovat za účelem zisku. 

Strategie: 

 obrana silných stránek, 

 přesunutí zdroj do 

atraktivních segmentů, 

 načasování odchodu tak, aby 

bylo dosaženo zisku. 

Nízká atraktivita trhu, průměrná 

konkurenční pozice: 

přeorganizovat či zbavit se. 

Strategie: 

 provádět jen základní 

závazky, 

 příprava pro zbavení se, 

 přesunout zdroje do 

atraktivních segmentů. 

Nízká atraktivita trhu, slabá 

konkurenční pozice: zbavit se. 

Odchod z trhu či pročištění 

produktové řady. 

Zdroj: [1, s. 153] 


