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13) Marketing 
Podstata marketingu, vývojová stádia, marketingový informační systém, marketingové prostředí, marketingový 
mix – produkt (úrovně produktu, životní cyklus), cena (metody stanovení ceny, cenové změny, cenové triky), 
distribuce (druhy distribučních cest, jejich výhody a nevýhody), komunikace (komunikační mix). SWOT analýza, 
PEST analýza. 
 
Podstata marketingu:  

 zákazník je v centru pozornosti veškerého dění v podniku 

 marketing dělají všichni zaměstnanci podniku, dotýkají se ho všechny činnosti podniku. Od vrátných, 
telefonistek, přes dělníky až po nejvyšší vedení. Proto by informace o zákaznících měly být přístupné 
všem zmíněných zaměstnancům.  

Marketing podniku lze proto chápat jako souhrn nástrojů a postupů, s jejichž pomocí se podnik snaží zvýšit 
pravděpodobnost uspět na trhu, dosáhnout na něm svých cílů.  

 
Vývojová stádia marketingu 
Výrobní koncepce (nejstarší) 1900 – 1920. Představiteli jsou H. Ford v USA, T. Baťa u nás. Základní myšlenka zní: 
„Čím levnější výrobek, tím lépe se prodá“ a to i bez znalosti konkrétní potřeby zákazníka. Výrobci vyrábějí velké 
objemy výrobků, které umožňují dosáhnout nižších nákladů na výrobu a snaží se o široké pokrytí trhu.   
Výrobková koncepce (1920 – 1940) nelze se už zaměřit na levné výrobky a velkou spotřebu, protože je 
hospodářská krize, nezaměstnanost a lidé nemají peníze. Prosazuje se orientace na užší kruh movitých 
zákazníků. Firmy nabízejí zákazníkům výjimečné produkty co do kvality nebo výkonu. Zákazníci jsou ochotni za 
tyto výrobky zaplatit vyšší cenu. Podniky se zaměřují na produkci špičkových produktů a na jejich neustálé 
zdokonalování. Důležitá je vysoká cena, ale také vysoká kvalita.  
Prodejní koncepce (1940 – 1950) firma nejprve produkt vytvoří a pak různými metodami přesvědčuje zákazníka 
ke koupi, snaží se tedy přizpůsobit požadavky spotřebitele své nabídce. Podnik věnuje velkou pozornost 
distribuci a komunikaci, zakládá síť vlastních prodejen, prodejců, využívá katalog nebo internetový prodej. Tento 
přístup se v praxi uplatňuje zejm. u tzv. nevyhledávaného zboží. 
Marketingová koncepce (1950 – 1970) přístup, kdy firma nejprve zjišťuje, jaké má zákazník potřeby, potom se 
zaměřuje na vývoj produktu, který těmto potřebám vyhovuje a zároveň přináší firmě přiměřený zisk.  
Koncepce společenského (sociálního) marketingu patří k nejnovějším přístupům. Cílem je ochrana životního 
prostředí a zlepšení kvality života.  
 
Marketingový informační systém 

1) vnitřní zdroje – informace, které má firma sama k dispozici, nebo si je může sama zjistit. 
2) vnější zdroje – informace, které nejsou firmě běžně dostupné. Mohou je získat např. pomocí 

marketingového výzkumu (pozorování, experiment, průzkum trhu).  
Získané informace jsou vyhodnocovány pomocí statistických metod. Důležité jsou i poznatky jiných věd: 
psychologie, sociologie, demografie,... 
 
Marketingové prostředí 
Marketingové prostředí podniku existuje ve dvou 
úrovních: jako makroprostředí a mikroprostředí. 

 Makroprostředí tvoří širší okolí podniku. 
Zařazujeme zde: 

 ekonomické činitele 

 demografické činitele 

 kulturní a sociální podmínky 

 technologické činitelé  

 i přírodní faktory 
 Mikroprostředí je to „nejbezprostřednější“okolí podniku a podnik sám je jeho základním prvkem.  

o Interní mikroprostředí - podnik, zaměstnanci, manažeři, atd.  
o Externí mikroprostředí – zákazníci, dodavatelé, distribuční články, konkurence, veřejnost 
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Marketingový mix (MM) 
Marketingový mix je nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení podniku. Organizace ho využívá 
k dosažení svých marketingových cílů, sestavuje ho podle svých možností a může ho podle potřeby měnit. 
V klasické podobě MM tvoří 4 prvky, tzv. 4P: 

 produkt (Product) 

 cena (Price) 

 distribuce (místo – Place) 

 komunikace (propagace – Promotion) 
 
Produkt 
Produkt má v rámci marketingových nástrojů dominantní postavení. Produktem je jakákoliv nabídka, která je 
určena trhu za účelem uspokojení určité potřeby. Je výsledkem lidské činnosti.  
Podle způsobu užití lze výrobky dělit na: 

  spotřební zboží, buď se jednorázově spotřebovává, anebo opakovaně užívá (zubní pasta, káva, žárovka) 
  výrobky průmyslové, které buď slouží k zajištění procesu výroby, anebo se jako spotřební zboží dále 

zpracovávají (ocel, chmel) 
 
Spotřební zboží: produkty určené k osobní spotřebě či užití  

  zboží základní poptávky (mýdlo, noviny, základní potraviny apod.) 
  zboží impulzivní koupě (žvýkačky, které vidíme ve frontě u pokladny a rozhodneme se je zakoupit) 
  zboží naléhavé potřeby, k jehož nákupu nás nutí situace anebo nouze (volně prodejné léky) 

 
Produkt je tvořen z těchto vrstev: 

a) jádro produktu: je vlastně užitek, který produkt přenáší na spotřebitele 
b) vlastní produkt: je rozšíření jádra o další charakteristiky, např. kvalitu, provedení, styl, značku a obal 
c) širší produkt: dodatečné služby a užitek (dodávka, instalace, záruka, poprodejní služby) 

 
Jádro produktu představuje hlavní užitek, hodnotu, kterou je produkt schopen zákazníkům poskytovat. Je 
přínosem, který pomáhá řešit jejich problémy, je tím, kvůli čemu si produkt koupí. Zákazníci většinou nejvíce 
vnímají kvalitu, která v sobě zahrnuje životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost a další. 
Z marketingového hlediska je kvalita produktu taková, jak ji vnímá a hodnotí zákazník.  
Design  výrobku se projevuje zejména v konstrukci, materiálu, formě a barvě výrobku.  
Obal jednoho výrobku může mít více stupňů, zpravidla rozlišujeme: primární, sekundární a přepravní balení. 
Funkce obalu: ochranná, informační, propagační.  
Značka odlišuje produkt od ostatních podobných, konkurenčních produktů na trhu. Značky mají svou pověst 
(dobrou nebo špatnou). Dobrá značka má vysokou hodnotu. Značka přímo ovlivňuje velikost prodeje a umožňuje 
vytvářet zákaznickou loajalitu (zákazník kupuje stále stejnou značku).  
Rozšířený produkt zahrnuje tzv. rozšiřující faktory, které poskytují zákazníkovi vnímanou výhodu. Jedná o služby 
spojené se zakoupením produktu, jako jsou doprava, instalace a uvedení do provozu, poradenství, aktualizace, 
opravy a údržba, záruky, úvěry a platební podmínky.  
 
PLC – Product Life Cycle  
Životní cyklus produktu představuje jeho postavení na 
trhu. Výrobek má omezený život. Výrobek prochází 
různými etapami, od výzkumu a vývoje až po stažení z 
trhu. V různých životních etapách výrobku jeho zisky 
rostou nebo klesají. Každý výrobek vyžaduje v 
jednotlivých etapách svého životního cyklu odlišnou 
marketingovou strategii. 
Viz. obrázek – tzv. S-křivka – životní cyklus produktu.  
 
Zavádění: zákazníci se teprve s produktem seznamují, 
prodej i zisk je zatím nízký, často i ztrátový. Cílem podniku 
je získat zákazníky. 
Růst: roste prodej i zisk. Zákazníci už produkt znají, podnik 
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zvyšuje nabídku doprovodných služeb, různých provedení a propagace. Cílem podniku je zvyšovat prodej.  
Zralost: prodej je zde na nejvyšší úrovni, roste pomalu nebo vůbec. Zisk je stabilní nebo klesá v důsledku 
zvýšených marketingových výdajů na obranu proti konkurenci. 
Útlum: klesá prodej i zisk, podnik má dvě možnosti, buď stáhnout produkt z trhu, nebo naprostou inovaci 
produktu.  
 
Distribuce 
Cílem distribuce je poskytnout kupujícím požadované produkty na dostupném místě, ve správném čase a 
v takovém množství, jaké potřebují. K tomu se budují distribuční cesty.  
 
Přímá distribuční cesta – výrobce prodává své zboží přímo konečným zákazníkům = podomní prodej, zásilkový 
prodej, telemarketing, prodej ve vlastních prodejnách, internet. prodej,...  
Využití:  u výrobků denní potřeby, které podléhají rychlé zkáze (ovoce, zelenina), u zboží, které je vhodné pro 
prodej v automatech (cukrovinky, cigarety), u zboží, které je možno objednat prostřednictvím katalogů. Výrobky 
které se prodávají ve velkém množství, nestandardní, nákladné stroje a zařízení vyráběné na zakázku.  
Výhody: přímý kontakt a komunikace se spotřebitelem, účinné zpětné vazby a citlivý přístup k zákazníkům,.. 
Nevýhody: nutnost navázat značný počet kontaktů s velkým počtem partnerů. 
Nepřímé distribuční cesty - začlenění jednoho nebo více mezičlánků mezi výrobce a potřebitele (VO, MO, 
nezávislý sklad, prodejní agent,…).  Používají se 

o u zboží s nízkou jednotkovou cenou, které se kupuje velmi často (potraviny, toaletní potřeby), 
o u standardních výrobků, které jsou dostupné v široké prodejní síti (oděvy, kuchyňské potřeby), 
o u výrobků prodávaných v malých množstvích širokému okruhu spotřebitelů (čistící prostředky, prací 

prostředky, papírenské zboží).  
Výhody: výrobce přenechává část prodejních úkolů mezičlánkům, což přináší snížený objem prací u výrobce i 
spotřebitele, využití zkušeností, specializace a kontaktů distribučních mezičlánků, nižší potřeba finančních zdrojů 
– není potřeba např. budovat sklady,…, 
Nevýhody: ztráta kontroly výrobce nad zbožím, problémy při získávání informací o konečném spotřebiteli nebo 
uživateli, nezbytná průběžná motivace distribučních mezičlánků. 
 
Distribuční strategie 

 Intenzívní distribuce - prodej produktů prostřednictvím co největšího počtu prodejen, jejím účelem je 
učinit produkt běžně dostupným. Je vhodná pro prodej zboží časté spotřeby, které je levné a je 
nakupováno mechanicky, nebo pro zboží nouzového charakteru (léky, zápalky, hygienické potřeby). 

 Výlučná distribuce - prodej prostřednictvím malého počtu prodejců. Prodej drahého, luxusního zboží.  

 Selektivní distribuce - mezistupněm mezi intenzivní a výlučnou distribucí. Výrobce spolupracuje s větším 
množstvím takových distributorů, u nichž předpokládá dobrý partnerský vztah a nadprůměrné úsilí 
prodat zboží. Strategie plně zajistí přiměřené pokrytí daného trhu s nižšími náklady. Podej zboží občasné 
spotřeby, které se kupuje po pečlivém srovnávání (oděvy, obuv, spotřební elektronika). 

Cena 
Je peněžní vyjádření směnné hodnoty produktu. Jako jediná vytváří příjmy podniku, ostatní nástroje 
marketingového mixu představují náklady, 
 
Metody stanovení ceny: metoda podle modelu 3C 

1) Cena podle nákladů = cena vychází z nákladů a zisk (marže) se vypočte procentem k nákladům 
2) Cena podle konkurence = nejjednodušší způsob stanovení ceny, když netušíme své náklady (vyšší než 

konkurence, nižší než konkurence, stejná jako konkurence) 
3) Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem 

 
Složky ceny: 

 základem ceny jsou náklady a zisk 
V rámci cenové konkurence se někdy stanoví cena nižší než náklady (dumpingová cena) - podnik prodává se 
ztrátou, aby přilákal poptávku a vytlačil konkurenci. 

  obchodní marže: má zajišťovat, aby tržby byly větší než náklady a firma měla zisk. Při jejím stanovení 
hraje roli kvalita výrobku, značka, jméno firmy aj. Obvykle firma stanoví jednotnou procentní sazbu.  

  DPH 
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Cenová politika: 
Cenová politika zahrnuje určení: celkové výše ceny, změny ceny, dodací a platební podmínky - to vše v souladu 
se zákonnými a omezujícími předpisy (např. nekalá soutěž, DPH, spotřební daň, zákon o cenách, atd.) 
 
Systémy srážek a slev z ceny: 

- srážka při platbě = skonto (např. při placení v hotovosti) 
- kvantitativní srážka = množstevní rabat 
- sezónní srážka 
- funkční srážka 
- slevy pro dlouhodobé smluvní odběratele 

Techniky tvorby ceny: 
- mají především psychologický vliv 
- ceny končící číslicí 9 
- cenové řady 
- délka splatnosti 

 
Cenová diferenciace = Ceny stejného výrobku se mohou lišit, např. podle: 

• místa prodeje: chudé nebo bohaté státy, na kraji města nebo v centru, na internetu nebo v kamenné 
prodejně, v jednotlivých prodejnách, v divadle místo v předních nebo zadních řadách,… 

• zákazníků: stálí zákazníci, důchodci, studenti,… 
• období: sezóna nebo mimo sezónu, elektřina pro ranní nebo noční odběr,… 
• způsobu placení: okamžitě, placení předem, před splatností, po splatnosti, hotově, bezhotovostně, 

dobírkou,… 
• životního cyklu výrobku: nové výrobky, zavedené výrobky, zastaralé výrobky,… 
• výprodejní akce: po skončení sezóny, starší modely, prodej výrobků z výstav, … 

 
Cenové triky: 
Obchodníci často používají cenové triky tak, aby cena vypadala příznivěji. Např.:  

• cena končí číslicí 9. Zde působí psychologický efekt, kdy kupující vnímá cenu podle první části čísla: cena 
19,90 Kč vypadá lépe než 20 Kč.  

• cena je uvedena bez DPH a malým číslem s DPH.  
• na cenovce se uvede přeškrtnutá vyšší cena a výrazně snížená cena, což je časté u výprodejů nebo akcí. 

Někdy se uvádí smyšlená vyšší cena a jako snížená se uvádí ta, za kterou se skutečně prodává. 
• balíčky: výrobky se prodávají v balíčcích za výhodnou cenu, celý balíček stojí méně, než kdybychom zboží 

koupili samostatně – ovšem v balíčku často najdeme hůře prodejné věci, které vůbec nevyužijeme.  
• antibalíčky: v ceníku jsou části kompletu uváděny zvlášť, když pak ceny sečteme, jsou příliš vysoké, např. 

restaurace uvádějí samostatně cenu jídla a přílohy.  
• v supermarketech najdeme výrazně nižší ceny některého zboží, které se však vyrovná vyššími cenami 

jiného zboží, které tam jistě nakoupíme. Např. výhodné ceny pečiva a mléka, ale vyšší ceny zeleniny a 
masa.  

• slovíčka „až“, „do“, „maximálně“ „nejvýše“ apod. uvedené v reklamě. Příklad: „slevy až 80 %“ 
• slovíčko „od“ - podobný trik jako předešlý ve významu „ceny již od“. V praxi to znamená, že za tuto cenu 

bude nabízeno jen to, co je stěží prodejné, ale když už zákazník přijde, nakoupí něco jiného.  
• zachování ceny při zmenšení produktu, dříve hranolky a smažák 120 g za 80 Kč, dnes hranolky a smažák 

100 g za 80 Kč.  
 
Cenové triky – obrana: 
V celé Evropské unii musí prodejci uvádět ceny výrobků dostatečně jasně, aby zákazníci mohli snadno 
porovnávat podobné produkty a činit informovaná rozhodnutí.  
Ceny uvedené v nabídce musí být konečné, tzn. musí obsahovat všechny daně a poplatky.   
Zároveň musí být všechny výrobky opatřeny také cenou za jednotku (např. za ks, kg, l,…). Tato informace musí 
být uvedena také v reklamním materiálu. Informace o jednotkové ceně nemusí být uvedena u zboží: 
prodávaném ve veřejné dražbě, prodávaném v prodejních automatech, u uměleckých děl a starožitností.  
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Komunikační mix 
Reklama – jakákoli forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků. Výhody: osloví vysoký počet 
geograficky rozptýlených zákazníků, nízké náklady na kontakt, možnost opakovat svoje sdělení. Nevýhody: 
neosobní a jednosměrná, finančně nákladná 
Podpora prodeje – krd pobídky sloužící k podpoře nákupu nebo prodeje výrobku či služby (kupony, soutěže, 
slevy, prémie a další). Výhody: přitahuje pozornost zákazníků, podněcuje ke koupi, podporuje rychlou reakci. 
Nevýhody: krátkodobá, nenapomáhají při budování dlouhodobé preference značky  
PR (vztahy s veřejností) – snahy o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého image 
a snaha o minimalizaci následku nepříznivých událostí, popř. pomluv, které se o firmě šíří. Výhody: osloví mnoho 
zákazníků. Nevýhody:  hospodárné a účinné 
Osobní prodej – cílem je prodej výrobku nebo služby a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem. Výhody: osobní 
kontakt, vliv okamžitých reakcí zákazníka. Nevýhody: nejdražší komunikační nástroj, nekompetentní prodejce 
může zákazníka odradit, … 
Přímý marketing – navázání přímých kontaktů s pečlivě vybranými zákazníky, výhodou je možnost okamžité 
reakce na nabídku ze strany zákazníka a možnost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky Výhody: dialog 
mezi zákazníkem a prodejcem, změny podle reakcí zákazníka. Nevýhody: tenká hranice mezi PM a spamem. 
 
Nové trendy v marketingové komunikaci: 
Guerilla marketing: nekonvenční techniky, které pracují s tvořivostí, představivostí, nadšením, vírou v sílu slova a 
myšlenky. S cílem dosažení maximálního zisku s minimálními finančními zdroji.  
Virální marketing: propagační technika, při níž se sdělení šíří mezi spotřebiteli prostřednictvím internetu, e-
mailu či videa a dále šířeno jednotlivci mezi své přátele. 
Word of Mouth (osobní doporučení): nejsilnější médium na světě. Je to opravdové sdílení názoru na výrobek 
nebo službu mezi dvěma nebo více spotřebiteli.  
Event marketing: zinscenování zážitků s cílem vyvolat psychické a emocionální podněty uspořádáním 
nejrůznějších akcí. Nejčastěji se jedná o zábavné, kulturní, společenské a sportovní akce.  
Product placement:  výrobek nebo značka viditelně umístí do děje filmu nebo počítačové hry. 
 
SWOT analýza 
= analýza, která zkoumá vnitřní situaci v podniku a postavení podniku v daném prostředí, měla by posoudit 
dosavadní vývoj, současný stav a odhadnout možný budoucí vývoj. SWOT analýza sumarizuje klíčové silné a slabé 
stránky a jeho příležitosti a ohrožení. 
Silné stránky: pozitivní faktory, které přispívají k úspěchům podnikání. Např.: kvalitní produkty, tradice značky, 
nízké výrobní náklady, dobrá finanční situace, kvalitní management, vyškolený prodejní personál. 
Slabé stránky: omezení a nedostatky, které brání efektivní činnosti podniku. Např.: nekvalitní produkty, vysoká 
zadluženost, zastaralé stroje a zřízení, podnik je nováčkem na trhu, špatná pověst firmy, obtížné odlišení od 
konkurence, špatná propagační kampaň, nekvalifikovaní zaměstnanci. 
Příležitosti: možnost podniku „něco udělat“ pro dosažení vytyčených cílů. Např. neexistující konkurence, změny 
spotřebitelského chování, legislativa, která podporuje podnik, příznivý vývoj cen vstupů, demografické změny.  
 Ohrožení: nepříznivé situace v okolí podniku, které představ překážky pro jeho činnost. Např. vstup nové 
konkurence na trh, nepříznivé demografické změny, recese, změny životního stylu, omezující legislativa. 
 

Silné stránky (Strengths) 
zde se zaznamenávají takové skutečnosti, které 
přinášejí výhody jak zákazníkům, tak firmě 

Slabé stránky (Weaknesses) 
činnosti, které firma nedělá dobře, nebo ty, ve 
kterých si konkurence vede lépe 

Příležitosti (Oportunities) 
zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 
mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 
uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch 

Hrozby (Threats) 
zde se zaznamenávají ty skutečnosti, trendy, 
události, které mohou snížit poptávku nebo 
zapříčinit nespokojenost zákazníků 

 
PEST analýza  
Analýza vhodná pro zhodnocení vývoje faktorů makroprostředí. Název této metody se shoduje s počátečními 
písmeny faktorů, které ovlivňují makroprostředí podniku. Sledovat zde tedy budeme politickoprávní prostředí, 
ekonomické faktory, sociálně-kulturní faktory a technologické faktory. 


