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Marketingový plán firmy Eurocat, s.r.o. pro zavedení produktu 

Gelmodel Premium na sportovní trh 

 

 Anotace: Diplomová práce se zabývá marketingovým plánem pro zavedení produktu 

Gelmodel Premium na sportovní trh. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy, 

mezi které patří např. marketing nebo marketingový plán a zabývá se teoretickým 

popisem sestavování marketingového plánu. V praktické části je představena společnost 

Eurocat, s.r.o. a blíže popsán produkt Gelmodel Premium. Dále je společnost (produkt) 

podrobena situační analýze a na základě výsledků této analýzy je sestaven optimální 

marketingový plán pro zavedení konkrétního produktu na trh. 

 

Klíčová slova: Marketing, Marketingový plán, marketingová strategie, marketingový 

mix 

 

The  marketing plan of a company Eurocat, s.r.o. for implementation  

of product Gelmodel Premium to sports market 

 

Abstarct: The thesis is focused on marketing plan for implementation of product 

Gelmodel Premium to sports market. Theoretical part defines basic terms – marketing 

or marketing plan and describes a process of completing a marketing plan 

theoretically.The practical part presents company Eurocat, s.r.o. and describes product 

Gelmodel Premium. And then situational analyse is achieved. Based on marketing 

analyse results there is formed optimal  marketing plan for implementation specific 

product to market. 

 

Keywords: Marketing, marketing plan, marketing strategy, marketing mix 
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1. ÚVOD 

     Současná společnost by se dala charakterizovat mnoha pojmy, jako jsou například 

neustále rostoucí rychlost, dynamika, rozvoj nových technologií, nebo využívání 

informačních technologií. Jakýkoliv podnik, který chce v této velice uspěchané době 

dosáhnout jakéhokoli výsledku, musí neustále sledovat vývoj této společnosti, 

předpovídat budoucí vývoj, poučovat se z chyb nebo úspěchů z minulosti a v neposlední 

řadě analyzovat současný stav. Podnik, který chce dosáhnout úspěchu, se musí neustále 

přizpůsobovat měnícím se trendům na trhu, na kterém působí, měnit své strategie, 

plány, nabízené produkty, nebo služby. 

     Společnost prošla dlouhým vývojem, až dosáhla současného stupně, kdy dříve 

výrobně orientované chování podniků je již minulostí. Nyní je veškeré chování podniků, 

ať výrobních, obchodních nebo poskytujících služby, plně orientováno na zákazníka, 

jeho potřeby, přání a možnosti. Stejně tak rychle jak se vyvíjí společnost, vyvíjí se i 

zákazník, společně se svými přáními. Podnik, který chce zákazníka získat a následně si 

ho i udržet, si musí uvědomit na jaký typ zákazníka se zaměřit a současně se musí 

zajímat o to, jakým směrem se budou měnit jeho přání, potřeby a touhy a snažit se je 

maximálně uspokojit. 

     Z výše uvedených slov se dá tedy vyvodit, že cílem marketingu je vytvářet vzájemně 

prospěšný vztah mezi firmou a zákazníky, hlavně tím, že zákazníkům poskytujeme 

nejvyšší možnou hodnotu a na oplátku se očekává dosažení maximálního zisku. 

     Jednou z důležitých součástí marketingu, respektive nástrojem marketingu, je 

marketingové plánování, jehož výsledkem je marketingový plán. Marketingovým 

plánováním rozumíme výběr strategie, která je nezbytná pro zajištění dlouhodobého 

přežití a růstu firmy. V rámci plánování plní marketing důležitou funkci: je dodavatelem 

nejdůležitějších informací, které se stávají východiskem pro strategické dokumenty 

podniku. Marketingový plán funguje jako základní koordinační dokument pro realizaci 

marketingových procesů a související marketingové strategie. 

     Nutnost plánování vyplývá z potřeby podniku znát perspektivu a mít nástroj k jejímu 

ovlivňování, či zabývat se příležitostmi, které poskytuje stále se měnící prostředí a 

efektně na ně reagovat. Každý podnik si musí najít svůj vlastní způsob přizpůsobení se 

měnícím se podmínkám a rozhodnout na jaké příležitosti a cíle se bude orientovat. 
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     Firma Eurocat s.r.o. je firmou působící na českém trhu v oblasti doplňkové výživy. 

Firma se počtem svých zaměstnanců a dalšími znaky řadí mezi mikropodniky, přesto si 

udržuje velice dobrou pozici na trhu již několik let. Firma nemá vlastní marketingové 

oddělení ani zaměstnance specializujícího se pouze na tuto oblast a spolupráce s externí 

firmou poskytující služby v oblasti marketingu je spíše náhodného charakteru. 
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2. CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

     Cílem této diplomové práce je vypracování marketingového plánu pro firmu Eurocat 

s.r.o., respektive vypracování marketingového plánu konkrétně na produkt Gelmodel 

Premium, což je jeden z řady produktů této firmy. Tento produkt, je již na trhu 

zavedený po několik let, ale do této doby byl orientován pouze na zákazníky vyššího 

věku, kteří mívají zdravotní potíže. Ovšem tento produkt je zároveň určen i pro 

sportovce, a to jako doplňková strava. A tak se firma rozhodla zavést tento produkt i na 

sportovní trh. 

     Mým cílem bude vypracovat pro tento produkt marketingový plán, který bude 

obsahovat vše od analýzy současné situace, přes marketingovou strategii, až po finanční 

plán a následnou kontrolu. 

     Cíl práce bude plněn na základě těchto dílčích úkolů: 

- prostudování vybrané marketingové literatury a srovnání pojetí marketingového 

plánu od vybraných autorů, 

- postupy sestavení marketingového plánu v teorii marketingu, 

- charakteristika firmy Eurocat, s.r.o. 

- představení produktu Gelmodel Premium 

- analýza současné situace podniku a jeho okolí 

- definování cílů pro rok 2009 a dále pro léta 2009 – 2011 

- vytvoření optimální marketingové strategie pro daný produkt 

- vytvoření optimální komunikační strategie pro daný produkt 

- Vytvoření finančního plánu 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Definice základních pojmů 

3.1.1. Marketing 

     Definic marketingu najdeme v odborné literatuře velké množství, z toho tedy 

můžeme logicky zdůvodnit, že nelze marketing definovat jednou univerzální definicí, 

která by byla respektována všemi odborníky i širokou veřejností, ale definic bude více a 

je na každém, aby si vybral takovou, se kterou bude souhlasit a řídit se jí. 

     Pojem marketing jako takový se rozšířil po celém světě a dnes už snad není nikdo, 

kdo by o marketingu alespoň jednou neslyšel. Přesto si ale stále řada lidí není jeho 

významem vůbec jistá. Mnozí lidé se domnívají, že marketing je pouze věda o 

prodejních technikách či reklamě. Je ovšem důležité říci, že prodej či reklama jsou 

pouze vrcholky ledovce. Ačkoliv jsou velmi důležité, představují pouze dvě z mnoha 

funkcí marketingu, a často zdaleka ne ty nejdůležitější. Další lidé si zase pod pojmem 

marketing představují oblast výzkumu, nástroj strategie nebo proces propagace. Některé 

organizace vidí marketing jako cíl, za kterým mají dojít, jiné ho chápou jako plýtvání 

prostředky a další zase jako prostředek k naplnění svých cílů. Takto by se dalo 

pokračovat dál a dál, ale bude lepší, když pojem marketing upřesním a uvedu několik 

definic, které jsou považovány za nejpřesnější a jsou nejvíce používány. 

     Marketing je v dnešní době třeba chápat nikoli pouze jako nástroj, který je používán 

k uskutečnění prodeje, jak tomu bylo dříve, ale ve smyslu novém a to, jako uspokojení 

potřeb zákazníka. Prodej a reklama jsou proto pouhou součástí rozsáhlejšího 

marketingového mixu, souboru marketingových nástrojů, které působí společně, aby 

ovlivňovaly příslušný trh. 

     V odborné literatuře je snad nejčastěji uváděna definice Philipa Kotlera (2001): 

„Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a 

co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb 

s ostatními.“1 

 
                                                           
1
 Kotler, P., Marketing management. 10. rozšířené vydání, Praha:Grada Publishing, s.r.o. 2001, 719 s.,    

   ISBN 80-247-0016-6, str. 24 
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     V knize Marketing, kterou napsal Philip Kotler spolu s Gary Armstrongem (2004) je 

předchozí definice ještě trochu upravena a říká: „Marketing je společenský a 

manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a 

přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“2 Ovšem jak můžeme vidět, 

obě definice vyjadřují úplně to samé, takže je téměř jedno, kterou z těchto dvou si 

vyberete. 

     Další uznávanou definicí marketingu je definice Americké marketingové asociace 

(AMA), která představuje marketing jako: „Proces plánování a realizace koncepcí, 

tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout 

takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací.“3 

     Další definici zde uvádím nejen pro to, že velmi podrobně a výstižně popisuje pojem 

marketing, ale také proto, že je dobré znát úhel pohledu na pojem marketing od dalšího 

autora, než je Philip Kotler, kterého budu asi nejvíce citovat v celé mé práci. Jaroslav 

Světlík (2005) popisuje marketing takto: „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem 

je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání 

zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.“4 

     U všech výše uvedených definic, můžeme najít jeden společný prvek, a to 

uspokojení potřeb zákazníků. Lze jej aplikovat na jakoukoliv organizaci, která je své 

zákazníky schopna identifikovat a pro kterou je středem zájmu všech jejích 

marketingových činností právě zákazník a jeho spokojenost. Všechny předešlé definice 

by se proto dali shrnout do jedné a velmi stručné, kterou popisuje Kotler (2004) a to: 

Marketing je uspokojení potřeb zákazníka na straně jedné a tvorba zisku na straně 

druhé.“ Neboli: „Cílem marketingu je vyhledávat nové zákazníky příslibem získání 

výjimečné hodnoty a udržet si stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb, a současně 

vytvářet zisk.“5 

 

                                                           
2
 Kotler, P., Armstrong, G., Marketing, Praha:Grada Publishing, a.s. 2004, 856 s., ISBN 80-247-0513-3, 

   str.30 
3
 Foret, M., Doležal, M., Doležalová, K., Škapa, R. Marketing. 1. Vyd. Brno:Masarykova universita, 2004,  

   166 s., ISBN 80-210-3500-5, str. 8 
4
 Světlík, J. Marketing cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 340 s., 

   ISBN 80-86898-48-2, str. 10 
5
 Kotler, P., Armstrong, G., Marketing, Praha:Grada Publishing, a.s. 2004, 856 s., ISBN 80-247-0513-3,  

   str. 29 
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3.1.2. Strategické a marketingové plánování 

     Plánování je jednou ze základních funkcí řízení podniku a to na všech řídících 

stupních, které se v organizaci nachází. Nezbytnost plánování vyplývá z potřeby 

podniku znát perspektivu a mít nástroj k jejímu ovlivňování. Přesto stále mnoho firem 

pracuje bez jakýchkoliv formálních plánů. Manažeři podniků argumentují mnoha 

důvody proč je podle nich formální plánování zbytečné a jedním z nich je např. že 

situace na trhu se příliš rychle mění, a proto je plánování zbytečné. Ovšem opak je 

pravdou. Rozumné plánování pomáhá podniku předpokládat změny a reagovat na ně. 

Firma se tak může do jisté míry připravit na to, co ji může v budoucnu potkat a připravit 

se tak na možné komplikace. 

     V mnoha textech se setkáváme nejen s pojmem plánování, ale také s pojmy 

strategické plánování nebo marketingové plánování. Je proto na místě uvědomit si, jaký 

je mezi těmito dvěma pojmy rozdíl, abychom je mohli správně používat. Rozdíl mezi 

strategickým a marketingovým plánování je dle mého názoru nejsrozumitelněji popsán 

v podání Martiny Blažkové (2007), která je definuje takto: „Strategické plánování se 

provádí na úrovni vrcholového managementu a představuje nalezení shody mezi cíli i 

zdroji organizace a jejími měnícími se tržními příležitostmi. Je to soubor činností a 

rozhodnutí, která vedou k formulování plánu podniku. Kdežto marketingové plánování 

se uskutečňuje na úrovni vedení oddělení marketingu a znamená pravidelné hodnocení 

marketingových příležitostí a zdrojů, stanovení marketingových cílů a marketingových 

strategií a aplikaci marketingových zdrojů takovým způsobem, aby bylo dosaženo 

marketingových cílů. Jde tedy o vykonávání mnoha činností probíhajících v řadě kroků 

v určité posloupnosti. Výsledkem je faktický marketingový plán.“6  

 

3.1.3. Marketingový plán 

     O marketingovém plánu budu ještě podrobně psát v dalších kapitolách, jelikož celá 

tato práce, jak je patrno z názvu, pojednává o jednom konkrétním marketingovém 

plánu. Proto bych nyní chtěla pouze stručně charakterizovat tento pojem, abychom se s 

ním blíže seznámili a lépe mu porozuměli v dalších kapitolách. 

                                                           
6
 Blažková, M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, Praha:Grada Publishing, a.s. 

   2007, 280 s., ISBN 978-80-247-1535-3, str. 268 
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     Marketingový plán je písemný dokument, který jak již bylo v předchozím textu 

řečeno, vychází z marketingového plánování. Tento dokument udává základní směr 

marketingového snažení a představuje základní nástroj řízení a koordinace celého 

marketingového snažení podniku. Písemný marketingový plán by měl obsahovat hlavní 

klíčové informace, měl by být jasný a hlavně výstižný. Marketingový plán je určen 

k tomu, aby vedl k efektivnímu stanovení a dosažení cílů společnosti. Poskytuje 

informace a doporučení o tom, kde se společnost nachází, kdežto strategický plán 

stanovuje, kam chce společnost dospět. Aby marketingové aktivity přinášeli výsledky, 

je nutná neustálá kooperace těchto dvou plánů. Samotné postupy sestavování 

marketingového plánu se v podání různých autorů liší, zejména v počtu jednotlivých 

fází postupu. Celkový obsah vyznění je ovšem velmi podobný. Podle Bednáře7zahrnuje 

marketingový plánovací proces následující kroky: celkové shrnutí, situační analýzu, 

marketingové cíle, marketingovou strategii, akční programy, rozpočet a na závěr systém 

měření a kontroly. Blažková (2007)8 ve své knize zase rozděluje plánovací proces do tří 

částí: na podnikové strategické plánování, marketingové strategické plánování a 

marketingové operativní plánování. V rámci těchto tří fází sestavuje marketingový plán, 

který by měl obsahovat tyto části: stručné shrnutí, úvodní část, závěry podnikového 

strategického plánování – vize a poslání firmy, podnikové cíle i strategie a kritické 

faktory úspěchu; dále pak marketingové cíle, marketingové strategie, rozpočet, 

prováděcí programy a na závěr opět způsoby kontroly plnění plánu. Velmi dopodrobna 

se zabývá komplexní analýzou, kde se snaží analyzovat od prostředí, přes trh, odvětví, 

konkurenci, zákazníky, dodavatele, až po výrobky, konkurenční výrobky nebo další 

interní faktory. Vcelku podrobně popisuje proces marketingového plánu Světlík 

(2005)9. Podle něj se plán rozděluje na dvě části, které vychází ze strategického 

plánování a taktického plánování. Podle Světlíka strategické plánování zahrnuje 

definování poslání firmy, vyhodnocení zdrojů, analýzu prostředí a stanovení priorit a 

strategie. A z taktického plánování pak vychází odpovědi na otázky ze strategického 

plánování a to, jak udělat vše správně. Na základě taktických plánů je možné sestavovat 

plány na období 1-3 let.  

                                                           
7
 Bednář, J. Marketingový plán pro malé a střední firmy, elektronická publikace knihy 

8
 Blažková, M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, Praha:Grada Publishing, a.s. 

   2007, 280 s., ISBN 978-80-247-1535-3 
9
 Světlík, J. Marketing cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 340 s., 

   ISBN 80-86898-48-2, str. 315 
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     A nesmím samozřejmě zapomenout na marketingový plán v podání Philipa Kotlera 

(2001)10. V jeho podání vypadá marketingový plán takto: provádění shrnutí, současná 

marketingová situace, analýza SWOT a analýza souvislostí, cíle, marketingová 

strategie, akční programy, prohlášení o projektovaném zisku a na závěr samozřejmě 

nesmí chybět kontrola. 

     Jak můžeme vidět na kostrách marketingových plánů vybraných autorů, všechny 

marketingové plány vychází ze stejného základu a tím je: 

� Prováděcí shrnutí 

� Komplexní analýza 

� Marketingové cíle 

� Marketingová strategie 

� Prováděcí plán 

� Rozpočet 

� Kontrola 

 

     A jednotlivý autoři, jak již bylo řečeno na začátku, si ho pouze upravují podle jejich 

představ, jak si myslí, že by mohl být pro jejich účely optimální. A to by podle mého 

názoru měl udělat každý manažer, nebo marketingové oddělení, který bude vytvářet 

marketingový plán pro svoji firmu. 

 

3.1.4. Podnik 

     Základní jednotkou hospodářství, v níž je realizována výroba nebo jsou poskytovány 

služby, nazýváme podnik. Je to zisková organizace, ve které je přímá vazba mezi 

výkony (statky, služby), které jsou v penězích označovány jako výnosy a prostředky 

vynaložené na tyto výkony (výrobní činitele), jejichž potřeba je označována v penězích 

jako náklady. Podnik vzniká na základě dělby práce a z ní vyplývající specializace a je 

označením pro ekonomicko-právní subjekt, který tvoří jednu ze základních forem 

organizace ekonomiky v současnosti.  

                                                           
10

  Kotler, P., Marketing management. 10. rozšířené vydání, Praha:Grada Publishing, s.r.o. 2001, 719 s.,  
     ISBN 80-247-0016-6, str. 104 
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     Podnik je nutné chápat jako otevřený systém mající vazbu na své okolí, který je 

tvořen čtyřmi základními prvky – ekonomickými, sociálními, informačními a 

technickými. Aby mohl podnik samostatně rozhodovat, musí mít právní subjektivitu a 

ekonomickou samostatnost.  

     Podniky dělíme podle počtu zaměstnanců na velké a malé (případně střední). Malé a 

střední podniky (SME) mají méně než 250 zaměstnanců a třídí se podle jednotlivých 

kritérií na mikropodniky, malé podniky a střední podniky. Skupina malých a středních 

podniků jsou charakterizovány třemi obecnými kritérii: počtem zaměstnanců, 

ekonomickými kritérii a nezávislostí. Ekonomická kritéria a kritéria počtu zaměstnanců 

jsou uvedena v tab. 1. 

 

Tab. 1: Definice malých a středních podniků 

Zdroj: Jáč, I., Rydvalová, P., Žižka, M., Inovace v malém a středním podnikání (2005) 

 

      

 

 

Kategorie 

podniku 

 

Počet 

zaměstnanců 

(méně než) 

 

Obrat 

 

nebo 

 

Rozvaha (aktiva) 

 

Střední 

 

< 250 

 

≤ 50 mil EUR 

(v r. 1996: 40 mil.) 

 

≤ 43 mil. EUR 

(v r. 1996: 27 mil.) 

 

Malý 

 

< 50 

 

≤ 10 mil. EUR 

(v r. 1996: 7 mil.) 

 

≤ 10 mil. EUR 

(v r. 1996: 5 mil.) 

 

Mikro 

(drobný) 

 

< 10 

 

≤ 2 mil. EUR 

(nebylo definováno) 

 

≤ 2 mil. EUR 

(nebylo definováno) 
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     Dále můžeme malé a střední podniky členit dle nezávislosti do následujících třech 

skupin11: 

     Propojené: podniky kdy jeden podnik vlastní většinu kapitálu nebo hlasovacích práv 

v druhém podniku   

                                                                                                    

     Partnerské: podniky kdy jeden podnik je mateřský a vlastní více než 25 % kapitálu 

nebo hlasovacích práv v dceřiném podniku. Tito partneři jsou přesně vymezeni – 

veřejné investiční společnosti, společnosti rizikového kapitálu, vysoké školy, nezisková 

výzkumná centra, fondy regionálního rozvije, samostatné orgány místní správy. 

 

     Nezávislé: podniky, které nesplňují dvě výše uvedená kritéria nezávislosti. Za 

nezávislý podnik se tedy považuje i podnik, kde je více než 25% kapitálu nebo 

hlasovacích práv vlastněno veřejnými investičními společnostmi, institucionálními 

investory, …. 

 

     Dále můžeme podniky dělit podle právní formy podnikání na: 

- Podnik jednotlivce 

- Obchodní společnosti: Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

                                               : Komanditní společnost (k. s.) 

                                               : Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

                                               : Akciová společnost (a.s.) 

- Družstvo 

- Konsorcium čili sdružení 

- Tiché společenství 

                                                           
11

 Jáč, J., Rydvalová, P., Žižka, M. Inovace v malém a středním podnikání, Brno:Computer Press, a.s.  
    2005, 174s., ISBN 80-251-0853-8, str. 13 
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3.2. Sestavení marketingového plánu 

     Po představení toho, co vlastně marketingový plán je a jaké jsou jeho části, 

přistoupím k popisu jeho sestavení. Správné sestavení marketingového plánu je závislé 

na důsledném provedení jednotlivých kroků. Analýza současné marketingové situace a 

stanovení cílů a hlavních úloh tvoří podklady pro rozhodování o vhodné marketingové 

strategii. Po stanovení nejlepší marketingové strategie je sestaven tzv. prováděcí 

marketingový plán, po němž následuje sestavení rozpočtu pro marketingový plán a na 

závěr je nutné mít sestavený plán kontrol, abychom zjistili, zda byl plán efektivní. 

Špatným zpracováním jakékoliv části marketingového plánu, se můžeme dostat do 

situace, kdy se očekávaný úspěch bude markantně lišit od skutečné nastalé situace, 

proto je nezbytné pečlivě zpracovávat jednotlivé kroky a vycházet z nich při dalších 

postupech. 

 

3.2.1. Prováděcí shrnutí 

     Prováděcí shrnutí lze chápat jako jakýsi úvod neboli celkové shrnutí marketingového 

plánu. V této části je představena firma a její podnikání a taktéž jsou zde shrnuty hlavní 

cíle, doporučení a strategie pro plánované období, pro které je marketingový plán 

připravován. V této části by měla být načrtnuta vaše představa a následně je podrobně 

rozpracovávána v následujících krocích. Tuto část lze chápat jako stručný přehled 

celého marketingového plánu, která obsahuje nejdůležitější fakta, a proto by měla být 

stručná a jasná. 

 

3.2.2. Komplexní analýza 

     Každý podnik musí vědět co se děje v jeho okolí, jaké faktory na něj působí a jak se 

vyvíjí a mnohé další informace potřebné k tomu, aby mohl správně naplánovat své 

budoucí aktivity. Podnik musí být schopný získat včas informace o vývoji uvnitř i vně 

podniku a musí být schopen tyto informace efektivně využít. Bez rychlého přístupu 

k přesným informacím se podnik vystavuje riziku špatného rozhodnutí. Proto je nutné 

provést jako první krok marketingového plánu komplexní analýzu podniku a jeho okolí. 
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     Komplexní analýzu můžeme také jinak pojmenovat situační analýzou nebo 

marketingovým auditem. Podstatou tohoto kroku je seznámit se s reálnou situací 

podniku a to z hlediska vnějších i vnitřních vlivů, které na něj působí a zhodnotit jeho 

současnou situaci. Komplexní analýzou se snažíme podchytit všechny rozhodující vlivy, 

které vytvářejí podmínky pro podnikání. Při šetření vlivů působících na podnik 

z vnějšku mluvíme o tzv. externí analýze. Tu dále můžeme rozlišovat na dvě skupiny, 

na analýzu makroprostředí, kde se jedná o šetření vlivů, které na podnik působí, ale 

podnik je nemůže ovlivnit (ekonomické, demografické, politické činitele) a na analýzu 

mikroprostředí, která se zabývá šetřením blízkého okolí, které podnik obklopuje 

(konkurence, dodavatelé, zákazníci). Dále se v komplexní analýze zabýváme vnitřní 

situací v podniku a tu nazýváme interní analýza. Podnik se zde zabývá faktory, které na 

něj mají bezprostřední vliv a které může ovlivnit (organizační struktura, kvalita a počet 

zaměstnanců, finanční zdroje, kvalita managementu, silné a slabé stránky podniku 

mnohé další. 

     Než se pustím do analyzování jednotlivých faktorů, které je nezbytné znát pro 

sestavení optimálního marketingového plánu, je nutné představit nejpoužívanější 

metodu získávání tolik potřebných a cenných informací, které potřebujeme znát a to 

marketingový výzkum. 

 

3.2.2.1. Marketingový výzkum 

     Marketingovým výzkumem podnik nejlépe analyzuje svoji marketingovou situaci a 

získává tím cenné podklady pro tvorbu budoucího marketingového plánu.   

     Marketingový výzkum poskytuje specifické ověřitelné informace týkající se trhu, 

konkurence, prostředí a zejména zákazníků. Philip Kotler (2004) marketingový výzkum 

definuje takto: „Marketingový výzkum je systematické plánování, shromažďování, 

analyzování a vyhodnocování informací potřebných pro účinné řešení konkrétních 

marketingových problémů.“12 Trochu odlišněji nám podává definici marketingového 

výzkumu například Jaroslav Světlík (2005), který definuje marketingový výzkum takto: 

„Marketingový výzkum je souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové 

                                                           
12

 Kotler, P., Armstrong, G., Marketing, Praha:Grada Publishing, a.s. 2004, 856 s., ISBN 80-247-0513-3,  
    str. 227 
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praxe včetně trhů, výrobků, distribučních cest, cen, chování zákazníka.“13 Ovšem stejně 

jako v Kotlerově pojetí marketingového výzkumu i jeho výzkum se skládá z několika 

fází a to: definování problému, plánu výzkumu, sběru informací, analýzy údajů a ze 

závěrů a doporučení jak ukazuje obrázek 1. 

 

Obr. 1: Kroky marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Světlík, J. Marketing cesta k trhu (2005) 

 

Definování problému 

     Definování problému obsahuje specifikaci problému, který má být prostřednictvím 

výzkumu řešen, a uřčení informací, které budou potřeba k jeho vyřešení. Umožňuje 

stanovit takové postupy výzkumu, které potřebné informace obstarají. Příčiny vzniku 

problému jsou součástí specifikace problému a jejich odhalení umožňuje lépe stanovit 

další postup výzkumu. Pro rozhodnutí o budoucím marketingovém plánu je 

nejvhodnějším cílem marketingového výzkumu analýza trhu, získání informací o 

pohledu zákazníků na firemní výrobky a analýza znalosti firmy. 

 

Plán výzkumu 

     Dalším krokem je užší specifikace potřebných informací a sestavení projektu. Určuje 

se, kdy a jak se získají potřebné informace a vyjadřují se přístupy a metody výzkumu. 

Po zpracování projektu výzkumu, určení informací, které budou potřeba a postupů 

jejich zjištění a ověření, můžeme přistoupit k dalšímu kroku – sběru informací. 

 

Sběr informací 

     Marketingový výzkum má k dispozici řadu zdrojů informací. Získávané informace 

můžeme rozčlenit na dva základní typy  -  primární a sekundární. Primární informace 

představují údaje získané z primárních zdrojů. Jsou získávány většinou přímo na trhu 

prostřednictvím terénního šetření a jsou získávány k určitému specifickému účelu. 

                                                           
13

 Světlík, J. Marketing cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 340 s., 
    ISBN 80-86898-48-2, str. 43 
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Sekundární informace jsou pak takové, které se používají k jinému účelu, než ke 

kterému byly nashromážděny. Nejčastějšími zdroji sekundárních informací bývají 

statistiky, informační databáze, účetní výkazy nebo různé běžné zprávy, které 

organizace vypracovávají. Mezi základní metody výzkumu, kterými získáváme 

potřebné informace, se řadí pozorování, průzkum a experiment. Způsob kontaktu 

s nositelem pro nás důležité informace může být různý, buď osobní kontakt a to buď 

individuální anebo skupinový, dále pak písemný kontakt a to buď pomocí pošty, nebo 

internetu anebo kontakt telefonický. Každý z těchto způsobů má své výhody i nevýhody 

a je jenom na provozovateli výzkumu, který z nich si vybere a který z nich se mu 

nejvíce hodí. Od vybraných respondentů jsou získávány informace pomocí zvolených 

technik a tyto získané informace představují výsledek celého marketingového výzkumu. 

 

Analýza údajů 

     Analýza a vyhodnocení získaných dat je jedna z konečných fází celého výzkumu. 

Získané informace jsou různými postupy analyzovány a tříděny, a to tak, aby co nejlépe 

vypovídali o tom, jaký marketingový plán stanovit. Vyhodnocením informací zároveň 

získáme přehled o efektivnosti výzkumu a jeho přínosu pro podnik. 

 

Závěry a doporučení 

     V této poslední fázi marketingového výzkumu vyhodnocení informací dostává 

podobu rad a doporučení, které by měly usnadnit rozhodování. Celková úspěšnost 

výzkumu ovšem závisí i na tom, jak jsou výsledky managementu interpretovány, 

protože předložení nepodstatných, nepřesných a zmatených údajů může vést ke 

špatnému rozhodnutí. Kvalita marketingového výzkumu, jehož závěry a doporučení 

jsou podkladem pro rozhodnutí o marketingovém plánu, se následně odráží v kvalitě 

marketingového plánu. 

 

3.2.2.2. Marketingová situace 

     Jak již bylo výše řečeno, k rozhodování potřebujeme mnoho informací o různých 

oblastech a faktorech, které ovlivňují náš podnik. Tyto informace jsou pak využity při 

definování marketingových cílů a strategií i při marketingovém plánování jako 



- 22 - 
 

takovém. Podívejme se tedy blíže na faktory a požadované informace v rámci 

jednotlivých kategorií.  

 

 

 

3.2.2.2.1. Analýza prostředí (makroprostředí) 

     Analýza prostředí je důležitá pro bližší poznání vnějšího prostředí podniku, ve 

kterém podnik působí. Dále je potřebná pro identifikaci změn a trendů, které se dějí 

v okolí podniku a mohou mít na něj vliv, a ke stanovení toho jak bude podnik na tyto 

změny a trendy reagovat. Pohled na okolní prostředí podniku by měl být komplexní a 

měl by zahrnovat všechny významné skutečnosti tvořící prostředí podniku. Jako jedna 

z metod pro analyzování prostředí je používána metoda PEST, která vychází z popisu 

skutečností důležitých pro vývoj prostředí. Čili, tato metoda analyzuje politické/právní 

(legislativa, pracovní právo, ochrana spotřebitelů, atd.), ekonomické (HDP, míra 

nezaměstnanost, vládní výdaje, daně, atd.), sociální (demografické faktory, mobilita 

obyvatelstva, vzdělání, životní styly, atd.) a technologické faktory prostředí (výdaje na 

výzkum, míra technologického opotřebení, vývoj informačních technologií, atd.), které 

mohou ovlivnit podnikání a rozvoj firmy. 

 

3.2.2.2.2. Analýza trhu 

     Je nutné, aby měl podnik přesně charakterizovaný trh, na kterém podniká, nebo chce 

podnikat v budoucnu. Při charakterizování trhu může dojít ke dvěma chybným 

vymezením trhu a to, vymezení trhu příliš úzce nebo příliš široce. V případě, že je trh 

vymezen příliš úzce, může dojít k nepovšimnutí potencionálních konkurentů nebo 

možných požadavků zákazníků a pro podnik to může mít za důsledek zkrachování při 

změnách na trhu. V opačném případě, kdy by byl trh vymezen příliš široce, by mohli 

zákazníci směřovat k někomu jinému, kdo by lépe uspokojil jejich potřeby. Při 

analyzování trhu by nás měli zajímat především následující informace: velikost trhu, 

vymezení trhu, míra růstu trhu, ziskovost trhu, vývoj a predikce poptávky a potřeb a 

tržní trendy. 
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     Dalším důležitým faktorem při analyzování trhu může být pohled na trh z hlediska 

typu. Podnik by se neměl zaměřovat pouze na současné trhy, ale je třeba uvažovat i o 

trzích skrytých či teprve vznikajících, na kterých by mohl zaujmout přední pozice.  

 

3.2.2.2.3. Analýza konkurence 

     Jednou z nejdůležitějších částí marketingové situace je analýza konkurence. Je velice 

důležité, aby podnik identifikoval své přímé konkurenty, ale samozřejmě také i nepřímé 

a potenciální konkurenty. Analýza konkurentů slouží podniku k pochopení jeho 

konkurenčních výhod nebo nevýhod, k pochopení minulých, současných a budoucích 

strategií konkurentů a z nich zároveň vyplývající pro nás takové strategie, pomocí nichž 

lépe dosáhneme konkurenční výhody v budoucnu a v neposlední řadě k předvídání, jak 

konkurence pravděpodobně zareaguje na naše marketingová rozhodnutí. 

Pro snazší určení našich přímých a nepřímých konkurentů je možné použít následující 

matici:  

 

Obr. 2: Matice identifikace konkurentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Blažková, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední podniky (2007) 

 

     Tato matice je založena na dvou faktorech. První je společný trh, který identifikuje, 
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přímý a nepřímý konkurent. A druhý, je podobnost schopností, který ukazuje podobnost 

v silných stránkách konkurenčních firem a tudíž vyjadřuje nakolik je příslušný 

konkurent schopen uspokojit potřeby daného trhu. 

     Přímí konkurenti jsou takové firmy, které dominují na obou osách a jsou tudíž pro 

nás velice nebezpeční. Firmy, které mají podobné schopnosti, ale nepůsobí na stejném 

trhu, nazýváme potenciálními konkurenty a v tuto chvíli pro nás neznamenají hrozbu 

stejně jako firmy, které působí nízko na obou osách neboli konkurenti v zárodku, ty je 

třeba hlídat, jelikož by pro nás v budoucnu mohli znamenat hrozbu. A poslední důležitý 

typ konkurentů jsou nepřímí konkurenti, kteří se vyskytují na stejném trhu jako my, ale 

jejich skóre v podobnosti schopností je malé. Přestože jsou prozatím pouze našimi 

nepřímými konkurenty, díky nějaké významné změně (např. změna technologie) se 

mohou stát našimi přímými konkurenty a proto je nutné je neustále monitorovat. 

 

3.2.2.2.4. Analýza zákazníků 

     Další důležitou analýzou je analýza zákazníků. Pro firmu je velice důležité, aby 

rozuměla tomu, kdo jsou její zákazníci a co chtějí, jelikož efektivní uspokojení 

zákazníkových potřeb jí dodává výhodu nad konkurenty. Je tudíž nezbytné, aby se této 

analýze věnovala pozornost a firma tak na jejím základě mohla upevňovat vztahy se 

zákazníky. Zákazník nemusí být pouze konečný spotřebitel výrobku nebo uživatel 

služby, ale také obchodní partner, přes kterého se produkt dostává ke konečnému 

spotřebiteli. Je třeba se při analýze věnovat oběma těmto skupinám zákazníků.  

     Analýza obchodních partnerů: Pokud chce být podnik, který využívá obchodní 

partnery k tomu, aby se produkt dostal ke konečným spotřebitelům úspěšný, musí 

myslet nejen na konečné spotřebitele, ale hlavně na své obchodní partnery, aby dokázali 

jeho produkt prodat. Jestliže bude myslet pouze na spotřebitele a nezaměří se na to, 

jakým způsobem se produkt ke spotřebiteli dostane, nebo naopak bude myslet pouze na 

obchodní partnery a nebude brát v potaz potřeby spotřebitele, hrozí velké procento 

možnosti neúspěchu prodeje svých produktů. 

     Analýza konečných spotřebitelů: Velice důležité je zaměřit se pečlivě na spotřebitele 

a zjišťovat, jaké jsou jeho potřeby, jak výrobek nakupuje, kde výrobek nakupuje a 

v neposlední řadě jak výrobek spotřebovává. Na základě těchto informací musí podnik 

přizpůsobit produkty ke spokojenosti zákazníka. 
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3.2.2.2.5. Analýza výrobku 

     Při této analýze je důležité si ujasnit, co je naším výrobkem, co se snažíme prodat a 

co jej dělá lepším oproti konkurenčním výrobkům. Je také velice podstatné, aby firma 

nenabízela pouze jeden jediný výrobek, jelikož by tak mohla ztratit zákazníky, kteří 

nenajdou, co potřebují, jelikož jejich potřeby a přání se neustále mění a vyvíjí. Je proto 

téměř nezbytné aby firma nabízela portfolio výrobků. Má na výběr, buď může nabízet 

několik odlišných typů výrobků, nebo pokud vyrábí pouze jeden výrobek, může nabízet 

několik verzí tohoto výrobku, anebo může nabízet několik výrobkových řad. Při analýze 

výrobku můžeme hledat odpovědi např. na tyto otázky: 

Co je náš výrobek? 

Kolik výrobkových řad vyrábíme?  

Na jaké skupiny zákazníků se zaměřují naše výrobky?  

Jaké potřeby mají naši zákazníci, a uspokojuje náš výrobek tyto potřeby? 

Jak se odlišuje náš výrobek od konkurenčních výrobků? 

Jaká je cena našeho výroku? 

Jak distribuujeme a propagujeme náš výrobek? 

Čím můžeme vylepšit náš výrobek? 

… 

 

     Těchto pět analýz uvádím pouze jako příklady toho, co se dá analyzovat v analýze 

marketingové situace. Těmito mnou jmenovanými samozřejmě nemusíme skončit, dále 

můžeme analyzovat odvětví, dodavatele, segmentace trhu a výběr cílových trhů, 

konkurenční výhodu, nebo např. firmu, samotný marketing, organizační strukturu firmy, 

finanční situaci a mnohé další faktory působící na náš podnik, které mohou mít vliv na 

budoucí úspěch. Záleží pouze na manažerovi, které faktory určí za důležité pro 

analyzování a které dle jeho názoru nejsou podstatné pro budoucí plánování.  

 

3.2.2.3. SWOT analýza 

     Po shromáždění nejrůznějších informací, které byly získány z provedených 

průzkumů a z interních materiálů, je potřeba je zanalyzovat. Metoda, která se nejčastěji 

používá, je SWOT analýza. Ta slouží k identifikaci současného stavu podniku, jelikož 
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definuje silné a slabé stránky podniku (SW) ve vztahu k jejím příležitostem a ohrožením 

(OT). Jedná se o marketingový nástroj pro identifikaci jak vnitřního, tak i vnějšího 

prostředí firmy.  

 

 

 

     Název této analýzy, jak již vyplívá z textu, je odvozen od prvních písmen anglických 

názvů, a to: S – strenghts – silné stránky 

                   W – weaknesses – slabé stránky 

                    O – opportunities – příležitosti 

                    T – threats – hrozby 

     SWOT analýza může být prováděna jako součást komplexní analýzy, jelikož 

podklady pro ni můžeme získat právě z komplexní analýzy. Při SWOT analýze se 

analyzují a ohodnocují jednotlivé faktory a roztřiďují se do čtyř skupin, do takzvané 

SWOT matice, která je znázorněna na následujícím obrázku. Tyto čtyři skupiny 

zahrnují jak interní prostřední (silné a slabé stránky), tak externí prostředí (příležitosti a 

hrozby). 

 

Obr. 3: SWOT matice 

 

 

 

 

 

   

 

 

Zdroj:Blažková, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední podniky (2007) 

 

• Silné stránky-interní faktory, díky nimž má podnik silnou pozici na trhu, jsou to  

             takové vlastnosti, které představují konkurenční výhodu na trhu 

• Slabé stránky-jsou opakem silných stránek a znamenají určitý nedostatek, 

bránící efektivnímu výkonu podniku 
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• Příležitosti-představují další možnosti podniku, s jejichž realizací stoupají 

vyhlídky na lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější plnění vytyčených 

cílů, nejvíce příležitostí vyplývá z geografických, politických, legislativních 

nebo ekonomických změn 

• Hrozby-stejně jako příležitosti patří do externích faktorů a projevují se 

nepříznivou situací v podnikovém okolí, která znamená překážku pro úspěšné 

fungování podniku a je potřeba se jí co nejdříve odstranit 

 

     Při SWOT analýze je třeba postupovat v krocích. Nejprve je nutné vytipovat faktory 

v rámci jednotlivých kategoriích, dále je umístíme do jednotlivých polí ve SWOT 

matici, posoudíme je z hlediska významnosti a závažnosti pro produkt a na závěr je 

nutné navrhnout příslušná strategická opatření. Při analyzování jednotlivých faktorů je 

třeba si uvědomit, že jednotlivé silné a slabé stránky nemají pro podnik stejnou 

důležitost. To stejné platí i v případě příležitostí a hrozeb, kde různé příležitosti jsou 

různě přitažlivé a stejně tak hrozby mají různou intenzitu. 

     SWOT analýza poskytuje informace, které jsou užitečné při hledání souladu mezi 

podnikovými zdroji a schopnostmi a konkurenčním prostředím. Na druhou stranu je 

nutné říci, že je velice subjektivní, neboť každý hodnotí jednotlivé faktory odlišně a 

proto se nedoporučuje příliš na ni spoléhat a používat ji spíše jako doplněk k dalším 

analýzám. 

 

3.2.2.4. Matice BCG 

     Matice BCG je další metodou, jejíž výsledky jsou využívány k sestavení 

marketingového plánu. Byla vytvořena firmou Boston Consulting Group (odkud BCG), 

aby pomohla firmám analyzovat jejich obchodní jednotky nebo výrobkové řady. Matice 

posuzuje dva faktory strategické úspěšnosti. A to tak, že na vertikální ose je vyjádřena 

očekávaná míra růstu trhu, kde rozlišujeme rychle nebo pomalu rostoucí trhy, přičemž 

za mezní bod je považována hodnota 10% ročně. Míra růstu nad tímto bodem je 

považována za významnou. A na horizontální ose je vyjádřen relativní tržní podíl, který 

představuje pravděpodobné vytvořené peněžní jednotky. I zde se rozlišuje vysoký a 

nízký tržní podíl, který se posuzuje vůči největšímu konkurentovi firmy. 
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     Základem tohoto modelu je myšlenka, že čím vyšší tržní podíl náš 

výrobek/podnikatelská jednotka má nebo čím rychleji určitý trh roste, tím lepší je to pro 

naši firmu. 

 

 

Obr. 4: Matice BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Blažková, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední podniky (2007) 

 

     Matice je rozdělena do čtyř kvadrantů, z nichž každý představuje jiný typ strategické 

podnikatelské jednotky14. 

• Hvězdy-strategické podnikatelské jednotky nebo jejich produkty, které se 

vyznačují značným růstem podílu na trhu a dominantním postavením firmy 

vzhledem ke konkurenci. Často je třeba podpořit růst tohoto tržního podílu 

finančními investicemi do zdrojů (zaměstnanci, technologie, …) 

                                                           
14

 Strategické podnikatelské jednotky-decentralizovaná na zisku založená střediska v rámci podniku, 
    s možností samostatného plánování a samostatně řízená. Mají vlastní cíle i strategie a vlastní zdroje. 
    Může to být celý podnik, výrobková řada nebo i jeden výrobek. 
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• Peněžní krávy-strategické podnikatelské jednotky, jejichž podíl na trhu roste 

pomalu nebo vůbec, ovšem stávající podíl na trhu je však vysoký. Nevyžadují 

tak vysoké investice a jsou ziskové a firma využívá jimi vytvořené zdroje 

k financování jiných strategických podnikatelských jednotek, např. hvězd. 

• Otazníky-také někdy nazývány problémovými dětmi se vyznačují sice růstem 

podílu na trhu, avšak současný podíl na trhu mají velmi nízký. Vyžadují 

značnou finanční podporu, aby si tento podíl udrželi nebo aby popř. vzrostl. 

Management se musí rozhodnout, které z těchto jednotek se mohou popřípadě 

stát hvězdami a zbylé musí skončit. 

• Psi-jsou takové strategické podnikatelské jednotky, jejichž podíl na trhu je nízký 

a navíc roste velmi pomalu. Management by měl zvážit, zda by měli tyto 

jednotky pokračovat v činnosti, jelikož pro další setrvávání jsou finančně 

náročné a nejsou příslibem budoucnosti, jelikož přitahují málo zákazníků. 

 

     Při této analýze postupujeme následujícím způsobem. Nejprve si vytvoříme matici a 

zjistíme potřebné údaje a čísla jako jsou relativní tržní podíl, nebo předpokládaný růst 

trhu. Dále zjistíme pozici v matici a zaneseme jednotlivé výrobky do matice. Poté je 

nutné se zamyslet nad celkovým portfoliem a zhodnotit ho (určit zda je portfolio zdravé, 

kolik má firma čeho – psů, otazníků,…; zkoumat vývoj jeho postavení), a na závěr je 

nutné stanovit strategii pro každý výrobek a zároveň mu přiřadit finanční prostředky. 

     Tato analýza má samozřejmě jako každá jiná četné nedostatky, které je třeba vzít 

v potaz. Tyto nedostatky jsou v samotném základu této analýzy, která vychází pouze 

z růstu podílu na trhu a tržního podílu firmy a nebere v úvahu interní prostředí firmy. 

Dále tato metoda uvažuje pouze o současné ziskovosti a neidentifikuje, které obchody 

nabízejí nejlepší investiční příležitosti (pes může být výnosový bez dodatečných peněz a 

proto by měl být podpořen a ne zrušen). Dále je třeba říci, že analýza je značně 

subjektivní záležitostí a současně není brán ohled ani na silné stránky firmy, které je 

třeba vyzdvihnout. 

     Vzájemnou kombinací analýzy SWOT a Matice BCG získává management podniku 

celkový přehled o silných a slabých stránkách, hrozbách a příležitostech a podnikovém 

portfoliu. Nedostatky obou analýz jsou jejich vzájemnou kombinací minimalizovány a 

výsledky následně získávají vysokou vypovídací schopnost. 



- 30 - 
 

 

3.2.3. Marketingové cíle 

     Marketingové cíle vychází z provedené komplexní analýzy. Čili po realizaci analýzy 

rizik a příležitostí, analýzy BCG a analýzy současné marketingové situace, může firma 

přistoupit ke stanovení cílů. Stanovením cílů rozumíme formulování poslání (mise) 

firmy a jejích dlouhodobých a krátkodobých cílů. 

     Vedení každé firmy by mělo zahájit proces stanovení cílů definováním poslání, to 

znamená dlouhodobým pohledem firmy, co chce a kam míří. Toto poslání by mělo 

vycházet z vize managementu firmy. Poslání se od vize liší tím, že představuje to, co 

firma dělá (co a jak bude poskytovat svým zákazníků a čím se liší od ostatních), kdežto 

vize představuje to, co si firma přeje, aby se stalo jako výsledek toho co dělá. Jinak 

řečeno vize se dívá více do budoucnosti a mění se pouze s radikálními změnami, kdežto 

poslání je zaměřeno spíše na přítomnost a lze ho upravovat při strategických změnách.  

     Poslání by mělo být jasné a srozumitelné a mělo by organizaci identifikovat, 

respektive dát najevo, co je účelem její existence. Poslání má působit pozitivně a být 

motivující. Tvorba poslání je ovlivněna několika faktory: aktuálními preferencemi 

vedení, zdroji firmy, kompetencemi firmy, historií a tržním hospodářstvím. Poslání 

organizace má dlouhodobou platnost a nemělo by tedy obsahovat kvantitativní 

informace. 

     Když je firmě jasné, kam míří a jaká je její hlavní představa o tom čeho chce 

dosáhnout, je třeba tuto představu rozpracovat do jednotlivých akcí = cílů, a to cílů jak 

dlouhodobých tak i krátkodobých. Firmy většinou sledují více cílů, nikoli pouze jeden, 

avšak jeden z nich je vždy hlavní. Všechny cíle, které si stanovujeme pro náš podnik, 

musí být tzv. SMART, což znamená15: 

S – specific (jednoznačné) – cíle musí jednoznačně vyjadřovat, čeho má být dosaženo 

M – measurable (měřitelné) – musí být měřitelné, aby bylo možno říci, nakolik jich  

        bylo dosaženo 

A – achievable (realizovatelné) – cíle musí být realistické v daných podmínkách a za 

       pomoci zdrojů, které jsou k dispozici 

R – relevant (důležité) – cíle musí být důležité pro toho, kdo je realizuje 

                                                           
15

 Blažková, M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, Praha:Grada Publishing, a.s.  
    2007, 280 s., ISBN 978-80-247-1535-3, str. 34 
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T – time bound (časově ohraničené) – cíle musí být stanoveny v rámci určitého  

       časového období, které musí být také realistické 

 

     Stanovení cílů provází celý proces. Cíle se stanoví, navrhnou se strategie a akční 

plány k jejich dosažení a poté se znovu hodnotí, jestli jsou cíle snadné, dosažitelné nebo 

nereálné. V případě potřeby je tedy možné cíle změnit. Cíle by měly být stanoveny jako 

nesnadné, ale reálné na dosažení.  

 

3.2.4. Marketingová strategie 

3.2.4.1. Výběr marketingové strategie 

     V další fázi marketingového plánu je nutné přistoupit k identifikaci, hodnocení a 

výběru možných marketingových strategií, prostřednictvím nichž budou naplněny 

marketingové cíle. Marketingové strategie velmi úzce souvisí s jednotlivými prvky 

marketingového mixu a jejich nastavením. Jedná se např. o naplánování služeb, které 

budou poskytovány, jaká bude cenová a distribuční politika, nebo komunikační kampaň. 

Důležité je správně vybrat cílový trh a zvolit vhodný marketingový mix.  

     Blažková (2007) definuje marketingové strategie jako „charakterizující směr, který 

bude organizační jednotka sledovat v určitém časovém období a jenž vede 

k nejúčinnější alokaci zdrojů pro dosažení vytyčených marketingových cílů“.16A 

zároveň dodává, že se v podstatě jedná o jednotlivé nástroje marketingového mixu. 

Poněkud stručněji, ale také velmi výstižně definuje marketingovou strategii Kotler 

(2004), který uvádí, že „marketingová strategie je základní strategie, ze které vychází 

jednotlivé podnikatelské jednotky při plnění vlastních marketingových cílů.“17 

     V odborné literatuře zabývající se marketingem je formulováno poměrně velké 

množství různých marketingových strategií. Množství marketingových strategií je dáno 

množstvím různých situací, do kterých se podnik může dostat. Jinou strategii zvolíme, 

pokud jsme vůdčí podnik na trhu a jinou, pokud bojujeme o přežití mezi velice silnou 

konkurencí. Vždy je ovšem hlavním cílem strategie podniku zaujmout zákazníka a 

                                                           
16

 Blažková, M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, Praha:Grada Publishing, a.s.  
    2007,  280 s., ISBN 978-80-247-1535-3, str. 104 
17

 Kotler, P., Armstrong, G., Marketing, Praha:Grada Publishing, a.s. 2004, 856 s., ISBN 80-247-0513-3,  
    str. 110 
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přesvědčit ho ke koupi svého produktu. Většinou se toho dosahuje odlišením se od 

konkurence, jelikož produkt je tak pro zákazníka zajímavější a spíše ho přesvědčí ke 

koupi svého produktu. 

     Toto velké množství marketingových strategií poměrně přehledně a jasně utřídila ve své 

knize Martina Blažková (2007), která je shrnula do následující tabulky. 

 

Tab. 2: 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 
- Bojové 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,… 

Zdroj:Blažková, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední podniky (2007) 
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     V praxi tak úplně neplatí, že si firma vybere jednu strategii a přesně podle té se bude 

řídit. Výběr strategie je ovlivňován mnoha aspekty, např. velikostí firmy (malá firma si 

nejspíše vybere jednu strategii, která bude podle ní vystihovat nejlépe podstatu jejího 

snažení, kdežto střední firma se bude zaměřovat na více typů, jelikož její výrobkové 

portfolio je širší a působí na více trzích). 

     Dobrou pomůckou při formulování marketingových strategií nám může být tzv. 

Ansoffova matice, která znázorňuje čtyři hlavní marketingové strategie výrobku. Jde o 

jednotlivé kombinace zaměření na současné a nové služby/produkty a trhy/zákazníky.  

Mezi ně patří: 

- strategie pronikání: kdy se firma snaží proniknout hlouběji s vyráběným výrobkem 

na dosavadní trh anebo pokud je trh současně vyráběnými výrobky nasycen, může 

nabídnout stejnému trhu nový výrobek,  

- strategie rozvoje výrobku: firma se zaměřuje na zlepšení kvality produktu, 

- strategie rozvoje trhu: firma se rozhodne se stávajícím produktem přejít na nové 

trhy, většinou z důvodů nasycenosti trhu, nebo nabízí nové využití stávajícího 

produktu, 

- strategie diverzifikace: firma se rozhodne zkusit štěstí s novým produktem na 

novém trhu 

     Jednotlivé kombinace představují různá rizika. Nejnižší riziko představuje první 

varianta, tedy rozšíření působení v oblastech, které již dobře známe, oproti tomu 

nejrizikovější je poslední varianta, kde firma podniká s novými nevyzkoušenými 

produkty, kde si nemůže být jistá, že uspěje, na trhy, kde nezná dokonale prostředí. 

 

3.2.4.2. Marketingový mix 

     Soubor marketingových nástrojů, které firma používá k dosažení vytyčených 

marketingových cílů, nazýváme marketingový mix. Jakmile si firma zvolí 

marketingovou strategii, může začít s plánováním jednotlivých složek marketingového 

mixu, které jí pomáhají k snadnější aplikaci vybrané marketingové strategie. 

Marketingový mix se skládá ze všech aktivit, které firma vyvíjí, aby vzbudila po 

výrobku poptávku, to znamená z výrobkové, cenové, distribuční a komunikační 

politiky. Prvky marketingového mixu se většinou uvádějí čtyři a označují se jako  
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„čtyři P“: výrobek (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). 

Účinný marketingový program propojuje všechny prvky marketingového mixu v co 

možná nejlepší kombinaci pro daný produkt, aby byla zákazníkovi poskytnuta co 

nejvyšší hodnota. Zároveň je tak dosaženo výhody proti konkurenci a lepší tržní pozice 

pro vlastní výrobek a tím pádem se i splní firemní marketingové cíle. 

 

Výrobek (product) 

     Výrobek je základní složkou marketingového mixu. Marketingové pojetí výrobku se 

ovšem poněkud liší od běžného chápání pojmu. Do tohoto pojmu jsou zahrnuty i služby 

a myšlenky a zároveň je prostředkem ke splnění potřeb a přání zákazníka. „Produkt je 

jakýkoliv hmotný statek, služba nebo myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu 

a je určena k uspokojení lidské potřeby či přání.“18Z hlediska marketingu je třeba na něj 

pohlížet komplexněji a ne pouze jako na předmět ke svému základnímu určení. Je 

vytvářen řadou komponentů, které přispívají k tomu, aby byl zákazník uspokojen. Jedná 

se např. o balení, značku, kvalitu, styl, záruku, servis, dodací podmínky atd. Tento 

komplexní produkt je tedy souhrn všech fyzických a psychologických vlastností, jejichž 

prostřednictvím dochází k uspokojení potřeb zákazníka a jeho úspěšnost je určena 

stupněm tohoto uspokojení. 

 

Cena (price) 

     Cena je další částí marketingového mixu a jedná se o výši peněžní úhrady placené na 

trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. Cena má v marketingovém mixu 

zvláštní postavení, jelikož výše ceny ovlivňuje výši příjmů. Jinak řečeno přináší tržby 

z prodeje, kdežto ostatní části mixu tvoří pouze náklady. Na druhou stranu určuje 

hodnotu výrobku a udává skutečnost, jak velkou hodnotu mu přičítá zákazník. Cena je 

nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku po zboží. Při správně stanovené tržní 

ceně dochází ke shodě mezi hodnotou, kterou má výrobek pro zákazníka a 

ekonomickým zájmem podniku, jenž výrobek prodává. Existuje mnoho alternativ jak 

volit cenu. Některé firmy využívají alternativu vysoké ceny, kdy se snaží přesvědčit 

zákazníka o kvalitě produktu, jiné volí alternativu nízké ceny, kdy je zákazník 

                                                           
18

 Světlík, J. Marketing cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 340 s., 
    ISBN 80-86898-48-2, str. 101 
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přesvědčován ke koupi díky srovnání ceny s konkurencí. Cena je výsledkem mnoha 

faktorů a to jak externích (situace na trhu, poptávka, konkurence), tak i interních 

(náklady, cíle firmy). Pro stanovení objektivní ceny musí mít firma jasný přehled o 

těchto faktorech, což ji nutí k neustálému provádění analýz těchto faktorů a 

předpovídání jejich budoucího vývoje. 

 

Obecně je cena stanovována několika různými metodami a to: 

• tvorba ceny dle nákladů (cena se stanovuje jako součet nákladů a marže), 

• tvora ceny dle konkurence (cena se stanovuje v závislosti na cenách 

konkurence), 

• tvora ceny dle zákazníka (cena se stanovuje na základě hodnoty výrobku, kterou 

ji přiznává spotřebitel), 

• tvora ceny dle poptávky (cena se stanovuje na základě elasticity poptávky), 

• tvorba ceny na základě výběrového řízení a smluvní ceny. 

 

Místo (place) 

     Třetí P marketingového mixu tvoří place – místo neboli distribuční politika. Zabývá 

se řešením problému, komu a kde budou výrobky prodávány a jakým způsobem lze 

zajistit, aby výrobek byl nabízen na správném místě a ve správném okamžiku. Výrobce 

má dvě možnosti, buď využít přímý marketing a prodávat výrobky přímo zákazníkovi, 

nebo výrobky dostat ke spotřebitelům prostřednictvím tzv. prodejních cest 

(distribučních kanálů).  

     Podstatou distribuční politiky je zjištění, jaké má firma vytvářet aktivity, aby 

docházelo k co nejefektivnějšímu přemístění výrobku z místa svého vzniku do místa 

spotřeby. 

 

Propagace (promotion) 

     Čtvrtým P v marketingovém mixu je propagace, neboli činnost, která informuje, 

přesvědčuje a ovlivňuje nákupní chování zákazníka. Propagace spolu s ústní 

komunikací tvoří marketingovou komunikaci. Výrobková, cenová i distribuční politika 

nedosahují takové míry efektivnosti, když nejsou podpořeny propagací neboli 
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komunikační politikou. Komunikační politika zahrnuje základních pět forem 

komunikace a to: 

• reklama (placená forma neosobní masové komunikace, která je uskutečňována 

prostřednictví masových médií), 

• podpora prodeje (aktivity stimulující prostřednictvím podnětů, prodej výrobků a 

služeb – např. kupóny, prémie, vzorky zboží, premiérové balení …), 

• public relation (neosobní forma komunikace, která dosahuje splnění cílů 

organizace vyvoláním kladných postojů veřejnosti na ni), 

• přímí (direct) marketing (přímá komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím 

zaměřena především na prodej zboží či služeb založena na reklamě, která je 

uskutečňována především prostřednictvím pošty, e-mailů, telefonu, novin a 

televizního a rozhlasového vysílání. Se zákazníkem se pracuje adresně.), 

• Osobní prodej (osobní komunikace se zákazníky za účelem dosažení prodeje 

produktu nebo služby). 

 

     Výše uvedený marketingový mix neboli čtyři „P“ je aplikovatelný na organizace, 

které se zabývají prodejem produktů, ovšem aplikace marketingového mixu 

v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato čtyři „P“ pro účinné vytváření 

marketingových plánů nestačí. Příčinou jsou především vlastnosti služeb, proto je třeba 

marketingový mix v oblasti služeb rozšířit o lidský faktor, tedy páté „P“ Lidé (people) a 

další dvě proměnné - prezentace (presentation) a proces (procces).  

 

3.2.4.3. Segmentace trhu 

     V rámci marketingové strategie dochází také k volbě segmentu, na který se firma 

zaměří. Segmentace trhu je dána rozdílností zákazníků působících na trhu. Trh se skládá 

z mnoha zákazníků, kteří jsou odlišní ve svých zájmech, příjmech, bydlišti a jiných 

atributech a firmy musí určit, která skupina zákazníků, který segment trhu nabízí 

nejlepší příležitost ke splnění firemních cílů. Segmentace trhu tedy znamená 

„rozčlenění do homogenních skupin, které se vzájemně liší svými potřebami, 

charakteristikami a chováním; na tyto skupiny je možné působit modifikovaným 
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marketingovým mixem.“19Aby bylo možné rozdělit existující trh na určité segmenty, 

musí být splněna určitá kritéria. Musí existovat rozdíly mezi potřebami a přáními 

zákazníků, zároveň určitá skupina musí mít některé potřeby společné. V ní musí být 

dostatečný počet členů a musí se dát vytvořit speciální marketingový mix. Jinými slovy 

segment musí být dostatečně velký, dostupný a stabilní, aby se náklady na tvorbu 

marketingového mixu pro něj vyplatily. Jako kritéria pro stanovení segmentů jsou 

využívány: 

• geografická kritéria (rozdělují trh podle územního hlediska, např. na města, státy, 

vesnice, podle toho, jak se mění potřeby a nákupní zvyklosti s bydlištěm zákazníků, 

výhodou segmentace dle geografického kritéria je možnost lepšího zaměření 

distribuční politiky a tudíž nákladů na distribuci a zároveň zefektivnění vynakládání 

prostředků na komunikaci se zákazníky), 

• demografická kritéria (rozdělují zákazníky dle věku, pohlaví, velikosti rodiny, 

vzdělání, náboženství nebo např. povolání. Toto rozdělení velice pomáhá při 

propagační politice, jelikož sdělovací prostředky mívají své vyhraněné zaměření na 

určitou skupinu obyvatelstva, což umožňuje velmi účinně působit na vybraný 

segment, 

• psychografická kritéria (rozdělují zákazníky do skupin dle profese, vzdělání a tím 

příslušnosti k určité sociální skupině a životnímu stylu, toto rozčlenění pomáhá 

firmám v rozpoznání preferencí zákazníků na určité výrobky, jelikož je prokázáno, 

že člověk upřednostňuje např. určité značky automobilů, oblečení nebo trávení 

volného času, podle toho k jaké se řadí sociální skupině nebo jaký vyznává životní 

styl), 

• behaviorální kritéria (rozčlenění zákazníků podle zvláštností jejich chování, např. 

podle frekvence používání příslušného výrobku, věrnosti značce, nebo nákupních 

zvyků). 

 

3.2.5. Prováděcí plán 

     Dalším krokem sestavení marketingového plánu je sestavení prováděcího plánu. Aby 

mohla zvolená strategie postoupit do fáze realizace, je potřeba ji přeměnit na programy 
                                                           
19

Kotler, P., Armstrong, G., Marketing, Praha:Grada Publishing, a.s. 2004, 856 s., ISBN 80-247-0513-3, 
    str. 103 
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a akční plány. Prováděcí plán představuje konkrétní rozvrh toho, jakým způsobem bude 

vybraná marketingová strategie realizována. Stanovuje, co a kdy má být provedeno, 

vymezuje odpovědnost jednotlivých osob a určuje náklady, které bude nutno vynaložit.  

 

 

 

 

3.2.6. Rozpočet 

     Společně se sestavením prováděcího plánu, je nutné sestavit rozpočet. Ten 

představuje stanovení očekávaných podnikových a marketingových nákladů spolu 

s očekávanými tržbami, které vynaložíme nebo získáme během plánovaného období. Na 

základě rozpočtu se rozhoduje, zda je realizace plánu smysluplná. Stanovení rozpočtu 

většinou probíhá na základě historie, což znamená, že rozpočet na následující rok 

vychází z rozpočtu loňského, s přihlédnutím ke změnám, trendům a výkyvům. Dále při 

stanovení rozpočtu hraje velice důležitou roli typ firmy, fáze, ve které se firma nachází a 

v neposlední řadě podnikové cíle a strategie. Při sestavování rozpočtu je nutné 

předpovídat budoucí náklady a příjmy a jednotlivé položky se nesmí ani nadhodnotit, 

ale ani podhodnotit. Vzájemné porovnání očekávaných tržeb a nákladů vypovídá o 

rentabilitě marketingového plánu a rozdíl představuje očekávaný zisk. Jakmile je 

rozpočet schválen, představuje základ pro nákup materiálu, plánování výroby, 

plánování počtu pracovních sil a celkovou realizaci marketingové strategie. 

 

3.2.7. Kontrola 

     V této části marketingového plánu by měly být definovány kontrolní akce, které by 

měly sloužit řídícím pracovníkům ke sledování realizace marketingové strategie a 

určení oblastí, ve kterých nejsou plněny plánované cíle. Nesplnění cílů může mít dva 

dopady a to buď pozitivní (dosažené výsledky jsou lepší) anebo negativní (nebylo 

dosaženo naplánovaných výsledků. Kontrolní proces by měl dále zjistit příčiny těchto 

dopadů a přijmout nápravná opatření a návrhy na zlepšení u dopadů negativních a 

využít příležitostí u dopadů pozitivních. Marketingová kontrola se zaměřuje zejména na 

plnění marketingových cílů, účinnosti marketingové strategie, marketingovou 

efektivnost a plnění marketingového plánu.  
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     Celkový proces kontroly je třeba utřídit do jednotného kontrolního systému, který 

bude obsahovat odpovědné osoby za provádění kontroly, kontrolní termíny, případně 

kontrolní intervaly a objekt kontroly. 
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1. Charakteristika (představení) podniku 

4.1.1. Historie podniku 

     Firma Eurocat, s.r.o. byla založena počátkem roku 1997, jako výhradní zástupce 

španělské firmy FARMADIET GROUP, pro země východního bloku. Konkrétně byla 

zapsána do obchodního rejstříku dne 24. března roku 1997 a od té doby obchoduje na 

českém trhu s potravními doplňky, které jsou většinou klinicky testovány. 

     V roce založení, čili v roce 1997 přichází firma na trh s produktem Gelmodel biosol, 

který je určen jako doplněk stravy a pomáhá při léčbě artrózy a dalších kloubních 

problémů. Na trh je dodáván v podobě prášku nebo kapslí a vzápětí je přidán ještě 

Gelmodel biosol v podobě koloidního roztoku v šesti chuťových variacích a dvou 

velikostech. V roce 1998 firma Eurocat, s.r.o. stahuje z prodeje produkt Gelmodel ve 

formě prášku i kapslí, jelikož po téměř jednoletém výzkumu se dospělo k závěru, že 

produkt ve formě koloidního roztoku má daleko lepší léčebné výsledky. V témže roce 

se firma rozhodla rozšířit svůj výrobkový sortiment a začala se orientovat i na 

potravinové doplňky pro zvířata. V průběhu dalších deseti let rozšířila svůj výrobkový 

sortiment v oblasti veterinární výživy na osm produktů, které jsou jednotlivě určeny pro 

psy, kočky a koně. Také výrobkové portfolio určené pro lidi se značně rozrostlo a to o 

produkty určené pro hormonální léčbu pro ženy, dietu, doplněk stravy určený k léčbě 

nervového systému a nakonec v oblasti kloubní výživy se ke Gelmodelu biosol přidal 

ještě produkt Os-Cal. I přes značné rozšíření výrobkového sortimentu zůstává hlavním a 

nejvíce prodávaným produktem Gelmodel biosol. 

     V roce 2007 byl proveden výzkum a klinické studie a produkt Gelmodel biosol byl 

nahrazen produktem Gelmodel Premium, který obsahuje enzymaticky hydrolyzovaný 

kolagen COLATECH, který byl díky klinickým studiím určen jako daleko více 

efektivní složkou při léčbě kloubních problémů. Zároveň byly zrušeny i jednotlivé 

příchutě a velikosti produktu a gelmodel Premium je prodáván v univerzální ovocné 

příchuti a jedné univerzální velikosti. 
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     Momentálně firma Eurocat, s.r.o. prodává na trhu 18 potravních doplňků, z toho 7 

humánních a 11 veterinárních.Gelmodel Premium je stále hlavním a nejprodávanějším 

produktem firmy. 

4.1.2. Základní informace 

     Firma Eurocat, s.r.o. vznikla v den zapsání do obchodního rejstříku a to 24. března 

roku 1997, jako výhradní zástupce španělské firmy FARMADIET GROUP pro země 

východního bloku, s právem udělit exkluzivitu jiným subjektům pro jednotlivé země. 

Společnost obchoduje s potravinovými doplňky ve sféře humánní i veterinární. Tyto 

produkty jsou většinou klinicky testovány a mají tedy prokazatelné léčebné účinky. 

V současné době firma zabírá zhruba 10% domácího trhu a její roční obrat se pohybuje 

řádově okolo 12 mil. Kč ročně. 

     Dle výpisu z obchodního rejstříku jsou předmětem podnikání firmy Eurocat, s.r.o. 

tyto aktivity: 

o koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností   

      uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona), 

o zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, 

o provozování sportovních zařízení. 

     Právní formou společnosti Eurocat, s.r.o. je společnost s ručením omezeným a to od 

roku 1997, kdy byla společnost založena. Zakladatelé společnosti jsou dva společníci, 

kteří jsou zároveň jednatelé společnosti. Základní kapitál firmy je 100.000 Kč20, kde 

každý ze dvou společníků vložil polovinu, čili 50.000 Kč. Během fungování firmy 

žádný další společník nebyl přijat a žádný z firmy nevystoupil. 

     Společnost Eurocat, s.r.o. se řadí svojí velikostí mezi mikropodniky. Kromě dvou 

společníků má firma ještě jednoho zaměstnance, který se stará o administrativní chod 

společnosti. Čili firma má dohromady tři stálé zaměstnance. Dále firma spolupracuje 

s obchodními zástupci, ale zde je pracovní vztah založen na živnostenském oprávnění 

obchodních zástupců. A příležitostně firma také spolupracuje s marketingovými 

společnostmi. 

                                                           
20

 V dnešní době je minimální základní kapitál spol. s.r.o. ze zákona 200.000 Kč, ale v okamžiku vzniku  
    firmy Eurocat, s.r.o. byla tato minimální hranice stanovena na 100.000 Kč 



- 42 - 
 

     Společnost Eurocat, s.r.o. se skládá z těchto orgánů:valná hromada, jednatelé a 

dozorčí rada. Všechny tyto orgány zastupují oba společníci firmy ve vyrovnaném 

poměru, čili všechna obchodní rozhodnutí dělají společně a společně si je i schvalují. 

 

 

4.1.3.  Výrobkové portfolio firmy 

     Produkty, které firma Eurocat, s.r.o. nabízí na českém trhu, jsou převážně 

potravinovými doplňky určené jak pro lidi, tak i pro zvířata. Tyto doplňky mají pomáhat 

převážně v léčbě kloubních problémů typu artróza a jsou doplněny o produkty, které by 

měli zlepšovat fyzickou i psychickou kondici jak u lidí, tak i u zvířat. Hlavním 

produktem, který firma prodává a tvoří až 90 % z ročního obratu firmy, je Gelmodel 

Premium. Z produktů určených pro zvířata je nejprodávanější ArtiDUAL a ArtiCAN. 

Ostatní produkty firma považuje za doplňkové a firma si je drží spíše z přesvědčení, že 

jsou prospěšné a že v budoucnu se na ně bude moci také marketingově zaměřit. 

Produkty, které firma Eurocat, s.r.o. nabízí, můžeme rozčlenit do několika kategorií.  

Humánní přípravky:    Kloubní výživa: Gelmodel Premium 

                                                                   Gelmodel tablety 

                                                                   Gelmodel MARINE tablety   

                                                                   Os-Cal 

                                         Přírodní hormony: Iseren 

                                         Dieta: Garcisbelt 

                                         Nervový systém: Memory Max 

Veterinární přípravky: Pes: ArtiDUAL 

                                                ArtiCAN a ArtiCAN plus 

                                                Oxispeed 

                                                YucCAN 

                                                Lagrinet a Lagrinet solución 

                                                Otinet a Otinet solución 

                                                Dermadiet 

                                        Kočka: YucCAT 

                                                     DermaDUAL 

                                                     Lagrinet a Lagrinet solución 
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                                                     Otinet a Otinet solución 

                                        Kůň: Artihorse 

                                                 Equidual 

        

 

4.1.4. Firma Eurocat, s.r.o. a marketing 

     Firma Eurocat, s.r.o. patří do skupiny mikropodniků a to dle všech kritérií. Tento 

fakt by mohl vést k domněnce o malém přínosu marketingu pro firmu v porovnání 

s náklady na něj vynaloženými, tudíž k jeho potlačení. Přesto je význam marketingu i 

pro takto malý podnik značný a je třeba se mu náležitě věnovat.  

     Nelze tvrdit, že by se firma nevěnovala marketingu vůbec, ale situaci lze definovat 

jako podlehnutí domněnce, že v marketingu jde převážně o reklamu a o přínosech 

ostatních částí marketingu smýšlí firma jako o nedostačujících v porovnání s náklady na 

ně vynaloženými. Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, firma nemá vlastní 

marketingové oddělení ani zaměstnance, který by se staral pouze o marketingovou 

stránku fungování firmy. Marketingem, v pojetí firmy, čili reklamou, se zabývá osobně 

jeden ze společníků, respektive jeden z jednatelů společnosti. Druhý společník má na 

starosti finanční chod podniku. Tato strategie není dle mého názoru optimální, jelikož 

tyto dvě sféry podniku jsou spolu neoddělitelně provázány a je proto nezbytné řešit je 

jako jeden celek. Vše ovšem záleží na kvalitě komunikace mezi společníky.  

     Z důvodu absence marketingu jako komplexního celku, včetně všech nástrojů 

marketingu, je zřejmá i absence komplexního marketingového plánování, čili 

marketingového plánu firmy. Firma Eurocat, s.r.o. si jakési marketingové plány na 

období každého půl roku tvoří, ale ty jsou pouze v podobě plánování reklamy, umístění 

reklamy a investic do reklamy vynaložených. Komplexní marketingový plán pro 

jakékoliv určité časové období, tedy postup, skládající se ze sedmi výše definovaných 

kroků, vedoucí k sestavení marketingového plánu, je zde postrádán. 

     Jelikož produkt Gelmodel Premium, o kterém tato práce pojednává, je již na trhu 

zaveden, nepociťuje firma nutnost marketingového plánování pro tento produkt, protože 

prodejnost si firma zvyšuje a snižuje intenzitou reklamy a investicemi do ní 

vynaloženými. Protože se ovšem firma rozhodla s tímto produktem proniknut na trh 
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sportovní, kde je tento produkt absolutně neznámým, je třeba si marketingový plán 

sestavit a firma Eurocat, s.r.o. si toto velice dobře uvědomuje. 
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4.2. Představení produktu 

4.2.1. Produkt Gelmodel Premium 

     Pohybový aparát člověka je soustava tvořená kostrou a příčně pruhovaným 

kosterním svalstvem. Kdyby však byly všechny kosti spolu pevně spojeny, nebyli 

bychom schopni žádného pohybu. Možnosti hýbat se dosahujeme pomocí pohyblivých 

spojů kostí, které nazýváme klouby. V lidském těle je klouby spojeno přes 180 kostí, 

čili pravděpodobnost, že dříve nebo později vyvstane v některém spoji problém, je 

veliká. 

     Poruchy pohybového aparátu patří mezi časté nemoci, se kterými pacienti přicházejí 

do ordinací lékařů. Mezi ty nejčastější patří artróza či osteoartróza (postihuje zhruba 

12% obyvatelstva, populaci nad 65 let dokonce více než 50%) anebo artritida (trpí jí 

přibližně 1% lidí). Např. osteoartróza nejčastěji postihuje klouby kolen a kyčlí, 

výjimkou však nejsou ani drobné klouby prstů nebo meziobratlové klouby páteře. 

Rozvoj těchto onemocnění vede k destrukci chrupavky, k rozpadu kloubních buněk a 

rozvoji zánětlivého onemocnění kloubů a kloubního pouzdra. To vše je provázeno 

znaky, jako je bolest, otékání kloubů a snížená pohyblivost až vymizení pohyblivosti 

kloubů. 

     Léčení kloubních onemocnění vyžaduje komplexní léčbu, která by měla zahrnovat 

režimová opatření (snížení váhy, rehabilitace, změna životního stylu), medikamentózní 

léčbu (analgetika, antirevmatika, chondroprotektiva,…) a v krajních případech i 

operační léčbu (odstranění výstelky kloubu až náhradu kloubu). 

     Jednou z možností léčby medikamentózní jsou tzv. chondroprotektiva. Jedná se o 

léky, které mají napomoci ochraně chrupavky, neboli podpořit strukturu a funkci 

chrupavky. Tento efekt ovšem nebyl u žádného chondroprotektiva zatím zcela jasně 

prokázán, byl ovšem zjištěn symptomatický (zaměřený na příznaky, nikoli na příčiny) 

účinek léků, který se sice projevuje pomalým začátkem, ale přetrvává dlouhodobě. 

Proto se tyto léky nazývají příhodněji SYSADOA (Symptomatic, Slow Acting Drugs 

against Osteoartritis). Mezi účinné složky těchto léků patří látky, které se většinou 

vyskytují v chrupavce, jako je chondroitinsulfát, glukosamin, kys. Hyaluronová, různé 

formy kolagenu apod. Relativně snadná dostupnost a bezpečnost většiny těchto látek 
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umožnila nabízet je jako doplňky potravy, který je volně dostupný a užívat je bez 

lékařského předpisu. 

     Jedním z produktů, který se řadí do této skupiny je Gelmodel Premium, který na trh 

dodává firma Eurocat, s.r.o. Produkt je prodáván ve formě koloidního roztoku s jednou 

univerzální ovocnou příchutí a jednou univerzální velikosti balení s obsahem 500 ml. Je 

charakterizován jako lehce stravitelný s příjemnou chutí a dlouhou trvanlivostí. Jako 

hlavní účinky jsou uváděny zlepšení kloubní pohyblivosti a úleva od bolesti. 

Doporučená prodejní cena firmou Eurocat, s.r.o. je 495 Kč za kus. Náhled vzhledu 

produktu je na následujícím obrázku, dále v příloze č. 1 je obrázek zvětšený a v příloze 

č. 2 je možné vidět propagační leták pro tento produkt. 

 

Obr. 5: Gelmodel Premium 

 

Zdroj: http://www.domacilekarna.cz [2.2.2009] 

 

4.2.2. Gelmodel Premium a klinické testy 

     Produkt Gelmodel Premium je doplněk stravy obsahující vysoce čištěný 

enzymaticky hydrolyzovaný kolagen (colatech®), který jako účinná látka napomáhá při 

léčbě kloubních onemocnění. COLATECH® byl vyvinut španělskou farmaceutickou 

firmou FARMADIET GROUP na základě nejnovějších vědeckých poznatků, klinických 

studií a nejnovějších technologií a jelikož byla prokázána nejvyšší účinnost tohoto 

hydrolyzátu, je hlavní složkou Gelmodelu Premium. Vysoká účinnost byla mimo jiné 

také prokázána i porovnáním klinické studie, která proběhla na ortopedických a 

revmatologických klinikách v ČR pod vedením Doc. Mudr. Tomáše Trče, Csc., MBA, 

přednostou ortopedické kliniky ve FN Motol. 
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     Tato klinická studie porovnávala účinnost a snášenlivost enzymaticky 

hydrolizovaného kolagenu (EHZ) a Glukosamin sulfátu (GS), který je obsažen ve 

většině konkurenčních produktů při léčbě osteoartróze kolena. Vzorku o stu pacientů, 

kteří trpěli tímto onemocněním, byl podáván po dobu 3 měsíců lék, který byl buď EHZ 

nebo GS v dávce, která je běžně užívána a pacienti byli pravidelně monitorováni a byl 

vyhodnocován jejich stav. Po skončení studie a vyhodnocení všech sledovaných faktorů 

bylo rozlišeno, který z pacientů užíval první a který druhou látku a tyto údaje byly 

navzájem srovnány. V této studii bylo prokázáno, že EHK (colatech®) je účinnější ve 

zlepšení klinického stavu pacientů s osteoartrózou kolene, s významným zlepšením ve 

škále bolesti a funkčním stavu kloubu, jak ukazuje tabulka č. 3. 

 

Tab. 3: Srovnání účinnosti EHK a GS při léčbě osteoartrózy kolene 

 

Zdroj: http://www.beznoska.cz /[2.2.2009] 

 

4.2.3. Cílová skupina zákazníků 

     Onemocnění pohybového aparátu, zvláště pak kloubů, soustavně přibývá, a to na 

celém světě, včetně české republiky. Dalo by se říci, že důvod je jasný, celosvětová 

populace stárne, tudíž přibývá i nemocí, které s věkem souvisejí. Ale bohužel to tak 

jednoznačné není, problémů s bolestmi kloubů a páteře neustále narůstá a to ve všech 

věkových skupinách a postihují jak muže, tak i ženy, bez rozdílu věku nebo sociálního 

postavení. V české populaci je závažným degenerativním onemocněním kloubů 
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postiženo 15% lidí od 35-45 let a až 90% ve věkové skupině sedmdesátiletých. Na 

bolesti pohybového aparátu si ale stěžuje čas od času úplně každý. 

     Mohlo by se tedy zdát, že není třeba se zaměřovat na nějakou užší cílovou skupinu 

zákazníků, ale opak je pravdou. Už z jednoho jasného důvodu a tím je strategie 

komunikačního mixu, kde je velice důležité vědět, koho chceme oslovit. Populaci je 

proto dobré členit podle několika hledisek a těmi jsou hledisko geografické, 

demografické a psychografické. 

 

4.2.3.1. SOUČASNÁ CÍLOVÁ SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ  

     Současná cílová skupina, na kterou se zaměřuje firma Eurocat, s.r.o. z hlediska 

demografického, je střední a starší generace. Je to hlavně z důvodů již výše uvedených 

a to, že je to skupina lidí s nejvyšším průměrným počtem onemocnění pohybového 

aparátu. Dalo by se říci, že čím je člověk starší tím více má zdravotních problémů 

tohoto druhu. Na druhé straně je ale nutné brát na zřetel i finanční problém, jelikož 

produkt nepatří k lehce finančně dostupným produktům. Je třeba tudíž zvážit fakt, že 

průměrnému důchodci nemusí zbýt finance z důchodového příjmu a proto je zde i 

střední generace, která třeba nemusí mít až takovou vysokou potřebu si produkt koupit 

pro sebe, ale pro svoje nemocné rodiče ho jistě rádi koupí. Co se týče pohlaví tak se 

firma Eurocat, s.r.o. zaměřuje především na ženy, jelikož je prokázané, že to jsou ony, 

které nakupují pro domácnost a to i v oblasti farmacie, nebo pro naši potřebu v oblasti 

doplňkové výživy. 

     Z hlediska geografického to již tak jednoznačné není. Jelikož produkt je prodáván 

pouze v lékárnách, je v zájmu firmy, aby byl zastoupen v každé lékárně po celé 

republice. Přesto, co se týče reklamy, je soustředěna hlavně na Prahu a středočeský kraj, 

dále pak na další velká města na území České republiky. Je to z důvodu vyšších příjmů 

obyvatel těchto oblastí a z toho plynoucí větší možnosti nákupu produktu. Reklama je 

tudíž spíše regionálně cílená než celoplošná. 

     Psychografické hledisko nebere firma Eurocat, s.r.o. pro tuto cílovou skupinu 

zákazníku v potaz, jelikož hlavní roli zde opravdu hraje věk a míra bolestí které 

zákazník pociťuje. Přesto se však dá říci, že psychografické hledisko, které tuto skupinu 

spojuje, je značné omezení životního stylu a to z důvodů bolestí, které neumožňují 

podnikat takové věci, o které by měli postižení lidé zájem. 
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4.2.3.2. BUDOUCÍ CÍLOVÁ SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ 

     Jelikož chce firma proniknout s produktem Gelmodel Premium i na sportovní trh je 

jasné, že se tomu bude muset přizpůsobit i nová cílová skupina zákazníků. Čili, 

z demografického hlediska se firma bude muset zaměřit na mladší generaci, kam 

spadají lidé ve věku 25-45 let, kteří praktikují aktivní životní styl. Co se týče pohlaví, 

tak zde to tak jednoznačné nebude, jelikož velké procento populace z cílové skupiny 

nebude ještě ve svazku manželském, možná ani partnerském a tudíž si budou zákazníci 

nakupovat pouze pro své vlastní potřeby a ne pro rodinu. Tudíž toto hledisko nebude 

pro firmu zas tak podstatné, přesto bych se přikláněla k variantě směřovat reklamu 

z větší části na ženy, jelikož ony raději utrácejí peníze za své tělo a zdraví, než muži. 

     Geografické hledisko, zůstane v tomto případě stejné a budeme se orientovat hlavně 

na Prahu a střední Čechy a dále pak na další velká města České republiky a to z důvodu 

vyšších příjmů cílové skupiny zákazníků v této oblasti. 

     Psychografické hledisko je v tomto případě jasné. Firma se bude orientovat na 

populaci, která aktivně sportuje a dodržuje aktivní životní styl, a proto trpí problémy 

s pohybovým aparátem a je třeba je řešit, aby se mohla dále věnovat tomu, co má ráda – 

sportu. V tomto případě se bude reklama zaměřovat nejen na řešení problému jako 

takového, ale také na prevenci a předcházení těchto problémů. Můžeme také dále 

předpokládat, že tato cílová skupina bude disponovat, určitými příjmy, které by měli být 

dostačující, aby si potenciální zákazník mohl dovolit zakoupit tento produkt, jelikož se 

sportem úzce souvisí určité finanční zatížení.    
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4.3. Situační analýza 

4.3.1. Pest analýza-analýza makroprostředí 

     Firmy, jejich dodavatelé, zákazníci, konkurenti a veřejnost operující 

v makroprostředí, které vytváří nejen příležitosti, ale i hrozby. Toto makroprostředí je 

neovlivnitelné a nekontrolovatelné a firma ho musí neustále sledovat a musí na něj umět 

pružně reagovat. V rámci rychle se měnícího celosvětového prostředí musí firmy 

nepřetržitě sledovat vývoj těchto faktorů: politické/právní, ekonomické, sociální a 

technologické faktory. K tomu, aby firmy měli neustálý přehled o vývoji těchto faktorů, 

slouží PEST analýza, která sice jednotlivé faktory analyzuje odděleně, ale je třeba se na 

ně závěrem dívat jako na jeden celek, kde jsou všechny faktory navzájem provázané a 

ovlivňují se. 

 

Tab. 4a: PEST analýza – politické/právní faktory 

POLITICKÉ/PRÁVNÍ FAKTORY 

Legislativa 

Obsah 

faktoru 
Celkový legislativní rámec 

Konkrétní 

faktor 
Obchodní právo, pracovní právo, Sociální legislativa, daňová politika 

Vliv faktoru 

na firmu 

Legislativa obesně je velice podstatná pro fungování podniku a je třeba 

neustále sledovat nově vznikající nebo měnící se zákony a vyhlášky 

Pracovní právo 

Obsah 

faktoru 

Zaměstnávání, pracovní doba, povinnosti a práva zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

Konkrétní 

faktor 
Nepružný zákoník práce – náklady na odstupné a výpovědní lhůtu 

Vliv faktoru 

na firmu 

V současné hospodářské krizi není zákoník práce příliš shovívavý 

k postavení malých podniků na trhu a výrazně znesnadňuje jeho finanční 

rozhodování. Asociace malých a středních podniků žádá proto o vládní 
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pomoc 

Daňová politika 

Obsah 

faktoru 

Komplexní daňové zatížení, daňové kvóty, daňové zatížení 

zaměstnavatelů a pracovní síly, daňové úlevy 

Konkrétní 

faktor 

Vysoké daňové zatížení a odvody firem – platby sociálního a 

zdravotního pojištění 

Vliv faktoru 

na firmu 

V současné hospodářské krizi je nutno říci, že daňové zatížení pro malé a 

střední podniky je neúnosné. Je ale nutno podotknout, že vláda má 

v úmyslu podniknout kroky, které by těmto podnikům pomohli 

překlenout tuto krizi. Př.: Zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmu 

Obchodní právo 

Obsah 

faktoru 

Hospodářská soutěž, obchodní společnosti a družstva, živnosti, obchodní 

závazkové vztahy 

Konkrétní 

faktor 
Podnikové účetnictví 

Vliv faktoru 

na firmu 

Obecně lze říci, že obchodní právo je čím dál tím více zjednodušováno 

ku prospěchu a lepší srozumitelnost podnikatelů, to se ovšem nedá říci o 

účetnictví, které je podnik povinen ze zákona vést – zpravidla je třeba 

najmout externího specialistu 

Zdroj: Knotková (2009) 

 

     Politické a právní faktory nejsou v současné době malým a středním podnikům 

příznivě nakloněni. Situaci také neulehčuje současná politická scéna české republiky, 

kdy vláda řeší více otázku demise a budoucího vývoje vlády, než aby se zabývala 

řešením hospodářské krize legislativní cestou. Vzhledem k časové vázanosti těchto 

faktorů (změna zákona trvá podstatně dlouho), by neměli podniky spoléhat na pomoc 

z hlediska těchto faktorů v současné hospodářské krizi. 

 

 

 

 

 



- 52 - 
 

 

Tab. 4b: PEST analýza – ekonomické faktory 

EKONOMICKÉ FAKTORY 

Inflace 

Proměnlivost 

v čase 

Tento faktor je velice proměnlivý a to hlavně od poloviny loňského 

roku, kdy začal mít výrazně rostoucí tendenci. 

2007 – 2,8%, 2008 – 6,3%, 31.1.2009 – 5,9 % 

Vliv faktoru 

na firmu 

Důsledků zvýšené inflace, které postihují podnik, je mnoho. Jedná se 

například o zvýšení nájemného, nárůst mezd zaměstnanců, méně 

zákazníků. V prognózách do budoucna má inflace rapidně klesat až 

pod 2%, což může vést k velkým problémům, jelikož podnik bude 

muset snižovat marže, ale mzdy neklesnou a to bude zvyšovat náklady. 

Míra nezaměstnanosti 

Proměnlivost 

v čase 

Do poloviny loňského roku měla míra nezaměstnanosti klesající 

tendence a od druhé poloviny roku, z důvodů hospodářské krize, 

rapidně rostoucí tendence. 

2007 – 5,3%, 2008 – 4,4%, 31.1.2009 – 6,8% 

Vliv faktoru 

na firmu 

Nezaměstnanost je bohužel jeden z důsledků hospodářské krize a 

zároveň také faktorem, který ji dále prohlubuje. Prognózy pro další 

měsíce jsou nepříznivé, bude mít stále rostoucí tendence, což by se 

mohlo negativně odrazit v obratech prodeje firmy. 

Kurz (koruna vůči euru) 

Proměnlivost 

v čase 

Tento faktor je v současné době velice nestabilní a mění se doslova 

z minuty na minutu. Prognózy na vývoj koruny jsou v současné době 

velice nejisté a nikdo si netroufá odhadovat, zda bude koruna rapidně 

posilovat nebo zeslabovat 
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Vliv faktoru 

na firmu 

Jelikož firma produkty dováží ze Španělska a se svým partnerem 

obchoduje v eurech, je pro ni současná situace velice nepříznivá. 

Z důvodů velké konkurence nemůže firma produkt na českém trhu 

zdražovat a to pro ni znamená výrazné zvýšení nákladů. V případě 

dalšího oslabování měny, by to mohlo znamenat ztrátu všech zisků. 

HDP 

Proměnlivost 

v čase 

Tento faktor je velice proměnlivý, ale ne v takovém měřítku jako 

předchozí ekonomické faktory. Také se dá lépe prognózovat do 

budoucna. Bohužel v současné době má klesající tendenci. 

2007 – 6,6%, 2008 – 3,5%, 31.1.2009 – klesá 

Vliv faktoru 

na firmu 

HDP samozřejmě patří do ekonomických faktorů, ale jedná se hlavně o 

důsledek hospodaření státu. Nemá žádný přímý vliv na existenci nebo 

podnikatelské rozhodování firmy 

Zdroj: Knotková (2009) 

 

     Z výše uvedených ukazatelů je jasné že na Českou republiku začala počátkem roku 

2009 doléhat celosvětová hospodářská krize a v současné době je česká republika krizí 

napadena úplně. Dále je jasné, že současná situace velice ztěžuje podnikání a mnoho 

podniků tak čeká krach či značné omezovaní ve výrobě. Aby podnik tuto krizi přečkal, 

je třeba podniknout výrazné kroky a jedním z nich může být kvalitní marketingový plán 

pro období hospodářské krize. 

 

Tab.4c: PEST analýza – sociální faktory 

SOCIÁLNÍ FAKTORY 

Demografické trendy populace 

Obsah faktoru 
Vývoj počtu obyvatel, délka života obyvatel, stárnutí populace, 

porodnost 

Konkrétní 

faktor 
Stárnutí populace 

Vliv faktoru  Populace stárne a to i v ČR. Podle ČSÚ bude počet osob starších 65 let 
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na firmu 

 intenzivně přibývat a do roku 2050 dojde až k zdvojnásobení počtu 

obyvatel nad touto věkovou hranicí a lidí nad 85 let bude až pětkrát 

tolik. Tato prognóza je pro firmu velice příznivá jelikož tato věková 

skupina je jedna z cílových skupin zákazníků pro produkt Gelmodel 

Premium. 

Mobilita obyvatelstva 

Obsah faktoru Sociální mobilita, prostorová mobilita obyvatelstva 

Konkrétní 

faktor 
Stěhování obyvatel do velkých měst 

Vliv faktoru 

na firmu 

Obecným trendem ČR je odliv venkovského obyvatelstva do měst, 

denní či týdenní pohyb pracovních sil do místa zaměstnání \)z vesnic 

do velkých měst). Tento faktor je velice příznivý pro další vývoj 

firmy, jelikož se snaží marketingovou komunikaci zaměřovat 

především na velká města a Prahu. Tímto způsobem roste počet 

potenciálně oslovených zákazníků 

Příjmy obyvatelstva 

Obsah faktoru 
Průměrná nominální mzda, průměrná reálná mzda, minimální mzda, 

průměrná výše podpory v nezaměstnanosti 

Konkrétní 

faktor 
Průměrná nominální mzda 

Vliv faktoru 

na firmu 

Obecně lze říci, že nominální mzdy rostou každým rokem a to jak ve 

sféře podnikatelské, tak i ve sféře nepodnikatelské. V roce 2007 

přesahovala nominální mzda částku 21 000 Kč, v roce 2008 částku 

23 000 Kč a nadále roste. Tento fakt je příznivý snad pro každou 

firmu, která chce prodat co největší množství nabízených produktů. 

Životní styl, postoje a životní hodnoty 

Obsah faktoru 
Vztah k profesnímu rozvoji, trávení volného času, postoj k péči o 

zdraví, postoj k výchově dětí, … 

Konkrétní 

faktor 
Využití volného času 
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Vliv faktoru 

na firmu 

U mladších generací dochází k aktivnímu přístupu v oblasti využití 

volného času. Jedním z možných způsobů je sport a to na jakékoliv 

bázi, jak profesionální nebo rekreační. Tento trend je pro firmu 

pozitivní, jelikož chce začít působit na sportovním trhu a tímto 

způsobem jim přibývá potenciálních zákazníků 

Zdroj: Knotková (2009) 

 

     Sociální faktory jsou nakloněny firmě Eurocat, s.r.o., jelikož téměř všechny faktory 

se vyvíjejí směrem, který je pro firmu pozitivní. Dále je dobré zmínit, že jsou pozitivní 

nejen pro současný trh, kde firma nyní působí (stárnutí obyvatelstva), ale zároveň je 

také pozitivní pro trh budoucí a to sportovní (aktivní životní styl, mobilizace do velkých 

měst), kde se firma chystá působit. 

 

Tab.4d: PEST analýza – technologické faktory 

TECHNOLOGICKÉ FAKTORY 

Věda, výzkum, nové technologie a lidské zdroje 

Obsah 

faktoru 

Investice do výzkumu a podpora vlády, nové objevy, výraznější inovace 

v oboru, nové technologie, … 

Konkrétní 

faktor 
Nové vynálezy a objevy 

Vliv faktoru 

na firmu 

V oblasti doplňkové výživy proti bolestem pohybového aparátu 

nedochází výrazně často k novým technologiím, či novým složení 

výrobků. Tento trh je víceméně naplněn, takže by se dalo říci, že pro 

nové firmy zde již není místo, přesto se neustále na trhu objevují nové a 

nové konkurenční firmy. Poslední objev mezi již zavedenými firmami 

udělal právě Eurocat, s.r.o., přesto prodej nějak rapidně nevzrostl. 

Zákazníci v tomto odvětví reagují více na reklamu, než na zlepšení 

složení a účinnosti produktu. 

Zdroj: Knotková (2009) 

 

     Technologické faktory jsou pro každé odvětví důležité a každá firma by se jimi měla 

zabývat a neustále se snažit vylepšovat svůj produkt. Ovšem musí se také zabývat 
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otázkou, jak na to budou reagovat zákazníci. Obecně lze říci, že každý zákazník bude 

pro zlepšení produktu, který kupuje, ale jsou odvětví, kde jsou zákazníci spíše 

ovlivňovány reklamou a tak, v případě, že firma investuje peníze do vývoje produktu, 

ale nepodpoří jeho prodej propagací, návratnost investic je velice mizivá.  

 

     Závěrem: Obecně lze závěrem shrnout faktory takto. Politické a právní faktory se 

snaží ulehčit podnikatelům a napomoci jejich hospodářské činnosti. Ale v současné 

hospodářské situaci se nacházejí v těchto faktorech nedostatky, které spíše firmě 

přitěžují. Z ekonomických faktorů jasně vyplývá, že tato doba není pro podnikání vůbec 

vhodná a pro firmu to jsou zlé časy a musí učinit mnohá opatření, aby hospodářskou 

krizi přečkala. Naopak sociální faktory nám poskytují samé pozitivní odpovědi, a co se 

obyvatelstva týče ve spojení s tímto produktem, nachází se v optimálním rozpoložení, 

aby nalezlo pro tento produkt využití. No a na závěr jsou zde technologické faktory, 

které je jistě nutné a nezbytné analyzovat, bohužel toto odvětví je příliš přeplněné 

produkty téměř totožného složení a i když je vyvinuta nová léčebnější technologie, 

zákazníci jsou zvyklí reagovat spíše na intenzitu reklamy, než na zlepšení kvality 

produktu. 

 

4.3.2. Analýza konkurence 

     Trh s doplňkovou stravou v oblasti kloubní výživy je velice rozmanitý a konkurence 

je velice silná. Každý rok se snaží na tomto trhu prosadit nějaká nová firma 

s produktem, který se se svým složením jen nepatrně liší od již na trhu dostupných 

produktů, ale ne vždy je takováto firma úspěšná. Jelikož na trhu, s tak silnou konkurencí 

musí mít začínající firma tak velký kapitál, aby mohla dostatečně investovat do 

propagace a hlavně reklamy. Což je samozřejmě velice důležité i u firem, které jsou na 

tomto trhu již zavedené po několik let. Dá se tedy říci, že trh s doplňkovou stravou 

v oblasti kloubní výživy se neustále mění a vyvíjí a je plný jak přímých tak i nepřímých 

konkurentů.  

           Za nepřímé konkurenty firma Eurocat s.r.o. považuje všechny produkty typu 

Voltaren emulgel, nebo Ibuprofen, které sice odstraňují bolest kloubů, ale již 

neodstraňují příčinu této bolesti. Tyto produkty znamenají sice pro firmu Eurocat, s.r.o. 

určitou hrozbu, ale hlavně se zabývá konkurencí přímou.  



- 57 - 
 

     Přímých konkurentů je na tomto trhu opravdu hodně a neustále se mění, proto se 

budu podrobněji zabývat pouze těmi, kteří v současné době zabírají přední pozice na 

trhu a tvoří tak největší nebezpečí pro firmu Eurocat, s.r.o. a které můžeme vidět na 

následujícím grafu. Údaje v grafu jsou ovšem pouze přibližné a slouží proto pouze pro 

představu procentuálního podílu na trhu. 

 

Graf 1: Tržní podíly přímých 

konkurentů  

Zdroj: Knotková (2009) 

 

Green-Swan Pharmaceuticals 

     Mezi firmy s nejvyšším podílem na trhu a tudíž mezi největší konkurenty společnosti 

Eurocat s.r.o. patří společnost Green-Swan Pharmaceuticals. Tato farmaceutická 

společnost zaměřená na volně prodejné přípravky, vznikla v roce 1998 za přispění 

kapitálu investovaného z Velké Británie a stala se jednou z největších společností 

zabývajících se výrobou a distribucí volně prodejných přípravků v oblasti kloubní 

výživy v České republice.  

     Společnost Green-Swan Pharmaceuticals má široký sortiment výrobků, nejen 

z oblasti kloubní výživy. Všechny produkty stejně jako firma Eurocat s.r.o. prodává 

v lékárnách, popřípadě na internetu, v internetových lékárnách anebo přímo z 

jejich velkoskladu. Pro firmu Eurocat s.r.o. jsou podstatné z hlediska konkurence tyto 

produkty: GS Condro FORTE Comfort a GS Condro 400. Tyto produkty jsou ovšem na 
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rozdíl od Gelmodelu Premium ve formě kapslí. V balení GS Condro FORTE Comfort je 

obsaženo buď 120 tablet a prodejní cena se pohybuje okolo 693 Kč anebo je poloviční 

balení, kde je 60 tablet za cenu 423 Kč. GS Condro FORTE je vhodný při kloubních 

obtížích a osteoartróze ve všech lokalizacích. Obsahuje glukosamin sulfát, látku ze 

skupiny SYSADOA. Tato látka obsažená v přípravku při dlouhodobém užívání snižuje 

bolestivost kloubů, zlepšuje jejich hybnost, obnovuje strukturu chrupavky a působí 

protizánětlivě. Dávkování tohoto produktu jsou dvě tablety denně, tudíž menší balení je 

na měsíc, větší na dva měsíce a optimální doba užívání produktu je uváděna šest 

měsíců. GS Condro 400 je určen k prevenci a předcházení bolesti kloubů v budoucnu, 

jelikož obsahuje poloviční množství účinné látky glukosamin sulfát než je v předešlém 

produktu. Je určen k dlouhodobému užívání s doporučenou denní dávkou dvě tablety 

denně. Balení je buď po 50 tabletách za cenu 268 Kč, nebo po 100 tabletách za 456 Kč. 

 

Walmark 

     Walmark je další významnou firmou, která se podílí na budování trhu s doplňky 

stravy. Společnost funguje na českém trhu bez podpory zahraničního kapitálu ani know 

how a přesto obsadila velký podíl na trhu. Firma začala v roce 1992 dovážet a posléze 

také vyrábět farmaceutické a parafarmaceutické přípravky, zejména doplňky stravy. I 

tato firma má velmi široký sortiment výrobků, který nesouvisí s kloubní výživou, proto 

jsou pro firmu Eurocat s.r.o. konkurenčně nebezpečné pouze vybrané produkty 

zabývající se bolestmi kloubů a to ArthroStop PLUS, ArthroStop RAPID, Proenzi 3 a 

Proenzi Premium. Všechny tyto produkty jsou opět prodávány ve formě tablet a 

účinkují na bázi glukosamin sulfátu obdobně jako produkty od firmy Green-Swan 

Pharmaceiticals. Tyto produkty působí protizánětlivě, chrání, vyživují a regenerují 

kloubní chrupavky, zmenšují kloubní ztuhlost a podporují tvorbu chrupavky. Liší se 

pouze nepatrnými změnami ve složení účinných látek.   

     ArthroStop Plus je vhodný zejména při známkách předčasného opotřebování kloubů 

a páteře a zvýšené zátěži nosných kloubů. Prodává se v balení po 100 tabletách a 

doporučená cena je 414 Kč. ArthroStop RAPID je také vhodný k užívání při zvýšené 

zátěži nosných kloubů a prodává se vbalení buď po 90 tabletách za 468 Kč, nebo po 180 

tabletách za 778 Kč.  
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Proenzi 3 pomáhá vyživovat kloubní chrupavku a to ve všech kloubech. Prodává se 

v baleních buď po 90 tabletách za 500 Kč, nebo po 180 tabletách za 825 Kč. A poslední 

produkt Proenzi Premium je vhodný užívat zvláště při bolesti drobných kloubů a rukou 

a prodává se v balení buď po 90 tabletách za 518 Kč, nebo po 180 tabletách za 854 Kč. 

U všech čtyřech produktů je doporučené denní dávkování 3 tablety denně. 

 

Dacom Pharma 

     Firma vznikla v Kyjově v roce 1992, ale s produkty na bolest kloubů začala 

obchodovat až v roce 1995 po tom, co pro ni přestal být zajímavý trh s opalovacími 

krémy. Tato firma nemá tak široký sortiment jako předchozí dvě, ale přesto se nevěnuje 

pouze kloubní výživě, ale prodává i jiné doplňky stravy. Je nutné zmínit, že se firma 

obdobně jako Eurocat s.r.o. zabývá i doplňkovou výživou v oblasti veterinární, čímž je 

konkurentem i v další oblasti podnikání firmy Eurocat s.r.o. V oblasti kloubní výživy 

konkuruje firmě Eurocat s.r.o. produkty Colafit a Artrofit. Colafit obsahuje čistý 

krystalický kolagen typu I, který napomáhá vyživovat a chránit klouby, vazivo a šlachy 

ve zdravém stavu. Tento produkt je určen pro mladé lidi, kteří jsou v růstu, pro lidi kteří 

nadměrně zatěžují klouby, ale i pro staré. Colafit je prodáván v lékárnách ve formě 

kostiček buď po 15 ks, 30 ks nebo 60 ks v balení. Cena balení obsahujících 60 kostiček 

je doporučena na 309 Kč. A doporučená dění dávka je jedna kostička denně, takže 

balení vydrží na dva měsíce. Druhým konkurenčním produktem je Artrofit, který 

obsahuje glukosamin, chondroitin a čistý kolagen a je určen pro udržování zdravé 

chrupavky a regeneraci kloubů. Je vhodný jako doplněk stravy při léčbě artrózy i 

artritidě. Tento produkt je prodáván v balení po 60 tabletách za 386 Kč a je doporučeno 

užívat dvě tablety denně, v případě potřeby však 3x až 4x denně. 

 

Orling s.r.o. 

Další z významných konkurentů firmy Eurocat s.r.o. je firma Orling s.r.o., která působí 

na českém trhu již od roku 1992 a hned od počátku se zabývá problematikou kloubní 

výživy. Stejně tak jako předchozí firma se zabývá také doplňkovou stravou v oblasti 

veterinární a v oblasti humánní její výrobkový sortiment nekončí pouze u kloubní 

výživy. Dalo by se ale říci, že se firma zaměřuje výhradně na tuto oblast, na rozdíl od 

předchozích společností. Firma své produkty z oblasti kloubní výživy dělí na produkty 
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určené k léčbě artrózy, kterými jsou Geladrink ve všech jeho modifikacích, Chondrotin 

1200 a Chondrotin-MSM 2600 a na produkty určené k léčbě osteoporózy, což je 

Calcidrink. Geladrink je prodáván v mnoha modifikacích, ale v zásadě lze říci, že je 

určen pro dlouhodobé užívání k ochraně a regeneraci chrupavek, kostí a vazů při 

osteoartróze a jiných pohybových onemocnění. Geladrink obsahuje účinnou látku, která 

je složena z MSM, chondroitinsulfátu, glukosamin sulfátu a vitamínů, především 

vitamínu C. Je prodáván buď ve formě kapslí anebo ve formě prášku, ze kterého se 

s kombinací s vodou stane roztok, který se pije. V této formě je Geladrink nabízen 

v mnoha příchutích. V práškové podobě se prodává v balení kde je 340 g, které stojí 

459 Kč a denní doporučené množství je 12g, takže jedno balení je na 28 dní. Anebo 

v podobě kapslí, kde jedno balení má 360 kapslí a stojí také 459 Kč, ale denní 

doporučené množství je 9 kapslí, tudíž jedno balení je na 40 dní. Dalším produktem 

v oblasti léčby Artrózy je Chondrotin 1200, který obsahuje chondroitinsulfát a 

glukosamin sulfát, které přispívají k další ochraně kloubních chrupavek. Přípravek se 

používá jako doplněk stravy při osteoartróze a při kloubních onemocněních ve všech 

lokalizacích, zejména drobných kloubů. Tento produkt se prodává ve formě kapslí a 

v jednom balení jich je 84 a stojí 369 Kč. Doporučené denní množství jsou tři kapsle, 

takže jedno balení je na 28 dní. A posledním produktem na léčbu artrózy je Chondrotin-

MSM 2600, který obsahuje ještě navíc látku MSM a užívá se stejně jako předchozí 

produkt k léčbě osteoartrózy. Tento produkt se opět prodává ve formě kapslí a to 

v balení po 168 kapslích za 499 Kč. Denní doporučená dávka je 6 kapslí, takže jedno 

balení je opět na 28 dní. Poslední produkt Calcidrink, je třeba uvést pouze okrajově, 

jelikož je to přípravek pro výživu kostí při zvýšené spotřebě vápníku, čili není to 

produkt přímo konkurující. Produkt se prodává opět buď ve formě prášku, v několika 

příchutích anebo ve formě kapslí.  

     Všechny tyto produkty jsou prodávány v lékárně, ale jelikož se firma Orling také 

hodně zaměřuje na sportovní trh, můžeme je také koupit ve specializovaných 

sportovních prodejnách, jako doplňkovou stravu pro sportovce. 

     Na závěr pro lepší přehlednost a porovnání jednotlivých produktů od uvedených 

firem, přidávám tabulku, kde jsou zmiňované údaje přehledně zaneseny pro lepší 

srovnání. 
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Tab. 5: Srovnání konkurenčních produktů 

Firma Produkt 
Forma 

užívání 

Cena za 

balení 

Cena za 

1 měsíc  
Léčebná látka 

120 t.-693 Kč 346.5 Kč Green-

swan 

GS Condro 

forte 
tablety 

60t.-423 Kč 423 Kč 
Glukosaminsulfát 

100t.-456 Kč 274 Kč 
 

GS Condro 

400 
tablety 

50t.-268 Kč 322 Kč 
Glukosaminsulfát 

Walmark 
ArthroStop 

PLUS 
tablety 100t.-414 Kč 414 Kč 

Glukosamin 

hydrochlorid 

90t.-468 Kč 468 Kč 
 

ArthroStop 

RAPID 
tablety 

180t.-778 Kč 389 Kč 
Glukosaminsulfát 

90t.-500 Kč 500 Kč  

 
Proenzi 3 tablety 

180t.-825 Kč 412.5 Kč 

Glukosaminsulfát, 

Chondroitinsulfát 

90t.-518 Kč 518 Kč 
 

Proenzi 

Premium 
tablety 

180t.-854 Kč 427 Kč 
Glukosaminsulfát 

15k.-92 Kč 184 Kč Dacom 

Pharma 
Colafit kostičky 

60k.-309 Kč 154,5 Kč 
Kolagen typu I 

 

 
Artrofit tablety 60t.-386 Kč 386 Kč 

Glukosamin, 

Chondroitin,Kolagen 

Orling Geladrink 
Nápoj v 

prášku 
340g.-459 Kč 459 Kč 

 
 

 
kapsle 360k.-459 Kč 459 Kč 

Glukosmainsulfát, 

Chondroitin sulfát, 

MSM,  

Vitamín C  

 
Chondrotin 

1200 
kapsle 84k.-369 Kč 369 Kč 

Chondroitin sulfát, 

Glukosaminsulfát 

 
Chondrotin 

2600 
kapsle 168k.-499 Kč 499 Kč 

Chondroitin sulfát, 

Glukosaminsulfát, 

MSM 

Eurocat 
Gelmodel 

Premium 

koloidní 

roztok 

500ml.-495 

Kč 
495 Kč 

Hydrolyzovaný 

kolagen COLATECH 

Zdroj: Knotková (2009) 



- 62 - 
 

4.3.3. SWOT analýza 

     Účelem SWOT analýzy je zhodnocení silných a slabých stránek firmy spolu 

se zhodnocením příležitostí a hrozeb. Na základě této analýzy, která vyhodnocuje, jak 

makroprostředí, tak i mikroprostředí firmy nezhotovuje marketingový plán, který y měl 

vycházet z výsledků této analýzy. 

 

Silné stránky 

• Kvalita produktu-silnou stránkou firmy je kvalita produktu, kterou podkládají 

stále novějšími studiemi a klinickými testy 

• Spokojenost zákazníků-úzce souvisí s předchozím bodem, firma se jen ojediněle 

na svých internetových stránkách nebo i jinde setkává s negativními ohlasy na 

účinnost produktu 

• Široká distribuční síť-jelikož je produkt prodáván v lékárnách, je snaha, aby byl 

produkt zastoupen v každé lékárně a tak byl pro zákazníky co nejdostupnější 

• Nově zřízené výrobní prostředky-výrobní fabrika ve Španělsku prošla 

vylepšením a tak je možné vyrábět více produktů za kratší čas, což znamená pro 

firmu Eurocat s.r.o. rychlejší dostupnost dodávek zboží 

• Silný vývojový potenciál-firma Farmadiet Group, čili výrobce produktu, 

neustále pracuje na vývoji a zlepšení účinnosti Gelmodelu Premium, což zvyšuje 

šance udržení se na trhu 

• Rostoucí počet obchodních zástupců-jsou najímání nový kvalifikovaní obchodní 

zástupci, kteří mají na starosti pouze svůj region, a tím se zajišťuje větší 

dostupnost produktů v lékárnách 

• Zvyšování tržního podílu na úkor konkurenčních firem 

 

→ Aby silné stránky zůstali silnými, je třeba neustále dbát na kvalitu produktu, 

neustále se snažit o nové a nové výrobní technologie, které by ještě více zlepšovali 

účinnost produktu. Zároveň je třeba kvalitní a intenzivní komunikace se Španělskou 

firmou a snažit se o spolupráci v oblasti propagace a zlepšování nedostatků 

v dodavatelských službách. 
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Slabé stránky 

• Nedostatečný kapitál na propagaci-zisky společnosti nejsou tak velké, aby 

procento ze zisku, které je určeno na propagaci bylo dostačující 

• Nízké povědomí o produktu-úzce souvisí s předchozím bodem, jelikož 

nedostatečnou reklamou přichází firma o potenciální zákazníky, kteří 

upřednostňují reklamu, před kvalitou 

• Cena produktu-cena produktu se bohužel pohybuje na horní hranici cen ve 

srovnání s konkurenčními produkty, čili se dá říci, že není pro firmu výhodou 

před konkurencí, ale naopak 

• Absence analýz trhu-firma si nedělá a ani si nenechává zpracovat žádné 

analýzy, ani o trhu, ani o konkurenci a ani o zákaznících, čímž ztrácí přehled o 

vývoji na trhu a mohla by tak prospat například novou rozvíjející se hrozbu - 

firmu, která by se pro ně mohla stát osudnou 

• Absence marketingového oddělení-firma nemá marketingové oddělení, ani 

zaměstnance, který by se specializoval pouze na tuto oblast, čili zde chybí 

jakékoliv marketingové plány nebo postupy 

 

→ Tyto všechny slabé stránky jsou důsledkem hlavně nedostatku finančních 

prostředků. Dle mého názoru by se situace dala zlepšit, užší spoluprácí s firmou 

FARMADIET GROUP, čímž by sice firma ztratila část své nezávislosti, ale na 

oplátku příliv financí od španělské firmy, by znamenal větší reklamu, tím pádem 

větší obrat tržeb, tím pádem vyšší odběr množství produktů a tím pádem vyšší zisky. 

K tomu všemu je samozřejmě nutný vznik marketingového oddělení, jelikož 

nepřesné cílení propagace by nemusel vést k tíženému výsledku.  

 

Příležitosti 

• Nově provedené klinické testy-seznámením magister v lékárnách s těmito 

klinickými testy a důkladné proškolení jich, by mělo produktu Gelmodel 

Premium zajisti větší odbyt, jelikož by ho magistry měli doporučit zákazníkovy 

• Internet-internetové lékárny v dnešní době znamenají větší dostupnost a lepší 

cenu produktu pro klienta, takže je nutné se dostat i na tento internetový trh 
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• Zahraniční trhy-rozšiřování se Evropské unie směrem na východ, znamená pro 

firmu Eurocat lepší dostupnost na východní trhy, kde má výhradní zastoupení a 

snazší expanzi na tyto trhy 

• Rostoucí poptávka-tu zajišťuje nevyhnutelné stárnutí populace, což znamená pro 

tento trh jasné zvýšení poptávky 

• Nové trhy-jelikož je produkt určen i pro sportovce, je nutné proniknout i na 

sportovní trh, kde není v současné době, příliš silná konkurence 

• Rozšíření sortimentu-firma v oblasti kloubní výživy „bojuje“ s konkurencí pouze 

s jedním produktem, příležitostí by proto bylo rozšířit svůj výrobkový sortiment o 

další např. ne tak drahé produkty 

 

→ Největší příležitostí je pro firmu expanze na nové trhy, kde není tak velká 

konkurence jako na současném trhu. Toho se také firma rozhodla využít a snaží se 

expandovat na trh sportovní. Zde je nutná velká dávka reklamy a v budoucích letech 

bych se snažila rozšířit i sortiment výrobků pro tento trh. 

 

Hrozby 

• Zvyšující se množství konkurenčních produktů-neustále se snaží nějaké nové 

firmy proniknout na tento trh anebo již ty zavedené rozšiřují svůj výrobkový 

sortiment, což výrazně ohrožuje existenci produkty Gelmodel Premium 

• Malé povědomí lékárníků o produktu- přestože jsou neustále o produktu 

informování, mají malé povědomí o úspěšnosti produktu, a proto se může stát, že 

doporučí zákazníkovi konkurenční produkt 

• Ekonomická krize-současný hospodářský stav může způsobit, že lidé budou 

šetřit peníze a to i na úkor vlastního zdraví a produkt si nekoupí 

• Silná propagace konkurenčních produktů-může způsobit, že přijdeme o 

zákazníka kvůli malému povědomí o našem produktu 

 

→ Přestože nějaké hrozby budou vždy firmě hrozit, je třeba ty, o kterých víme nějakým 

způsobem zlikvidovat. Výše uvedené hrozby, jsou opět podmíněny nedostatkem 

finančních prostředků firmy Eurocat, s.r.o. a současnou hospodářskou krizí. 

Hospodářskou krizi firma ovlivnit nemůže, ale může si sestavit takový efektivní 
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marketingový plán, který jí pomůže krizi přečkat. Co se financí týče, je to otázka 

buď bližší spolupráce se svým španělským partnerem anebo přeorganizování 

finančních zdrojů a jiná jejich alokace. 

 

     Celkové zhodnocení SWOT analýzy je takové, že největší slabinou firmy, je 

nedostatek finančních zdrojů, aby mohla rozjet takovou kampaň, kterou by byla 

rovnocenným partnerem pro konkurenční firmy na současném trhu. Tyto finance firma 

bohužel nemá a nechce ztratit svojí nezávislost tím, že by ji financoval španělský 

partner, proto je tedy rozumným řešením expanze na nový sportovní trh, kde není 

konkurence v takovém měřítku. Kvalita výrobku je velice dobrá a proto by se mohl i na 

novém trhu rychle uchytit. Jediné co hraje v současné době proti expanzi, je současná 

hospodářská krize a tak se musí následující marketingový plán této krizi přizpůsobit, 

aby byl efektivní. 
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5. NÁVRH MARKETINGOVÉHO PLÁNU 

    pro zavedení produktu Gelmodel Premium na sportovní trh 

5.1. Marketingové cíle 

     Při koncipování marketingových cílů společnosti Eurocat s.r.o. jsem vycházela 

z toho, že firma byla založena za účelem dosahování zisku. Aby docházelo 

k maximalizaci zisku z dlouhodobého hlediska, je třeba zvolit kombinaci cílů, jejichž 

naplňování k tomu bude přispívat. Cíle vycházejí zejména ze současného postavení 

podniku a vize podniku. Nicméně k dosažení již zmiňované maximalizace zisku, je 

třeba určitých změn a tou nejzásadnější je proniknutí na nový trh a tím je trh sportovní. 

Firma by se i nadále měla věnovat trhu, na kterém doposud působila, ale zásadní pro 

tuto práci a rozvoj podniku je strategie pro zdárné proniknutí na trh nový. Návrh 

jednotlivých cílů a následně i volbu strategie pro jejich dosažení jsem blíže 

konzultovala s jednateli společnosti, kteří mi poskytli potřebnou zpětnou vazbu. 

     Marketingové cíle jsem rozdělila na cíle dílčí, které jsem následně rozdělila podle 

časových horizontů jejich dosažitelnosti, na cíle krátkodobé, čili cíle splnitelné do konce 

roku 2009 a cíle střednědobé, které by měli být realizované nejpozději do konce roku 

2011. S plány pro delší časový horizont, zatím není počítáno, protože se jedná o projekt 

nový a proto je vhodné po určitém časovém úseku, udělat nový marketingový plán 

podle vývoje situace. 

 

5.1.1. Marketingové cíle pro rok 2009 

     Bohužel během psaní této práce došlo k neočekávané situaci v české republice a to 

k hospodářské krizi a následně k jejímu prohloubení, což absolutně změnilo plány pro 

expanzi na nový trh. Po konzultaci s jednateli firmy a vzhledem k současné ekonomické 

situaci státu, jsem se rozhodla, že rok 2009 není vhodný pro rychlé proniknutí na 

sportovní trh, protože obyvatelstvo a obzvláště naše cílová skupina potenciálních 

zákazníků, by mohla své úspory raději šetřit a ne investovat do tohoto produktu. Proto 

jsem se rozhodla pro méně zásadní kroky a dílčí plány pro tento rok jsem pozměnila 

tak, aby nebyly pro firmu až tak finančně náročné a nebyly tedy spíše hrozbou než 
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efektivní pomocí. Souhrnně lze říci, že plány se budou týkat připravení si půdy pro 

expanzi v následujícím roce. 

     Dílčí cíle a plány pro rok 2009: 

o vyrovnat nepatrný pokles tržeb na zavedeném trhu, tržbami na trhu 

sportovním (jedná se asi o 5% pokles), 

o zpracovat důkladné analýzy sportovního trhu – průzkum, zda se produkt 

ujme v obchodech jako jsou cykloprodejny, sportovní řetězce nebo fitcentra,  

o zpracovat důkladné analýzy konkurence na sportovním trhu a hlavně analýzy 

potenciální konkurence, 

o pomalé pronikání do sportovních krámů na nejvíce frekventovaných a 

dostupných místech – prodej možný formou komise, 

o oslovení sportovců (v nižších soutěžích a u méně atraktivních sportů) 

s nabídkou spolupráce – jednalo by se o sponzoring typu přísun Gelmodelu 

Premium zdarma, výměnou za poskytnutí reklamy např. na dresech, možnost 

dohody, 

o zaměřit se pouze na sportovní trh v Praze – nejméně postižená oblast 

hospodářskou krizí, 

o pro rok 2009 se budou o tento projekt starat pouze jednatelé firmy – zajistí 

tak pečlivost přípravy a ušetří finance za nového zaměstnance, 

o nepředpokládá se ziskovost do konce roku 2009, ale cílem je pokrýt náklady, 

které budou vynaloženy do tohoto projektu, 

o propagační kampaň zaměřená na potenciální cílovou skupinu na vlastních 

internetových stránkách, 

o vyčlenění financí z celoročního zisku společnosti na budoucí nutnou 

propagaci. 

 

5.1.2. Marketingové cíle pro léta 2010-2011 

     V plánech pro léta 2010-2011 se počítá s pomalým ustupováním hospodářské krize 

do konce roku 2009, což jsou současné prognózy odborníků. V případě, že by se krize 

nějakým neočekávaným způsobem dále prohlubovala, by se musel vytvořit nový 

marketingový plán. V současných plánech se počítá v těchto letech s expanzí na 
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sportovní trh a s tím spojenou nutnou propagací produktu na tomto trhu, na kterou se 

bude firma především zaměřovat. 

 

Dílčí cíle a plány na léta 2010-2011: 

o proniknutí do co nejvíce sportovních obchodů na území Prahy, 

o pomalá expanze do dalších větších měst pomocí obchodních zástupců, 

o vytvoření pozice pro řízení marketingových činností v oblasti sportovního trhu,  

o dosáhnout společně se současným a novým sportovním trhem koncem roku 

2011 20% nárůstu tržeb oproti roku 2008 

 

            Tab. 6:  Přibližný vývoj tržeb firmy Eurocat s.r.o. 

rok 2000 2005 2008 

tržba 40 mil. Kč 8 mil. Kč 12 636 000 Kč 

             Zdroj: Knotková (2009), dle vnitropodnikových údajů 

 

             Z výše uvedené tabulky vyplývá, že tržba koncem roku 2011 by měla činit  

            15 163 200 Kč. Čili bychom měli prodávat v roce 2011 průměrně 3 600 ks  

            Gelmodelu Premium měsíčně, jelikož v roce 2008 byla prodejnost zhruba 

            3000 ks měsíčně a máme dosáhnout 20 % nárůstu, je třeba na sportovním trhu  

            prodat měsíčně 600 ks. 

o aplikovat připravenou propagační kampaň s vyčleněnými finančními prostředky, 

komunikační mix by měl být zaměřen hlavně na cílovou skupinu zákazníků, 

o vytvořit v rámci propagační kampaně spolupráci se sportovci, které jsou již ve 

vyšší soutěži anebo se sportovci více populárních sportů a uzavřít s nimi 

sponzorské smlouvy, 

o narůstání podílu na sportovním trhu. 



- 69 - 
 

 

5.2. Marketingová strategie dle marketingového mixu 

     Stanovení marketingové strategie se odvíjí od všech výše uvedených faktů, jako jsou 

například cíle podniku, získané informace z analýz o přáních a potřebách zákazníků a 

trhu, ale také od finanční situace podniku. Hlavní ideu návrhu marketingové strategie 

tvoří vize podniku, kterou je v tomto případě expanze již zavedeného produktu 

Gelmodel Premium na sportovní trh a vybudování si zde pevné tržní pozice. 

     Obsah jednotlivých nástrojů marketingového mixu musí být pro následující období 

volen tak, aby vzájemné provozování produktové, cenové, distribuční a propagační 

politiky co nejvíce přispívalo k naplňování výše stanovených cílů. Pro naplnění těchto 

cílů je nejvhodnější aplikovat strategii rozšiřování a rozvoje trhu v kombinaci 

s konkurenční strategií. Tyto dvě strategie se promítají v navrhovaných opatřeních u 

jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Některé tyto myšlenky, týkající se 

vhodných budoucích aktivit, jsem již naznačovala v předchozích částech této práce, 

nyní se je však pokusím více konkretizovat a vzájemně provázat. 

     Závěrem je nutno ještě říci, že pro snadnější a účinnější aplikaci mnou navrhovaných 

strategických postupů je nutno učinit první strategický krok a to, zřídit ve firmě Eurocat, 

s.r.o. marketingové oddělení, které bude v rámci organizační struktury spadat pod 

jednoho z jednatelů, který se doposud zabýval marketingovou činností firmy. Důvodem 

tohoto návrhu je významnost marketingu pro chod firmy. Proto je nutné vytvořit pozici, 

kde se bude zaměstnanec zabývat pouze marketingovou politikou firmy a činností s ní 

související a nebude to již jedna z vedlejších činností, jako to bylo doposud. Tento 

strategický krok nespadá přímo do marketingové strategie, ale pro marketingové 

plánování, je velice podstatný a proto ho bylo nutné zmínit. 

 

5.2.1. Výrobková strategie 

     Společnost Eurocat, s.r.o. je pouze distributorem produktu Gelmodel Premium v ČR 

a ve výrobě je zcela závislá na španělském dodavateli, společnosti Farmadiet Group. 

Z tohoto důvodu je jakékoliv ovlivnění produktu českým distributorem velice obtížné a 

v porovnání s ostatními nástroji marketingového mixu je zde nejmenší prostor pro 

změnu a vlastní invenci. Na druhou stranu zde ovšem mezi firmou Eurocat, s.r.o. a 
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španělským distributorem existuje zpětná vazba, v jejímž rámci jsou diskutovány 

nejzávažnější problémy týkající se distribuce produktu do ČR. V této fázi jde tedy o to, 

aby byly existující informační kanály co možná nejefektivnější. 

 

     Firma Eurocat, s.r.o. si ovšem sama financuje všechny výzkumy a také klinické 

testy, které dokazují kvalitu produkty a dokazují jeho účinnost, například také 

v porovnání s konkurenčními produkty. Ovšem výsledky těchto velice nákladných 

výzkumů jsou tak málo prezentovány, že je téměř nemožné se o nich dozvědět. 

V dnešní době již bohužel nestačí v reklamě říci, že účinnost je dokázána klinickými 

testy, jelikož to tvrdí téměř všechny konkurenční firmy, ale je nutné podrobnější závěry 

a výsledky studií zveřejňovat alespoň v odborných publikacích a tak obeznámit 

s kvalitou produktu co nejvíce odborníků na zdraví nebo výživu, kteří tento produkt 

posléze doporučí svým pacientům nebo zákazníkům. 

 

     Vzhled produktu je velice komplikovanou záležitostí, jelikož každému se líbí něco 

jiného. Dle mého názoru je etiketa produktu velice hezky koncipovaná (viz příloha č. 

1). Barevně je laděná do modra, což je v regálu s konkurenčními produkty jednoznačné 

plus, jelikož je nejvýraznější. A obrázky kloubů na etiketě jasně říkají k čemu je 

produkt určen. Přesto bych etiketu pro nový trh a novou cílovou skupinu nepatrně 

pozměnila a přidala na ni obrázek sportující, pěkně vypadající, mladé ženy, aby bylo 

jasné již na první pohled, že produkt není určen pouze pro staré lidi, ale také pro mladé 

sportovce. Obrázek ženy bych také raději volila proto, že muži budou spíše reagovat na 

ženy na obrázku, než na muže a pro ženy není pohlaví na etiketě tolik rozhodující. 

Motivy s klouby bych samozřejmě zachovala a barevná koncepce mi připadá také 

vyhovující. 

 

     Jelikož je Gelmodel Premium prodáván pouze v jedné příchuti, očekává se, že chuť 

bude univerzální, v našem případě směs ovoce, aby chutnala co největšímu spektru 

zákazníků. Přesto bych na nový trh udělala průzkum, zda není třeba mladými lidmi 

příchuť špatně vnímána a není popřípadě na místě se zamyslet nad apelací výroby jiné 

příchutě. 
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     O rozšíření sortimentu by se dalo uvažovat až ke konci tohoto marketingového 

plánu, což je ke konci roku 2011 a to pouze v případě, že by se tento produkt na novém 

trhu bezproblémově uchytil a vydělával by dostatek peněz pro umožnění expanze 

dalších produktů. Pro tento případ má již nyní firma Eurocat, dojednané další produkty 

na sportovní trh a to energetické tyčinky a energetické nápoje. V případě zavádění 

těchto doplňkových produktů by se musela strategie odvíjet od posilování image 

značky. 

 

     Na produkt musíme pohlížet z hlediska jeho životního cyklu. My již máme produkt, 

který je zavedený, ale snažíme se ho dostat na nový trh, tudíž se dostáváme s tímto 

produktem do fáze zavádění, kde je nutné zvolit strategii pro zavádění produktu na nový 

trh. V této fázi bych zvolila strategii rychlého sbírání, kde je cena produktu nasazena 

poměrně vysoko a zároveň je investováno hodně peněz do propagace. Firma tak usiluje 

o co největší možný zisk a velká propagace pomáhá urychlit pronikání výrobku na trh. 

Tato strategie je vhodná, jelikož máme cenu produktu, která je bohužel příliš vysoká. 

 

5.2.2. Cenová strategie 

     Cena výrobku vyjadřuje peněžní částku, kterou zákazník zaplatí. Je nástrojem 

komunikace, jehož prostřednictvím firma sděluje, co může zákazník od výrobku 

očekávat, představuje příjem firmy a má značný vliv na poptávku. Její nastavení může 

rozhodnout, zda a kolik zákazníků firma získá. Při úvahách o vhodném nastavení 

cenové politiky je nutné vzít v potaz více faktorů. Tím prvním jsou cíle, kterých má být 

prostřednictvím stanovení ceny dosaženo. Hlavním cílem firmy Eurocat, s.r.o. je 

proniknout na sportovní trh, obsadit co největší podíl na trhu a udržet se. 

 

     Při tvorbě ceny budu vycházet z ceny, která je již pro produkt Gelmodel Premium 

stanovena a prodává ho již po několik let. Vzhledem k tomu, že jsem v produktové 

strategii zvolila strategii rychlého sbírání, kde je cena nastavena poměrně vysoko a při 

respektování pokrytí nákladů, které se v současné situaci nemění, je jasné, že cena bude 

buď stejná anebo vyšší. 

Současná doporučená cena Gelmodelu Premium je 495 Kč, která obsahuje 35% zisk pro 

firmu Eurocat, s.r.o., 28% zisk pro lékárny nebo distributory a 9% DPH. Z průzkumů 
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jsem zjistila, že téměř všechna fitcentra, nebo obchody se sportovním zbožím by si na 

tento produkt přidali 50% zisku. Čili v nové ceně musí být zahrnutý 35% zisk pro firmu 

Eurocat, s.r.o., 50% zisk pro obchody a 9% DPH. Po vypočtení všech těchto faktorů se 

dostaneme k výsledné ceně, která se pohybuje kolem 574 Kč. Firma Eurocat, s.r.o. by 

sice mohla snížit svůj zisk, ale vzhledem k zvolené strategii, by jí poté chyběli peníze na 

důležitou propagaci. 

 

     Při stanovení ceny se musí brát v potaz i současná hospodářská situace, proto jsem se 

rozhodla, udělat v ceně i propagaci kompromis. V počáteční fázi zavádění produktu a to 

do konce roku 2009, zůstane cena 495 Kč – jako takzvaná zaváděcí cena, čímž se sice 

sníží firmě zisk, ale z důvodů hospodářské krize jsem se rozhodla neinvestovat do 

propagace příliš velký obnos peněz. V roce 2010 kdy se očekává ústup krize, se cena 

produktu zvýší na vypočítaných 574 Kč, ale bude vykompenzována silnou vlnou 

propagace produktu na novém trhu. Aby nebyl stejný produkt na obou trzích různě 

drahý, rozhodla se firma na původním trhu zdražit na stejnou částku. O to více bude 

působit propagací, kterou bude upozorňovat na klinické testy a kvalitu produktu. Tuto 

propagaci může hradit ze zvýšeného zisku na produktu. 

 

     Možností pro budoucí snižování ceny je získat od španělských dodavatelů, nižší 

nákupní cenu produktu, tím by zisk pro firmu Eurocat, s.r.o. i sportovní obchody zůstal 

stejný, ale cena by se snížila. Ovšem aby firma nakupovala za nižší cenu, musí prodávat 

více produktů a to znamená proniknout na nové trhy, např. na ten sportovní, ale také 

např. na zahraniční trhy. 

 

     Dalšími faktory, na které je třeba při tvorbě ceny hledět, je např. kvalita produktu, 

konkurence nebo podíl na trhu. Kvalita Gelmodelu Premium je podložená již 

zmíněnými klinickými testy a v porovnání se současnou konkurencí je výše zmiňované 

zvýšení ceny na současném trhu v pořádku. Co se týče konkurence a podílu na novém 

trhu, dalo by se říci, že je Gelmodel Premium průkopníkem, tedy kromě produktu 

Geladrink, který není na tomto trhu příliš úspěšný. Takže z hlediska těchto faktorů není 

cena s nikým porovnatelná a proto by neměla být její výše problémem. 
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5.2.3. Distribuční strategie 

     Firma Eurocat, s.r.o. distribuuje doplňkovou výživu na českém trhu již od roku 1997 

a od té doby vybudovala poměrně hustou distribuční síť díky tomu, že se pečlivě starala, 

aby její produkt byl zastoupen v co nejvíce lékárnách, kde byl doposud převážně 

prodáván. Cílem společnosti bude dosáhnout stejně husté distribuční sítě i na 

sportovním trhu, aby měl každý sportovec možnost si kdykoliv, když bude potřebovat, 

produkt zakoupit. 

 

     Distribuční síť by měla být víceúrovňová. Část zboží může být prodáváno přímo 

vlastními silami a to formou buď objednání si produktu na internetových stránkách 

společnosti, anebo přímý nákup produktu přímo na skladě společnosti. Tento způsob 

tvoří ovšem pouze minimální procento z prodaného množství produktu.  

 

     Dále je pro společnost velmi důležitý rozvoj internetového prodeje a to, formou 

rozvoje distribuční sítě v internetových lékárnách na současném trhu a internetových 

sportovních obchodech na trhu sportovním. Tento způsob může přilákat nové 

zákazníky, kteří již preferují internetové nakupování z pohodlí domova. 

 

     Dalším důležitým faktorem a snad i nejdůležitějším, jsou stále kamenné obchody, 

kde lidé mohou koupit, co potřebují. V první fázi zavádění se budu soustředit pouze na 

Prahu, jelikož je zde největší kupní síl a to především nyní, v době krize. Je nutné zde 

vybudovat co největší distribuční síť. Zpočátku bych se ráda orientovala na 

specializované prodejny a to především prodejny se zaměřením na cyklistiku a 

snowboarding. Je to především z důvodů velké sítě kontaktů a tudíž snadnějšího 

zavedení produktu do prodejen. Je ovšem nutné si vybrat krámy, které jsou umístěné na 

strategických a frekventovaných místech, aby je navštěvovalo co nejvíce zákazníků. 

Dále bych se zaměřila na fitcentra a sportovní kluby v Praze a na závěr je nutné doplnit 

distribuční síť obchody se sportovními potřebami a sportovními řetězci typu Giga sport. 

 

     V další fázi zavádění je samozřejmě nutná expanze do dalších velkých měst a 

budování zde distribučních sítí. K tomu jsou nutní obchodní zástupci, kteří se postarají o 

svůj přidělený region. V případě zájmu bych toto přidělila obchodním zástupcům, kteří 
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se již v jednotlivých regionech starají o produkt Gelmodel Premium. V případě nezájmu 

nebo velkého pracovního vytížení, by se museli najmout další obchodní zástupci. 

V těchto dalších městech bych i nadále postupovala stejně jako v Praze. Na závěr bude 

nutné dotvořit distribuční síť po celé České republice.  

 

     Pro společnost by bylo samozřejmě ideální prodat veškeré své zboží jen vlastními 

silami, v tomto případě by totiž nepřicházela o marže, které žádají jednotlivé distribuční 

mezičlánky a mohla by tak i snížit cenu a tím se stát velice nebezpečnou pro 

konkurenci. Na druhou stranu by v případě využití pouze tohoto způsobu distribuce 

bylo možné jen těžko dosáhnout stejně vysokých objemů prodeje, navíc by se počet 

zaměstnanců společnosti musel několikanásobně zvýšit. Dle mého názoru je tedy 

potřeba budovat hlavně distribuci nepřímou s co nejhuzčí distribuční sítí po celé české 

republice a později popřípadě i v zahraničí. 

 

5.2.4. Komunikační strategie 

     Propagace produktu Gelmodel Premium na českém trhu je dle mého názoru tím 

marketingovým nástrojem, u kterého má společnost Eurocat, s.r.o. nejvíce možností na 

seberealizaci a to i přes fakt, že má pouze omezený rozpočet pro tuto oblast. Produkt, 

jak již jsem zmiňovala, je z velké části determinován výrobcem, s cenou produktu příliš 

hýbat nelze, jelikož již nyní patří k těm dražším mezi konkurenčními produkty a snížení 

ceny nedovolí náklady. Distribuce produktů všech značek je realizována na základě 

obdobných zákonitostí. Komunikační strategie by měla mít za cíl, dostat se do 

podvědomí cílovým zákazníkům na sportovním trhu, upozornit na její přednosti, 

motivovat potenciální zákazníky ke koupi a obsadit co největší tržní podíl na novém 

trhu. 

 

a) Reklama 

Reklama v tisku 

     Volba médií pro komunikační mix je velice složitá, jelikož je velmi obtížné porovnat 

procento úspěšnosti reklamy vzhledem k nákladům na reklamu. Dále při výběru média 

hraje významnou roli šířka spektra potenciálních zákazníků. V našem případě se 

zaměřujeme na sportovce a na zákazníky, kteří vyznávají aktivní životní styl. Vzhledem 
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k tomu, že naše spektrum není příliš široké a z důvodu vysokých nákladů, bych 

vynechala z marketingového mixu televizi. Naopak velice vhodným médiem se mi zdají 

tiskoviny, a to všeho druhu. 

     Zde se zaměřím především na tiskoviny, které mají sportovní charakter. Jednak to 

jsou specializované časopisy vztahující se k jednotlivým sportům, jako například 

golfem se zabývá časopis Golf Digest, tenisem Tennis, cyklistikou Velo nebo 

Cykloservis a kulturistikou Muscle&Fitness. Zaměřením se na tyto časopisy mám 

jistotu, že postihnu velice konkrétní cílovou skupinu. Dále si mohu být jistá, že čtenáři 

těchto časopisů budou z drtivé většiny velice aktivními sportovci, dost možná i na 

profesionální úrovni, což je přesně ta cílová skupina zákazníků, kterou hodlám oslovit. 

Dále je ovšem nutné brát v úvahu, že chci oslovit i populaci, která bere sport spíše jako 

koníček a vyznává aktivní životní styl. Tiskoviny, které jsou určeny pro tuto cílovou 

skupinu, jsou dle mého názoru rozděleny dle demografických údajů na tiskoviny určené 

pro muže, jako je například deník Sport nebo Sportovní noviny a tiskoviny určené pro 

ženy, jako je Fit Styl, Fit pro život a možná okrajově také časopis Dieta. V tomto 

případě je důležité upravit reklamu, aby vždy vyhovovala pohlaví. 

     V této oblasti také nesmím zapomenout na tiskoviny, které jsou určené pro lékaře a 

fyzioterapeuty, jelikož je časté, že lidé začnou řešit své zdravotní problémy až ve chvíli, 

kdy potřebují lékařskou pomoc. Proto je nutné dostat produkt do podvědomí i lékařů, 

kteří ho následně svým pacientům doporučí. V tomto případě, bych se hlavně 

zaměřovala na zdůrazňování výsledků klinických testů a přímé srovnání s konkurencí.  

     Reklama v časopisu by měla obsahovat: 

• vyobrazení produktu, aby zákazník věděl, jak vypadá, 

• v pozadí mladší sportující pár, případně atraktivní ženu, nebo muže, 

• k léčbě čeho je produkt určen, 

• popsány účinky produktu a jak produkt funguje, 

• vyzdviženy klinické testy, které účinky dokazují, 

• odkaz na internetové stránky společnosti, kde se může zákazník dozvědět 

víc. 
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Reklama v radiu 

     Reklama v radiu je již firmou využívaná forma propagace. Firma se zaměřuje 

především na menší regionální rádia, díky nimž můžou cíleně působit na zákazníky 

z hlediska geografického. Sice reklamou v rádiích firma nepostihuje přímo cílovou 

skupinu zákazníků, ale může spojit reklamu pro oba dva trhy kde působí, což jí může 

teoreticky snížit náklady. Doposud firma spolupracovala s rádii Frekvence 1, Impuls, 

Country rádio, nebo Blaník a vždy měla reklama kladný výsledek, proto bych ve 

spolupráci s těmito rádii pokračovala. Je ovšem nutné reklamu přizpůsobit tak, aby 

vyhovovala oběma trhům. 

     Reklama v rádiu by měla obsahovat: 

• přitažlivou znělku, která vzbudí pozornost, 

• vysvětlení k čemu je produkt určen, jaké má účinky a jak funguje, 

• vysvětlení, že je určen jak pro staré nemocné lidi tak zároveň pro 

sportovce, 

• zdůraznění výsledků klinických testů 

• snadno zapamatovatelné heslo, něco jako „Gelmodel, zlepší váš životní 

styl v každém věku.“ 

 

Letáky, plakáty a bannery 

     Tato forma reklamy mi připadá velice důležitá, pokud zavádíme nový produkt na trh, 

jelikož snahou je dostat produkt do podvědomí zákazníků. Jelikož je mou snahou docílit 

prodeje Gelmodelu Premium v obchodech specializovaných na sport, je velice důležité, 

aby si zákazník všiml nového produktu v prodejně. Docílím toho vystavením bannerů, 

plakátů, anebo letáků v prodejně. Tento druh reklamy není příliš nákladný a má velmi 

zviditelňující účinek. 

     Reklama na letákách, plakátech a bannerech by měla obsahovat: 

• vyobrazení produktu, aby zákazník věděl, jak vypadá, 

• v pozadí mladší sportující pár, případně atraktivní ženu, nebo muže, 

• k léčbě čeho je produkt určen, 

• popsány účinky produktu a jak produkt funguje – v bodech, 

• vyzdviženy klinické testy, které účinky dokazují, 
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• odkaz na internetové stránky společnosti, kde se může zákazník dozvědět 

víc, 

• snadno zapamatovatelné heslo, něco jako „Gelmodel, zlepší váš životní 

styl v každém věku“-navazuje na reklamu v rádiu. 

 

b) Internet 

     Základem komunikace prostřednictvím sítě internet je webová prezentace neboli 

internetové stránky společnosti. Webová prezentace firmy Eurocat, s.r.o. obsahuje 

všechny zásadní informace, jako jsou informace o produktovém sortimentu, vizuální 

podobu všech nabízených produktů, informace o firmě nebo možnosti objednání si 

produktu přímo přes internet. Dále zde můžeme nalézt sekci, kde jsou rozhovory se 

slavnými osobnostmi, kteří užívají Gelmodel Premium, což je dle mého názoru dobrý 

marketingový tah. Stránky jsou udělány jednoduše, ale velice jasně a přehledně. 

V tomto směru, není z mého hlediska co vytknout. Jediné co je třeba dle mého názoru 

změnit je: zvýraznit ikonu s odkazem na klinické testy. Jelikož zákazník, který si již dá 

tu práci a nalezne si internetové stránky, aby se něco dozvěděl o produktu, o kterém 

zvažuje, že si ho koupí, musí mít velmi snadný a dostupný přístup k informacím, jinak 

by ho to mohlo od koupě odradit. Klinické testy jsou sice na Internetových stránkách 

uváděny, ale odkaz na ně je pod malou ikonkou odborné články, což je nedostačující. 

     Reklama na internetu představuje jednu z mála možností jak prezentovat svoji firmu 

a provádět ji reklamu, proto lze doporučit zaměření se na tento druh reklamy. Firma by 

měla kontaktovat alespoň jeden z významných českých vyhledávacích serverů, 

například Seznam a dohodnout se na vytvoření odkazu na produkt Gelmodel Premium. 

Internetové stránky tohoto produktu jsou www.gelmodel.cz, ale když se zadá do 

jakéhokoliv vyhledavače Gelmodel, nebo Gelmodel Premium, ukážou se odkazy pouze 

na lékárny, kde je produkt prodáván. 

     Další kategorií ve vztahu k internetu jsou bannery na internetových stránkách. Bylo 

by dobré, aby se uživatelé internetu o internetových stránkách firmy Eurocat, s.r.o. 

dozvěděli. Proto bych umístila bannery na stránky věnující se například konkrétním 

sportům jako například cyklistice, fitness nebo tenisu. Tím můžu zaujmout 

potenciálního zákazníka, který se o produktu na webové prezentaci dozví víc a následně 

si produkt koupí. Tento druh reklamy bych ovšem preferovala až ke konci časového 
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období tohoto marketingového plánu anebo bych ho zařadila až do dalšího, jelikož dle 

mého názoru zde není adekvátní návratnost nákladů vložených. 

 

c) Osobní prodej 

     Tato část komunikačního mixu je pro zavedení nového produktu na trh 

nepostradatelná. Je nezbytné vytvořit distribuční síť na novém trhu, kde se bude produkt 

prodávat a k tomu je třeba osobní prodej. Čili je třeba zjistit si vhodná prodejní místa, 

kde by se mohl eventuelně produkt prodávat, zjistit si kontakt na odpovědnou osobu 

z potenciálního pracovního místa, dohodnout schůzku, popřípadě produkt nabídnout 

elektronickou nebo telefonní formou a snažit se přimět ke svolení prodeje produktu. 

     Vzhledem k současné hospodářské situaci a tím zhoršení kupní síly, jsem se 

rozhodla, že v roce 2009 nebudu vynakládat příliš velké náklady na propagaci a budu 

investovat až v dalších letech. Z toho důvodu se osobního prodeje a vytváření 

distribuční sítě ujme jeden ze společníků. Situace nebude ovšem tak neúnosná, jelikož 

jsem se rozhodla zaměřit se v roce 2009 pouze na Prahu. V dalších letech se do 

komunikačního mixu bude investovat více a z Prahy bych chtěla expandovat i do 

dalších větších měst, proto budou najímáni obchodní zástupci pro jednotlivé regiony, 

kteří budou mít osobní prodej na starosti. 

 

d) Podpora prodeje 

     Na rozdíl od reklamy, která má spotřebitele přesvědčit o koupi produktu, podpora 

prodeje má přesvědčit o okamžité koupi produktu, jelikož je to zrovna nyní výhodné. To 

je další z velice důležitých marketingových nástrojů, pro zavedení nového produktu na 

trh. Rozhodla jsem se, že zvolím jako podporu prodeje komisní prodej pro sportovní 

obchody, kde by se měl Gelmodel Premium prodávat. To znamená, že firma dodá určité 

množství zboží do krámu, ale zaplaceno dostane, až když se zboží prodá. V případě, že 

by se zboží neprodalo do určitého časového termínu, firma si vezme své zboží zpět a 

krám tak nic neprodělá. Tato technika by měla pomoci přesvědčit obchodníky, aby byly 

ochotni produkt začít prodávat. Takto se to ovšem nedá dělat příliš dlouho, jelikož to 

znamená zadržení přísunu financí do firmy. Proto tento krok bude platit pouze 

nejpozději do konce roku 2009. 
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e) Direct marketing a PR 

     Pro tyto nástroje marketingu bohužel nemám v současném marketingovém plánu 

využití. To ovšem neznamená, že to nejsou nástroje podstatné, pouze v současnosti 

v nich nevidím návratnost investic, které by byly do nich vložit. 

 

f) Sponzoring 

     Tento marketingový nástroj je v současné době ve fázi rozvoje a stává se čím dále 

populárnější formou oslovení potenciálních zákazníků. Je velice důležité si správně 

vybrat vhodnou formu sponzoringu vzhledem ke kapitálovým možnostem a velikosti 

podniku. Pro střední a malé podniky jako je firma Eurocat, s.r.o. je efektivnější 

soustředit se na individuálního sportovce, třeba cyklistu nebo tenistu. Tento jednotlivý 

sportovec se může s firmou ztotožnit, dát ji tvář, image a náboj. Udělá takto firmě větší 

službu než např. tým fotbalistů, kteří budou mít na rukávu logo podniku, ale více se 

s firmou nespojí. Sponzoring je marketingový nástroj, který je proto vhodný k podpoře 

znalosti značky. 

     Vzhledem k současné hospodářské situaci státu, se nám otvírá cestička k tomuto 

marketingovému nástroji. Jelikož i sportovci pociťují ekonomickou krizi, především 

z důvodů odstupování sponzorů od této formy propagace produktu z důvodu nedostatku 

peněz, může se tento druh propagace výrazně zlevnit, jelikož budou sportovci ochotni 

provádět stejné protivýkony, za relativně menší obnos peněz. Přesto nesmíme 

opomenout, že pokud se chce firma stát hlavním sponzorem sportovce, znamená to 

pokrýt alespoň 70% jeho nákladů, což může být v některých sportech velice nákladné. 

     Proto bych navrhovala následující strategii. Sponzoring, je nutné si rozdělit do dvou 

časových období, ve kterých se bude lišit svoji formou, ale i náklady na ni 

vynaloženými. Vzhledem k tomu, že již z předchozího plánování vyplývá, že v roce 

2009 nebudu vynakládat velké finanční obnosy do propagace, zaměřím se především na 

menší sponzorování formou darování Gelmodelu Premium oplátkou za drobnou 

reklamu. Jde především o to, dostat se do podvědomí sportovců, které bude možné 

v následujícím roce sponzorovat a budování ústní reklamy. Čímž mám na mysli: 

jakmile sportovec zjistí, že produkt mu opravdu pomáhá, řekne to dalším svým známým 

sportovcům a produkt jim doporučí, tak to jde dál a dál. Tento druh reklamy je 

nejefektivnější a zároveň firmě vzniká zázemí pro budoucí možnosti sponzorování. 



- 80 - 
 

V této fázi sponzoringu se zaměřím pouze na pražský trh a zaměřila bych se na sporty 

jako je cyklistika, sportovní aerobik, tenis, snowboarding a lyžování. Je to zejména 

z důvodů dobré znalosti těchto sportů ze strany majitelů firmy, kteří mají v této oblasti 

již vytvořenou velkou síť kontaktů. Proniknutí firmy do těchto sportů proto nebude tak 

časově ani finančně nákladné. 

     V dalších dvou letech mého marketingového plánu bych se v oblasti sponzoringu 

věnovala především sponzorování jednotlivců. Zaměřila bych se na sporty, ve kterých 

jsem si v předchozím roce budovala zázemí jako je cyklistika nebo zimní sporty. Zde je 

nutné vybrat sportovce, které si firma může dovolit sponzorovat. Ve snowboardingu 

bude situace snazší, jelikož tento sport není příliš nákladný, ale zároveň v současné 

době neuvěřitelně roste jeho popularita. Firma si proto bude moci dovolit sponzorování 

nejlepších jezdců v ČR jako je Martin Černík nebo Pavel Brůžek, kteří dosahují velice 

dobrých výsledků i na mezinárodních závodech. Dále jsem se dohodla na spolupráci s 

aerobikovým klubem SK Barrandov, který hledá sponzora na nákup dresů pro 

závodnice. Za zaplacení dresů jsem se dohodla, že logo firmy a obrázek produktu bude 

umístěn na klubovém oblečení, které mají závodnice na sobě při závodech. Bohužel 

přímo na dresech je reklama zakázána. Dále je budoucí spolupráce možná s tenisovým 

klubem SK Oáza Praha, kde budou profesionální tenisté sponzorováni formou 

finančního příspěvku na letní týdenní soustředění v Nymburce a dále jim byla přislíbena 

finanční pomoc na startovné na turnajích. Jako protislužbu jsem dojednala reklamu na 

protivětrných clonách na tenisových dvorcích, na kterých musí SK Oáza Praha 

uspořádat min. dva tenisové turnaje v sezóně ve sponzorované kategorii. 

     Dále pak může firma expandovat i do dalších sportovních odvětví, ale to vše závisí 

pouze na úspěšnosti propagačního mixu a návratnosti investic do něj vložených. 



- 81 - 
 

 

5.3. Prováděcí plán 

5.3.1. Prováděcí plán pro rok 2009 

     Aby komunikační strategie splnila svůj účel je třeba si jednotlivé propagační aktivity 

vhodně časově rozvrhnout. Na některých je potřeba zapracovat co nejrychleji, jiné je 

třeba odložit na později, až na ně bude dostatek financí a vhodná příležitost. Prováděcí 

plán jsem rozdělila do dvou časových úseků, podle kterých jsem časově plánovala i 

jednotlivé propagační aktivity. Marketingový plán je připravován od druhé poloviny 

roku 2009 a první časový úsek plánu končí tím samým rokem. V tomto období nebudou 

vynakládány příliš velké finance do propagačního mixu a cílem bude především dostat 

se do podvědomí potenciálních zákazníků, proto bude propagační kampaň spíše 

jednorázového charakteru a bude orientována na poslední dva měsíce roku. Vybrané 

komunikační nástroje v časových úsecích, kdy budou realizovány, jsou znázorněny 

v následující tabulce. V rámci ušetření financí a jistotě preciznosti provedení plánu, 

budou osobami, které budou plán realizovat sami jednatelé podniku, respektive jeden z 

nich. Čili sám jednatel společnosti bude také odpovědný za realizaci naplánovaných 

postupů. 

 

Tab. 7: Prováděcí plán pro rok 2009 

Druh propagace 7  8 9 10 11 12 

Reklama ve specializovaných sport. časopisech       

Reklama v odborném tisku pro lékaře       

Reklama v radiu       

Letáky, plakáty a bannery v obchodech       

Úprava internetových stránek       

Umístění na vyhledávacím serveru       

Reklamní bannery na internetu       

Osobní prodej       

Podpora prodeje       

Sponzoring       

Zdroj: Knotková (2009) 
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5.3.2. Prováděcí plán pro léta 2010 - 2011      

     V dalších dvou letech hodlám investovat do propagace více peněz, což je patrné 

z následující tabulky. Propagační kampaň nebude soustředěna pouze na Prahu, ale i na 

další větší města a budou najímání obchodní zástupci, kteří budou odpovídat za některé 

komunikační aktivity (osobní prodej, podpora prodeje). Ve firmě vznikne marketingové 

oddělení resp. pozice marketingového specialisty, který bude realizovat, jednotlivé 

komunikační aktivity a bude za ně osobně zodpovídat jednatelům společnosti. Aby byla 

propagační kampaň úspěšná, je třeba vytvořit z počátku masivní kampaň, kdy budu 

investovat největší část financí určených na reklamu a dále pak tvořit udržovací 

reklamu, aby se produkt neustále zákazníkům připomínal. Pro tuto hlavní propagační 

kampaň jsou nutné min. 2 měsíce, a to 3. a 4. měsíc roku 2010.  

 

Tab. 8: Prováděcí plán pro léta 2010 - 2011 

ROK 2010 2011 

Druh 
propagace 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reklama ve 
specializov-
aných 
sportovních 
časopisech 

                        

Reklama 
v odborném 
tisku pro 
lékaře 

                        

Reklama v 
radiu                         

Letáky, 
plakáty a 
bannery v 
obchodech 

                        

Úprava 
internetových 
stránek 

                        

Umístění na 
vyhledávacím 
serveru 

                        

Reklamní 
bannery na 
internetu 

                        

Osobní 
prodej                         

Podpora 
prodeje                         
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Sponzoring                         

Zdroj: Knotková (2009) 

5.4. Finanční plán 

5.4.1. Finanční plán pro rok 2009 

     Jelikož firma Eurocat, s.r.o. již rozdělila finance určené na propagaci pro rok 2009, 

do trhu, kde v současné době působí a vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že se v 

letošním roce nebude investovat příliš do komunikačního mixu, dohodla jsem se 

s jednateli podniku na částce 300 000 Kč pro rok 2009, které mohu investovat a se 

kterými je třeba vytvořit optimální komunikační mix. 

 

    Nejdůležitějším nástrojem, kterým je dle mého názoru potřeba začít, je podpora 

prodeje. Tím je myšlena zaváděcí cena, která je stanovená pro rok 2009 a to 495 Kč. 

Čili oproti budoucí ceně, která je vypočtená na 574 Kč, zde vzniká firmě Eurocat, s.r.o. 

ztráta na zisku 79 Kč. Jelikož je naším cílem pro tento rok, vyrovnat 5% ztrátu 

v objemu prodeje na současném trhu, trhem sportovním, je třeba prodat zhruba 150 ks 

měsíčně. Ale jelikož firma tratí na každém kusu 79 Kč dospěje ke konci roku ke ztrátě 

na zisku 71 100 Kč. 

� 79 Kč x 150 ks/měsíc x 6 měsíců = 71 100 Kč 

 

     Dalším nástrojem propagačního mixu, kterého využiji ještě v tomto roce, je reklama 

v rádiu. Jelikož firma již spolupracuje dlouhá léta s rádiem Impuls a mají zde již 

značné slevy, využiji toto rádio i pro svou propagační kampaň. Bohužel rozpočet je pro 

mě značně omezující, ale na předkampaň snad dostačující. Na reklamu v rádiu se 

zaměřím především v posledních dvou měsících roku v návaznosti na další nástroje 

komunikačního mixu. Výhodou těchto dvou měsíců, je doba vánoc, kdy lidé nakupují 

dárky pro své blízké a jsou tak snáze ovlivnitelný reklamou, jelikož hledají inspiraci. 

Čili jelikož je průměrná cena za 30-ti vteřinový spot 2000 Kč. Rozhodla jsem se ho 

využít pouze dvakrát denně, po dobu 20-ti dní a to pouze ve dnech od pondělí do pátku, 

v čase před štědrým dnem. Čili reklama začne běžet koncem listopadu a poběží dvakrát 

denně každý všední den až do 24. Prosince. Celkový náklad na tento marketingový 

nástroj je 80 000 Kč. 
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� 2000 Kč x 2 (denně) x 20 (dní) = 80 000 Kč 

 

     Reklama v časopisech je dalším nástrojem, který časově úzce souvisí s reklamou 

v rádiu. Aby byla kampaň úspěšná, je třeba tyto marketingové nástroje orientovat ve 

stejném časovém období, čili poslední dva měsíce v roce. Jelikož se jedná o zimní 

měsíce, budu se orientovat na sportovní časopis se zimní tématikou jako je lyžování 

nebo snowboarding. Zaměřila bych se na časopis SKI, který je známý a má poměrně 

velký náklad. Průměrná cena reklamní plochy o 1/3 strany je 25 000 Kč a jelikož je 

časopis měsíčník celkový náklad tedy bude 50 000 Kč. 

� 25 000 Kč x 2 (měsíce) = 50 000 Kč 

 

     Dalším druhem reklamy, který bude aplikován ve stejném časovém období jako 

předcházející, aby byl celkový efekt lepší, je reklama na internetových stránkách. 

Obdobně jako v předchozím případě využiji zimních měsíců a zaměřím se na 

internetové sportovní stránky se zimní tématikou. Velice mě zaujali stránky 

www.snow.cz, který jsou určené jak pro lyžaře, tak i pro snowboardisty. Ceny za 

internetový banner se značně liší a každá firma je vypočítává podle jiných parametrů – 

např. cena za měsíc, cena za počet zhlédnutí, cena za počet zobrazení; v průměru se 

však náklad dostane na 25 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu že chceme tímto druhem 

reklamy působit na zákazníky dva měsíce, vyšplhá se celkový náklad na 50 000 Kč. 

� 25 000 Kč x 2 (měsíce) = 50 000 Kč 

 

     Dalším druhem reklamy, který je velice důležitý, je reklama ve formě letáků a 

plakátů. Tento nástroj je nezbytný pro zavádění produktu, jelikož nestačí pouze 

přesvědčit obchodníky, aby prodávali produkt ve svých prodejnách, ale je třeba dát 

zákazníkům vědět, že je produkt právě v tomto obchodě možný koupit. Celkový náklad 

na tento komunikační nástroj jsem vypočítala 19 700 Kč, který zahrnuje 8 000 Kč 

náklad na vytvoření grafiky letáku od grafického studia, se kterým firma dlouhá léta 

spolupracuje. 7 200 Kč stojí tisk 1000 ks letáků a 4 500 Kč stojí tisk 300 ks plakátů. 

� 4 500 Kč (plakáty) + 7 200 Kč (letáky) + 8 000 Kč (grafika) = 19 700 Kč 
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     Osobním prodejem budu sice podle předchozí tabulky působit cíleně, po celých šest 

měsíců roku 2009, ale vzhledem k tomu, že se jím bude věnovat jeden z jednatelů 

firmy, nevznikne tak žádný náklad navíc. 

     Posledním propagačním nástrojem, kterým se budu snažit oslovit budoucí zákazníky 

je sponzoring. V tomto roce, jsem se rozhodla věnovat do sponzoringu především 

samotný produkt Gelmodel Premium, s tím že sportovci, zjistí sami na sobě, že produkt 

funguje, řeknou to přátelům a známým a v příštím roce s firmou budou ochotni uzavřít 

sponzorskou smlouvu. Pro sponzoring jsem si proto vyčlenila pouze částku 20 000 Kč, 

která by měla pokrýt vzniklé náklady. 

� 20 000 Kč 

 

Tab. 9: Finanční plán pro rok 2009 

Druh komunikačního mixu Náklad 

Reklama ve sport. časopisu  50 000 Kč 

Reklama v rádiu  80 000 Kč 

Letáky, plakáty  19 700 Kč 

Reklama na internetových stránkách  50 000 Kč 

Osobní prodej           0 Kč 

Podpora prodeje  71 100 Kč 

Sponzoring  20 000 Kč 

Celkový náklad 290 800 Kč 

Zdroj: Knotková (2009) 

 

5.4.2. Finanční plán pro léta 2010 – 2011 

     Pro finanční plánování společnosti Eurocat, bylo nezbytné vypočítat obrat, náklady 

a posléze i roční zisk společnosti. Po důkladných propočtech jsem došla k závěru, že 

pro budoucí dva roky si může firma dovolit investovat 1, 5 milionu Kč ročně do 

propagační kampaně. Tudíž pro můj marketingový plán mám k dispozici 3 mil. Kč pro 

následující dva roky. Dále jsem konzultovala s jednateli firmy, zda je možné mít 

k dispozici v jednom roce investice určené pro dvouletou propagaci a bylo mi řečeno, že 

by to sice jistá komplikace byla, ale možné by to bylo. Toto opatření je pro tuto práci 

nezbytné, jelikož náklady na propagační kampaň nejsou úměrně rozložené do všech 
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měsíců a při zavádění nového produktu na trh je nutné investovat značnou částku do 

úvodní kampaně. 

 

Propagační kampaň ve 3. a 4. měsíci 2010 

     Pro zavedení nového produktu na trh, je potřeba velké mediální kampaně, která je 

soustředěná do určitého časového období a působí na potenciální zákazníky v co 

největší míře, podle finančních možností podniku. Já jsem se rozhodla tuto kampaň 

soustředit do dvou měsíců, kdy vynaložím značnou sumu peněz, prostřednictvím téměř 

všech médií. Vynechala jsem televizi, jelikož náklady na reklamu jsou pro tuto firmu 

neatraktivní, vzhledem k tomu, že nepůsobí pouze na cílovou skupinu zákazníků. 

 

     Prvním mediem, jehož prostřednictvím hodlám propagovat Gelmodel Premium jsou 

tiskoviny. Zaměřím se především na měsíčníky se sportovní tématikou. Vzhledem 

k ročnímu období, kdy bude kampaň, bych se zaměřila na časopisy o golfu, tenisu nebo 

jiných venkovních sportech, které začínají lidi v tu dobu provozovat. Dále bych se 

zaměřila také výhradně na ženskou část zákazníků, kterou bych oslovila v měsíčníku Fit 

Styl nebo Dieta. Tyto časopisy sice přímo nesouvisí se sportem, ale zasáhnu tím ženy, 

které vyznávají aktivní životní styl a je pravděpodobné, že jejich rodiny pro které 

nakupují, budou také sportovně aktivní. Náklady na jednu reklamní plochu v časopise 

se pohybují průměrně okolo 25 000 Kč. Jelikož chci dát reklamu do tří sportovně 

specializovaných časopisů a do dvou časopisů určených pro ženy, vyjdou mě náklady 

na 125 000 Kč na měsíc. Z toho vyplívá, že celkové náklady na dvouměsíční kampaň 

jsou 250 000 Kč. 

� 25 000 Kč x 5 (časopisy) x 2 (měsíce) = 250 000 Kč 

 

     Dalším médiem, kterým budu působit na potenciální zákazníky je rádio. V této části 

se jedná o médium, které sice nepůsobí cíleně na naši cílovou skupinu, ale přesto je 

nezbytné pro to, abychom oslovili co nejvíce zákazníků. Z tohoto hlediska bych volila 

celostátní rádia jako, je Frekvence 1 nebo rádio Impuls. Při takovéto kampani musí být 

spot v rádiu vysílán alespoň šestkrát denně, aby byl efektivní. Z důvodů finančních 

důvodů jsem se proto rozhodla, investovat do jednoho rádia, který bude vysílat reklamu 

šestkrát denně, raději než do více rádií, kde by spot nebyl vysílán tak častěji. Tudíž při 
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průměrné ceně 2000 Kč za 30-ti vteřinový spot, který se bude vysílat šestkrát denně, ve 

všech pracovních dnech, v měsících březen a duben, jsou celkové náklady 540 000 Kč. 

� 2000 Kč x 6 (spotů denně) x 45 (pracovních dní) = 540 000 Kč 

      Poslední médium, které jsem začlenila do kampaně, je internet. Zde budu využívat 

reklamních bannerů na sportovních internetových stránkách obdobně jako je to u 

časopisů. Chtěla bych se tedy soustředit na specializované sportovní stránky a na 

internetové stránky, které jsou určené pro ženy, jako to bylo u tiskovin. To znamená, že 

je výhodné dát reklamu na oficiální stránky třeba časopisu, Dieta, jelikož mnoho žen 

bude tento časopis číst v internetové podobě. Opět jako v předchozím roce jsou náklady 

na banner na internetu okolo 25 000 Kč. Tudíž jsem se rozhodla, že dám reklamu na tři 

sportovní internetové stránky a na dvoje stránky určené pro ženy. Celkové náklady na 

dvouměsíční kampaň tedy činí 250 000 Kč. 

     Dále je velice podstatné zajistit firmě placenou pozici v internetových 

vyhledávačích, například na portálu SEZNAM. Toto je velice výhodná možnost jak za 

velmi nízké náklady napomoci firmě při její propagační kampani. Náklady na umístění 

v předních pozicích ve vyhledávači SEZNAM jsou zhruba 10 000 Kč na rok. 

     A na závěr je nutné, nepatrně upravit internetové stránky firmy, neboli zvýraznit 

část, kde je klinická studie, jak bylo řečeno výše. Náklady na tuto práci jsou 5000 Kč. 

� 25 000 Kč x 5 (int stránky) x 2 (měsíce) = 250 000 Kč 

� 10 000 Kč 

� 5 000 Kč 

 

     Obdobně jako v minulém roce i nyní je třeba zainventovat do letáků a plakátů, aby 

si zákazník v obchodě všiml, že je zde k prodeji náš produkt. Nyní jsem počty 

tisknutých letáků zdvojnásobila, jelikož je budu moci využít po dobu celého roku, ale 

zase odpadají náklady na grafické zpracování letáků, jelikož je máme z loňského roku. 

Čili budu tisknout 2000 ks letáků za 14 400 Kč a 300 ks plakátů za 4 500 Kč. Celkový 

náklad tedy tvoří 18 900 Kč. 

� 14 400 Kč + 4 500 Kč = 18 900 Kč 

 

Upomínací propagační kampaň 
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     Tato propagační část spadá do časového úseku po skončení přesvědčovací kampaně 

až do konce roku 2011. Je to poměrně dlouhý časový úsek za dlouho dobu, proto není 

možné nyní vytvořit konkrétní plán komunikačního mixu pro toto období. Je ovšem 

více než jasné, že je třeba ubírat a přidávat na intenzitě reklamy dle potřeby trhu. 

Například v období vánoc by měla propagace zesilovat, naopak bezprostředně po 

přesvědčovací kampani, nebude třeba tak velká investice. Pro tyto potřeby jsem 

vyčlenila finance v hodnotě 50 000 Kč měsíčně s tím, že jsem vzala v úvahu všech 24 

měsíců v letech 2010 – 2011 aby mi tak vznikla malá potřebná rezerva. Celkové 

náklady na tuto část propagační kampaně jsou 1 200 000 Kč. 

� 1 200 000 Kč 

 

Sponzoring 

     Tento nástroj komunikačního mixu, je podrobněji popsán výše. Zde je nutno dodat, 

že se bude především soustředit na rok 2010, kde se bude investovat částka 500 000 Kč. 

Zde je nutno podotknout, že je to částka nemalá a proto je možné vyjednat sponzorkou 

smlouvu např. se sportovcem, který je mediálně známý a objevuje se pravidelně 

v médiích, nebo například se stát sponzorem, nějaké soutěže. Je třeba pečlivě promyslet 

návratnost investic. Já stát se hlavním sponzorem sportovce jako jednotlivce, kde si 

potenciální zákazníci můžou ztotožnit produkt se sportovcem. 

� 500 000 Kč 

 

Podpora prodeje a osobní prodej 

     Vzhledem k tomu, že jsem měla jasně stanovený rozpočet na komunikační mix, 

zbylé peníze jsem se rozhodla investovat do podpory prodeje a osobního prodeje dle 

potřeby v daném časovém období. Dále je můžu také považovat za jakousi rezervu pro 

případ nouze. 

� 200 000 Kč 

  

 Tab. 10: Finanční plán pro léta 2010 - 2011    

Druh propagační kampaně Náklady 

Přesvědčovací kampaň 1 055 000 Kč 

Upomínací kampaň 1 200 000 Kč 
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Sponzoring 500 000 Kč 

Podpora prodej a osobní prodej 200 000 Kč 

Celkový náklad 2 955 000 Kč 

Zdroj: Knotková (2009) 

5.5. Kontrola 
     Kontrola bude realizována nově vzniklým marketingovým oddělením, respektive 

marketingovým specialistou, který bude ve čtvrtletních intervalech vyhodnocovat 

dosahování předem stanovených marketingových cílů, realizaci marketingového plánu a 

jeho vhodnost nebo vhodnost jeho stanovených marketingových nástrojů. 

     V případě, že nebudou stanovené cíle dosahovány nebo budou zjištěny odchylky od 

předpokládaného stavu, budou navrženy změny v sestavení marketingového plánu, 

respektive změny ve využití marketingových nástrojů. 

     Dále bude jednateli společnosti prováděna finanční kontrola v pravidelných 

měsíčních intervalech. Předmětem této kontroly bude vývoj tržeb a finančních ukazatelů 

likvidity, zadluženosti nebo průměrné doby inkasa. Výsledky budou následně jednateli 

zpracovávány. Smyslem této spolupráce je odhalení vlivu jednotlivých marketingových 

nástrojů a jejich změn na tyto ukazatele a podnikové cíle. 
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6. ZÁVĚR 

     Společnost Eurocat, s.r.o. působí na českém trhu s doplňkovou výživou v oblasti 

kloubní problematiky již řadu let, ale bohužel současné tržní postavení tomu 

neodpovídá. Z mého výzkumu (Obr. 6) vyplývá, že tržní podíl společnosti je asi 10%. I 

přesto že v posledních několika letech tržby společnosti stoupají, tržní podíl se nějak 

výrazně nezvyšuje. V této fázi je na čase, položit si otázku proč tomu tak je? Dle mého 

názoru nárůst tržeb vypovídá pouze o nárůstu problematiky bolesti kloubů v ČR, ale 

podíl na trhu nevzrůstá, jelikož je konkurence, natolik kapitálově silná, že firmu 

Eurocat, s.r.o. „válcuje“ masivní reklamou, se kterou nemá šanci firma bojovat. Jedinou 

šancí tedy je, expandovat na nový trh, v našem případě na trh sportovní, kde není tolik 

silná konkurence a kde má firma možnost zaujmout pozici tržního vůdce. 

     V mé diplomové práci jsem si vytyčila několik hlavních cílů, které jsem se následně 

v jejím průběhu snažila postupně naplňovat. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit 

marketingový plán pro zavádění produktu Gelmodel Premium na nový sportovní trh pro 

léta 2009 – 2011. 

     Abych mohla zpracovat tento marketingový plán, bylo nutné nastudovat dostatek 

odborného materiálu vztahující se k této problematice, ze kterého jsem si nakonec 

udělala představu o tom, jak by měl vypadat optimální marketingový plán pro firmu 

Eurocat, s.r.o. 

     Bohužel moji práci mi v průběhu vypracovávání zkomplikovala hospodářská situace 

státu a to, vznik hospodářské krize, která se rozšířila do celosvětového měřítka. Toto 

období není ideálním pro zavádění nového produktu na nový a neznámý trh, ale přesto 

jsem se o to pokusila. Naštěstí se hospodářská krize odrazila na firmě pouze 

v nepatrném měřítku – pokles tržeb o 5% a tak bylo možné vyčlenit finance i na 

propagaci produktu na novém trhu. Bylo ovšem nutné této situaci přizpůsobit i 

marketingový plán, který jsem rozdělila do dvou časových období. A to, do prvního 

období, které trvá do konce roku 2009 a je v něm kalkulováno s hospodářskou krizí a do 

druhého, které je v rozmezí let 2010 – 2011, kde se předpokládá již s ustoupením krize. 

Z toho vyplývá, že jsem takto musela členit již marketingové cíle a samozřejmě 

následně i plány a i finanční plány. 
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     Práci mi také velice ztěžovala absence marketingového oddělení nebo 

marketingového specialisty ve společnosti, protože firma neměla zpracované žádné 

analýzy trhu, zákazníků, nebo konkurence. Vše jsem tedy analyzovala a zpracovávala. 

Analyzovala jsem tržní postavení podniku z hlediska vnějších i vnitřních vlivů, tedy 

prostředí, ve kterém podnik působí. Dále jsem analyzovala silné a slabé stránky podniku 

a příležitosti a hrozby podniku prostřednictvím analýzy SWOT, ale také mikroprostředí, 

zejména ve vztahu ke konkurenci. A důkladně jsem se také zabývala cílovou skupinou 

zákazníků a to hlavně tou budoucí neboli potenciální. Z těchto mnou provedených 

analýz jsem dospěla k rozhodnutí, že expanze na nový sportovní trh, je dobrou volbou a 

je pro firmu zdrojem navýšení budoucích zisků. 

     Abych vytvořila kvalitní marketingový plán pro tuto expanzi, bylo nutné sestavit 

optimální marketingový mix a v jeho rámci, především komunikační mix. V mém 

případě jsem měla toto plánování stížené nedostatkem informací o hospodaření firmy, 

které jsem získávala velice složitě, jelikož majitelé firmy nebyli v tomto případě příliš 

vstřícní. Přesto jsem nakonec potřebné informace získala a vytvořila marketingový mix, 

díky němuž by měla být expanze produktu Gelmodel Premium na nový sportovní trh 

úspěšná. 

     Tento mnou koncipovaný marketingový plán je navržen v rámci možností firmy a 

jeho úspěšnost se prokáže až postupem času, přesto si myslím, že firma a i její produkt 

splňují všechny předpoklady potřebné k této expanzi a tento krok firmě pomůže 

k větším ziskům a následnému rozšiřování. 

     Na závěr mé práce bych ráda podotkla, že jsem se v celém jejím průběhu snažila o 

maximální využitelnost všech uváděných návrhů v praxi a proto doufám, že tato práce 

bude společnosti Eurocat, s.r.o. přínosná. 
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