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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na rozbor marketingových nástrojů a obchodní strategie, 

s využitím v nakladatelském odvětví.  První část je věnována rozboru autorského práva, 

jímž je činnost těchto podniků ovlivněna. Vysvětleny jsou nejdůležitější statě 

autorského zákona,  platného v České republice. Předložen je přehled významných 

mezinárodních norem, zabývajících se otázkou duševního vlastnictví. V druhé kapitole 

je vyložena teorie marketingu a prozkoumána problematika etiky v reklamní a obchodní 

činnosti. Jsou zde definovány základní pojmy, popsány marketingové nástroje               

a osvětleny nejdůležitější kroky, při tvorbě marketingové strategie. Závěr této kapitoly 

shrnuje možnosti využití marketingových nástrojů v nakladatelské praxi.  

V poslední části práce jsou praktickým způsobem využity poznatky získané během 

jejího vytváření. Dvěma různými způsoby je vypracován marketingový plán pro 

nakladatelství Knižní klub. Oba postupy jsou důkladně popsány a na závěr porovnány. 
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Abstract 

The thesis is focused on an analysis of marketing tools and business policies, applied on 

the field of commercial publishing. First part is dedicated to an analysis of the copyright 

law that affects the activity of this sort of companies. It includes an explanation of the 

most important parts of the copyright law that is valid in the Czech Republic. There is    

a display of important international standards, considering the issues of intellectual 

property. The second chapter relates to the theory of marketing and ethical issues of 

commercial and business activities. It includes a definition of basic terms, marketing 

tools, and a step-by-step clarification related to developing a marketing strategy. The 

end of this chapter summarizes the options of using marketing tools in publishing.  

Eventually, the thesis deals with pieces of knowledge, gained during its writing. Two 

different ways of creating a marketing strategy for the Knižní klub publishing company 

are considered in the end of the thesis. Both ways are described in detail, and compared 

to each other. 
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Úvod 

Předmět této práce v sobě spojuje dvě specifické a velmi rozsáhlé oblasti. Zároveň 

však jde o téma, jehož název striktně nevymezuje, jak bude téma zpracováno                 

a poskytuje tak autorovi určité možnosti osobního přístupu. Z tohoto důvodu jsem si 

musel nejprve ujasnit způsob, jakým k danému tématu přistoupím. Po zvážení různých 

alternativ jsem se rozhodl, že nejlepší variantou bude prozkoumání problematiky 

marketingu, v přímé souvislosti s konkrétním podnikem, jehož činnost spadá pod 

ochranu autorského práva. Bylo tedy zapotřebí, abych zvolil nejprve určité odvětví         

a následně i konkrétní podnik. Protože autorské právo v současné době zasahuje téměř 

do všech oblastí lidské činnosti a tedy do většiny oborů podnikání, naskytla se mi celá 

řada možností.  

Jako kritérium pro výběr jsem si stanovil podmínku, že vybrané odvětví musí co 

nejvíce souviset s předmětem mého studia. Dalším předpokladem bylo zařazení daného 

podniku do komerční sféry podnikání a také do soukromého sektoru. Jsem si zcela 

vědom skutečnosti, že marketing je také nezbytnou součástí neziskových a veřejných 

organizací a společností. Domnívám se však, že pro jeho rozbor a využití, bude lepší 

zvolit soukromou firmu. I přes tato kritéria existovalo stále několik možností. Jedním 

z nich bylo podnikání v oblasti prodeje tzv. e-čteček. Jedná se o relativně mladé odvětví 

se slibným růstovým potenciálem. V tomto případě se však působnost zákona vztahuje 

zejména na elektronické knihy, které jsou touto formou užívány, což mě přimělo od této 

volby upustit.  

Podnikem, který jsem si pro svou práci zvolil je nakladatelství. Dalším krokem byla 

volba konkrétní firmy. Při výběru jsem se zaměřil na způsob, jakým daná společnost 

využívá marketingových nástrojů, jaká je jejich reklama a způsob prodeje vlastních 

produktů. Na základě těchto vlastností jsem se rozhodl pro nakladatelství Knižní klub. 

Jeho výjimečnost spočívá ve využívání prostředků přímého prodeje, direkt marketingu  

a zaměření na koncové zákazníky namísto knihkupců a dalších distribučních 

mezičlánků.  

Po zvolení ústředního subjektu mé práce bylo potřeba přikročit ke stanovení cíle, 

postupu a rozvrhnutí jednotlivých částí a dílčích témat. Jako cíl práce jsem si určil 
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sestavení marketingového plánu pro nakladatelství Knižní klub. Ke splnění cíle, bude 

zapotřebí prozkoumat marketingové nástroje a možnosti jejich aplikace v praxi. Práci 

jsem rozdělil do tří kapitol, z nichž se každá věnuje jednomu z hlavních témat.  

V první kapitole napíši o problematice autorského práva, do jehož působnosti spadá 

činnost nakladatelů. V úvodu rozeberu autorské právu a jeho postavení v právním 

systému našeho státu. Poté se zabývám rozborem nejdůležitějších statí hlavního 

pramene autorského práva České republiky, autorského zákona. Po vysvětlení 

základních pojmů, předmětu úpravy a částí související s činností nakladatelů, uvedu 

stručný přehled historie mezinárodního autorského práva. Dále zmíním významné 

právní akty, které jej upravují. V závěru této kapitoly se zamyslím nad různými 

oblastmi podnikání spjatých s autorským právem a představím nakladatelství Knižní 

klub. 

Ústředním tématem druhé části této práce je marketing. Tento těžko definovatelný    

a velmi rozporuplný pojem v sobě skrývá jednu z nejdůležitějších činností podniků. 

Nejprve popíši uznávané definice tohoto termínu a uvedu základní pojmy nezbytné 

pro další práci s tímto tématem. Krátce se věnuji otázkám etiky v oblasti reklamy          

a obchodu obecně. Tato problematika je však natolik rozsáhlá, že není možné jí v rámci 

této práce důkladně prozkoumat a vyhodnotit. Následuje popis tvorby marketingové 

strategie, kde uvádím základní kroky tohoto procesu. Nakonec shrnu a posoudím 

marketingové možnosti nakladatelů tak, jak je běžně využívají.  

Poslední kapitola obsahuje praktické kroky při vytváření marketingové strategie 

podniku a jejich teoretický popis. Je rozdělena na dvě podkapitoly, kde v první z nich 

popisuji proces získávání informací potřebných pro vypracování plánu. Za tímto účelem 

provádím analýzy a průzkumy. Na jejich základě vyvozuji závěry pro další fázi tvorby 

marketingového plánu. V druhé části této kapitoly vytvářím marketingový plán dvěma 

odlišnými způsoby, které na závěr porovnám a vyhodnotím. Jedná se o „klasický 

postup“, pomocí vypracování marketingového mixu a strategii, kterou v práci označuji 

jako „strategii úniku“.  
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1. Podnikání v oblastech chráněných autorským 

právem 

Autorské právo se v současnosti dotýká jistým způsobem každého oboru podnikání. 

Je však důležité rozlišit, do jaké míry je konkrétní obor autorským právem ovlivňován.   

Zda s pravidly autorského práva úzce souvisí přímo hlavní činnost tohoto podnikání, 

nebo se jím musí řídit jen v obecné rovině, tak jako každá fyzická či právnická osoba. 

Mezi společnosti, jejichž předmět podnikání je upravován autorským právem, patří 

zejména subjekty zabývající se zprostředkováním a šířením autorských děl.  

1.1 Autorské právo 

Autorské právo je právním odvětvím spadajícím do práva soukromého, avšak 

obsahující také prvky práva veřejného a to především v oblasti úpravy kolektivní správy 

práv. Jeho další zařazení je uváděno dvojím způsobem. Některé zdroje jej označují za 

samostatné právní odvětví, jiné jej popisují jako součást občanského práva
1
. To je 

definováno jako soubor právních norem, které upravují majetkové vztahy fyzických      

a právnických osob mezi sebou, mají-li účastníci rovnocenné postavení
2
. Dělí se na pět 

částí. Autorské právo je možné zařadit do dvou těchto oblastí, a sice mezi práva věcná   

a práva osobnostně majetková. Základním pramenem autorského práva v České 

Republice je Autorský zákon
3
. Mezi nejvýznamnější mezinárodní právní normy patří 

tzv. Bernská úmluva ze dne 9. září 1886, Ženevská všeobecná dohoda o autorském 

právu z dne 6. září 1952 a Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, 

                                                 

1
 WINTER, Jan. České právo v systematickém přehledu. 2002. Dostupné z: 

http://tf.webz.cz/jw/prednaska4.pdf 
 
2
  FORÝTEK, Michal. Občanské právo. 2005. Dostupné z: http://www.emuni.cz 

 
3
 HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských práv. 

2002. Dostupné z: http://www.vscht.cz/document.php?docId=4319 
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podepsaná dne 14. července 1967 ve Stockholmu
4
. Autorské právo je velice rozsáhlým 

právním odvětvím s vekou místní i věcnou působností.  

 

1.1.1 Autorský zákon v ČR 

V České Republice jsou autorská a duševní práva upravena zákonem                 

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským            

a o změně některých zákonů, ze dne 7. dubna 2000.  Tento zákon byl v průběhu 

následujících let několikrát upravován a pozměňován. Úpravy byly shrnuty v zákoně     

č. 398/2006 Sb. úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak 

vyplívá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., zákonem č. 61/2006 Sb.            

a zákonem č. 216/2006 Sb.
5
 

 Zákon se skládá ze sedmi hlav, z nichž se prvních pět zabývá základními 

předměty úpravy tohoto zákona a zbývající dvě obsahují popis správních deliktů 

vyplívajících z tohoto zákona a závěrečná a přechodná ustanovení. Předmětem úpravy 

tohoto zákona jsou především práva autorská a práva s ním související. Dále je to právo 

pořizovatele k jím pořízené databázi, ochrana práv dle tohoto zákona a kolektivní 

správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.  

Pro správné a přesné vyložení autorského zákona je nezbytné nejprve vysvětlit 

některé základní pojmy. Autorským dílem se rozumí literární, umělecké a vědecké dílo, 

vzniklé jako výsledek tvůrčí činnosti autora. Toto dílo může být vyjádřeno v jakékoli 

podobě, kterou je možno objektivně vnímat. Dále zákon uvádí konkrétní možnosti 

podoby díla, jako jsou například díla hudební, dramatická, choreografická, výtvarná 

apod. Autorským dílem je také počítačový program, pokud je původním autorovým 

výtvorem. Pod ochranou autorského práva jsou díla dokončená i jejich části či překlady 

jiných autorských děl. Souborným dílem mohou být například encyklopedie, sborníky 

                                                 

4
 KLÁŠTERECKÝ, Jan. Autorské právo: Vývoj a souvislosti. Měšec [online]. 2007, č. 2 [cit. 

2012-08-01]. ISSN 1213-4414. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/autorske-pravo-vyvoj-
a-souvislosti/ 
 
5
 Legislativa, zákony. Knihovny: Portál o českých knihovnách [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. 

Dostupné z: http://www.knihovny.cz/co-to-je-knihovna/legislativa-zakony 
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antologie apod. Ve smyslu tohoto zákona nejsou autorským dílem například: námět díla, 

myšlenka, nápad, postup, objev či metoda sama o sobě. Výjimku dále tvoří díla 

úředního a veřejného charakteru či původu. Jedná se například o veřejné listiny, senátní 

či sněmovní publikace, obecní pamětní knihy apod.  

Z hlediska autorských děl je důležité chápat rozdíl mezi zveřejněním díla a jeho 

vydáním. Dílo je zveřejněno jeho prvním veřejným předvedením, vystavením či 

zpřístupněním veřejnosti. K vydání díla dochází až při započatí oprávněného 

rozšiřování tohoto díla. Pojem rozšiřování bude vysvětlen níže.
6
 

Definice autorství upravuje dva rozdílné pojmy. Autora popisuje jako fyzickou 

osobu, která dílo vytvořila. Autorem souborného díla je pak taková fyzická osoba, která 

vybrala nebo uspořádala již existující autorská díla určitým tvůrčím způsobem. Druhým 

termínem je spoluautorství. Jde o případ, kdy dílo vzniklo společním úsilím a tvůrčí 

činností více osob, tedy spoluautorů. Pokud však jedna z osob k vytvoření díla přispěla 

pouze radou či určitou pomocí, o spoluautora se nejedná. Právo autorské přísluší všem 

spoluautorům společně a nerozdílně. Vznik autorského práva jde definován následovně: 

„Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě.“ V případě, kdy dojde ke zničení nosiče díla, však autorské právo 

nezaniká. 
7
 

Na právo autorské k dílu je možno nahlížet dvěma způsoby. Upravena jsou jednak 

práva osobnostní a jednak výlučná práva majetková. Mezi osobnostní práva autora patří 

rozhodnutí o zveřejnění díla, nedotknutelnost díla a právo osobovat si autorství. Tato 

práva jsou nepřevoditelná, autor se jich tedy nemůže vzdát. Zanikají smrtí autora.  

Majetková práva autora jsou taktéž nepřevoditelná. Tato práva trvají nejen během 

autorova života, ale také 70 let po jeho smrti. Jsou předmětem dědického řízení. 

                                                 

6 
Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=3&fulltext=&nr
=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#parCnt 
 
7
 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=8&fulltext=&nr
=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#parCnt 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=3&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=3&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=8&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=8&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#parCnt
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V případě spoluautorství je přihlíženo k úmrtí posledního z autorů. Zákon v tomto 

oddíle dále popisuje postup výkonu majetkových práv po smrti autora v případech, kdy 

tato práva zdědí stát či určitá právnická osoba.  

Mezi práva majetková patří právo dílo užít. Tím se rozumí: rozmnožení, 

rozšiřování, pronájem, vystavování a právo na sdělování díla veřejnosti. Právo dílo užít 

se týká nejen originálu, ale také rozmnoženiny daného díla. Tímto právem disponuje 

především autor díla a dále osoby, kterým autor toto oprávnění udělil prostřednictvím 

smlouvy. V tomto případě nezaniká právo autorovi, avšak je povinen akceptovat zásah 

do práva dílo užít dle pravidel smlouvy. 
8
 

Pod pojmem rozmnožování díla se rozumí vytvoření jeho rozmnoženin 

jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. Zahrnuje rozmnoženiny tiskové, zvukové, 

fotografické a další. Vztahuje se také na rozmnožování digitální formou. K rozšiřování 

díla dle zákona dochází v případě převodu či prodeje vlastnického práva, jímž dochází 

k zpřístupnění díla. Rozdíl mezi pronájmem a půjčováním díla je v zákoně vymezen 

účelem a způsobem zpřístupnění díla. Pronájem díla je prováděn s cílem dosažení 

hospodářského nebo obchodního prospěchu. V případě půjčování je tento účel 

nepřípustný. Specifickým užitím díla je vystavování, které se týká především děl 

výtvarných, fotografických či architektonických. Jedná se o zpřístupnění takovým 

způsobem, který umožňuje jejich zhlédnutí.  

V části věnované sdělování děl veřejnosti jsou nejprve upravena obecná 

ustanovení týkající se této problematiky. Pojem sdělování díla veřejnosti je definován 

jako: „zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo 

bezdrátově“.
9
 Dalším variantou je zajištění takového zpřístupnění  díla, aby si kdokoli 

mohl rozhodnout o místě a času přístupu k tomuto dílu. Zákon také stanoví, že autorovo 

                                                 

8
 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=11&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 
 
9
 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=17&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=11&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=11&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=17&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=17&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
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právo na sdělování vlastního díla veřejnosti není dotčeno stejným počínáním třetí 

osoby. V tomto oddíle jsou dále upraveny především pravidla a podmínky spojené 

s televizním a rozhlasovým vysíláním. 

Významnou součástí autorského zákona je část zabývající se vyplácením odměny 

v případech rozmnožování díla pouze pro svou vlastní potřebu. Tato odměna, náležící 

autorovi, je vyplácena prostřednictvím kolektivního správce autorských práv. Odvádět ji 

mají povinnost například tyto subjekty: výrobce přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, 

dovozce těchto přístrojů, jejich příjemce, ale také poskytovatel rozmnožovacích služeb 

za úplatu. Toto opatření velmi usnadňuje výběr odměn ze strany jednotlivých osob, 

které dílo tímto způsobem užijí. Ačkoli by se mohlo jevit jako nespravedlivé, že 

všechny výše jmenované subjekty mají odvádět určité odměny kolektivnímu správci ze 

svých prostředků, v praxi jsou tyto odměny samozřejmě hrazeny ze strany koncových 

zákazníků.  

Čtvrtý díl autorského zákona je věnován výjimkám a omezením autorského práva. 

Jsou zde definovány pojmy „volné užití“
10

 a „citace“.
11

 Volným užitím rozumíme 

případy, kdy fyzická osoba užije dílo pouze pro svou osobní potřebu a nesleduje tímto 

užitím žádný hospodářský prospěch. Stejně tak není v rozporu s právem autorským, 

pokud pro svou osobní potřebu vyhotoví záznam či rozmnoženinu díla. V souladu 

s tímto zákonem je také užití výňatků děl jiných autorů ve vlastním díle, pro účely 

recenze apod. K dodržení práva je však nezbytné uvést jméno autora, název díla             

a pramen, odkud je čerpáno.  

Další možností užití autorského díla tak, aby nedocházelo k porušení autorských 

práv, je jeho užití na základě některého typu tzv. zákonné licence. Mezi ně patří 

                                                 

10 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=30&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 

 
11

 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=33&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=30&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=30&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=33&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=33&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
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zejména: licence pro dočasné rozmnoženiny, pro sociální zařízení, knihovní licence
12

 

apod. Poslední zmíněná je udělována nejen knihovnám, ale také muzeím, galeriím 

vysokým školám a dalším neziskovým organizacím, jejichž činnost je zaměřena 

primárně na vzdělávání.  

Problematika licenčních smluv je velice rozsáhlá a pro účely této práce postačí 

vysvětlení základních pojmů a obecné vysvětlení licenčního vztahu. Licenční smlouvou 

se rozumí smlouva mezi autorem díla a nabyvatelem, kterému na základě smluvního 

vztahu umožňuje výkon práva dílo užít. Z konkrétní smlouvy pak vyplívá rozsah tohoto 

oprávnění. Ve většině případů smlouva ukládá nabyvateli vyplatit autorovi odměnu. 

Licenční smlouvy lze rozdělit na výhradní a nevýhradní. V případě výhradní licence 

autor nesmí poskytnout licenci na užití daného díla třetí osobě a obvykle také sám dílo 

neužívá. Naproti tomu u licence nevýhradní autor dílo nadále užívá a zároveň má 

možnost takovou licenci poskytnout dalším subjektům. Standardně se v licenčních 

smlouvách stanovuje výše odměny náležící autorovi, popřípadě způsob jejího výpočtu. 

Druhý způsob se užívá převážně tehdy, kdy není autorovi vyplácena jednorázová 

odměna, ale například procentuelní odměna z každé prodané rozmnoženiny díla.
13

  

Nakladatelská licenční smlouva je specifickým často užívaným typem licenční 

smlouvy
14

, kterou uzavírá autor a nakladatelem či vydavatelem za účelem 

rozmnožování a rozšiřování jeho díla. Jedná se zejména o díla slovesná, výtvarná, 

hudební či fotografická. V praxi se často uzavírá jako smlouva výhradní s množstevním 

rozsahem omezeným na určitý počet rozmnoženin. Dojde-li k rozprodání určeného 

počtu rozmnoženin před uplynutím data, do kterého byla smlouva poskytnuta, zaniká. 

                                                 

12
 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=39&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 
13

 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=49278&recShow=56&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 
 
14

 Nakladatelská licenční smlouva. Autorské právo: Informační portál z oblasti autorského práva 
[online]. 2011 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: http://www.autorske-pravo.info/nakladatelska-
licencni-smlouva  
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=39&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=39&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=49278&recShow=56&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=49278&recShow=56&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
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Licenční smlouva autorovi zpravidla umožňuje provést drobné korektury i po uzavření 

této smlouvy. To však za předpokladu, že nedojde k výrazné změně díla a nabyvateli 

nevzniknou s touto úpravou nepřiměřené náklady.  

Problematika autorského zákona je velice rozsáhlá a její důkladné zkoumání         

a rozebírání není smyslem této práce. Zde je poskytnut pouze stručný přehled 

nejdůležitějších statí autorského zákona pro účely této práce. 

1.1.2 Mezinárodní úprava autorského práva 

Snahy o mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany autorských práv a práv 

duševního vlastnictví lze zaznamenat až na konci 19. století.
15

 Prvním významným 

počinem bylo schválení tzv. Pařížské úmluvy ze dne 20. března roku 1883. Tato dohoda 

se však vztahovala pouze na ochranu průmyslového vlastnictví. V souladu s cílem této 

práce se zaměřím na popsání jiného právního paktu, jehož uzavření má velký vliv na trh 

literárních a uměleckých děl, kam můžeme mimo jiné zařadit právě činnost nakladatelů 

a vydavatelů. Jedná se o již výše zmiňovanou Bernskou úmluvu ze dne 9. září 1886.  

Tato dohoda patří mezi nejdůležitější dokumenty v oblasti ochrany práv duševního 

vlastnictví. Duševní vlastnictví je definováno jako: „majetek nehmotné povahy, který je 

výsledkem procesu lidského myšlení“.
16

 Jiná definice říká, že jde o: „jakýkoliv produkt 

nebo formu vyjádření vytvořený vlastním intelektem, která je nová a unikátní“.
17

  

Dohoda upravuje podmínky ochrany autorských práv pro cizí státní příslušníky. 

V průběhu let byla tato úmluva mnohokrát pozměňována a doplňována. Její poslední 

úprava proběhla 24. července 1971 v Paříži. Právě v tomto znění ji poprvé ratifikovala 

také Československá socialistická republika. Nově byla schválena také po vzniku České 

                                                 

15
 KLÁŠTERSKÝ, Jan. Autorské právo: vývoj a souvislosti. Měšec [online]. 2007, č. 2 [cit. 2012-

08-01]. ISSN 1213-4414. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/autorske-pravo-vyvoj-a-
souvislosti/ 
 
16

 Duševní vlastnictví. Czeplinn [online]. 2010 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 
http://www.czeplinn.eu/cs/articles/mental-property/110-duevni-vlastnictvi 
 
17

 Duševní vlastnictví. Ctt: centrum pro transfer technologií [online]. 2010 [cit. 2012-08-01]. 
Dostupné z: http://ctt.muni.cz/uzitecne-informace/dusevni-vlastnictvi 
 

http://www.mesec.cz/clanky/autorske-pravo-vyvoj-a-souvislosti/
http://www.mesec.cz/clanky/autorske-pravo-vyvoj-a-souvislosti/
http://www.czeplinn.eu/cs/articles/mental-property/110-duevni-vlastnictvi
http://ctt.muni.cz/uzitecne-informace/dusevni-vlastnictvi


 

17 

 

republiky. V současné době podepsalo Bernskou úmluvu již 165 
18

států z celého světa. 

Jejich seznam zveřejňuje světová organizace duševního vlastnictví WIPO. Mimo to 

nalezneme na stránkách této organizace také plné znění Bernské úmluvy, její shrnutí či 

příručku vysvětlující její užití.  

Úmluva je postavena na třech základních principech. Těmi jsou: princip národní 

ochrany, automatické ochrany a nezávislosti ochrany. První zásadou se rozumí, že dílo 

pocházející z jednoho ze smluvních států musí mít zaručenou stejnou míru ochrany ve 

všech státech, kde byla smlouva ratifikována. Druhý princip stanoví, že právní ochrana 

nesmí být podmiňována splněním jakýchkoli formalit či dalších podmínek. Poslední 

princip zaručuje nezávislost ochrany na existenci a rozsahu práva v zemi původu díla.  

Dále jsou ve smlouvě stanoveny předmět úpravy, rozsah a doba trvání právní 

ochrany. Zahrnuta jsou všechna díla literární, vědecká a umělecká a to bez ohledu na 

jejich formu či zpracování. Mezi popisovaná práva patří například právo na překlad, 

právo dílo veřejně přednášet, právo na reprodukci děl, právo na vysílání apod. Ošetřena 

jsou zde i tzv. práva morální. Ta poskytují autorovi možnost nárokovat si autorství        

a bránit se proti změnám či snižování hodnoty díla. V Bernské úmluvě existuje několik 

výrazných rozdílů oproti autorskému zákonu ČR. Jedním z nich je například doba trvání 

ochrany autorských práv. Tato lhůta je zde nastavena pouze na 50 let od autorovy smrti, 

tedy o 20 let méně než v českém zákoně.
19

  

1.2 Oblasti podnikání chráněné autorským právem 

Firem, jejichž činnost podléhá právu autorskému, je celá škála. Do této kategorie 

mužeme zařadit nejen podniky, které přímo vytvářejí určitá autorská díla, ale také 

společnosti zabývající se jejich distribucí, prodejem, vystavováním či výrobou jejich 

fyzických nosičů. Jedná se také o společnosti poskytující služby spojené například 

                                                 

18
 Contracting Parties. Wipo: world intellectuals property organization [online]. 2012 [cit. 2012-

08-01]. Dostupné z: http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15 

19
 Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886). 

Wipo: world intellectuals property organization [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html 
 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=15
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
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s kopírováním, projekcí či dalším užíváním autorských děl. Nyní uvedu tři příklady ze 

zmíněných oblastí. 

 Významnou roli v oblasti autorského práva hraje hudební a filmový průmysl. 

Toto tvůrčí odvětví lidské činnosti je jedním z nejrozsáhlejších oborů souvisejících        

s autorským právem. Hlavním cílem hudebního i filmového průmyslu je tvorba, 

distribuce a prodej hudebních či filmových autorských děl. Autorský zákon a další 

právní normy mají pak za úkol poskytnout ochranu těmto dílům, respektive jejich 

autorům a dalším subjektům, kterým tato práva náleží
20

. V hudebním průmyslu se jedná 

zejména o autory hudebního díla a o subjekt zabývající se jeho distribucí. Například 

hudební vydavatelství, které je zodpovědné za šíření hudebního díla formou CD, DVD 

nebo online, ve formátu MP3. V takovém případě je smyslem zákona poskytnout 

ochranu práv jak autorovi, tak vydavateli. Zákon má zamezit zejména neoprávněnému 

kopírování hudebního díla bez vědomí těchto subjektů, jejich neoprávněnému šíření či 

veřejné reprodukci. Zákon definuje konkrétní přečiny a odpovídající sankce pro případy 

takového jednání.  

Složitější situace nastává v případě filmových děl. Existuje zde celá řada osob 

odpovědných za vznik díla, a tedy osob, kterým náleží práva k tomuto dílu. Za autora 

audiovizuálního díla se považuje režisér.
21

 Práva dále náleží například autorovi scénáře 

či skladateli hudby, která byla vytvořená pro účely tohoto audiovizuálního díla. Tyto 

osoby jsou považovány za spoluautory díla. Na základě smlouvy mívá zpravidla práva 

k dílu také výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla. I zde má zákon zaručit 

ochranu proti neoprávněnému šíření, kopírování, promítání a dalšímu užití díla. Právní 

ochrana k audiovizuálnímu dílu zaniká 70 let po smrti posledního ze spoluautorů. 
22

 

                                                 

20
 HRABÁNEK, Jiří. Film z hlediska autorského práva. Epravo [online]. 2009 [cit. 2012-08-02]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/film-z-hlediska-autorskeho-prava-otazky-a-
odpovedi-55613.html 
21

 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=72&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=100#parCnt 
22

 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=27&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=72&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=72&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=27&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=27&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
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V případě práv výrobců záznamu audiovizuálních a hudebních děl, zaniká nárok na 

ochranu práv již po 50 letech od pořízení takového záznamu. Pokud ale dojde                

k opětovnému oprávněnému vydání či zveřejnění, zaniká právo na ochranu 50 let od 

této skutečnosti. 

Typickým příkladem podnikání, jehož činnost podléhá právu autorskému, je 

poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. Jedná se o specifickou oblast, ve které 

většinou nedochází k vytváření autorských děl, nýbrž převážně k rozmnožování jejich 

jednotlivých částí. Z této skutečnosti vyplívá, že zde vzniká povinnost platit autorskou 

odměnu za užití autorského díla. Příkladem může být kopírovací centrum, které 

zákazníci využívají za účelem okopírovat si části textů pro svou vlastní potřebu. Jelikož 

zákazník hodlá dílo užít tak, že si nechá vytvořit rozmnoženinu jeho části, měla by být 

za tento úkon vyplacena odměna autorovi díla. Problémem je fakt, že není reálně 

možné, aby subjekt poskytující tyto služby měl stoprocentní kontrolu nad tím, co je 

v rámci jeho služeb rozmnožováno. Zvláště nelze posuzovat jednotlivé texty všech 

zákazníků a určit, zda se jedná o autorské dílo podléhající právní ochraně. Může se stát, 

že u rozmnožovaného díla, již působnost práva vypršela. Zákazníci si také často 

kopírovat vlastní text. Z tohoto důvodu zákon ukládá povinnost provozovateli 

rozmnožovacích služeb za úplatu, odvádět odměnu příslušnému kolektivnímu správci, 

bez ohledu na druh rozmnožovaného materiálu.
23

 K přerozdělování jednotlivým 

autorům a nakladatelům dochází procentuálně na základě frekvence půjčování daného 

díla v knihovnách. Vychází se z teze, že nejčastěji půjčovaná díla jsou také nejčastěji 

kopírována. Získávání finančních prostředků určených na poplatky probíhá tak, že 

poskytovatel naúčtuje zákazníkovi stanovený poplatek formou příslušných procent 

z celkové částky, za využité služby. Viz příloha č. 1. Skutečnost, že velká část klientů 

těchto společností tiskne či rozmnožuje své vlastní texty a další vlastní materiály, není 

v současné době vyřešena. Dále povinnost odvádět autorské odměny týká také výrobců 

a dovozců přístrojů sloužících ke zhotovování tiskových rozmnoženin.  

                                                 

23
 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=24&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=24&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=24&fulltext=&nr=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt
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Obor, který jsem si zvolil pro další účely práce je oblast vydávání dokumentů, 

konkrétně nakladatelská činnost. Na úvod je zapotřebí rozlišit pojmy nakladatel             

a vydavatel, protože jsou velice často zaměňovány. Česká terminologická databáze 

knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV) definuje nakladatelství takto: Fyzická 

či právnická osoba odpovědná za uvedení neperiodické publikace (knihy, hudebniny, 

reprodukce, mapy, fotografie apod.) na knižní trh. Zajišťuje hmotné prostředky 

k vydávání publikací, pečuje o odbornou a výtvarnou stránku vydávaných publikací, 

zajišťuje jejich vytištění, někdy též distribuci.
24

 Další definice a normativní výklady, 

které TDKIV uvádí, se shodují v tom, že se vždy jedná o subjekt, představovaný 

fyzickou či právnickou osobou, jehož hlavní činností je vydávání, výroba či rozšiřování 

dokumentů.  

Naproti tomu termín vydavatelství je popsán jako fyzická či právnická osoba, 

která je odpovědná za přípravu periodické či neperiodické publikace k vydání. Norma 

ČSN-ISO 01 0166:2.3 definuje vydavatelství tímto způsobem: Každá firma, instituce,    

s výjimkou nakladatelství, která vydává publikace prostřednictvím určitého 

nakladatelství, a to na základě vydavatelského oprávnění. 
25

Z této definice je patrné, že 

vydavatelství je subjektem, který publikace k vydání připravuje, avšak k vydání 

dokumentu dochází nepřímo prostřednictvím nakladatelství. 
26

Vysvětlení těchto definic 

můžeme chápat tak, že činnost vydavatele spočívá v edičních přípravách dokumentu, 

jeho přípravě k tisku, grafické podobě apod. Nakladatel má na starosti technickou           

a ekonomickou část vydávání dokumentu. V praxi bývají tyto činnosti spojeny v rámci 

jednoho subjektu. V některých zdrojích je popisován rozdíl mezi pojmy nakladatel        

a vydavatel podle typu vydávaných dokumentů. Nakladatelství je subjekt primárně 

zaměřený na vydávání neperiodických publikací, jako jsou knihy, mapy apod. 

                                                 

24
 CELBOVÁ, Iva. Nakladatelství. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-08-
01]. Dostupné 
z:<http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002661&local_base=KTD>. 
 
25

 CELBOVÁ, Iva. Vydavatelství. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 
informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-08-
01]. Dostupné 
z:<http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002713&local_base=KTD>. 
 
26

 Nakladatel, vydavatel. In: Ptejte se knihovny [online]. 2012 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/nakladatel-vydavatel 

http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/nakladatel-vydavatel
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Vydavatelství se orientuje na vydávání periodických publikací, tedy převážně časopisů 

a dalších periodických tiskovin. 
27

 

Pro účely této práce užiji termín nakladatelství nebo nakladatel. Tento termín 

chápu jako podnik zaměřený na vydávání převážně neperiodických publikací. Do jeho 

působnosti však zahrnuji i činnosti výše přisuzované vydavatelství, tedy přípravu 

dokumentu k vydání apod. Podle mého názoru se jedná o subjekt, který zastřešuje 

kompletní proces vydání dokumentu, od jeho přípravy, přes technické řešení až po jeho 

distribuci.  

S činností nakladatelství nejvíce souvisí část autorského zákona věnovaná licenční 

smlouvě nakladatelské. Dále pak oddíly týkající se ochrany práv, které má nakladatel 

k dílu. Jak bylo zmíněno výše, jedná se o typ licenční smlouvy, která upravuje vztah 

mezi autorem a nakladatelem. V této smlouvě 
28

jsou nejprve uvedeny smluvní strany, 

dále účel smlouvy a specifikace díla, jehož se smlouva týká. V případě, že se jedná       

o smlouvu nevýhradní, je nezbytné tento fakt též uvést ve smlouvě. Dále smlouva 

upravuje rozsah práv k dílu, které na základě licenčního vztahu nabývá nakladatel. Tato 

práva jsou nadále chráněna dle autorského zákona. Ve smlouvě je důležité stanovit 

odměnu náležící autorovi, či spoluautorům a podrobnosti vyplacení této odměny. 

Protože se jedná o právní úkon, je pro platnost smlouvy nezbytné, aby byla uzavřena 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. 
29

Samozřejmostí je, že každý z účastníků musí 

být způsobilý k právním úkonům a nesmí jednat pod vlivem duševní poruchy. 

V opačném případě by byl právní úkon neplatný.  

Právem nakladatele dílo užít, nabyté na základě licenční smlouvy se rozumí 

zejména: právo na rozmnožení díla a právo na rozšiřování rozmnoženiny díla. Ochrana 

                                                 

27
 Vydavatel. In: FATKOVÁ, Lenka. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 

(CA): Wikimedia Foundation, 2001-2011 [cit. 2012-08-02]. Dostupné z: 
http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Vydavatel 
 
28

 TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví - Lidskoprávní základy. Licenční smlouva. 2. 
uprav. vyd. Brno, 2009, s. 174-181. ISBN 9788072392063. 
 
29

 Česko. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. In: Občanský zákoník a související 
předpisy. Ostrava: Sagit, 2008. 
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práv nakladatele je zakotvena v §41 autorského zákona. 
30

Zde je uvedeno, že v případě 

uzavření výhradní licenční smlouvy mezi autorem a nakladatelem, má právo domáhat se 

nároků podle §40 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 3 a 4 pouze osoba, jejíž nabyté výhradní 

oprávnění je ohroženo nebo porušeno. Nakladatel se tedy může domáhat zákazu 

ohrožení svého práva, například v případech neoprávněné výroby, dovozu či vývozu 

rozmnoženiny díla, včetně neoprávněné propagace, reklamy apod. Nakladatel má také 

právo domáhat se sdělení údajů o způsobu a rozsahu zásahu do jeho práv. Například      

o množství neoprávněně rozšiřovaných rozmnoženin, jejich ceně, odpovědných osobách 

atd. Zákon dále umožňuje nakladateli požadovat odstranění následků protiprávního 

jednání, jež zasahuje do jeho práva. Zejména stažením a zničením takto zhotovených 

rozmnoženin díla.  

Mezi práva nakladatele dále patří nárok na odměnu, v případě zhotovení 

rozmnoženiny jím vydaného díla třetí osobou. Tento princip platí způsobem popsaným 

výše, v části věnované poskytovatelům rozmnožovacích služeb za úplatu.  

1.3 Nakladatelství Knižní klub 

Knižní klub je jednou z nakladatelských značek provozovaných společností 

Euromedia Group k. s. 
31

Tato společnost vlastní kromě Knižního klubu také značky 

Odeon, Ikar a Universum. Patří mezi největší subjekty podnikající na knižním trhu 

v ČR. K provozovaným internetovým portálům paří bux.cz, knizniklub.cz, 

vo.knizniweb.cz. Poslední jmenovaný představuje tzv. Euromedia – knižní distribuci, 

mezi jejíž zákazníky patří například knihkupecké sítě jako Neoluxor a Kanzelsberger či 

obchodní řetězce Tesco, Kaufland, Globus atd. 

                                                 

30
 Česko. Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 
2000. Dostupné z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=49278&recShow=49&fulltext=&n
r=&part=&name=autorsk~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=50#parCnt 
 
31

 EUROMEDIA GROUP. Euromedia [online]. 2009 [cit. 2012-08-02]. Dostupné z: 
http://www.euromedia.cz/ 
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Knižní klub působí na českém trhu již od roku 1992 a v současné době má více 

jak 210 000 členů. 
32

Pro členy klubu je 5x ročně vydáván magazín knižního klubu. 

Jedná se o zdarma zasílaný katalog vydávaných knih v rámci nakladatelství knižního 

klubu. Knihy si čtenáři mohou objednat pomocí tohoto katalogu, zakoupit v kamenných 

obchodech Knižního klubu nebo v tzv. Knižních koutcích. Ty nalezneme například 

v knihkupectví Luxor, Nový Smíchov a několika dalších knihkupectvích po celé ČR. 

Významnou aktivitou knižního klubu je pořádání soutěže o Literární cenu knižního 

klubu. První ročník této soutěže proběhl již v roce 1996 a stále pokračuje. Soutěží se     

o nejlepší původní nevydané dílo. Autor vítězného díla je oceněn prémií a dílo je 

následně vydáno prostřednictvím nakladatelství Knižní klub. 

Hlavním důvodem, proč jsem si zvolil právě toto nakladatelství, je způsob 

distribuce vydávaných knih. Většina nakladatelů vydaná díla distribuuje 

prostřednictvím knihkupců, internetových portálů a dalších subjektů na knižním trhu. 

Naproti tomu Knižní klub využívá přímého oslovení koncových zákazníků a různých 

technik přímého prodeje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

32
 Představení Knižního klubu. Knižní klub [online]. 2012 [cit. 2012-08-02]. Dostupné z: 

http://www.bux.cz/napoveda/vse-o-kniznim-klubu/predstaveni-knizniho-klubu.html 
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2. Marketing 

Marketingu je jedním z velmi rozporuplně vykládaných pojmů v oblasti 

podnikání. V různých pramenech jsou uváděny odlišné definice a dokonce i přední 

odborníci se příliš neshodují. Marketing je často mylně považován za synonymum 

reklamy či reklamní činnosti firmy. Někdy bývá nesprávně zaměňován přímo pouze 

s prodejní činností. V některých firmách považují zaměstnanci marketing za oddělení 

starající se o prodej a reklamu produktů či služeb. Ani jeden z těchto pohledů však není 

správný. Je tedy nezbytné pro účely této práce určit, co to marketing je, nebo alespoň 

jakým způsobem jej autor chápe. To lze provést na základě porovnání a prozkoumání 

většího počtu definic, popisů a názorů týkajících se tohoto pojmu.  

2.1 Vymezení základních pojmů, definice 

Marketing může být definován jako: proces řízení, jehož výsledkem je 

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

efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace. 
33

Jiná definice 

popisuje marketing jako určitý systém opatření, který má za cíl řízenou nabídku 

produktu, na správné trhy, za nejlépe vyhovující cenu a s dobrým načasováním. 
34

 

Marketing lze také pochopit pomocí odpovědí na tři otázky: Kdo budou naši 

zákazníci? Jakým způsobem učinit naší nabídku lákavější, než je nabídka konkurenční? 

A nakonec, jakým způsobem to provést, jak naplánovat všechny jednotlivé součásti této 

nabídky?
35

  

 

                                                 

33
 Definice marketingu. Marketing [online]. 2008 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: 

http://marketing.topsid.com/index.php?war=definice_marketingu 
 
34

 KOTÍKOVÁ, Halina a Jaroslav ZLÁMAL. Co je marketing?. Asistentka: Nebuď jen šedá 
myš [online]. 2008 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z: http://www.asistentka.cz/node/7075 
 
35

 BLOUDEK, Honza. Marketing? Co to je?. In: Tc business school: Rozvoj managementu 
organizací [online]. 2007 [cit. 2012-08-01]. Dostupné z: http://www.tcbs.cz/weblog/marketing-co-
to-je 

http://www.asistentka.cz/node/7075
http://www.tcbs.cz/weblog/marketing-co-to-je
http://www.tcbs.cz/weblog/marketing-co-to-je
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Zajímavou definici uvádí také Americká marketingová asociace. Ta popisuje 

marketing jako „aktivitu, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, 

dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou 

společnost“.  
36

 

Z výše uvedených definic vyplívá, že skutečně nelze marketing považovat pouze 

za prodejní či reklamní činnost. Jedná se o daleko širší spektrum činností, aktivit           

a procesů, směřujících k uspokojení potřeb zákazníka, za současného splnění cílů firmy. 

Marketing je možné chápat i jako určitý boj
37

 o pozornost, spokojenost a peníze 

zákazníků, který je v dnešní době naprosto nezbytný pro přežití jakékoli společnosti.  

Nyní uvedu definice a vysvětlení dalších termínů potřebných pro pochopení 

souvislostí v této práci. Prvním pojmem je reklama. Americká marketingová asociace 

definuje reklamu takto: „Každá placená forma neosobní prezentace a nabídky idejí, 

zboží nebo služeb prostřednictvím identifikovatelného sponzora.“
38

 Tato definice 

zahrnuje většinu běžných reklamních nástrojů, avšak vynechává možnosti neplacené 

propagace, jako je například doporučení produktu či služby mezi zákazníky navzájem. 

Ačkoli kladné reference vedou stejně jako reklama k požadovanému zvýšení poptávky, 

nelze tuto metodu zahrnout pod označení reklama. Jinou definici reklamy nabízí česká 

legislativa. Ta je uvedena v zákoně č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně            

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

ve znění pozdějších předpisů. Reklama je zde chápána jako: „oznámení, předvedení či 

jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu 

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

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

                                                 

36
 AMA: Nová definice marketingu. Management news [online]. 2. vyd. 2012 [cit. 2012-08-01]. 

Dostupné z: http://www.managementnews.cz/obchod-a-marketing/SR574765/ama-nova-
definice-marketingu-id-574765 
 
37

 TOMAN, Ivo. Marketingová psychologie: Marketing [DVD]. Taxus international. Praha, 2010 
[cit. 29. 07. 2012]. 

38
 AMA: Nová definice marketingu. Management news [online]. 2. vyd. 2012 [cit. 2012-08-01]. 

Dostupné z: http://www.managementnews.cz/obchod-a-marketing/SR574765/ama-reklama 
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poskytování služeb, propagaci ochranné známky“. 
39

Tento výklad pojmu reklama je 

poněkud obsáhlejší, blíže specifikuje formu šíření reklamního sdělení a detailněji 

popisuje cíl tohoto sdělení. Není zde však zakotveno, musí-li nezbytně jít o placenou 

formu propagace.  

Dalším termínem souvisejícím s distribucí zboží či služeb je tzv. direkt 

marketing.
40

 Jedná se o levnější variantu tzv. přímého prodeje, při které zástupce 

společnosti oslovuje konkrétní potencionální zákazníky, s cílem prodat zboží či službu. 

Jelikož se jedná o přímé oslovení, prodejce má možnost vybrat si zákazníky. Tím je 

dosaženo toho, že produkt či služba je zpravidla nabízena správné cílové skupině 

zákazníků, na rozdíl od reklamy, která působí převážně plošně. Direkt marketing 

vychází právě z úzkého výběru skupiny koncových zákazníků. Realizován je formou 

přímé nabídky produktu či služby zákazníkovi, prostřednictvím různých komunikačních 

prostředků. Nejčastější formy tohoto sdělení jsou emaily, telefonické oslovení či 

poštovní zásilka. Do tzv. přímého marketingu je možné zařadit také neadresnou nabídku 

pomocí letáků či katalogů, která je určena určité cílové skupině.  

2.2 Marketing a etika 

Etika a morální zásady v oblasti marketingu, reklamy a prodeje patří mezi nejvíce 

diskutovaná a rozporuplná témata v oblasti obchodu. Tato skutečnost má několik příčin. 

První z nich je fakt, že hlavním cílem prodejců je uskutečnit obchod. K tomu je 

nezbytné, aby zaujali zákazníka a přiměli ho ke koupi vlastního produktu či služby. 

V dnešní době se na trhu nachází nepřeberné množství nejrůznějšího zboží a služeb       

a stále rychlejším tempem roste počet podniků. Následkem toho, dochází k tvrdšímu 

konkurenčnímu boji o zákazníky a klienty. Způsobů, jak docílit aby zákazník nakoupil   

u určité společnosti, je velké množství. Právě zde se nachází původ diskuzí o tom, co je 

z morálního hlediska přípustné a do jaké míry je jednání podniků vůči zákazníkům 
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etické. Zákonů věnovaných této problematice existuje velké množství. To však nebrání 

obchodníkům, pohybovat se na hranici etiky a často za ní, a to takovým způsobem, že 

zůstávají zákonem nedotčeni. Jedná se například o nejrůznější formy klamavé reklamy, 

zavádějících obchodních sdělení, nevyžádané reklamy, určité typy manipulace               

a překládání informací. Na zákazníka zapůsobí do té míry, že obchod je uskutečněn bez 

ohledu na reálné potřeby zákazníka.  

V případě reklamy, zákon výslovně zakazuje
41

 například užití podprahové 

reklamy, reklamy skryté, šíření nevyžádané reklamy atd. Za skrytou reklamu je 

označováno takové sdělení, které není jasně označeno za reklamní.  

Zákon dále stanoví, za jakých podmínek je možné použít srovnávací reklamu. 

Tuto podmínku upravuje zákon č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník v §50, odst. 1.
42

 Je 

zde popsáno tzv. zlehčování. Dochází k němu v případě, že jedna z konkurenčních 

společností rozšiřuje nepravdivé informace o výrobku či službě konkurenta. Vysvětlen 

je zde i pojem srovnávací reklama. Jedná se o jakoukoli formu reklamy, která přímo      

i nepřímo identifikuje konkurenta nebo jeho zboží. Přípustnost srovnávací reklamy je 

stanovena za podmínky, že nejde o klamavou reklamu, jsou uváděny pouze přesné        

a pravdivé informace a jsou srovnávány výrobky či služby stejné kategorie. 

Samozřejmostí je, že musí jít o srovnání objektivní. I přes tato opatření se domnívám, že 

je možné takovéto nezákonné srovnávací reklamy užít. Jde o případy, kdy nelze 

dokázat, že je poukazováno na konkurenta. Nepřípustné 
43

je dle zákona rovněž uvedení 

reklamy, jenž je v rozporu s dobrými mravy. Nesmí obsahovat jakoukoli formu 
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diskriminace, ohrožovat mravnost, snižovat lidskou důstojnost či napadat politické 

přesvědčení.  

Dalším zákonem dotýkajícím se otázek mravnosti a etiky v oblasti obchodu je 

zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 
44

 Tento zákon se po vysvětlení 

základních pojmů věnuje poctivosti prodeje výrobků a služeb. Dále specifikuje              

a zakazuje tzv. nekalé, klamavé či agresivní obchodní praktiky.  

V zákonech České republiky se nachází mnoho dalších ustanovení a opatření 

souvisejících s etikou v oblasti podnikání. Vyhledávat, rozebírat a zkoumat všechny tyto 

právní normy není podstatné pro účely této práce. Jako poslední dokument, týkající se 

této problematiky, zde uvedu Kodex reklamy. Jedná se o vnitroodborový předpis 

vydaný Radou pro reklamu,
45

 za účelem zkvalitnění reklamního oboru tak, aby reklama 

byla slušným, pravdivým a čestným sdělením. Tento dokument je určený pro všechny 

subjekty působící v oblasti reklamy a jeho hlavním cílem je poskytování 

profesionálních reklamních služeb.
46

 Pro další zlepšení úrovně reklamního průmyslu 

nabízí Rada pro reklamu také placenou službu Copy Advice.
47

 Při využití této služby 

dojde k posouzení reklamní kampaně ještě před jejím veřejným spuštěním. Rada pro 

reklamu následně vydá stanovisko o tom, zda je daná reklama v souladu či rozporu 

s Kodexem pro reklamu.  

Etika v oblasti podnikání je velice rozsáhlým a diskutabilním tématem. Obsahuje 

mnoho otázek, na které je velice obtížné najít jednoznačné odpovědi. Způsobeno je to 

zejména lidskou touhou po penězích. Hranice mezi tím, co je označováno za běžné 

obchodní praktiky a tím, co je již považováno za nemorální a neetické je velice tenká     

a navíc velice subjektivní. Člověk od člověka může mít odlišný názor na tuto 
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problematiku a je zde velké množství faktorů, jejž tento pohled ovlivňují. Jedná se        

o výchovu, společenské postavení, povolání, zemi původu, či vlastní systém morálních 

hodnot jednotlivce.  

2.3 Marketingové nástroje a strategie 

Marketingových teorií, směrů, strategií a nástrojů je v dnešní době popsáno velmi 

mnoho. V této široké škále informací je problematické se zorientovat, odlišit ty správné 

a prakticky využitelné informace od pouhé okolní teorie, která je spíše textem 

zaplňujícím řádky, nežli prakticky využitelnou a hodnotnou informací.  

Vznik marketingu je datován do konce 19. století v USA.
48

 Jeho vývoj je od 

počátku pevně spjat s vývojem trhu a je tedy zřejmé, že za dobu své existence prošel 

velkou řadou změn. Tyto změny je možno rozřadit do tzv. marketingových resp. 

podnikatelských koncepcí, které představují zásady a principy marketingu v dané době.  

Mezi tyto směry řadíme výrobní, výrobkovou, prodejní, marketingovou a etickou 

koncepci.
49

 Domnívám se, že popisovat zde jednotlivé směry není zapotřebí a tak 

zmíním jen nejnovější uplatňovanou tzv. holistickou koncepci.
50

 Ta vznikla 

v souvislosti s výraznými změnami na trhu, jako jsou globalizace, hyperkonkurence, 

rozvoj internetu, demografický vývoj apod. Přední odborníci v oblasti marketingu 

Philip Kotler a Kevin Lane Keller popisují tuto koncepci následovně: „Holistické 

marketingové pojetí je postaveno na vývoji, designu a plnění marketingových programů, 

procesů a aktivit beroucích v úvahu jejich šíři a vzájemnou propojenost. Holistický 

marketing zastává názor, že u marketingu záleží na všem - a že je často 

zapotřebí široká, integrovaná perspektiva.“ Tato teorie pracuje se všemi základními 

prvky marketingového mixu 4P a souvisí i s ostatními pojetími marketingového mixu.  
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Marketingový mix je určitý souhrn marketingových nástrojů, které jsou 

vzájemně provázány.
51

 Slouží jako určitá taktická pomůcka k vytváření marketingové 

strategie podniku. Nejznámější formou marketingového mixu je typ 4P. Označení nese 

podle počátečního písmene jednotlivých prvků. Těmi jsou. Product (produkt), Price 

(cena), Place (distribuční cesty), Promotion (propagace). Po stanovení konkrétních 

údajů pro jednotlivé kategorie máme připravenou pomůcku k sestavení stěžejní 

marketingové strategie společnosti. S měnícími se podmínkami na trhu postupně 

přicházeli oboroví specialisté s dalšími variantami tohoto mixu. Dnes známe například 

mixy 4C (Customer solution, Customer cost, Convenience, Communication), 5P 

(zde přibyl prvek People – lidé), webový mix 4S (Scope – strategie, Site – stránky, 

Synergy – synergie, System – systémy) a mnoho dalších.
52

 Důležitým faktem je, že  

tento soubor marketingových nástrojů lze úspěšně aplikovat až po první fázi vytváření 

marketingové strategie, tedy analýze.  

Marketingová strategie je hlavním výstupem marketingu, na kterou navazuje 

reklama a prodej produktů či služeb. V dnešní době je pro úspěch firmy naprosto 

nezbytné, aby její marketingový plán byl co nejlepší. Příkladem může být strategie 

nazývaná Blue ocean.
53

 Ta je založena na předpokladu, že každý podnik má možnost 

dosáhnout vysokého zisku v případě, kdy se mu podaří vytvořit si vlastní tržní prostor, 

tzv. Blue ocean a zbavit se tak konkurentů. Opakem pojmu Blue ocean je tzv. Red 

ocean.
54

 Jedná se o metaforu pro mezinárodní trhy, kde dochází k tvrdým konkurenčním 

bojům a všichni konkurenti „krvácejí“.  
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Jak již bylo nastíněno, sestavování obchodní strategie bývá rozčleněno do 

několika základních fází. Těmi jsou: fáze analýz, syntézy, realizace a kontroly.
55

 Jelikož 

výsledek této práce bude pouze na teoretické úrovni, doporučující marketingovou 

strategii podniku, postačí popsání prvních dvou fází tohoto postupu. 

2.3.1 Fáze analýz 

Při tvorbě marketingového plánu či strategie firmy, je jednou z nedůležitějších 

činností tzv. fáze analýz. Jedná se o přípravný proces, který předchází samotnému 

zvolení obchodní strategie.
56

 Při této činnosti je důležité, získat odpovědi na stanovené 

otázky, jako např.: Kde se právě teď náš podnik nachází? Čeho chce firma dosáhnout, 

kam se chce dostat? Jaký typ zákazníků hodlá oslovit?  Při zodpovídání těchto otázek je 

nutné vzít v úvahu velké množství okolností a faktorů, které společně vypovídají            

o pozici firmy na trhu. Jedná se například o podíl firmy na trhu, postoj k zákazníkům, 

nabízené produkty, firemní kulturu, image firmy, doplňující služby k produktům            

a celkovou vizi, jak by měla společnost fungovat.  

K nalezení odpovědí na všechny tyto neznámé, je potřeba provést důkladné 

analýzy a získat tak přehled o současném stavu podniku. Důležité je mít i informace       

o konkurenčních firmách a trhu, na kterém společnost působí. Fáze analýz se dá shrnout 

do tří základních bodů. Těmi jsou: Segmentace, targeting a positioning.
57

 Každá 

z těchto částí může obsahovat nejrůznější typy analýz, průzkumů a rozborů, podle 

konkrétních potřeb společnosti.  

Cílem segmentace je poznání trhu, na němž se podnik nachází. Prozkoumání 

zákazníků tohoto trhu a jejich rozdělení skupin.
58

 Ty se vyznačují podobnými 

chováním, možnostmi, přáními a potřebami. Výstupem segmentace by mělo být 
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důkladné rozpoznání přání a potřeb těchto skupin. Znalost zákazníků musí být taková, 

že jim bude možné nabídnout výrobky a služby, jenž nejlépe splní jejich očekávání. 

Proces segmentace může zahrnovat analýzy vybraných skupin zákazníků na daném 

trhu, rozbory nákupního chování stávajících či potencionálních zákazníků a další 

potřebné průzkumy. Po ukončení segmentace by měl být znám nejen profil typického 

stávajícího zákazníka, ale také informace o návycích potencionálních zákazníků. 

Společnost tak může posoudit, zda má zůstat zaměřena na dosavadní cílovou skupinu 

nebo se přeorientovat na jiný segment trhu.  

Druhým krokem je tzv. targeting.
59

 Jeho účelem je zvolení cílového segmentu na 

základě údajů a poznatků získaných při segmentaci. Při této činnosti jsou 

vyhodnocovány výsledky analýz jednotlivých skupin zákazníků. Na základě získaných 

poznatků je vybrán segment zákazníků, který bude nejvhodnějším ke splnění firemních 

cílů.   

Positioning navazuje oba předchozí procesy. Nyní si podnik zvolil svou cílovou 

skupinu zákazníků, zná její charakteristiky, přání a potřeby a musí si stanovit, jakou 

pozici chce zastávat v tomto tržním segmentu. To znamená, jakým způsobem bude 

značka prezentována, jaký názor a postoj ke značce, produktu či službě zákazník 

zaujme. Marketingoví odborníci Jack Trout a Al Ries popisují positioning takto: 

„Positioning je to, co děláte s myslí potencionálního zákazníka. Znamená to, že 

umisťujete produkt do jeho mysli.“
60

 V rámci positioningu je možné provést analýzu 

vlastní společnosti a analýzu konkurence, za účelem zvolení té správné pozice, které 

chce firma v rámci daného segmentu trhu dosáhnout.  

2.3.2 Fáze syntézy 

V této fázi dochází k vyhodnocení výsledků předchozích analýza a průzkumů.   

Na základě toho jsou sestaveny základní body pro vytvoření marketingového plánu       

a jeho následné realizace. Jedná se především o sestavení marketingového mixu, 

stanovení obchodních cílů, způsobů propagace, distribuce, image firmy a postoje 
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k zákazníkům. V předchozí fázi společnost zvolila skupinu zákazníků, na které se bude 

její činnost zaměřovat a dále i způsob, jakým se chce prezentovat na daném trhu. Dále 

je tedy zapotřebí přistoupit ke konkrétním řešením a přijít na to, jak a pomocí čeho 

vytyčených cílů dosáhnout.  

Jak jsem již výše zmínil, typů marketingového mixu je velké množství. Nejprve je 

tedy nutné vybrat takový model, který by co nejlépe vyhovoval potřebám společnosti. 

Pro zjednodušení zde uvedu základní typ marketingového mixu 4P.  

Nejprve se zaměřím na Produkt. Pod tímto prvkem mixu se neskrývá pouze 

konkrétní předmět či nabízená služba. Při vytváření marketingového mixu musíme do 

prvku Product zahrnout také kvalitu, sortiment, design, obal, záruku, doplňkové služby, 

značku
61

 a další atributy ovlivňující rozhodování zákazníků pro tento produkt.
62

 Při 

stanovení tohoto prvku se postupuje od tzv. jádra produktu, přes jeho reálnou podstatu 

(balení, vzhled, značka), až po rozšíření produktu formou doplňkových služeb. 

Price, neboli cenou opět není myšlena pouze peněžní částka, za kterou bude 

produkt prodáván, nýbrž komplexní cenová politika podniku související s produktem.
63

 

Tato složka obsahuje i údaje týkající se slev, podmínek placení atd. Při stanovení ceny 

produktu je nezbytné vycházet nejen z reálných ekonomických podmínek, jako jsou 

náklady na výrobu, ale také z faktorů typu: postavení firmy na trhu, ceny konkurence, 

cíle firmy, kvalita výrobku, vnímání značky ze strany zákazníků apod.
64

  

Termín Place označuje skutečně místo prodeje produktu (kamenné či internetové 

obchody, stánky atd.), ale také distribuční kanály, možnosti zásobování a dopravy. Mezi 

základní distribuční cesty řadíme: velkoobchod, maloobchod a přímý prodej.   
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Promotion, neboli propagace ,je velice závažnou složkou marketingového mixu. 

V případě, že firma bude mít vytvořený kvalitní produkt, za správnou cenu, vyřeší 

efektivní možnosti distribuce, ale nebude mít propracovanou propagaci, její 

pravděpodobnost na úspěch je nepatrná. Do této části můžeme zařadit všechny způsoby 

sdělení o produktu.
65

 Jedná se o reklamu, podporu prodeje, public relations (činnost 

zaměřená na vytváření vzájemného vztahu mezi podnikem a jeho veřejností
66

), přímý 

marketing či osobní prodej.  

Na základě vytvořeného marketingového mixu je firma schopná přijmout 

konkrétní opatření a vypracovat plán. Tan má podobu pokynů, nařízení a zpráv, 

obsahujících cíle podniku a další nezbytné údaje. Následně pak může zahájit procesy 

potřebné k realizaci.  

2.4 Marketing a nakladatelství 

Nakladatelství je specifická oblast podnikání, jejíž marketingovou stránku 

můžeme částečně zařadit do tzv. art marketingu.
67

 Jedná se o marketingové odvětví 

zabývající se oblastmi pracujícími s výtvarným uměním a kulturním dědictvím obecně. 

Uplatnění nalezne jak v neziskovém sektoru, tak ve sféře komerční. To je právě případ 

nakladatelství, které obchoduje s produkty, které lze označit za součást kulturního 

dědictví. Nakladatelství je však typem podniku, který využívá marketingu a propagace 

v nižší míře, nežli některé další firmy. Je to způsobeno především tím, že nakladatelství 

nemívá primární zájem na oslovení koncových zákazníků. Tuto starost ve většině 

případů přenechává knihkupcům a dalším subjektům působícím na knižním trhu. Přesto 

je nezbytné, aby marketing v nakladatelství fungoval. Stále je potřeba oslovit své 

zákazníky, tedy právě zmíněné knihkupce atd. I mezi nakladateli se však najdou 

výjimky. Jedním z příkladů je právě nakladatelství Knižní klub, které se kromě 
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obchodních vztahů se subjekty knižního trhu, soustředí i na oslovení koncových 

zákazníků, čtenářů.  

V obou případech je tedy nezbytné, aby se nakladatelství marketingem zabývalo   

a mělo vytvořenou určitou strategii. Otázkou je, jakým způsobem se budou tyto 

strategie lišit od jiných typů společností. Podle mého názoru, jedním z hlavních rozdílů, 

bude menší důraz na reklamní sdělení veřejnosti. Nakladatelé využívají základní 

propagační nástroje, jako jsou prezentace pomocí webových stránek, přímý marketing 

formou katalogů a zasílaných nabídek svým stávajícím odběratelům i potencionálním 

zákazníkům.
68

 Takové nabídky mohou být zasílány v klasické papírové podobě či 

elektronickou formou. Druhým významným nástrojem propagace využívaným 

nakladateli, je účast na různých typech veletrhů. Taková účast vyžaduje důkladné 

přípravy a zde je nezbytné využít znalostí v oblasti marketingu. Další možností 

zviditelnění nakladatelství, jsou události typu autogramiád autorů apod.  

Marketingové aktivity většiny nakladatelů bývají jednostranně zaměřené              

a nemívají veliký rozsah. Jedná se často o jednoduchou strategii, cílenou reklamu           

a propagaci určenou konkrétním zákazníkům.   
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3. Tvorba marketingového plánu pro nakladatelství 

knižní klub 

V této kapitole se budu zabývat praktickou částí tvorby marketingového plánu pro 

nakladatelství Knižní klub. Tento postup bude rozdělen do dvou hlavních částí. První 

z nich je fází přípravnou, kde na základě analýz a průzkumů trhu získám potřebné 

informace a poznatky pro návrh konečné strategie. V průzkumu trhu se zaměřím jednak 

na stávající čtenáře knižního klubu a jednak na respondenty, kteří členy Knižního klubu 

nejsou. Výstupem pak bude rozčlenění stávajících i potencionálních zákazníků do 

určitých skupin – segmentů, podle stanovených kritérií. Pro tři vybrané segmenty 

provedu analýzu typu SWOT, abych zjistil, která z nich bude nejlépe vyhovovat jako 

cílová skupina zákazníků. Na základě vyhodnocení těchto analýz vyberu jeden 

zákaznický segment a stanovým jeho priority, přání a potřeby. Závěrem této fáze určím 

postavení firmy na trhu, čím se bude vyznačovat a jak se bude před zákazníky 

prezentovat.  

V druhé části této kapitoly shrnu poznatky a výsledky výzkumné části a přikročím 

k tvorbě dvou variant marketingových plánů. Prvním z nich je postup sestavení 

marketingové strategie pomocí marketingového mixu. Po jeho určení a vypracování 

bude následovat finální formulace doporučené strategie. Druhým způsobem bude 

sestavení „strategie úniku“.
69

 Po vypracování této verze bude opět předloženo 

závěrečné doporučení.  

3.1 Přípravná fáze, analýzy a průzkumy 

Jak již bylo výše zmíněno, tato část tvorby marketingové strategie se bude 

zabývat získáváním informací nezbytných pro další postup. Lze ji rozdělit na tři 

základní kroky: segmentace, targeting a positioning.  
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3.1.1 Segmentace 

Cílem této činnosti je rozdělení potencionálních zákazníků do skupin s určitými 

charakteristickými rysy, společnými možnostmi, vlastnostmi a potřebami a také získání 

profilu typického čtenáře Knižního klubu. Způsobů provedení segmentace existuje celá 

řada. Mezi základní typy patří zejména: segmentace geografická, demografická             

a psychografická.
70

 Pro účely rozčlenění skupin zákazníků jsem užil převážně 

segmentaci demografickou a psychografickou. Po pečlivém zvážení a následné 

konzultaci přímo v nakladatelství Knižní klub jsem stanovil tyto kategorie zákazníků: 

Studenti 18 – 26 let, viz tabulka č. 1, pracující 20 – 40 let, viz tabulka č. 2, pracující 41 

– 60 let, viz tabulka č. 3. Záměrně jsem vypustil osoby mladší 18 let a to z toho důvodu, 

že ve většině případů se nejedná o osoby výdělečně činné. Jejich podíl na nákupech na 

knižním trhu je tedy zanedbatelný. Knihy a další produkty za ně nakupují převážně 

rodiče. Z podobného důvodu neuvádím ani skupinu lidí starších 60 let. I v případě 

občanů této kategorie nedochází k výrazným nákupům. Pro všechny vybrané segmenty 

bude dále vytvořena analýza typu SWOT. Výsledkem by mělo být rozpoznání silných    

a slabých stránek, prozkoumání specifik jednotlivých segmentů a objevení příležitostí, 

které skýtají. Z analýzy bude také možné odvodit potřeby a přání jednotlivých skupin. 
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Tabulka č. 1 

  
Analýza typu SWOT pro segment: Studenti 18 - 26 let 

V
n

it
řn

í p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

   •  Přímá distribuce – možnost zacílení 
   • Využití sítě internet k propagaci a distribuci 
   • Možnost nabídnutí slev a programů 
      pro studenty 
   • Flexibilita poskytovaných služeb 

   • Úzký sortiment 
   • Nedostatek vhodných produktů 
   • Nedostatečná propagace zaměřená 
      na studenty 
   • Malé povědomí o možnostech Knižního klub 
   • Nedostatečné výhody pro tuto skupinu 

V
n

ě
jš

í p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti Hrozby 

   •  Vzdělanost – sečtělost 
   • Potřeba literatury a učebních textů 
   • Touha po vzdělání 
   • Moderní přístup při nakupování 
       a vyhledávání produktů       
   • Podpora rodičů ve vzdělání a čtení 
   • Neustálý růst tohoto segmentu 
   • Význam studentských  slev při rozhodování 
      o nákupu 

   •  Málo finančních prostředků 
   • Hledání jiných zdrojů informací  
       – např. internet  
   • Schopnost důkladného srovnávání 
      s konkurenční nabídkou 
   • Možnosti sehnat literaturu zadarmo 
      (školní knihovny apod.) 

Zdroj: vlastní 

Tabulka č. 2 

  
Analýza typu SWOT pro segment: Pracující 20 – 40 let 

V
n

it
řn

í p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

   •  Velký výběr produktů pro tuto skupinu 
   • Zájmově zaměřené produkty  
      (zájmy, práce) 
   • Nabídka pomocí katalogu a dodání domů 
   • Zvýhodněná cena pro členy Knižního klubu 
   • Využívání internetu 
 

   •  Žádné výrazné výhody mimo slev 
   • Nelze jednotně zaměřit 
      produkty 
   • Není možné vyplnit přání a uspokojit  
       potřeby takto nehomogenní skupiny 

V
n

ě
jš

í p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti Hrozby 

   • Finanční možnosti dané skupiny 
   • Obliba využití pohodlného nákupu z  
      domova 
   • Díky systému distribuce ušetření času 
      vytížené skupině 
   • Možnost zvýšení zájmu rozšířením výhod  
      členů klubu 
   • Poukázání na to, že konkurenti nabízí 
       výhody  pouze studentům 

   • Menší potřeba literatury, než např.  
      studenti 
   • Časové vytížení, nedostatek volného času 
   • Zákazník nenalezne produkt dle svého  
      přání 
   • Skeptický pohled na přímý prodej 
   • Nechuť se zavazovat – podmínky členství 
   • Odvrácení se od firmy, v případě tlaku 

Zdroj: vlastní 
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Tabulka č. 3 

  
Analýza typu SWOT pro segment: Pracující 41 - 60 let 

V
n

it
řn

í p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

   •  Poskytování produktů, které vyhovují 
       skupině 
   • Produkty reflektující zájmy skupiny (volný   
       čas, záliby) 
   • Produkty sledující trend (např. detektivní 
      romány, thrillery) 
   • Levnější produkt – výrazným argumentem 
      ke koupi 

   •  Není možné obsáhnout zájmy tak široké  
       skupiny 
   •  Nelze využít  jednotného zacílení produktů 
   •  Malé možnosti využití moderních 
       technologií k přesvědčení o nákupu 
    • Téměř žádné výhody mimo slev 

V
n

ě
jš

í p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti Hrozby 

   •  Finanční možnosti skupiny 
   • Silné ročníky – velký segment trhu 
   • Méně časově vytížená skupina, více času   
      na literaturu 
   • Poukázání na to, že konkurenti nabízí 
      výhody  pouze studentům,  
      ale Knižní klub všem 

   •  Zákazník nenalezne produkt dle svého  
       přání 
   • Skeptický pohled na přímý prodej 
   • Nechuť se zavazovat – podmínky členství 
   • Odvrácení se od firmy, v případě tlaku 
   • Určitá nedůvěra k moderním technologiím  
      u části této skupiny 

Zdroj: vlastní 

3.1.2 Targeting 

Dalším krokem při přípravě marketingového plánu je zvolení cílové skupiny 

zákazníků. K učinění této volby je nezbytné vycházet z výsledků analýz. Po jejich 

zvážení a přihlédnutí k dalším okolnostem, je vybrán cílový segment, na který bude dále 

zaměřen marketingový plán společnosti. Toto rozhodnutí je velice důležité, jelikož 

určuje celé další směřování marketingových činností podniku a může významným 

způsobem ovlivnit hospodářské výsledky firmy.  

Na základě provedených analýz, zvážení všech argumentů pro a proti, jsem došel 

k závěru, že nejlepším segmentem, na který lze zaměřit tento marketingový plán, je 

skupina označená jako Studenti 18 – 26 let. Jedním z hlavních faktorů, které vypovídají 

o výhodách této volby je fakt, že se jedná o osoby soustavně se vzdělávající.  

Produktem, který nakladatelství primárně nabízí je kniha, tedy jeden ze základních 

pramenů, sloužících k získávání informací a poznatků. V případě studentů, je motivace 

ke koupi knihy dvojí. Zaprvé vychází, tak jako u jakéhokoliv zákazníka, z vlastního 
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přáni knihu si pořídit. Druhým důvodem je fakt, že se jedná o produkt prakticky 

nezbytný pro jejich hlavní činnost, tedy studium. Samozřejmostí by v tomto případě 

musela být úprava stávajícího sortimentu, dle potřeb této skupiny. V současné době je 

nabídka Knižního klubu orientovaná spíše na odlišnou cílovou skupinu. Jedná se 

především o pracující občany středního věku a rodiny s dětmi. Tato změna v sortimentu 

je vnímaná spíše jako nevýhoda a slabá stránka věci. Mohla by však být příležitostí        

k dobytí nového tržního prostoru. Dalším argumentem podporujícím výběr této skupiny, 

je kladný vztah  k moderním technologiím, pokroku a modernímu způsobu nakupování. 

Tím mám na mysli například nákup přes internet, využívání sociálních sítí apod. Díky 

těmto technologiím by mohlo být snazší oslovit tuto cílovou skupinu. I přes omezené 

finanční prostředky zákazníků z této kategorie, se jedná o slibný tržní segment. 

Důvodem je jednak častá podpora studentů, ze strany rodičů a jednak neustálé 

rozrůstání se této skupiny. V roce 2001 bylo na území ČR evidováno 203 500 studentů 

vysokých škol.
71

 V roce 2010 se tento počet navýšil na 396 300 studentů VŠ, tedy téměř 

na dvojnásobek. Viz graf č. 1. 

 

Zdroj: Studenti a absolventi vysokých škol v roce 2010. In: Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 

2012-08-02]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celkem/$File/1_VS_stu

denti_celkem_11.pdf 
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3.1.3 Positioning 

V této fázi, kdy je již zvolena cílová skupina, je zapotřebí stanovit, jakým 

způsobem potencionální zákazníky oslovit. K tomuto rozhodnutí nepostačí pouze 

výsledky SWOT analýzy, ale je nezbytné provést ještě další průzkumy. Na jejich 

základě určím přání, potřeby a priority našeho segmentu a poté stanovím, jak se bude 

firma na trhu prezentovat, co bude její dominantou a jak nejlépe zaujmout své budoucí 

zákazníky.  

K tomuto účelu jsem sestavil dotazník, na který respondenti odpovídali 

prostřednictvím sítě internet. Tuto cestu pro získání informací jsem zvolil z toho 

důvodu, že dotazník je primárně zaměřen na studenty. Pro tuto kategorii respondentů je 

to nejlepší způsob, jak se průzkumu zúčastnit. Dále jsem vycházel z výsledků analýzy    

a následně vše konzultoval s pracovníky Knižního klubu 

Dotazník rozesílaný pomocí internetu je uveden v příloze č. 2. Je sestaven 

z několika otázek pro zařazení účastníků do skupin, například dle věku, pohlaví, 

vzdělání či místa bydliště. Následující otázky souvisejí se vztahem respondenta 

k literatuře a četbě a jakým způsobem ji získává (nákup, knihovny). Poslední blok 

otázek se týká nakladatelství Knižní klub. Zde jsou otázky zjišťující, jaké je povědomí 

veřejnosti o této společnosti, jaké mají zkušenosti, znají-li možnosti a přednosti členství 

v Knižním klubu apod.  

Průzkumu se zúčastnilo 88 respondentů. Z toho cca 65 procent žena 35 procent 

mužů. Nejvíce respondentů je z Prahy a Středních Čech, zastoupeny jsou téměř všechny 

ostatní regiony. Viz graf č. 2. 
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     Graf č. 2 

 

     Zdroj: Vlastní 

Z části věnované vztahu respondentů ke knihám vyplívá, že průměrný student 

přečte 1 – 2 knihy za měsíc, není striktně žánrově vyhrazen a knihy nakupuje převážně 

v kamenném knihkupectví (76%). Druhým nejčastějším způsobem v otázce získávání 

knih je podle průzkumu půjčování v knihovně, jejíž služby využívá 56% dotázaných. 

Oproti očekávání se nákup knih v internetových knihkupectvích objevil až na čtvrtém 

místě. Tento způsob využívá pouze 26% respondentů. Domnívám se, že hlavním 

problémem je v tomto případě skutečnost, že pouze málo internetových knihkupců 

nabízí vyzvednutí objednaných knih zdarma, v kamenném obchodě. Většinou je 

zákazník odkázán na dodání poštou a tedy i zaplacení poštovného. Viz graf č. 3.          

   Graf č. 3 

 

  

    Zdroj: vlastní 
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Naprostá většina respondentů zná nakladatelství Knižní klub, ale není jeho 

členem. Knihu z Knižního klubu zakoupilo 51 procent dotázaných, většinou v tzv. 

Knižním koutku v některém z partnerských knihkupectví. Dále je patrné, že většina 

účastníků průzkumu nezná výhody knižního klubu. Na otázku, co by Vás přimělo stát se 

členem Knižního klubu, se objevila nejčastěji odpověď: výrazné slevy na knihy. Již 

menší motivací pro vstup do knižního klubu jsou pro čtenáře různé akce či možnost do 

určité lhůty vrátit knihu bez udání důvodu. Mezi podněty, jak zlepšit služby knižního 

klubu je například rozšíření sortimentu o jazykové učebnice a knihy v cizích jazycích. 

Při rozhodování o koupi knihy se studenti rozhodují nejprve podle ceny, rozsahu výběru 

a možnosti uplatnění studentských slev. Dále je oceňována možnost knihu objednat na 

internetu a vyzvednout osobně či ochota a schopnost personálu pomoci s výběrem. Viz 

graf č. 4. 

   Graf č. 4 

 

Zdroj: vlastní 

Z výsledků analýzy SWOT provedené pro skupinu: Studenti 18 – 26 je patrné, že 

pro zákazníky tohoto segmentu je důležitá flexibilita služeb, cena produktů, možnosti 

slev a využití moderních technologií při nákupech.  

Na základě všech získaných poznatků a informací o zájmech cílového segmentu 

zákazníků, jsem vyvodil následující závěr. Nakladatelství Knižní klub bude usilovat      

o image firmy orientované na studenty. Stane se vyhledávaným nakladatelstvím, které 

bude distribuovat knihy, učebnice a další studijní materiály, jak prostřednictvím 

kamenných obchodů, tak přímo pomocí internetu. Dále bude tyto produkty nabízet 
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přímo ve školách a bude poskytovat další doplňkové služby. Cílem je takové postavení 

firmy na trhu, aby se průměrný student při shánění nezbytných materiálů, obrátil v první 

řadě na webový portál Knižního klubu. Zde v databázi nalezne vše potřebné a knihy zde 

také objedná.  

3.2  Tvorba plánu 

V této části tvorby marketingového plánu jsou stanoveny konkrétní prvky             

a činnosti, nezbytné pro finální formulaci obchodní strategie podniku. Jak již bylo 

v úvodu této kapitoly zmíněno, sestavení plánu provedu dvěma způsoby: vypracováním 

marketingového mixu a pomocí tzv. strategie úniku. 

3.2.1 Tvorba marketingového plánu pomocí marketingového mixu 

K vytvoření plánu tímto způsobem je nejprve nutné vybrat typ marketingového 

mixu, který bude nejlépe vyhovovat potřebám Knižního klubu. Po důkladném zvážení 

výhod a nevýhod jednotlivých mixů jsem se rozhodl použít jako základ marketingový 

mix označovaný 4C. Tento typ svými prvky do určité míry odpovídá základnímu mixu 

4P, avšak s tím rozdílem, že je více proklientsky orientován. Jeho jednotlivé části jsou 

vždy posuzovány právě z pohledu zákazníka. V současné době, kdy trend ve všech 

oborech sleduje výrazné zaměření na spotřebitele, je takový postup nezbytný. K tomuto 

mixu přidám navíc ještě prvek Partnership,
72

 jelikož se jedná o významný faktor 

ovlivňující činnost společnosti.  

Výsledný mix tedy vypadá následovně: 

 Customer solution (Řešení potřeb zákazníka) 

 Customer cost (Náklady vzniklé zákazníkovi) 

 Convenience (Dostupnost řešení) 

 Communication (Komunikace se zákazníkem) 

                                                 

72
 Koncept totálního marketingového mixu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2012 [cit. 2012-08-02]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing#Koncept_tot.C3.A1ln.C3.ADho_marketingov.C3.A9ho_mi
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 Partnership (Politika spolupráce, partnerství) 

 

Customer solution 
73

– jedná se o komplexní pohled na zákazníka a jeho potřeby. 

Ivo Toman  říká: „Zákazníci nekupují produkt, ale řešení svých problémů, potřeb          

a přání.“
74

 Je tedy nezbytné začít s přípravou produktu právě z pohledu zákazníka. 

V případě nakladatelství je základním produktem kniha. Nyní je třeba podívat se na 

tento produkt z pohledu zvolené cílové skupiny zákazníků – studentů. Kromě 

konkrétních produktů, je nezbytné stanovit také šíři sortimentu, kvalitu provedení, 

design, značku, image, záruku a doplňkové služby či výhody. Jak již bylo výše 

nastíněno, zvolená skupina zákazníků bude mít zájem především o učebnice, odbornou 

literaturu, populárně naučné knihy, četbu v cizích jazycích a další texty sloužící ke 

studiu. Vyjmenované kategorie produktů budou tvořit jádro nabídky Knižního klubu 

určené pro studenty. Nelze však předpokládat, že poptávka bude zaměřena pouze na 

tyto „povinné produkty.“ Dle průzkumu, je stále oblíbené čtení nejrůznějších žánrů a je 

tedy důležité pokrýt i tuto část potřeb cílového segmentu. Zde bude zapotřebí pečlivého 

výběru této literatury. Osobně bych doporučil obsáhnout knihy z oblasti sci-fi a fantasy, 

knihy spadající do tzv. povinné četby, dále dnes populární detektivní romány a další 

knihy o které jeví tato skupina zájem.  

V oblasti kvality a designu provedení bude nejlepší cestou vytvářet převážně 

vazby typu paperback. Jednak je tato vazba levnější alternativou a jednak je podstatně 

lehčí. Výhody této volby odrážejí přání a potřeby zákazníků.  Jelikož se jedná o skupinu 

s menšími finančními možnostmi, uvítají studenti nižší cenu. Důvodem pro nižší váhu 

je fakt, že velkou část produktů budou naši zákazníci pravděpodobně převážet 

v osobních zavazadlech.  

Další variantou provedení může být elektronická kniha. Sortiment tohoto typu 

bych s určitostí rozšířil, jelikož opět splňuje již zmíněné dvě výhody: cenu a váhu. 

                                                 

73
 NĚMEC, Robert. Marketingový mix - jeho rozbor, možnosti využití a problémy. NĚMEC, 

Robert. RobertNemec: Vítězí jen ti nejchytřejší [online]. 2005 [cit. 2012-07-31]. Dostupné z: 
http://marketing.robertnemec.com/marketingovy-mix-rozbor/ 
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 TOMAN, Ivo. Marketingová psychologie: Marketing [DVD]. Taxus international. Praha, 2010 
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Musíme zde však počítat s vyššími počátečními náklady na pořízení e-čtečky 

v případech, kdy zákazník nebude chtít nebo nebude mít možnost užití elektronické 

knihy na přenosném počítači, tabletu či tzv. chytrém telefonu. Z tohoto důvodu 

doporučuji začlenit do sortimentu také čtečky elektronických knih. Ceně a způsobu  

jejich získávání se budu věnovat v dalších částech marketingového mixu.  

V otázce image firmy, je dle mého názoru nejlepším řešením vytvoření určité 

odnože Knižního klubu, pouze pro studenty. Tento klub by také nabízel členství, avšak 

to by bylo podmíněno studiem. Výhody tohoto klubu by musely být o něco výraznější, 

než poskytuje současný Knižní klub svým členům. Větší slevy, možnosti dodání apod. 

Výsledkem toho by měla být taková image, aby si studenti tuto společnost oblíbili          

a považovali ji za významného pomocníka při studiu. Stala by se jejich hlavním 

dodavatelem studijních a vzdělávacích materiálů a vyřešila tak problémy s jejich 

sháněním. Samozřejmostí by byla možnost vrácení jakéhokoli produktu, bez udání 

důvodu. Podmínkou by bylo nepoužívání produktu, bezvadný stav a dodržení stanovené 

lhůty. Uvažovat by se dalo o 14 až 30 dnech. Další výhody budou uvedené v ostatních 

kategoriích.  

Customer Cost
75

, neboli náklady vzniklé zákazníkovi. Při definování tohoto 

prvku je zapotřebí vzít v úvahu nejen samotnou cenu produktu, ale také další náklady 

spojené s jeho pořízením. Jako příklad uvedu objednání produktu prostřednictvím 

internetového obchodu. Zde si koncový zákazník objedná produkt za výhodnou cenu. 

V případě, že by společnost neměla v provozu žádný kamenný obchod nebo se její 

pobočka nenacházela v místě bydliště zákazníka, vzniknou mu další náklady spojené 

s dodáním produktu. Jednou z hlavních priorit zvolené cílové skupiny je mít 

s pořízením produktu co nejmenší náklady. Z tohoto důvodu je nezbytné, kromě 

připravení výhodné ceny pro naše zákazníky, také eliminovat jakékoli vedlejší náklady, 

které by jim mohli vzniknout. Díky současným smluvním vztahům Knižního klubu by 

bylo možné vyzvednout si kterýkoli produkt zdarma na jedné z poboček těchto 

knihkupectví. K omezení, či úplnému zrušení poštovného by docházelo na základě 

velikosti objednávky konkrétního zákazníka. Pravidlem by však zůstalo, že součet ceny 
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produktu a nákladů na dodání by nesměl převýšit cenu srovnatelného produktu              

u konkurence.  

Zapotřebí je také stanovit cenovou politiku v případě elektronických knih             

a e-čteček. V případě tzv. e-knih bude opět nastavena nízká cenová hladin z důvodu 

finančních možností cílové skupiny. U čteček bude potřeba vybrat vyhovujícího 

výrobce a dodavatele těchto zařízení a vyjednat určité cenové zvýhodnění.  

Termín Convenience je možné přeložit jako pohodlí, avšak význam tohoto pojmu 

je zapotřebí chápat jako „dostupnost řešení“. Jedná se o to, jakým způsobem je 

dostupný výrobek či služba, jak vypadá jeho distribuce, kde jej může zákazník získat, 

s jakým úsilím atd. Jedná se o ekvivalent prvku Place z marketingového mixu 4P s tím 

rozdílem, že je potřeba uvažovat tzv. zvenku dovnitř, tedy od zákazníka k produktu        

a firmě. Jakým způsobem by chtěl zákazník produkt získat? Za jakých podmínek? Co je 

pro něj nejpohodlnější řešení? Na všechny tyto otázky je nezbytné najít odpověď           

a podle toho určit způsoby prodeje a distribuce produktu.  

Na základě výsledků analýz a průzkumu je možné odhadnout, že pro vybraný 

segment zákazníků, je ideálním řešením využití moderních technologií. Tím je myšlen 

například prodej prostřednictvím sítě internet. Samozřejmostí je využití webových 

stránek Knižního klubu. Zde navrhuji vytvoření určitého uživatelského rozhraní 

určeného právě této cílové skupině. Portál by nabízel jednak možnost standardního 

přihlášení studentů jako běžných zákazníků a jednak přihlášení členů „studentského 

Knižního klubu“. Po přihlášení by se uživatel dostal do svého účtu, kde by se nacházely 

všechny potřebné údaje o jeho nákupech, objednávkách apod. Prostřednictvím tohoto 

portálu by bylo možné objednat produkty, využít poradenství pro výběr a další 

doplňkové služby. Dodání objednávky by bylo možné prostřednictvím pošty, zásilkové 

služby či formou osobního převzetí na některé pobočce knihkupectví Bux                      

a v partnerských knihkupectvích.  

Přístup do databáze Knižního klubu by byl možný také skrze sociální sítě. 

V případě produktů zaměřených přímo na vzdělávání, by mohla být zavedena distribuce 

přímo do škol. Studenti by si tak mohli potřebné studijní materiály vyzvednout přímo ve 

své škole. Samozřejmostí by bylo ponechání stávajících Knižních koutků i kamenných 

knihkupectví Bux.  
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Communication
76

, neboli komunikace je velice významnou složkou jakéhokoli 

marketingového plánu. V rámci pojetí marketingového mixu 4P představoval prvek 

Promotion způsoby, jakými sdělit potencionálním zákazníkům výhody svého produktu 

či služby a přimět je tak k nákupu. Modernější náhled na tuto oblast spočívá, jak je 

z názvu patrné, v komunikaci se zákazníkem. Stále do tohoto procesu zahrnujeme 

základní součásti, jako jsou: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing 

a public relations. Změnou oproti propagaci je opět pohled od zákazníka k produktu. 

Nejprve musíme odpovědět na otázky typu: Co se chce zákazník o produktu dozvědět? 

Co ho opravdu zajímá? Jaká je ta správná informace, která rozhodne o koupi produktu? 

Co hraje hlavní roli při rozhodování zákazníků?  

Jak jsem již uvedl, zákazník neshání produkt, ale řešení svých potřeb. Z toho je 

patrné, že nejde o to, popsat zákazníkovi do dokonalosti produkt, jeho vlastnosti            

a obecné výhody. Musíme zákazníkovi sdělit, jakým způsobem tento produkt vyřeší 

jeho problémy a proč právě tento produkt je tím nejvhodnějším řešením. Zákazníka tedy 

zajímají především údaje o produktu, které mají vztah k němu. Dalším zajímavým 

faktem je, že zákazníci se ve většině případů rozhodují na základě emocí. Zákazníci si 

podvědomě vytvářejí typické asociace ke značkám a produktům. Ty jsou výsledkem 

vjemů, které o produktech utváří reklamní sdělení a příběhy. Jedná se o kombinaci 

vlastního vnímání zákazníka a určitého kolektivního názoru na daný produkt či službu. 

Jako příklad zde uvedu několik pojmů a značek s klasickými asociacemi.  

Volvo – bezpečnost 

Mercedes – prestiž, image 

Ikea – design, „vychytávky“ 

Sociální síť – Facebook 

Prada – luxus 

Nokia – mobilní telefon 
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Cílem firmy tak musí být jednak předložení příběhu působícího na emoce              

a jednak nalezení určité asociace, která se má zákazníkovi vytvořit ve spojení s její 

značkou. V případě nakladatelství Knižní klub půjde o vytvoření již zmiňované odnože 

Knižního klubu jen pro studenty. Uvedení této značky je důležité zejména z toho 

důvodu, že značka Knižní klub je již zavedenou značkou, spojovanou s určitou 

skupinou zákazníků. Existuje rozsáhlé povědomí o této značce a zákazníci ji mají již 

určitým způsobem zařazenou. Plánovaná značka tak bude možností pro vytvoření nové 

image a specifického postavení. Doporučeným označením je: Ká Student. Mnou 

navržené logo je v příloze č. 3. Cílem této značky bude vytvoření asociace pro spojení 

tohoto názvu a studentského života.  

Nejdůležitějším faktorem při propagaci značky je odlišení. Je tomu tak i v případě 

komunikace. V současné době, kdy jsou zákazníci denně vystaveni nezměrnému počtu 

reklamních sdělení, je velice obtížné a zařídit, aby si zákazník právě toho našeho. 

Reklama musí být jiná, jednoduchá, srozumitelná a zacílená. Pro účely komunikace Ká 

Student se zákazníky bude využíváno sociálních sítí, nabídek přímo na internetových 

stránkách jednotlivých škol, emailové komunikace a tištěných letáků ve školách. Dále 

bude využita reklama typu Google AdWords. Těmito prvky zahrneme reklamu i přímý 

marketing. Podpora prodeje souvisí převážně s cenovou politikou a bude probíhat 

formou studentských slev, výhod při objednání produktů prostřednictvím škol apod. 

Osobní prodej shledávám v tomto případě jako neefektivní a nákladný.  

Partnership – partnerství a spolupráce bude nezbytnou součástí marketingové 

strategie. Základem budou již uzavřené smluvní vztahy s  knihkupci. Prostřednictvím 

jejich kamenných obchodů bude prováděna část distribuce produktů Ká Student. 

Nutností však bude také rozvinutí nových možností spolupráce. Hlavními subjekty,        

o jejichž partnerství bude společnost usilovat, budou vysoké školy, vyšší odborné           

a případně některé střední školy. Cílem bude spolupráce na takové úrovni, že školy 

budou primárně využívat studijních materiálů vydávaných v nakladatelství Knižní klub. 

Taková kooperace musí být nastavena k oboustrannému prospěchu. Ten bude spočívat 

v silném postavení Knižního klubu, resp. Ká Student na trhu s učebnicemi a dalšími 

studijními texty a ve velice příznivé cenové nabídce pro partnerské školy. 

Samozřejmostí bude poskytování nadstandardních doplňkových služeb těmto 

institucím. Spolupráce bude navázána také s některým z výrobců či dodavatelů e-čteček. 
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Nyní jsou stanoveny všechny prvky marketingového mixu. Shrnutí těchto 

informací uvádím v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 

Nástroj M. mixu Provedení 

Customer solution  

Produkt - učebnice, studijní materiály, naučné 
knihy, knihy v cizích jazycích, odborná literatura, 
literatura pro mládež, povinná četba, 
elektronické knihy, čtečky                                                           
Provedení, design - paperback, lehké vazby, 
jednoduchý a mladiství design, elektronické 
knihy                                                                  
Kvalita - vytvoření odolnějšího způsobu vazby, 
desky potažené fólií proti navlhnutí                
Image - studentské potřeby, vše ke vzdělání                                                                        
Výhoda - studentské akce, vrácení produktu do 
14 - 30 dní bez udání důvodu  

Customer cost 

Základní cena - nastavena bude nízká cenová 
politika, s ohledem na potřeby cílové skupiny 
zákazníků                                                          
Náklady zákazníka na dodání - částečné nebo, 
úplné převzetí nákladů na dodání firmou (cena 
poštovného atd.), dodávání zdarma do 
kamenných obchodů                                                                    
Výsledná cena - součet základní ceny a nákladů 
na dodání => nižší než konkurence        
Elektronické knihy a čtečky -  nízká cena, 
dohoda s dodavatelem či výrobcem čteček 

Convenience 

Distribuční kanály - internetové portály, 
sociální sítě, partnerské knihkupectví - Knižní 
koutek, kamenné obchody Bux, prostřednictvím 
škol                                                                                  
Speciální kanál - portál pro členy Ká Student                                                          
Dodávání - dodání na určenou adresu, do škol, 
kamenné obchody 

Communication 

Reklama - obsah - První nakladatelství zcela pro 
studenty, služby na míru právě studentům, 
pohodlí, úspora času na studium a volný čas, 
dodání na ta správná místa, studentské ceny, 
vše co studenti potřebují, Ká Student - nejlepší 
přítel při studiu                                                                    
Reklama, přímý marketing - média - sociální 
sítě, webové stránky škol, internet - Google 
AdWords, letáky do škol, emaily registrovaným 
studentům                                                                   
Podpora prodeje - slevy, akce pro studenty, 
množstevní slevy, výhody při objednání přes 
školu 
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Partnership 

Partnerské společnosti - současná knihkupectví, 
školy (VŠ, VOŠ, SŠ), výrobce či dodavatel čteček 
elektronických knih                                                 
Cíle spolupráce - oboustranné výhody (cenové, 
rozšíření počtu zákazníků) 

Zdroj: vlastní 

Slovní vyjádření marketingové strategie pro nakladatelství Knižní klub zní 

následovně. Vytvořit novou značku, která bude zaměřena na oslovení nového 

významného segmentu zákazníků. Pod touto značkou distribuovat produkty určené pro 

zvolený zákaznický segment a poskytovat k nim nadstandardní doplňkové služby. 

Usilovat o výsadní postavení na trhu vzdělávací literatury, učebnic atd. Být studenty 

vnímána jako firma, které záleží na jejich přáních a potřebách a je ochotna se podle toho 

vyvíjet a modifikovat. Vycházet svým zákazníkům vstříc cenovou politikou, 

využíváním moderních technologií ke zvýšení pohodlí nákupu a dalšími výhodami. 

K dosažení těchto cílů je zapotřebí využití nástrojů popsaných v marketingovém mixu. 

3.2.2 Strategie úniku 

Tento postup je inspirován školením Ivo Tomana s názvem Marketingová 

psychologie.
77

 Jedná se o program zabývající se nejdůležitějšími oblastmi, které 

rozhodují o úspěchu firmy. Hlavní myšlenkou této strategie je plán postavený na 

odlišení se od konkurence. Tato strategie přímo zavrhuje konkurenční boj a podporuje 

útěk před konkurenty tím, že vytvoříme naprosto novou poptávku. Principem je, aby 

podnik byl jiný, nikoli lepší nežli ostatní společnosti působící v daném oboru. 

Nejprve určím několik základních parametrů, na jejichž základě bude porovnáván 

ideální stav pro nakladatelství Knižní klub, resp. značku Ká Student se současným 

stavem na knižním trhu. Při stanovení těchto strategických kroků se vychází z odpovědí 

na čtyři otázky:  

1. Co zrušit? 

2. Co omezit? 

3. Co pozvednout? 

                                                 

77
 TOMAN, Ivo. Marketingová psychologie: Strategie [DVD]. Taxus international. Praha, 2010 

[cit. 29. 07. 2012]. 
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4. Co vytvořit? 

 

Pro zodpovězení zmíněných otázek jsem sestavil následující kategorie 

strategických nástrojů firmy: distribuční kanály, cena, šíře sortimentu, možnost vrácení 

peněz, odbornost nakladatele, rychlost distribuce produktu od nakladatele ke 

koncovému zákazníkovi, náklady na dodání, doplňkové služby, zacílení reklamy, 

distribuční články. 

První graf znázorňuje současný stav knižního trhu, konkrétně strategické tahy 

konkurenčních nakladatelů. Viz graf č. 5. 

            Graf č. 5 

Strategické tahy konkurence
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Zdroj: vlastní 

Vyjádříme-li slovy údaje z grafu, dojdeme k následujícímu závěru. Nakladatelství 

používají při šíření svých produktů převážně distribučního mezičlánku v podobě 

knihkupectví a prodej tak probíhá většinou v kamenných obchodech. Menší podíl na 

obchodu mají knihkupectví na internetu. Většina nakladatelů se snaží vydávat široký 

sortiment produktů a není tak odborníkem ani specialistou na konkrétní produktovou 

oblast. Cenová politika nakladatelů spočívá v relativně vyšších cenách produktů, bez 

výrazných slev. Náklady na dodání knihy hradí většinou koncový zákazník. Možnost 
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vrácení peněz, při vrácení produktu bez udání důvodu, téměř neexistuje. Distribuce 

výrobku ke koncovému zákazníkovi je celkem pomalá. Důvodem je využití mezičlánků. 

Nakladatelé ve většině případů neposkytují žádné doplňkové služby a jejich reklama 

bývá zacílena na knihkupce, velkoobchody a obchodní řetězce.  

Na druhém grafu je nastíněna ideální strategie Knižního klubu, resp. značky Ká 

Student. Viz graf 6. 

Graf č. 6 

Strategické tahy Ká Student
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Zdroj: vlastní 

Z grafu lze vyčíst následující hodnoty firmy. První polovina grafu znázorňuje 

odpovědi na otázky 1 a 2. Distribuční mezičlánky budou omezeny pouze na některá 

partnerská knihkupectví a produkty budou dodávány přímo koncovým zákazníkům. To 

znamená omezení prodeje skrze kamenné obchody. Dalším krokem je zúžení 

sortimentu. Sníženy či zcela eliminovány budou náklady zákazníka na dodání produktu. 

Díky vynechání většiny distribučních mezičlánků, je možné nastavit nižší ceny. Nejde 

však o tak výrazný pokles, jako u předcházejících opatření.  
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Co pozvednout, či dokonce zcela nově zavést, je možné vyčíst z druhé poloviny 

grafu. V naprosté většině případů bude možné 100% vrácení peněz zákazníkovi, pokud 

nebude spokojen s produktem a vrátí ho zpět v bezvadném stavu. Díky vypuštění 

distribučních mezičlánků se výrazně zrychlí distribuce produktů. S omezením 

sortimentu souvisí možnost specializace a vyšší míra odbornosti nakladatele. Zavedeny 

budou také doplňkové služby a reklama bude zacílena převážně na cílovou skupinu 

koncových zákazníků.  

Následující graf umožňuje srovnání obou představených strategií. Je z něj patrný 

hlavní cíl navrhované marketingové strategie Ká Student – odlišení se od konkurence. 

Viz graf č. 7. 

Graf č. 7 
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Zdroj: vlastní 

Na základě tohoto grafu je možné sestavit slovní vyjádření dané strategie: Ká 

Student je společnost, která je připravena splnit všechna přání a potřeby studentů, vždy 

jim vyjde vstříc. Zaručuje dostupné ceny, levné a rychlé dodání, odborné poradenství a 

další nadstandardní služby. 
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Následujícím postupem by již mohlo být sestavení reklamního sloganu a dále 

vytvoření reklamní kampaně podle právě stanovených hodnot.  

3.2.3 Porovnání marketingových plánů 

Oba postupy při tvorbě marketingového plánu mají svá pro a proti. Jelikož se 

jedná stále do velké míry o teoretickou práci, nejsem schopen posoudit možnosti 

praktického využití představených marketingových plánů. Samozřejmostí je, že ani 

jeden plán není v této fázi a podobě ihned aplikovatelný na reálném trhu. K takovému 

plánu by bylo zapotřebí podstatně rozsáhlejších průzkumů a analýz, získání velkého 

množství veřejných i interních informací a podrobného rozboru ekonomických 

ukazatelů pro daný segment trhu. Tyto plány slouží pouze jako vodítko a ukázka 

základních kroků postupu při jejich tvorbě.  

Mám-li zhodnotit, který z těchto postupů je lepší, přikloním se spíše k druhé 

verzi. Důvodem je relativní jednoduchost takového postupu v případě, kdy má podnik 

k dispozici dostatek relevantních informací a umí je využít. Výsledkem tohoto postupu 

je jasné sdělení o nastavení politiky podniku a jeho marketingové strategie.  

Nevýhodu prvního, „klasického“ postupu spatřuji právě v jeho přílišné složitosti a 

sofistikovanosti. Domnívám se, že v praxi bude tento systém výrazně nákladnější než 

předložená strategie úniku. Překážkou je také skutečnost, že podmínkou fungování 

strategie podniku je její úplné pochopení ze strany zaměstnanců. To je podle mého 

názoru mnohem snazší právě v případě druhého varianty. Výhodou sestavování plánu 

pomocí marketingového mixu je skutečnost, že při takto podrobném postupu dochází 

k nalezení většího počtu inovativních nápadů a  dalších nástrojů nezbytných pro úspěch 

firmy.  
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Závěr 

 Cílem práce bylo sestavení marketingového plánu a definování obchodní 

strategie pro nakladatelství Knižní klub. K jeho vypracování bylo nutné získat poznatky 

z oblasti teorie marketingu, prostudovat marketingové nástroje, postupy a strategie. 

Nejprve jsem se však rozhodl popsat právní prostředí a jeho vliv na činnost nakladatelů. 

Z tohoto důvodu jsem podrobně nastudoval autorský zákon a další související právní 

normy. Poté jsem vyhodnotil, jakým způsobem a do jaké míry je činnost nakladatelství 

těmito zákony ovlivňována. V této fázi práce jsem se rozhodl navštívit nakladatelství 

Knižní klub za účelem konzultace a získání informací o jejich činnosti a vztahu 

k zákazníkům. Po zpracování právních otázek jsem mohl přikročit k rozboru 

marketingové teorie.  

Při přípravě této části práce jsem narazil na několik problémů. Prvním z nich bylo 

příliš velké množství zdrojů věnujících se všem myslitelným otázkám z oblasti 

marketingu, reklamy, prodeje, obchodních strategií a dalších příbuzných oborů. 

Druhým, byla rozdílnost informací v rámci jednotlivých pramenů. Marketing je 

v dnešní době nejen velice rozsáhlým, ale také aktuálním a často diskutovaným 

tématem. To má za následek, že se často ani přední odborníci neshodují na konkrétní 

definici či teorii. Mým úkolem tedy bylo prostudovat rozsáhlou množinu informací, 

roztřídit je a zvolit takové poznatky, které využiji ve své práci.  

Po zpracování teoretické části práce věnované marketingu, jsem přistoupil 

k využití získaných znalostí v praxi. Nástroje, které jsem v předchozí kapitole pouze 

popisoval, bylo zapotřebí prakticky využít. Za největší komplikaci této části práce 

považuji získávání informací. Po nastudování marketingové teorie jsem došel k závěru, 

že pokud má být marketingový plán nastaven na reálné podmínky trhu, je potřeba 

provést takové množství analýz, na které jednotlivec nemá dostatečné prostředky. 

Rozhodl jsem se tedy, pro vytvoření dvou plánů, spíše na teoretické úrovni. I přes to, 

však bylo nutné vycházet z určitých informací, a tedy provést alespoň základní analýzy 

a průzkum trhu. Jako obrovskou výhodu spatřuji využití informačních technologií pro 

tyto účely. Vypracoval jsem analýzy typu SWOT, jednotlivých zákaznických segmentů, 

abych mohl určit cílovou skupinu. Následně jsem provedl průzkum zákazníků 

vybraného segmentu.  
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Závěry vyplívající z předchozí přípravné fáze jsem využil pro sestavení 

konkrétních nástrojů a postupů, potřebných pro vypracování finální strategie.  

 Nejprve jsem začal s vytvářením strategie „klasickým způsobem“, pomocí 

marketingového mixu. Po definování všech prvků mixu a vypracování souhrnné 

tabulky, jsem formuloval slovní vyjádření této strategie.  

Poté jsem přistoupil k vytvoření marketingového plánu podle tzv. „strategie 

úniku“. Tento postup byl inspirovaný školením předního odborníka v oblasti 

marketingu a rozvoje firem, Ivo Tomana. Jedná se o jednodušší alternativu 

k překombinovaným a příliš složitým marketingovým teoriím. Při navrhování strategie 

touto cestou jsem dospěl k závěru, že se jedná o velice jasný, přímý a jednoduchý 

způsob jak ji sestavit. Jako nevýhodu, spatřuji nedostatek prostoru a prostředků na 

průzkum v té míře, aby bylo možné tuto strategii připravit pro reálný trh. V případě 

porovnání obou metod jednoznačně preferuji „strategii úniku“. Důvodem není jen její 

relativní jednoduchost a srozumitelnost, ale také skutečnost, že na dnešním 

globalizovaném trhu, kde panuje hyperkonkurence, je únik tou nejlepší strategií. 
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Příloha č. 1 účet z Copy general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 Průzkum veřejnosti o nakladatelství Knižní klub 

1) Jste?  

 žena  

 muž 

 

2) Vaše bydliště? 

  Praha  

 Střední Čechy 

 Jiná  

 

3) Váš věk? 

 18 - 25 

 26 – 30 

 31 – 50 

 50 a více 

 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní  

 Střední bez maturity 

 Střední s maturitou 

 Vyšší odborná škola 

 Vysokoškolské 

 

5) Kolik knih přečtete za měsíc? 

 Jednu knihu čtu déle jak měsíc 

 1 

 2 

 3 

 4 a více 

 Nečtu 

 

6) Máte oblíbený žánr, popřípadě jaký? 

 Čtu všechno možné 

 Sci-fi, fantasy 

 Detektivky, Thrillery 

 Drama 

 Klasika 

 Historické romány 

 Romány ze současnosti 

 Biografie 

 Jiné 

 

 

 

 



 

 

 

7) Kde získáváte knihy?  

 Koupě v kamenném knihkupectví 

 Knihy si půjčuji v knihovně 

 Stahuji z internetu 

 Koupě v internetovém knihkupectví 

 Antikvariáty 

 

8) Znáte nakladatelství Knižní klub? 

 Ano 

 Ne 

 

9) Koupil/a jste si někdy knihu z Knižního klubu? 

 Ano 

 Ne 

 

10)  Pokud ano, jakým způsobem jste ji koupil/a? 

 Koutek Knižního klubu v některém z knihkupectví 

 Objednání pomocí katalogu 

 Obchod Knižního klubu 

 Na internetovém knihkupectví Bux.cz 

 Jiné internetové knihkupectví 

 Jiná 

 

11) Jste členem/kou Knižního klubu? 

 Ano 

 Ne 

 

12)  Pokud ne, znáte výhody členství Knižního klubu? 

 Ano 

 Ne 

 

13) Co by Vás přesvědčilo stát se členem/kou Knižního klubu? 

 Výrazné slevy na knihy 

 Akce typu: každá 10 kniha zdarma 

 Možnost vrátit knihu, když se nelíbí (v případě dárku) 

 Dodání knihy až domu 

 Poradenství při výběru knih 

 Rozšíření sortimentu na další doplňkové produkty ke knihám 

 Jiná 

 

14) Pokud jste členem/kou Knižního klubu, jste spokojena se službami a výhodami, 

které jsou s tím spojené? 

 Nejsem členem 

 Ano 

 Ne  

 Jiná 



 

 

 

 

 

 

15) Znáte nějaké reklamy na nakladatelství Knižní klub? Jaké a kde? 

 Letáky 

 Časopisy, noviny 

 Reklamy na webu 

 Reklamy v metru 

 Facebook a jiné sociální sítě 

 Rádio  

 Televize  

 Billboardy 

 Jiná 

 

16) Podle čeho vybíráte, kde koupit knihu? Co je podle Vás nejdůležitější? 

 Cena 

 Rozsah výběru 

 Možnosti slev 

 Schopnost a ochota zaměstnanců poradit s výběrem 

 Značka knihkupectví 

 Značka nakladatelství 

 Doplňkové služby (dárkové balení, dodání do místa bydliště) 

 Jiná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 navržené logo 

 

 
Zdroj: Knižní klub: Váš průvodce světem knih [online]. 2005-2012 [cit. 2012-08-03]. Dostupné z: 

http://www.bux.cz/knizni-klub/ 

Zdroj: přepracováno, vlastní 


