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ABSTRAKT 

 

Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro vybranou 

společnost. V teoretické části práce jsou shrnuty obecné poznatky o marketingu a 

marketingovém plánování. Dále je zde detailně popsán marketingový plán.  

Analytická část práce začíná představením vybrané společnosti, poté je provedena 

situační analýza, po které následuje návrhová část práce. Tato část diplomové práce 

obsahuje navrhované marketingové cíle, marketingovou strategii, akční plán, rozpočet, a 

nakonec proces kontroly. 

 

Klíčová slova: marketing, marketingové plánování, marketingový plán, marketingový 

mix, situační analýza, marketingové cíle, marketingová strategie 

 

ABSTRACT 

The goal of the thesis is to create a marketing plan for a selected company. The 

theoretical part summarizes general knowledge about marketing and marketing planning. 

It also describes marketing plan in details.  

The analytical part of the thesis begins with the introduction of the selected 

company, then a situational analysis if performer and is followed by part of proposal. This 

part of thesis includes proposed marketing goals, marketing strategy, action plan, butget 

and finally control process.  

 

Key words: marketing, marketing planning, marketing plan, marketing mix, situational 

analysis, marketing goals, marketing strategy 
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1 Úvod 

V dnešní době nespočet společností opomíjí potřebu marketingového plánu. Pro 

některé společnosti může být marketingový plán finančně a časově náročný, což ve 

výsledků znamená, že jej vůbec nesestavují. Marketingový plán přitom patří k základním 

dokumentům, které jsou nezbytné pro úspěšné řízení celého podniku. Pomocí tohoto 

dokumentu společnost dokáže analyzovat prostředí, ve kterém se nachází a najít případné 

mezery ve své marketingové činnosti. Tato diplomová práce pojednává právě o 

problematice a důležitosti marketingového plánu.  

Práce je rozdělena do několika kapitol, přičemž první část se věnuje vymezení 

pojmů marketingového plánování. Popisuje podstatu marketingu jako takového, definuje 

marketingové plánování, poté navazuje detailní popis jednotlivých dílčích kroků 

marketingového plánu. 

Následuje druhá část práce, která se zabývá analýzou společnosti. Na začátku této 

části dojde k představení a popisu společnosti, pro kterou bude marketingový plán tvořen. 

Následuje kapitola, která pomocí situační analýzy popisuje prostředí, v němž se 

společnost pohybuje. Pomocí analýzy PESTLE jsou zkoumány faktory makroprostředí, 

které působí na podnik. Následuje Porterova analýza pěti konkurenčních sil, která 

popisuje vliv faktorů mikroprostředí. Další oddíl se věnuje analýze SWOT, která 

sumarizuje poznatky z předchozích dvou analýz. 

Ve třetí části práce jsou definovány marketingové cíle, které vycházejí 

z předchozích analýz. Tyto cíle popisují žádoucí vývoj společnosti, následuje 

marketingová strategie, která popisuje způsob dosažení těchto cílů. Konec této části práce 

se věnuje marketingovému mixu, na který navazuje akční plán s konkrétními 

marketingovými činnostmi. Posledním krokem dojde ke stanovení rozpočtu a popisu 

procesu kontroly. 

Hlavním cílem této práce je provedení analýzy výchozího stavu společnosti 

Benzina, identifikace nedostatků společnosti a navržení plnohodnotného marketingového 

plánu. 



12 

 

2 Teoretická část 

2.1 Marketing 

2.1.1 Podstata marketingu 

Podstatu marketingu lze v pár slovech vyjádřit jen velmi obtížně. Jeho podstata se 

ovšem dá označit jako snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského 

subjektu. Jinými slovy jde o propojení schopností podniku a přání zákazníků tak, aby bylo 

dosaženo cílů obou stran. Z těchto tvrzení vyplývá, že klíčovým faktorem kterékoli 

marketingové úvahy a také následného marketingového rozhodnutí by měl být zákazník. 

[1, 2] 

Marketing tedy představuje jakýsi souhrn aktivit, které se orientují na zákazníka 

z hlediska předvídání, zjišťování, stimulování a uspokojování jeho potřeb. Současně s tím 

musí podnik dbát na realizaci přiměřeného zisku v podmínkách tržního hospodářství. [1] 

„Úspěšné podnikání vyžaduje nejen schopnost přizpůsobit se složitým a velmi 

proměnlivým podmínkám fungování trhu, ale současně i aktivně působit na dynamické 

vztahy mezi nabídkou a poptávkou.“ A právě ke splnění těchto cílů slouží marketingové 

nástroje, metody a principy. [1] 

2.1.2 Definice marketingu 

Marketing je obchodní termín, který je definován odborníky desítkami různých 

způsobů. Velmi obecná definice říká, že marketing se zabývá identifikací a 

uspokojováním společenských potřeb. [3, 4] 

The Chartered Institute of Marketing sídlící ve Velké Británii termín definuje 

takto: „Marketing je proces řízení zodpovědný za identifikaci, předvídání a uspokojování 

požadavků zákazníků.“ [3] 

American Marketing Association udává tuto definici: „Marketing je aktivitou, 

souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které 

mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost.“ [5] 

Očima Jakubíkové zní definice marketingu takto: „Marketing je rozhodující 

součást tvorby a realizace firemní strategie, směřující k naplnění cílů. Marketing je 
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založen na vztazích se zákazníky. Znamená uvědomělé, na trh orientované vedení firmy a 

organizace, kdy zákazník je do jisté míry alfou i omegou podnikatelského procesu. [6] 

Je vidět, že definic marketingu existuje velmi mnoho a mají různá znění.  

V širším slova smyslu lze tedy marketing definovat jako společenský a 

manažerský proces, pomocí něhož jednotlivci i organizace získávají to, co potřebují a 

chtějí, prostřednictvím vytváření a směny produktů a hodnot s ostatními. V užším 

kontextu marketing zahrnuje budování ziskových, hodnotových vztahů se zákazníky. 

Proto lze marketing definovat také jako proces, kterým společnosti vytvářejí hodnotu pro 

zákazníky a současně s nimi budují silné vztahy za účelem získání hodnoty od zákazníků 

na oplátku. [3, 5] 

 

Obrázek 1. Jednoduchý model marketingového procesu (vlastní zpracování) [5] 

 

2.2 Marketingové plánování 

2.2.1 Marketingové řízení 

Nejprve je nutné definovat pojem strategické marketingové řízení, jehož je 

plánování součástí.  

Strategické marketingové řízení vychází ze strategického podnikové řízení a 

zároveň je náplní strategického marketingu. Velmi obecně lze strategické marketingové 

řízení popsat jako proces, jehož úkolem je řídit a koordinovat jednotlivé marketingové 

činnosti s úmyslem dosáhnout marketingových cílů a zároveň respektovat vlivy působení 

prostředí. Nutnou součástí strategického řízení je porozumět zákazníkům a trhům, což 

znamená v konečném důsledku implementování marketingu. Takový způsob řízení se dá 

označit jako strategické marketingové řízení. [6] 
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Jedním ze základních cílů strategického marketingového řízení je budování 

vztahu na rozhraní podnik – cílový trh, přičemž dochází k respektování změn v prostředí 

s cílem vytvoření vyšší hodnoty pro zákazníka a výběr marketingové strategie pro cílový 

trh. [6] 

Marketingové řízení představuje proces, který se uskutečňuje ve třech po sobě 

následujících etapách:  

• Plánování 

• Realizace 

• Kontrola [1, 6] 

 

2.2.2 Plánování 

Obecně se dá plánování rozdělit dle časového horizontu na roční, dlouhodobý a 

strategický plán. Tyto plány se dají také označit jako operativní, taktický a strategický. 

Jednotlivé plány jsou spojeny s třemi úrovněmi řídící hierarchie. Operativní úroveň náleží 

nižšímu managementu, taktická úroveň střednímu a strategická úroveň náleží top 

managementu společnosti 

Roční plán je plán krátkodobý. Popisuje současnou situaci podniku a jeho cíle, 

strategii pro daný rok, program činností, rozpočty pro nadcházející rok a kontroly. 

Dlouhodobý plán popisuje síly a faktory, které by měly podnik ovlivňovat 

v průběhu následujících let. Zahrnuje dlouhodobé cíle, hlavní marketingové strategie a 

prostředky potřebné k jejich dosažení. Tento plán je každý rok revidován a aktualizován, 

tak aby společnost měla vždy aktuální dlouhodobý plán. Dlouhodobý i roční plán se 

zabývají současností podniku a tím, jak ho udržet v chodu. 

Strategický plán se týká přizpůsobení podniku tak, aby byl schopen využít 

příležitosti ve svém neustále se měnícím prostředí. Jde o proces rozvoje a udržení 

strategické rovnováhy mezi cíli a možnostmi podniku a jeho proměnlivým 

marketingovým prostředím. [8, 9] 
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2.2.3 Definice marketingového plánování 

Marketingové plánování je možné definovat jako logickou sekvenci a sérii 

činností vedoucích ke stanovení marketingových cílů a k formulaci plánu, jak 

marketingových cílů dosáhnout. [2] 

Jiná definice říká: „Marketingové plánování je systematické a racionální 

prosazování tržních a podnikových úkolů, odvozené od základních podnikových a 

marketingových cílů. Představuje podstatnou část podnikového plánování.“ [6] 

Základní myšlenkou marketingového plánování je schopnost vytvořit, udržovat a 

také rozvíjet žádoucí vazby mezi marketingovými cíli podniku, které jsou stanoveny na 

základě jeho poslání, a mezi strategiemi zvolenými pro uskutečnění cílů v návaznosti na 

vyhrazené zdroje a v rámci proměnlivého konkurenčního prostředí. Stává se tedy 

kontinuálním procesem reagující na rychle se měnící tržní podmínky. [1, 7] 

Marketingové plánování je součástí strategického plánování podniku, přičemž 

pracuje s marketingovými proměnnými, jako jsou tržní podíl a vývoj trhu. Dá se říci, že 

strategické plánování připravuje půdu pro marketingový plán a je označováno jako první 

fáze marketingového plánování. [6, 8] 

Marketingové plánování patří svojí obtížností k těm nejvíce složitým 

marketingovým úkolům. Je podstatné jednotlivé dílčí prvky sestavit do souvislého plánu. 

[6] 

Proces plánování jako takový označuje hodnocení konkrétní podnikové situace, 

poznání konkurence a trhu, analýzu a prognózu vývoje poptávky na trhu, stanovení cílů, 

tvorbu variant strategií pro dosažení cílů a v poslední řadě sestavení funkčního a logicky 

souvislého plánu, který slouží jako základ marketingového systému řízení. [6, 7] 

„Proces plánování znamená sladit zdroje a schopnosti podniku s příležitostmi na 

trhu tak, aby to odpovídalo podnikovým cílům“ [1] 

Realizace plánu zahrnuje čtyři fáze: analýzu, plánování, provádění a kontrolu.  

Analýza je fáze, kdy podnik analyzuje své prostředí z důvodu nalezení 

atraktivních příležitostí a vyhnul se hrozbám. Musí analyzovat své slabé a silné stránky, 

stejně jako současné a potenciální marketingové akce, aby určila, které příležitosti může 

nejlépe využít. Analýza poskytuje informace a vstupy pro všechny následující fáze. 
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Plánování představuje fázi, kdy se podnik rozhoduje, co chce dělat s jednotlivými 

podnikatelskými jednotkami. Během marketingového plánování podnik rozhoduje, které 

marketingové strategie mu pomohou k dosažení celkových strategický cílů. Středem 

zájmu jsou marketingové, produktové a značkové plány. [8, 9] 

Provádění mění strategické plány na akce, které vedou ke splnění podnikových 

cílů. Marketingové plány jsou realizovány lidmi, kteří pracují s ostatními lidmi uvnitř i 

mimo podnik. 

Kontrola spočívá v měření a vyhodnocování výsledků plánů a činností a 

přijímání nápravných opatření, které zajišťují dosažení cílů. Informace a hodnocení 

potřebné pro všechny zbylé aktivity zajišťuje analýza. [8, 9] 

Na obrázku 3 jsou vidět vztahy mezi těmito funkcemi, které jsou společné 

marketingovému plánování, strategickému plánování i plánování kterékoliv jiné funkce.  

 

 
Obrázek 2. Analýza, plánování, provádění a kontrolu. (vlastní zpracování) [9] 
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2.3 Marketingový plán 

Kotler uvádí, že: „marketingový plán je psaným dokumentem shrnujícím 

informace zjištěné o trhu a indikujícím, jakým způsobem chce firma splnit své 

marketingové cíle. Obsahuje taktická vodítka pro marketingové programy a alokaci 

finančních prostředků pro plánované období.“ [4] 

Jakubíková definuje termín takto: „Marketingový plán patří k základním pilířům 

a dokumentům, potřebným pro úspěšné řízení celého podniku.“ [6] 

Horáková popisuje marketingový plán jako: „písemný dokument zachycující 

výsledky marketingového plánování a ukazující, kde si podnik přeje být v určitém 

časovém momentě v budoucnosti a pomocí jakých prostředků tam dospěje.“ [7] 

Je vidět, že vymezit marketingový plán lze více způsoby. Sumarizací těchto 

definic lze říct, že marketingový plán má písemnou formu a je základním nástrojem 

každodenního řízení a koordinování marketingových aktivit podniku. Tento plán má 

logickou strukturu, vykazuje návratnost investovaného času a finančních prostředků. 

Jedním z jeho nejdůležitějších principů je flexibilita, tedy schopnost pružně reagovat na 

konkrétní situaci na trhu. Lze si jej představit, jako pomyslnou mapu dalšího podnikání 

společnosti. Uvádí, jak společnost dosáhne svých strategických cílů prostřednictvím 

konkrétních marketingových strategií a taktik, s vědomím toho, že se vše odvíjí od 

zákazníků, na které se bere stále větší ohled. [4, 6, 10] 

Marketingový plán je do jisté míry svázán s plány ostatních oddělení, od kterých 

je vyžadováno stále více podnětů. Kvůli této komplexnosti plány vytvářejí týmy, nikoliv 

jednotlivci.  [4]  

I dobře a kvalitně sestavený, hodnotně vypracovaný marketingový plán ale 

nemusí být zárukou úspěchu. Plán může selhat ve fázi realizace, a proto je potřeba již 

v průběhu přípravy plánu uvažovat, jak bude tento plán realizován. Z tohoto důvodu 

marketingoví pracovníci průběžně dohlížejí na naplňování plánu a pokud dojde 

k odchylkám, jsou nuceni hledat příčinu jejich vzniku. 
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Příklad struktury marketingového plánu podle Jakubíkové je uveden v tabulce 1. 

Z tabulky i výše uvedených definic vyplývá, že marketingový plán v sobě spojuje – 

situační analýzu, SWOT analýzu, cíle, strategie, taktiky, rozpočty a kontrolní 

mechanizmy. 

Tabulka 1. Struktura marketingového plánu (vlastní zpracování) [6] 

 

 

 

1 Celkové shrnutí Hlavní cíle a strategie pro období, pro které je marketingový plán připravován

2 Situační analýza

Rozbor současného stavu podnikání firmy - základní údaj o: 1) trhu, produktu;           

2) situaci makroprostředí (podle faktorů PEST); 3) mikroprostředí (zákazníci, 

konkurence, dodavatelé, odběratelé, veřejnost atd.); 4) vnitřním prostředí firmy.

3
Analýza SWOT a 

analýza souvislostí

Identifikace hlavních příležitostí a ohrožení firmy, silných a slabých stránek a jejich 

vazby na schopnosti firmy produkty vyvíjet, vyrábět a prodávat, jakož i na 

schopnostech firmy podnikatelské záměry financovat

4 Marketingové cíle Stanovení cílů, kterých chce firma dosáhnout v oblasti prodeje, tržního podílu, zisku

5 Marketingová strategie

Volba marketingového přístupu vedoucího k dosažení cílů. Výběr z více strategií. 

Nejvhodnější kombinace pro malé a střední firmy je strategie tržní orientace 

strategie odlišení nabídky produktů a služeb

5.1 Produkty a služby
Výčet a popis produktů, které bude firma nabízet zákazníkům, včetně určení výhody, 

kterou užíváním produktu či koupi služby získá zákazník

5.2 Distribuce
Popis způsobu, jakým bude produkt nabízen a dodáván zákazníkům, a distribučních 

cest

5.3
Cenová kontraktační 

politika
Stanovení cenové politiky, platebních podmínek, kontrakční politiky atd.

5.4 Komunikační mix
Volba struktury komunikačního mixu (reklamy, podpory prodeje, PR, publicity, 

osobního prodeje, přímého marketingu, případně sponzoringu a lobbingu).

6 Akční programy

Volba specifických marketingových taktik, projektovaných a implementovaných pro 

dosažení podnikatelských cílů. Jedná se o rozpracování marketingové strategie a 

marketingového mixu do konkrétních aktivit a úkolů: 1) aktivita; 2) cíl aktivity; 3) 

odpovědná osoba; 4) časový rozsah od-do; 5) plánovaný rozpočet.

7 Rozpočet

Prognóza očekávaných finančních výsledků. Očekávané marketingové náklady podle 

jednotlivých marketingových aktivit (výzkum, jednotlivé prvky marketingového mixu 

aj.) a očekávané tržby. Rozpočty (ale i cíle) bývají obvykle rozvrženy do kratších 

období pro přehlednější sledování a stanovení odchylek od plánu proto, aby firma 

mohla včas reagovat na nepředvídatelné události.

8 Kontrola
Popis způsobu realizace kontroly, časového intervalu vyhodnocování výsledků plnění 

jednotlivých cílů marketingového plánu.

Marketingový plán pro rok …
Jméno firmy

Stručná charakteristika firmy

Vize firmy

Poslání firmy
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2.3.1 Vize a poslání podniku 

Vize podniku popisuje priority a ideály podniku neboli obraz jeho úspěšné 

budoucnosti, který vychází z filozofie a základních hodnot. Vize tedy odpovídá na 

otázku, jak bude podnik vypadat v budoucnosti. Zároveň vyžaduje, aby jí každý 

porozuměl, jelikož dobře formulovaná vize v sobě zahrnuje inovační náboj a současně 

vytváří pozitivní pocity všech zainteresovaných pro motivaci. Vize podniku by měla 

odpovídat reálnému stavu, schopnostem a možnostem podniku. Bývá většinou 

rozpracována do struktury strategických cílů, které představují dílčí kroky umožňující 

přiblížit se vizi a tím naplňovat i poslání podniku. [6] 

„Poslání představuje hlavní důvod existence organizace. Mělo by být ve shodě jak 

s vnějším, tak s vnitřním prostředím. [6] 

Zatím co vize se týkala budoucnosti, poslání mluví o současných podnikových 

aktivitách. Poslání je tedy vysvětlení účelu podnikání čili prohlášení o tom, čeho si podnik 

přeje dosáhnout. Každý podnik by měl nejprve vyjádřit svou roli v oblasti podnikání a 

účinně představit své provozované aktivity. Také by měl prezentovat primární funkce ve 

vztahu k trhu a jak chce být chápán veřejností. Formulace poslání je záležitostí 

vrcholového managementu a měla by zapadat do kontextu prostředí, ve kterém podnik 

působí. Definování poslání by nemělo být ani příliš široké, ani úzké, ale hlavně realistické 

a výstižné. Je formulováno na obecné úrovni, jelikož je ve své podstatě vyjádřeno vysoce 

filozoficky a kvalitativně. [2, 6 ,7] 

2.3.2 Cíle a strategický směr 

Stanovení cílů je nedílnou součástí plánovacího procesu. Podnik by měl stanovit 

podnikové a strategické cíle, které zásadně ovlivňují budoucí podnikový strategický směr. 

Cílem podniku lze označit konkrétní stav, jehož dosažení se předpokládá v určitém 

časovém horizontu. Stanovení cílů znamená konkrétní určení a kvantifikaci poslání. Jasně 

stanovené cíle se svým způsobem stávají úkoly podniku a předurčují jeho chování ve 

vnitřních i vnějších souvislostech. Jak podnikové, tak strategické cíle vyplývají přímo 

z formulace poslání, nebo se mohou považovat jako pomocný nástroj zvolený pro 

naplnění základního poslání podniku. [6, 7] 

„Strategický cíl je žádoucí stav, jehož má být v určité budoucnosti dosaženo a 

který lze měřit příslušnými kvantitativními nebo také kvalitativními ukazateli.“ [6] 
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Z definice plyne, že strategické cíle, oproti poslání, představují kvantifikovatelné 

mezníky, za jejich stanovení potom nese odpovědnost vrcholový management. 

Strategické cíle lze vyjádřit jak ve finančních, tak i nefinančních ukazatelích. [1, 6] 

Podnikové cíle lze členit podle různých kritérií:  

• Pořadí jejich významu – vrcholové, podřazené, mezicíle 

• Velikosti – omezené a neomezené, maximalistické a minimalistické 

• Časového hlediska – krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé 

• Vztahu mezi nimi – komplementární, konkurenční, indiferentní 

• Podle obsahu – ekonomické, finanční, výsledkové, technické, sociální [6] 

Avšak je dobré si uvést základní členění z časového hlediska, a to na dlouhodobé 

a krátkodobé cíle. Dlouhodobé cíle ukazují na činnosti, které je nutné v současnosti 

vykonat pro dosažení budoucích záměrů. Zároveň tyto cíle nutí zvažovat vlivy dnešních 

rozhodnutí vzhledem k budoucnosti podniku. Cíle krátkodobé představují výsledky 

dosažitelné v současnosti a nejbližší budoucnosti. [7] 

V podnicích se setkáváme i s určitou hierarchií cílů. Ty se pak mohou dělit 

například na podnikové cíle, které lze označit jako vrcholové nebo globální cíle a na 

podřazené cíle, které reprezentují cíle jednotlivých divizí podniku. [6] 

Všechny výše uvedené cíle by měly mít určité charakteristické znaky podle 

pravidla SMART, což znamená, že by měly být „chytře stanovené“. [6] 

Tabulka 2. Pravidlo SMART (vlastní zpracování) [6] 

Specific Specifický 

Measurable Měřitelný 

Agreed Akceptovatelný 

Realistic Reálný 

Trackable Sledovatelný 

 

Pokud si podnik stanoví cíle, je třeba ještě určit způsob jejich naplnění, tedy jak 

vymezených cílů dosáhnout. Pro účel naplnění těchto primárních cílů se volí strategický 

směr, který obecně platí pro celý podnik. [7] 
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2.3.3 Situační analýza 

Stanovení podnikových cílů a vhodný výběr strategií vedoucích k dosažení cílů, 

potažmo mise i vize, by mělo být podloženo řádným vypracováním situační analýzy. 

Podstata situační analýzy je identifikování, ohodnocení a analýza všech relevantních 

faktorů, které by mohly mít vliv na konečnou volbu cílů a strategií podniku. [6] 

Horáková popisuje situační analýzu jako nástroj, který analytickým zhodnocením 

minulosti, současnosti a odhadu pravděpodobného budoucího vývoje může pomoci při 

formulování budoucí podnikové pozice na trhu. Uvádí, že analýza zkoumá vliv vnějších 

faktorů na podnik, ale i vnitřní situaci podniku vzhledem k trhu a konkurenci. [7] 

Konkrétněji situační analýzu vyjádřila Jakubíková jako: „všeobecnou metodu 

zkoumání jednotlivých složek a vlastností vnějšího prostředí (makroprostředí a 

mikroprostředí), ve kterém firma podniká, případně které na ni nějakým způsobem 

působí, ovlivňuje její činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy (kvalita managementu 

a zaměstnanců, strategie firmy, finanční situace, vybavenost, historie, umístění, 

organizační kultura, image etc.), její schopnosti výrobky tvořit, vyvíjet a inovovat, 

produkovat je, prodávat, financovat programy. [6] 

Smyslem realizování situační analýzy je najít správný poměr mezi příležitostmi, 

jež přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí podniku, a mezi jeho schopnostmi a zdroji. 

[6] 

 

Obrázek 3. Schéma situační analýzy (vlastní zpracování) [6] 

Pro účinnost situační analýzy je třeba pokrýt veškeré základní marketingové 

aktivity podniku. Jedině tehdy pomůže odhalit původ budoucích marketingových 

problémů, ale také případných úspěchů. Výsledky vyplívající z provedené analýzy 

zásadně ovlivňují vytipování a formulování marketingových strategií a strategických 

směrů. [1, 7] 



22 

 

2.3.3.1 Analýza prostředí 

Marketingová situační analýza začíná obvykle analýzou podnikového prostředí. 

Podnik, jakožto živý ekonomický organizmus, je obklopen určitým prostředím, které na 

něj působí a ovlivňuje jeho reakce.  

V členění prostředí existuje nejednotnost, ovšem většina publikací o marketingu 

využívá členění prostředí podle Kotlera a Armstronga. Ti jej dělí na vnější a vnitřní 

prostředí, přičemž berou v úvahu provázanost jednotlivých složek marketingového 

prostředí.  Vnitřní prostředí podniku pak Kotler zařazuje do faktorů mikroprostředí. [6] 

 

Obrázek 4. Vnější a vnitřní prostředí podniku (vlastní zpracování) [6] 

 

Na současný i budoucí vývoj podniku působí jak záporné, tak kladné vlivy, které 

lze označit jako faktory prostředí. Z důvodu velké dynamičnosti představuje 

marketingové prostředí nekonečný řetěz hrozeb i příležitostí. Pokud se nepodaří řádně 

zmapovat vliv prostředí, může se stát, že podnik nebude mít dostatek času na změny 

reagovat. Tím se zvýší riziko neúspěchu a sníží se naděje jeho prosperity. Prostředí se 

kategorizuje podle svého chování na:  

• Stálé 

• Mírně dynamické 

• Dynamické 

• Turbulentní 

• Turbulentní se vzrůstajícím podílem změn [6, 7] 
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Obzvláště v dynamičtějších prostředích dochází k rychlým, někdy taky 

dramatickým změnám, které činí výrobky a marketingové strategie zastaralými. Z toho 

plyne, že pro přežití a úspěch podniku je nutná flexibilita a včasná reakce na nové 

podmínky. [6, 7]   

Kotler a Keller společně definovali dvanáct hlavních, navzájem provázaných 

společenských sil, které mají za následek nové příležitosti a podněcují nová marketingová 

chování: 

• Technologie informačních sítí 

• Globalizace 

• Deregulace 

• Privatizace 

• Zvýšená konkurence 

• Konvergence odvětví 

• Přeměna maloobchodu 

• Eliminace prostředníků 

• Kupní síla spotřebitelů 

• Informovanost spotřebitelů 

• Účast spotřebitelů 

• Vzdor spotřebitelů [4] 

Oba autoři dále upozorňují, že je nutné při analýze prostředí odlišit módní 

výkyvy/výstřelky, trendy a megatrendy: 

• Módní výkyvy představují nepředvídatelné, krátkodobé jevy bez 

ekonomických, politických a sociálních konsekvencí 

• Trendy jsou typické svou dlouhodobou tendencí a dají se dobře předvídat 

jejich extrapolací do budoucna 

• Megatrendy se vyznačují velkými ekonomickými, politickými, 

sociálními a technologickými změnami, které se vyvíjejí pozvolným 

tempem. Zároveň ale výrazně ovlivňují jednotlivce i samotný podnik. [6] 
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2.3.3.2 Vnější prostředí 

Z obrázku 5 je patrné, že se vnější prostředí člení na mikroprostředí a 

makroprostředí. Mikroprostředí se skládá ze sil v blízkosti podniku, které ovlivňují jeho 

schopnost sloužit svým zákazníkům. Mezi tyto síly se řadí veřejnost, zákaznické trhy, 

konkurence, dodavatelé a odběratelé. Makroprostředí obsahuje širší společenské síly, 

které ovlivňují mikroprostředí všech aktivních účastníků na trhu. Obě prostředí si dále 

rozebereme na jednotlivé faktory, které obsahují. [5, 6] 

Makroprostředí podniku je tvořeno širším okolím podniku. Faktory 

makroprostředí mají vliv na všechny subjekty, které v daném období a v daném 

ekonomickém systému působí. Dá se říct, že do jisté míry podnikům určují, co a jak 

mohou a nemohou provozovat. V zásadě ovlivňují chování podniku a tím i jeho výrobní 

a obchodní úspěchy. Toto prostředí zahrnuje mnoho faktorů jako jsou faktory politické, 

ekonomické, sociálně – kulturní, přírodní, ekologické, geografické, technologické, 

inovační, legislativní, demografické a jiné. Nejvýznamnější vlivy makroprostředí lze 

vidět na obrázku 6. [1, 7] 

 

Obrázek 5. Vlivy makroprostředí na podnik (vlastní zpracování) [5] 

 

Faktory nejsou chápány všemi stejně, jelikož je každý podnik vnímá na základě 

vlastních podmínek a okolností. Analýza makroprostředí má za cíl vybrat pouze ty 

faktory, které jsou pro podnik důležité. Tyto faktory by měl podnik sledovat, dokonale 

analyzovat a snažit se jejich klady využít ve svůj prospěch z hlediska rozvoje. Při analýze 

faktorů je třeba co nejlépe identifikovat jejich budoucí vývoj a případný dopad na podnik. 

Informace získané z analýzy makroprostředí se využívají pro tvorbu scénářů vývoje okolí 

podniku. Jednotlivé scénáře pak simulují varianty vývoje vnějšího prostředí a popisují 

jeho případný vliv na strategii. [1, 6, 7] 
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Jako nástroj pro zhodnocení vývoje vnějšího prostředí se využívá analýzy PEST, 

která zkoumá politicko – legislativní, ekonomické, sociálně – kulturní a technologické 

faktory. Tato analýza má i rozšířenou podobu, která se nazývá PESTLE. Ta zahrnuje 

krom výše zmíněných vlivů také ekologické faktory. Složení jednotlivých faktorů je vidět 

v tabulce 3. 

Tabulka 3. Analýza PEST (vlastní zpracování) [11] 

 

 

Jak v analýze PEST, tak analýze PESTLE se ztrácejí dva důležité faktory, a to 

přírodní a demografické faktory.  

Demografické faktory představují pro marketing poměrně významnou sféru, 

jelikož se týká lidí a lidé tvoří trhy. Týkají se velikosti populace, hustoty a rozmístění 

osídlení, věku, délky života, migrace obyvatel, rasové a národností struktury a dalších.  

Přírodní faktory zahrnují přírodní zdroje, které se stávají pro podnik formou 

vstupů. Mezi ně se řadí také klimatické podmínky, počasí, nedostatek surovin, rostoucí 

ceny energií nebo i růst znečištění. [6, 8] 

 

 

Politicko - legislativní Ekonomické Sociální Technologické

Předpisy na ochranu 

životního prostředí
Hospodářský cyklus

Sociální stratifikace 

společnosti

Vládní investice do výzkumu 

a vývoje

Daňová politika Finanční zdroje Příjmy
Průmyslové zameření na 

nové technologie

Předpisy a regulace 

upravující konkurenční 

prostědí a monopoly

Úrokové sazby Vývoj životní úrovně
Rychlost technologických 

změn

Regulace mezinárodního 

obchodu
Vývoj HDP Změny životního stylu Nové objevy/vynálezy

Pracovní právo Míra inflace Úrověň vzdělanosti Rychlost zastarávání

Politická stabilita Míra nezaměstnanosti Spotřební zvyky
Vliv změn v informačních 

technologiích

Stabilita vlády Disponibilní důchod Kulturní hodnoty
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Mikroprostředí představuje bezprostřední okolí podniku, přičemž sám podnik je 

jeho základním prvkem. Zahrnuje vlivy, okolnosti a situace, které podnik svými 

aktivitami může značně ovlivnit, a naopak vlivy mohou ovlivnit schopnost podniku 

sloužit svým zákazníkům. Dá se říci, že je podnik na nich do určité míry závislý. Na 

obrázku 7 jsou vidět hlavní články mikroprostředí podniku. [6, 12] 

 

Obrázek 6. Faktory mikroprostředí (vlastní zpracování) [5] 

 

Jakubíková se zmiňuje o členění marketingového mikroprostředí, a to na 

vertikální a horizontální. Do vertikálního marketingového mikroprostředí řadí 

dodavatelé, společnost, distributory a zákazníky. Do horizontálního prostředí pak řadí 

konkurenci, podnik a veřejnost. [6] 

Společnost lze považovat za základní kámen mikroprostředí. Při hodnocení role 

podniku v rámci mikroprostředí je důležité zdůraznit, že závisí na souhře všech součástí 

podniku a jejich správném fungování. Podnikový marketing by měl tedy uvažovat i o top 

managementu, finančním oddělení, oddělení nákupu, vývoji a výzkumu, výrobě a dalších 

podmínkách, které tvoří pomyslné mantinely, v nichž se může podnik pohybovat. [1, 9] 

Dodavatelé představují firmy, společnosti i jednotlivci, kteří podnikům poskytují 

zdroje potřebné pro výrobu a produkci služeb. Úspěch podniku do velké míry závisí na 

jeho dodavatelích. Marketing podniku musí sledovat dostupnost dodávek, jejich zpoždění 

či jejich nedostatek kvůli negativnímu dopadu na podnik z hlediska snížení tržeb nebo 

dokonce nespokojenosti zákazníka. Proto je velmi důležité věnovat pozornost výběru 

dodavatelů a stanovit si kritéria, podle kterých je bude podnik hodnotit. [6, 9] 
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Marketingoví zprostředkovatelé jsou společnosti spolupracující na propagaci 

podniku, prodeji a distribuci jeho zboží konečným kupujícím. Řadí se sem skladovací a 

přepravní firmy, obchodní zprostředkovatelé, agentury marketingových služeb a finanční 

zprostředkovatelé. Dají se označit jako speciální případ dodavatelů služeb potřebných pro 

marketingové aktivity. [9, 10] 

Za konkurenty se považují všechny subjekty, které na trhu nabízejí podobné, 

stejné nebo substituční produkty a služby. Konkurenci lze chápat jako důležitý faktor, 

podmiňující marketingové možnosti podniku. Každá společnost by měla brát v úvahu 

svou velikost a pozici v odvětví ve srovnání s velikostí a postavením konkurence. Pro 

úspěch podniku je nezbytné, aby podnik poskytl vyšší hodnotu a uspokojení pro 

zákazníka než jeho konkurence. Strategickou výhodu získá tím, že svou nabídku 

v myslích zákazníků upevní lépe v porovnání s konkurencí. [8, 10] 

Veřejnost je kterákoliv skupina, která má potenciální nebo skutečný zájem na 

dosažení cílů podniku. Dle Kotlera se veřejnost člení do sedmi skupin, a to: 

• Finanční instituce 

• Média 

• Vládní instituce 

• Občanské iniciativy 

• Místní komunita a občané 

• Širší veřejnost 

• Zaměstnanci 

Jestliže podnik potřebuje konkrétní reakci některé z těchto skupin, například dar 

ve formě peněz, příznivou pověst nebo důvěru, musí utvořit pro tuto skupinu dostatečně 

atraktivní nabídku, která v důsledku vyvolá příslušnou odezvu. 

Zákazníky lze pokládat za jeden z nejdůležitějších faktorů marketingového 

mikroprostředí. Mohou jimi být jak jednotlivci, tak právnické osoby. Podnik musí brát 

ohled na fakt, že spotřebitelský trh není homogenní. Konečný spotřebitel vyžaduje jiný 

druh přístupu než zákazník průmyslového trhu, nebo kupec produktů určených pro další 

zpracování. Mezi typy cílových trhů se řadí trhy spotřebitelské, průmyslové trhy, trh 

zprostředkovatelů, institucionální trh, vládní trh a mezinárodní trh. [1, 9] 
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Pro zhodnocení mikroprostředí se často využívá Porterova analýza pěti sil, tedy 

analýza odvětví a jeho rizik. Tento model je zobrazen na obrázku 8. 

 

Obrázek 7. Porterův model pěti sil (vlastní zpracování) [11] 

 

Model je tvořen základními faktory, které ovlivňují ziskovost odvětví a zároveň 

působí na podnik. Hrozby představují silná konkurence omezující podnik při zvyšování 

cen a dosahování vyššího zisku, dále také smluvní síla kupujících, která tlačí cenu dolů, 

velká kupní síla dodavatelů, kteří mohou zvýšit ceny, přičemž podnik musí toto zvýšení 

akceptovat a zaplatit nebo přistoupit na nižší kvalitu, a nakonec existence a příchod 

substitučních výrobků a vstup nových konkurentů do odvětví. [11, 12] 

 

2.3.3.3 Vnitřní prostředí 

Vnitřní prostředí je tvořeno zdroji podniku a schopnostmi, jak tyto disponibilní 

zdroje využívat. Z toho plyne, že vnitřní prostředí je vztaženo na faktory, které podnik 

může přímo řídit a které můžou manažeři přímo ovlivnit.  

Samotná analýza tohoto prostředí směruje ke strategické způsobilosti, tedy 

schopnosti podniku, kterou musí mít, aby byl schopen reagovat na kroky a příležitosti, 

které vznikly v jeho měnícím se okolí. [6, 12] 
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Vnitřní prostředí podniku se bude lišit podle oboru činností podniku, velikosti 

podniku a mnoha dalších hledisek. Mezi sledovanými vnitřními faktory můžou být: 

• Analýza podniku  

• Analýza komunikace  

• Analýza marketingu  

• Analýza organizační struktury 

• Analýza použité technologie a informačního systému  

• Analýza finanční situace [12] 

Analýza vnitřního prostředí má za cíl porozumět schopnostem podniku produkty 

vyrábět a prodávat, poskytovat služby a posoudit zdroje podniku. Na základě této analýzy 

jsou poté identifikovány silné a slabé stránky podniku. [6] 

 

2.3.3.4 SWOT Analýza 

Už v dřívějších kapitolách bylo zřejmé, že se mikroprostředí a makroprostředí 

doplňují a prolínají. Za souhrnnou analýzu marketingového prostředí jako celku lze 

označit SWOT analýzu. Ta patří k nejvíce používaným a nejznámějším analýzám 

prostředí a zároveň je základem každého marketingového plánu. [6, 12] 

Kotler SWOT analýzu definuje jako: „Celkové zhodnocení silných a slabých 

stránek společnosti, jejich příležitosti a ohrožení. Je nástrojem pro monitorování vnějšího 

a vnitřního marketingového prostředí“. [4] 

Její název je odvozen od počátečních písmen anglických názvů, a sice: 

• S – strengths – silné stránky 

• W – weaknesses – slabé stránky 

• O – opportunities – příležitosti 

• T – threats – hrozby [4] 

Z výše uvedené definice je patrné, že SWOT analýza může být součást komplexní 

analýzy, přičemž sumarizuje výsledky z analýz mikro a makro prostředí. [12] 
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SWOT analýza, kterou je možné označit jako analýzu silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb, je složena původně ze dvou analýz, a to SW analýzy a analýzy OT. 

Analýza OT – příležitostí a hrozeb přichází z vnějšího prostředí podniku, a to jak 

mikroprostředí, tak i makroprostředí. Druhá částečná analýza SW se týká vnitřního 

prostředí podniku. Obrázek 9 zobrazuje maticovou formu SWOT analýzy. [6, 11] 

 

Obrázek 8. SWOT analýza (vlastní zpracování) [6] 

 

Silné stránky představují pozitivní interní faktory přispívající k prosperitě 

podniku a k jeho silné pozici na trhu. Dají se využít jako základ pro stanovení 

konkurenční výhody. Podnik nejvíce ocení takové silné stránky, které je těžké okopírovat, 

tudíž budou dlouho přinášet podniku zisk. [7, 12] 

Slabé stránky jsou pravým opakem stránek silných. Znamenají určité nedostatky 

nebo limity, které brání efektivnímu výkonu podniku. [12] 

Příležitosti nebo také možnosti podniku, s jejichž realizací rostou vyhlídky na 

zlepšení využití zdrojů a účinnost plnění cílů podniku. Jde o velmi příznivou situaci 

v podnikovém prostředí, neboť vzhledem ke konkurenci podnik zvýhodňuje. Pro využití 

příležitosti je nutné nejprve příležitost identifikovat. Podnik je nachází především u 

zákazníků s neuspokojenými potřebami. [7, 12] 
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Hrozby je možné označit jako výrazně nepříznivou situaci v podnikovém okolí, 

které značí překážky pro činnost podniku. Tyto překážky mohou vývoj velmi negativně 

ovlivnit. Vystavují podnik nebezpečí neúspěchu nebo i hrozbě úpadku. Proto je velmi 

důležité, aby na ně podnik reagoval a odstranil je či minimalizoval. [7, 12] 

V praxi je potom nutné brát zřetel na správné zařazení jednotlivých faktorů do 

příslušné kategorie, jelikož často dochází k záměně kategorie. Proto je třeba si uvědomit, 

že silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory, příležitosti a hrozby zase faktory vnější. [12] 

Informace získané pomocí SWOT analýzy se dále využívají pro volbu strategií, 

kdy podnik vybírá ze čtyř variant. 

 

Obrázek 9. Strategické varianty (vlastní zpracování) [6] 

• SO strategie se snaží využít silných stránek pro využití příležitosti 

• WO strategie se snaží překonat slabé stránky tak, aby zužitkovala nastalé 

příležitosti 

• ST strategie využívá silných stránek podniku pro eliminaci hrozeb 

• WT strategie spočívá v minimalizování slabých stránek, a tím 

minimalizovat případné hrozby [6, 13] 

 

2.3.4 Marketingové cíle 

SWOT analýza se dá považovat za konečnou fázi situační analýzy. Další krok 

plánovacího procesu přímo navazuje na situační analýzu a je jím stanovení 

marketingových cílů. [7]  
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Marketingové cíle patří k nejdůležitějším krokům v procesu plánování. Jsou úzce 

svázány s podnikovými cíli podniku, které ztvárňují úkoly podniku jako celku. Podnikové 

cíle lze tedy označit jako primární a jsou východiskem pro určení cílů marketingových, 

které je možné označit jako druhotné. Konkrétní marketingové cíle by měly být 

kompatibilní s informacemi získanými ze situační analýzy a zároveň by měly brát v 

úvahu současnou situaci podniku. [7, 14] 

Marketingové cíle lze definovat jako soubor cílů, které vyjadřují konkrétní úkoly, 

jejichž dosažení je stanovené pro přesně vymezené časové období. Jinými slovy vyjadřují 

to, čeho chce podnik dostáhnout v určitém časovém horizontu. Tyto cíle se týkají 

produktů a trhu, přičemž mezi nimi hledají jistou rovnováhu, tedy jaké produkty na jakých 

trzích prodávat. Proto se marketingové cíle týkají některé z následujících alternativ 

prodeje: 

• Prodej existujícího produktu na existujícím trhu 

• Prodej nového produktu na existujícím trhu 

• Prodej existujícího produktu na novém trhu 

• Prodej nového produktu na novém trhu [2, 7, 14] 

Všechny marketingové cíle by měly být definovatelné a kvantifikovatelné tak, aby 

představovali dosažitelný cíl. Zároveň by měly splňovat již dříve zmíněné pravidlo 

SMART. [14] 

McDonald ve své publikaci uvádí toto: „Cíl zahrnuje tři elementy: konkrétní 

atribut, který slouží k vyjádření míry efektivity; měřítko nebo škálu, podle níž se daný rys 

měří; a určitou hodnotu ve škále, které chce podnik docílit.“ [2] 

 

2.3.5 Marketingové strategie 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že marketingový cíl určuje, čeho chce podnik 

dosáhnout. Jako další krok v procesu plánování je určení marketingové strategie.  

McDonald uvádí tuto definici: „Marketingové strategie jsou prostředky, díky 

kterým podnik dosáhne svých marketingových cílů.“ [2] 
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Horáková ve své publikaci uvádí, že: „Marketingové strategie určují základní 

směry postupu vedoucích ke splnění cílových úkolů.“ [7] 

Podobnou definici uvádí i Jakubíková, a sice: „Marketingové strategie určují 

základní směry vedoucí ke splnění cílů. Prezentují prostředky a metody, s jejichž pomocí 

bude stanovených cílů dosaženo.“ [6] 

Jde vidět, že se všechny výše uvedené definice shodují a vymezují marketingové 

strategie jako způsoby, jakými lze naplnit stanovené marketingové cíle. Proto je jasné, že 

i při zpracování marketingových strategií se vychází z dříve zpracovaných analýz. Tyto 

strategie udávají, jakým způsobem konkurovat se službami nebo výrobky podniku na 

cílových trzích.  Udávají, do jakých produktů a trhů vložit podnikové zdroje a úsilí pro 

konkurování s ostatními rivaly na trhu. Při volbě strategií je třeba zohledňovat podmínky, 

schopnosti a disponibilní zdroje podniku. [2, 7, 16] 

Pro tvorbu marketingové strategie je nezbytné, aby podnik nejprve vybral cílový 

trh. Výběr trhu závisí na charakteru odvětví, rozdílnosti potřeb zákazníků, konkurenční 

výhodě podniku a dalších. Proces výběru cílového trhu je složen ze tří kroků, kterými 

jsou segmentace, zacílení a umístění produktu. Grafické znázornění tohoto procesu je 

vidět na obrázku 10. [6, 12] 

 

Obrázek 10. Proces výběru cílového trhu (vlastní zpracování) [6] 

 

2.3.5.1 Segmentace 

Segmentaci trhu lze definovat jako rozdělení celkového trhu na podskupiny nebo 

segmenty, kde každý segment může představovat samotný cílový trh. Segmenty 
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představují skupiny spotřebitelů, sdílející společné vlastnosti a hodnoty, z čehož vyplývá, 

že se liší svými charakteristikami, potřebami a nákupním chováním. [6, 11] 

Proces segmentace zahrnuje pět různých kroků, kterými jsou: 

1. Najít způsob, jak seskupit spotřebitele podle jejich potřeb 

2. Najít způsob, jak seskupit marketingové aktivity týkající se nabízených 

produktů 

3. Rozvíjení tržní produktové sítě pro propojení segmentů trhu s produkty 

nebo činnostmi podniku 

4. Výběr cílových segmentů, na které podnik cílí své marketingové aktivity 

5. Provádění marketingových aktivit k dosažení cílových segmentů [15] 

Myšlenkou segmentace je vytvořit produkt či služby a celý marketingový mix šitý 

na míru určitým segmentům. Krom trhu, kde se podnik nachází, umožňuje segmentace 

podniku zkoumat i trhy, na které by se mohl zaměřit v budoucnu. Použít segmentaci lze 

jak na spotřebním, tak i na mezipodnikovém trhu. [6, 11] 

Mezi klasické způsoby segmentace trhu patří geografická, demografická, 

psychologická a behaviorální segmentace. Kotler popisuje novější metody segmentace, a 

to segmentace podle ziskovosti, podle hodnot zákazníků a podle loajality zákazníků. [6] 

 

2.3.5.2 Targeting 

Výběr tržních segmentů neboli targeting je krok následující po segmentaci. 

Targeting je označován jako proces, během kterého se hodnotí atraktivita potenciálních 

tržních segmentů a kdy se rozhoduje, do kterých segmentů podnik bude investovat své 

zdroje za účelem získání nových zákazníků. Vybraný segment se pro podnik stane 

cílovým trhem. [6] 

Nejvíce zajímavými segmenty jsou pro podnik ty, které mají správnou velikost a 

tempo růstu. Podnik by měl při hodnocení tržních segmentů zohledňovat dva faktory, a 

to atraktivitu trhu a své možnosti. Při hodnocení atraktivity trhu by měl podnik brát zřetel 

na pozici odběratelů a potenciální konkurenci. Měl by také zvážit své cíle a prostředky, 

jelikož některé atraktivní segmenty neodpovídají dlouhodobým cílům podniku. Výsledný 

zvolený segment by měl být takový, jemuž podnik může trvale poskytovat největší 

hodnotu. [6, 9, 16] 
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K targetingu se vztahují tři možné obsluhy vybraných trhů: 

• Nediferencovaný marketing – nebere v úvahu rozdílnost mezi segmenty 

a přichází se na trh s jednotnou nabídkou. 

• Diferencovaný marketing – zaměření na více cílových segmentů a 

přizpůsobení nabídky těmto segmentům. 

• Koncentrovaný marketing – zaměření na nabídku produktu či služby 

určené jednomu segmentu. [6] 

 

2.3.5.3 Positioning 

Dalším důležitým krokem po segmentaci a targetingu je positioning. Ten 

představuje nástroj pro stanovení vnímání výrobku a služby v myslích cílových tržních 

segmentů ve vztahu ke konkurenci [11, 16] 

Jinými slovy jde o zakotvení určitého výrobku, služby či značky v myslích 

veřejnosti tak, aby se významně odlišil od konkurence. Svým způsobem se jedná o 

manipulaci vědomého i podprahového vnímání zákazníka. [6, 12] 

Dobře zvládnutý positioning je do jisté míry vodítkem pro marketingovou 

strategii. Dá se říct, že se dobrý positioning týká současnosti i budoucnosti a ukazuje, čím 

značka je, a čím by mohla být. Za výsledek positioningu se dá považovat formulace 

pádného důvodu, proč by měl cílový trh kupovat produkt podniku. [4, 15] 

 

2.3.6 Marketingový mix 

V momentě, kdy podnik zvolí celkovou marketingovou strategii, může přejít 

k plánování jednotlivých složek marketingového mixu.  

Pro vymezení pojmu lze uvést definici dle Kotlera, a to: „Marketingový mix je 

soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle 

cílových trhů.“ [9] 

Jakubíková uvádí definici v podobném znění: „Marketingový mix je soubor 

kontrolovatelných marketingových proměnných, připravených k tomu, aby výrobní 
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program firmy byl co nejblíže potřebám a přáním cílového trhu. Jednotlivé proměnné 

mohou vytvářet dílčí mixy.“ [6] 

Obě definice se do jisté míry shodují. Dá se říci, že marketingový mix zahrnuje 

vše podstatné, co podnik může udělat pro ovlivnění poptávky po svém produktu či službě. 

Při sestavovaní mixu je velmi důležité respektovat vzájemné vazby jednotlivých prvků. 

Pro dosažení úspěchu na trhu musí podnik hledat správný poměr mezi těmito prvky. 

Z toho plyne, že jedna vynikající složka marketingového mixu nemůže zajistit úspěch, 

pokud není věnována dostatečná pozornost i zbylým složkám. [10, 17] 

 

Obrázek 11. Složky marketingového mixu (vlastní zpracování) [9] 

Marketingový mix se někdy také označuje jako „čtyři P“, což vyjadřuje první písmena 

čtyř prvků, ze kterých se skládá, a to: 

1. Produkt (product) 

2. Cena (price) 

3. Distribuce (place) 

4. Komunikace (promotion)  

Existuje více modifikací tohoto modelu, které bývají rozšiřovány o další P. 

Například u služeb je mix rozšířen o lidi (people), materiálové prostředí (physical 

evidence) a procesy (processes). Další modifikací je „čtyři C“, která uvažuje 

marketingový mix z hlediska zákazníka. V praxi se velmi osvědčilo pracovat s oběma 

koncepty. [6, 8, 11] 
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Tabulka 4. Transformace 4P na 4C (vlastní zpracování) [8] 

 

 

2.3.6.1 Produkt 

Podle Kotlera je produkt označován jako: „cokoliv co může být nabídnuto na trhu 

k upoutání pozornosti, ke koupi nebo spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo 

potřeby. Patří sem fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky.“ [8]  

Produkt lze také označit jako ovlivnitelný marketingový faktor, pomocí kterého 

podnik reguluje své úsilí o zisk a obrat. Každý podnik nahlíží na produkt podle svých 

aktivit. [9] 

Produkt je rozdělen na několik úrovní, konktrétně tedy na základní, vlastní a 

rozšířený produkt. Základní produkt je jádrem celkového produktu a je tvořen základními 

přínosy pro spotřebitele. Vlastní produkt představuje druhou úroveň celkového produktu. 

Zahrnuje pět charakteristik, kterými jsou název značky, úroveň kvality, funkce výrobku, 

design a balení. Poslední úrovní je rozšířený produkt, který představuje doplňkové služby. 

Celkový produkt lze tedy chápat jako balíček výhod a přínosů uspokojující potřeby 

zákazníka. [6, 8] 

Produkt bývá rozdělen do dvou tříd podle typu zákazníků na spotřební produkty a 

průmyslové produkty. Spotřební produkty jsou kupovány zákazníky pro osobní spotřebu, 

přičemž se ještě mohou dělit podle rychlosti spotřeby. Průmyslové produkty jsou oproti 

tomu kupovány k dalšímu zpracování nebo pro využití při podnikání. [8, 16] 

S rostoucím významem je nutné zmínit také marketing služeb, u kterých je nutné 

určit charakteristické vlastnosti. Nehmotná povaha znamená, že není možné si je před 

nákupem osahat, prohlédnout, cítit ani slyšet. Charakteristika neviditelnosti je spojená 

přímo s poskytovatelem. Další charakteristikou je rozmanitost kvality, které se odvíjí od 

toho, kdo, kdy, kde a jak službu poskytuje. Poslední je pomíjivost služeb, která je dána 

nemožností služby skladovat pro následný prodej a užití. [9, 16] 

4P 4C

Produkt (product) Potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants)

Cena (price) Náklady na straně zákazníka (cost to the customer)

Distribuce (place) Dostupnost (convenience) 

Komunikace (promotion) Komunikace (communication)
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2.3.6.2 Cena 

Cenu Kotler popsal jako: „Peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu, 

případně souhrn všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání 

výrobku nebo služby.“ [8] 

Je to jediný výnosový prvek marketingového mixu, všechny ostatní prvky jsou 

nákladové. O ceně lze rovněž říct, že je nejvíce flexibilním prvkem marketingového 

mixu, jelikož jde v porovnání s ostatními rychle změnit. [9] 

Způsob stanovené cen je ovlivněn několika faktory, které je možné rozdělit na 

interní a externí. Externí faktory zahrnují charakter trhu, konkurence, zákazníků a 

poptávky. Interními faktory jsou marketingové cíle podniku, marketingový mix a firemní 

politika. [6, 15] 

Pro tvorbu cen může podnik využít jednu ze tří hlavní metod, a to nákladové 

orientovanou s pomocí přirážky, konkurenčně orientovanou podle ceny konkurence a 

hodnotově orientovanou vycházející z vnímání produktu zákazníkem [6, 16] 

 

2.3.6.3 Distribuce 

V moderním marketingovém pojetí je distribuce chápána jako tvorba vztahu se 

zákazníkem, přičemž distribuce hodnoty je povýšena na tvorbu hodnoty. Distribuce má 

za cíl nalézt nejvhodnější cesty, jak produkt spotřebitelům doručit. Je třeba, aby podnik 

kladl důraz na neustálý vývoj a zlepšování vztahu se zákazníkem, neboť zákazník 

představuje pro podnik finanční zdroj. [6, 16] 

Podnik při distribuci zboží na spotřebitelských trzích vybírá ze dvou druhů 

distribučních cest, a to distribuční cestu přímou a nepřímou. [6, 16] 

V přímé distribuční cestě dochází při prodeji produktu k přímému kontaktu mezi 

zákazníkem a výrobcem. Tato cesta poskytuje podniku výhodu z hlediska přímého 

kontaktu se zákazníky, budování vztahů s nimi a získávání zpětné vazby. Podnik si 

v tomto případě sám zajišťuje funkce logistické, obchodní, marketingová a doplňkové. 

[16, 17] 
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Podstatu nepřímých distribučních cest tvoří distribuční mezičlánky, kterými jsou 

prostředníci, zprostředkovatelé a podpůrné distribuční mezičlánky. S ohledem na počet 

mezičlánků použitých v rámci distribuční cesty se rozdělují distribuce na:  

• Intenzivní distribuci – zboží je k dispozici ve velkém množství a všech 

příhodných místech. Je určená pro zboží s rychlým obratem 

• Selektivní distribuce – zboží je k dispozici na malém počtu míst. Podnik 

pečlivě vybírá mezičlánky z hlediska určitých rysů trhu. 

•  Exkluzivní distribuce – zboží je k dispozici na omezeném počtu míst. [12, 

16] 

 

2.3.6.4 Komunikace 

Definice dle Kotler zní takto: „Marketingová komunikace je prostředkem, kterým 

se firmy snaží informovat, přesvědčovat a upozorňovat spotřebitele – přímo či nepřímo – 

o výrobcích a jejich značkách. Je prostředkem, s jehož pomocí může společnost vyvolat 

dialog a navázat se spotřebiteli vztah.“ [6] 

Primární komunikační aktivitou podniku je marketingový komunikační mix, který 

obsahuje pět hlavní nástrojů: 

• Reklama 

• Podpora prodeje 

• Public relations 

• Přímý marketing 

• Osobní prodej [16] 

Reklama je forma placených médií sdělující informace o produktu. Její výhodou 

je, že oslovuje široké spektrum zákazníků. Reklama propaguje v hromadných sdělovacích 

prostředcích, jako jsou televize, internet, tisk, bannery a jiné. [6, 17] 

Podporu prodeje představují krátkodobé pobídky, které podporují nákup nebo 

prodej produktů. Jejich cílem je přitáhnout pozornost zákazníků. Řadí se sem například 

soutěže, slevy, kupóny. [16] 

PR neboli public relations jsou činnosti, které pomáhají vytvářet vzájemné 

porozumění mezi podnikem a cílovými a zájmovými skupinami. Mezi základní nástroje 
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PR patří například podnikové publikace, veřejné akce, novinky, tiskové konference, 

lobbovací aktivity a další. [6, 16] 

Přímým marketingem je označováno budování vztahu se zákazníkem, který je 

žádán o přímou reakci prostřednictví telefonu, internetu, pošty nebo třeba osobní 

návštěvou. V současné době se stále více využívá pro komunikaci se zákazníkem mobilní 

telefon. Forma takové komunikace se zákazníkem se nazývá mobilní marketing. [6] 

Osobní prodej není nic jiného, že osobní kontakt zákazníka a prodejce. Výhodou 

osobního prodeje je osobní kontakt obou stran a budování dlouhodobých vztahů se 

zákazníkem. 

2.3.7 Akční plán 

Následujícím krokem v marketingovém plánu jsou akční plány, nebo také 

programy činností. Ty se dají označit jako konkrétní dokumenty, které vycházejí ze 

zvolených marketingových strategií, a které určují každému zaměstnanci, oddělení ale i 

členům managementu odpovědnost a časový horizont pro provedení daného úkolu. 

Jinými slovy akční plány odpovídají na otázky: Co se bude dělat? Kdy se to bude dělat? 

Kdo za to je zodpovědný? Kolik to bude stát? [7, 14] 

Akční plán by měl obsahovat: 

• Současnou pozici 

• Cíle – co se chce udělat, směr 

• Činnosti – co se potřebuje udělat k dosažení cíle 

• Odpovědnou osobu – kdo to vykoná 

• Datum začátku akce 

• Datum skončení akce 

• Rozpočtované náklady [14] 

 

2.3.8 Rozpočty 

Nezbytnou součástí marketingového plánu je rozpočet. Pomocí rozpočtu se 

stanoví očekávané podnikové a marketingové náklady společně s tržbami, které podnik 

očekává během plánovaného období.  
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Při návrhu rozpočtu je nutné zahrnout veškeré předpokládané náklady, které se 

budou týkat jednotlivých činností. Je třeba optimální odhad výše těchto nákladů, které se 

nesmí nadhodnotit ani podhodnotit. Pomocí hodnoty nákladů a pravděpodobných příjmů, 

které podnik očekává, je možné vyjádřit očekávaný zisk. 

Při práci s rozpočtem marketingového plánu je nutné najít soulad s celkovým 

rozpočtem podniku, který představuje jisté omezení. O přijetí či zamítnutí návrhu 

rozpočtu rozhoduje vrcholový management podniku. Pokud jej schválí, stává se 

finančním základem marketingového plánu. [7, 12] 

 

2.3.9 Implementace a kontrola 

Implementací či realizací je označován proces, během kterého dochází k přeměně 

marketingových strategií na marketingové akce, které směřují k dosažení 

marketingových cílů. Samotná implementace pojímá kontinuálně prováděné aktivity, 

které vedou k uskutečnění marketingového plánu [8, 16] 

Kotler uvádí, že: „Zatímco marketingové plánování se ve vztahu k marketingovým 

aktivitám zabývá otázkami co a proč, implementace odpovídá na otázky kdo, kde, kdy a 

jak.“ [8] 

Zároveň upozorňuje, že vysoká úroveň kvality naplánované strategie neznamená 

nic, pokud podnik nedokáže marketingovou strategii řádně implementovat. Úspěch 

implementace závisí na řadě faktorů, kterými jsou využití lidských zdrojů, podniková 

kultura, organizační struktura, rozhodovací systém nebo motivace pracovníků.  [8, 16] 

Po realizaci následuje poslední část plánu, kterou je kontrola. Jako kontrola se 

označuje proces vyhodnocování výsledků dosažených při realizaci plánu. 

 Tento proces umožňuje vrcholovému managementu sledovat výsledky 

jednotlivých období a identifikovat problémy, které vedou k nenaplnění stanovených cílů. 

Díky kontrole jsou možné případné úpravy marketingových strategií, což v důsledku 

zajistí správné naplnění plánovaných cílů. [16] 
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3 Analytická část 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral společnost Benzina, která představuje 

nejrozsáhlejší síť čerpacích stanic v České republice, a která spadá do skupiny Unipetrol.  

3.1 Představení společnosti Benzina 

3.1.1 Historie 

Počátek Benziny je možné datovat k roku 1953, kdy se prvně objevuje značka 

Benzina, jež označuje zásobovací závod Roudnice. Roku 1958 je založen národní podnik 

Benzina a vzniká jeho chráněná obchodní značka, kterou je koník s ozubeným kolem. 

Následující rok se síť čerpacích stanic začala unifikovat v červené a bílé barvě.  

V šedesátých a sedmdesátých letech byla Benzina součástí několika sdružení a 

závodů a už v této době nabízela širokou škálu produktů zahrnující pohonné hmoty, 

letecký kerosin, technický benzin, petrolej na svícení a další.  

Samostatnou se Benzina stala až v roce 1990, kdy se vyčlenila a vznikl samostatný 

státní podnik Benzina. V důsledku privatizace roku 1994 vznikla delimitací ze státního 

podniku, určeného k likvidaci, akciová společnost Benzina, která se následný rok 

začlenila do holdingové struktury Unipetrolu. Tato skutečnost zásadně ovlivnila 

rekonstrukci, sanaci a modernizaci rozsáhlé, ale zastaralé sítě čerpacích stanic Benzina. 

V roce 1995 začal tříletý investiční program rekonstrukce a modernizace, který se týkal 

281 stanic, a to z důvodu splnění norem Evropské unie. Další čerpací stanice byly 

z ekologických nebo ekonomických důvodů uzavřeny, popřípadě navráceny původním 

vlastníkům v rámci restitucí. V roce 1997 se síť Benzina rozšířila o dalších 30 stanic, 

které získala od podniku Chemopetrol Litvínov, a ještě téhož roku převzala dalších 65 

stanic, dosud provozovaných pod značkou K-Petrol.  V této době se také objevují první 

platební karty Benzina, které usnadňují nákup pohonných hmot.  

Rok 2000 znamenal pro Benzinu další etapu rozšiřování a modernizace. Vznikla 

dceřiná společnost Benzina Slovakia, která rozšířila působnost Benziny na Slovensko, 

avšak na pouhé čtyři roky. Úplnou novinkou v rámci modernizace se staly výrobky 

malých pekáren, které rozšířily stávající nabídku pokrmů. Další inovací čerpacích stanic 

se stal odpočinkový prostor pro zákazníky, přičemž obě tyto novinky byly prvně 

realizovány v roce 2001 v nově otevírané čerpací stanici v Praze.  [18] 
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V roce 2002 se jediným akcionářem Benziny stal Unipetrol, který dva roky poté 

kompletně převzal její velkoobchodní prodej. Velmi mimořádný byl pro vývoj 

společnosti Benzina rok 2005, jelikož více než šedesát procent akcií Unipetrolu odkoupila 

rafinérská a petrochemická skupina PKN Orlen. Polský investor přinesl do společnosti 

potřebné finance a podnítil změny, které se dotkly jak vnitropodnikové organizace, tak i 

poskytovaných služeb. Měl zájem na zlepšení pozice Benziny na trhu, a to hlavně 

přeměnou její identity. V rámci nové obchodní strategie v roce 2006 rozdělil síť na dvě 

značky – Benzina a Benzina plus, které se měly zaměřit na odlišné skupiny zákazníků. 

Klasická Benzina byla pro všechny, kdo hledají dobrou kvalitu za rozumnou cenu. Oproti 

tomu Benzina plus se od počátku orientovala na zákazníky, kteří vyžadují vysokou 

kvalitu a široký výběr produktů. Součástí této značky jsou i rozšířené gastronomické 

služby typu Bistro minute, Snack minute a Cafe minute. Současně s představením značky 

Benzina uvedla na trh nový benzin Verva a naftu Verva Diesel. [18] 

 

Obrázek 12. Logotyp Benziny a Benziny Plus [18] 

 

Benzina plus, jakožto prémiová značka, zahájila svým způsobem novou éru 

historie společnosti Benzina, přičemž navázala na její nejlepší tradice. Díky systému 

řízení, zkvalitnění služeb a úspěšným marketingovým akcím obliba Benziny u českých 

zákazníků rostla a zvýšila si tržní podíl společnosti na 13,2 %. Také z tohoto důvodu se 

Benzina stala v roce 2007 obchodníkem roku. V témže roce došlo ke změně právní formy 

Benziny na společnost s ručením omezeným. V následujících letech se pokračovalo v 

modernizaci čerpacích stanic a také v inovaci svých produktů. V roce 2011 společnost 

otevřela první samoobslužnou stanici v České republice, která nesla název Express 24 a 

později Benzina Express. Následující rok došlo k zavedení nového konceptu rychlého 

občerstvení Stop Cafe, které nabízelo inovovanou formu občerstvení. [18] 
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3.1.2 Současnost 

Významným milníkem se stal pro Benzinu rok 2016, a to hned ze dvou důvodů. 

Tím prvním je, že společnost Unipetrol RPA uzavřela dohodu o převzetí 68 čerpacích 

stanic se společností OMV. Od akvizice těchto čerpacích stanic si Unipetrol sliboval 

potvrzení jednoznačného lídra tuzemského maloobchodního trhu s pohonnými hmotami. 

Rozšíření sítě čerpacích stanic kromě upevnění pozice jedničky na trhu mělo umožnit 

vyšší nasazení prémiových paliv společnosti, a také rozšíření modernizovaného konceptu 

rychlého občerstvení Stop Cafe 2.0, který disponuje relaxačními zónami a širokou 

nabídkou zdravých, čerstvých jídel. [19, 20] 

O druhou významnou událost roku 2016 se zapříčinil petrochemický holding 

Unipetrol, který sloučil dceřinou společnost Benzina s jeho další dcerou Unipetrol RPA. 

[21] 

 

Obrázek 13. Struktura skupiny [22] 

 

Jak už bylo výše uvedeno, skupina Unipetrol a.s. vlivem restrukturalizace a 

následné fúze sloučila své společnosti Benzina a Unipetrol RPA pod jednotný název 

Unipetrol RPA, což je vidět i ve struktuře skupiny na obrázku 13. Cílem bylo zjednodušit 
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organizační a administrativní strukturu tak, aby se zefektivnil provoz jednotlivých 

společností, což by vedlo k dodatečným úsporám.  

Společnost Benzina se od této chvíle stává integrovanou součástí společnosti 

Unipetrol RPA, jelikož bude fungovat jako jeho odštěpný závod. Zákazníků na čerpacích 

stanicích se tato změna nijak netýká, značka Benzina zůstane zachována. Oficiálním 

názvem společnosti se ovšem stává Unipetrol RPA – Benzina, odštěpný závod, jež stále 

reprezentuje maloobchodní segment společnosti Unipetrol. [23] 

 

Obrázek 14. Současné logo Benziny [23] 

 

Ve svém dalším působení již jako Unipetrol RPA – Benzina, odštěpný závod 

zahájila v roce 2017 prodej nově vyvinutých paliv EFECTA 95 a EFECTA Diesel. Taktéž 

navýšila svůj tržní podíl oproti roku 2016 ze 17,8 % na 20,5 %, a vykázala historický 

provozní zisk ve výši 1,4 miliardy korun. 

 Rokem 2018 byl ukončen převod stanic od společnosti OMV do vlastnictví 

Unipetrolu. Tímto transferem došlo k posílení vedoucí pozice značky Benzina na 

tuzemském maloobchodním trhu s pohonnými hmotami. Dosáhla celkového počtu 409 

stanic napříč celou Českou republikou, což vedlo ke zvýšení objemu prodaných 

palivových i nepalivových produktů. S rozšiřováním došlo také k expanzi jejího konceptu 

rychlého občerstvení Stop Cafe 2.0, kdy se počet Gastro zařízení zastavil na čísle 270. 

Díky těmto skutečnostem dosáhl maloobchodní segment tržního podílu 23,2 %. [20] 

Graf 1 znázorňuje vývoj provozního zisku Benziny v průběhu pěti let. Výrazný 

nárůst mezi roky 2016 a 2017 je způsoben vyšším prodejem v palivovém i nepalivovém 

segmentu v důsledku akvizice čerpacích stanic od společnosti OMV.   [24, 25] 
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Graf 1. Vývoj provozního zisku Benziny během pěti let (vlastní zpracování) [25] 

 

V roce 2019 se pokračovalo s investicemi jak do modernizace stávajících stanic, 

tak i do expanze. Síť čerpacích stanic Benzina zahájila svou činnost na mezinárodní 

úrovni, a to díky vstupu na slovenský trh, kam se vrací po 15 letech. Na Slovensku se 

chce Benzina stát jedním z významných hráčů na trhu, přičemž hlavního konkurenta 

představuje síť stanic Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. Dá se tedy 

usuzovat, že provozní zisk bude nadále stoupat.  

K dnešnímu dni společnost Benzina zaměstnává bezmála 2000 lidí, z toho 94 na 

pražské centrále. Disponuje 413 stanicemi, 282 gastro zařízeními a její podíl na trhu 

dosahuje 23,7 %. [25] 

 

Obrázek 15. Organizační struktura podniku (vlastní zpracování) [25] 



47 

 

3.1.3 Produktové portfolio 

Větší podíl na zisku Benziny tvoří zcela jistě pohonné hmoty, které nabízí na 

svých čerpacích stanicích. Aktuálně nabízí k prodeji tato paliva: 

• Efecta 95 – bezsirný, bezolovnatý benzin s aditivy, který v minulosti 

nahradil klasický Natural 95. Jeho aditiva mají čistící účinek, který 

zamezuje tvorbě usazenin v motoru. 

• Efecta Diesel – motorová nafta s nadstandardními aditivy, které zlepšují 

užitné vlastnosti nafty v souladu s požadavky výrobců Dieslových motorů.  

• Verva 100 – prémiový vysokooktanový benzín, který má docílit zlepšení 

výkonu motoru v automobilech při proměnlivé zátěži či v různých 

klimatických podmínkách.  

• Verva Diesel – prémiová motorová nafta, která zvyšuje výkon motoru, a 

která omezuje emise oxidu uhličitého. 

• LPG – kapalný ropný plyn, který produkuje nižší emise než benzín a nafta 

• CNG – stlačený zemní plyn, který představuje moderní ekologické palivo. 

Při jeho spalování se produkuje výrazně méně emisí než u benzínu, nafty 

i LPG 

Do jejich produktového portfolia se dále řadí doplňkové služby, jako je například 

čerpaní kapaliny AdBlue, což je název kapalného aditiva, které se využívá pro úpravu 

výfukových plynů Dieslových motorů na úroveň emisních limitů. 

Nabízí rovněž službu ve formě mycí linky, která má podobu klasické portálové 

mycí linky nebo tunelové myčky, která má odlišnou skladbu programů. Dále nabízí ruční 

tlakové mytí, nákladní mycí linku a nově také mycí digi linku, která funguje pomocí 

mobilní aplikace. 

Dále ve svých prodejnách nabízí široký sortiment potravin, specializovanou 

autokosmetiku, základní povinou výbavu vozidla, motorové oleje a další. Součástí 

prodejen je mnohdy rychlé občerstvení Stop Cafe 2.0, které nabízí kromě špičkové kávy 

také široký sortiment sendvičů, baget, hot dogů, burgerů a dalšího občerstvení. [20] 
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3.1.4 Hlavní konkurenti 

Česká republika se dá ve srovnání s okolními státy označit jako pumpařská 

velmoc. Dlouhodobě drží prvenství v ukazatelích počtu obyvatel na veřejnou čerpací 

stanici nebo četnost pump na dálnicích. K tomuto přispívá fakt, že se na českém trhu 

s pohonnými hmotami pohybuje více společností, které mají v síti více než 100 stanic, 

což lze vidět v tabulce 5. Mezi podniky, které představují pro Benzinu hlavní konkurenty 

patří společnosti MOL, Euro Oil, Shell a OMV. 

Tabulka 5. Počet vlastníků v závislosti na počtu ČS v síti (vlastní zpracování) [27] 

 

 

3.1.5 Vize a poslání 

Vizi podniku lze chápat jako ideální budoucí stav podniku. Vizí společnosti 

Benzina je přinášet inovativní řešení v rámci poskytování pohonných hmot a služeb a tím 

přispívat k vyšší kvalitě života svých zákazníků.  

Posláním Benziny je vždy jednat v zájmu zákazníka, a tedy nabízet na čerpacích 

stanicích co nejširší portfolio služeb a produktů. Kromě tradičních paliv Benzina nabízí 

alternativní paliva v podobě CNG a LPG, včetně elektrické energie ve formě dobíjecích 

stanic pro rozšiřující se síť elektromobilů. V rámci inovace se zaměřuje na rozvoj 

samoobslužných expresních stanic, které znamenají větší komfort pro zákazníka. Vedle 

toho je jejím zájmem nabízet kvalitní služby a nové produkty v gastronomii a tím vytvořit 

jedinečný zákaznický požitek. [20, 25] 

 

 

Počet ČS v síti Počet vlastníků
100 a více 5

od 50 do 99 3

od 20 do 49 12

od 10 do 19 13

od 5 do 9 43

2 až 4 206

1 1393
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3.2 Situační analýza společnosti Benzina 

V této kapitole budu zpracovávat analýzu současné pozice a marketingových 

aktivit podniku. Pomocí situační analýzy, jejíž vymezení je obsaženo v teoretické části 

práce, analyzuji prostředí podniku a faktory, které na něj působí. Vybral jsem několik 

nástrojů, popsaných již v teoretické části práce, které se pro tuto analýzu využívají 

nejčastěji a které se jeví jako nejvhodnější. 

 

3.2.1 PESTLE analýza 

PESTLE analýzu použiji pro zmapování faktorů makroprostředí, které podnik 

nemůže nikterak výrazně ovlivnit. Vybral jsem rozšířenou podobu této analýzy, jelikož 

zahrnuje i ekologické faktory, které hrají v petrochemickém průmyslu důležitou roli.  

 

3.2.1.1 Politické faktory 

K nejdůležitějším politickým faktorům patří politická stabilita a daňová politika. 

Současný stav politické scény v České republice je poněkud nestabilní. Dle dosavadního 

vývoje si velká část české populace přeje konec vlády. V nedávné době dokonce proběhlo 

již druhé hlasování o nedůvěře vlády, která hlasování opět ustála. Takovou to událost lze 

ale považovat za určitou destabilizaci země. Stabilní politická situace přitom představuje 

velmi dobrý předpoklad pro pozitivní vývoj podnikatelské činnosti. Politická nestabilita 

země je důvodem pro znepokojení zahraniční investorů, kteří v současné době 

předpokládají méně stabilní a méně předvídatelnou českou politickou scénu. Tento fakt 

může pro podnik znamenat méně investic do jejího budoucího rozvoje.  

Dalším důležitým faktorem je daňová politika země. Je důležité objasnit, že 

pohonné hmoty podléhají dvojímu danění. Celková daň z paliv se skládá z DPH a 

spotřební daně. Výše DPH se v české republice měnila naposled v roce 2013, od té doby 

se drží hranice 21 %. Výše spotřební daně vychází z evropské směrnice o minimální sazbě 

spotřební daně z pohonných hmot, avšak není závazná její horní hranice a státu nikdo 

nezakazuje nastavit si daň vyšší. Pokud tedy stát zvýší spotřební daň z pohonných hmot, 

promítne se to do ceny benzínu a nafty. Do ceny se může samozřejmě promítnou i cena 

ropy či náklady rafinérií, to je ovšem faktor, který se týká spíše velkoobchodního 

segmentu. 
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Také je vhodné zmínit alternativní paliva, zejména LPG a CNG, které používají 

daňových výhod. Tyto typy paliv nepodléhají tak velké spotřební dani, která je v současné 

době až 5x nižší než u benzínu a nafty. Zároveň jsou alternativní paliva podporovaná 

státem, a pokud je vozidlo na takový pohon využíváno v podnikání, je zcela osvobozeno 

od platby silniční daně. Pokud tedy stát sníží daňové zvýhodnění alternativních paliv, 

důsledkem toho bude snížená poptávka po tomto druhu pohonných hmot. Kvůli těmto 

důvodům daňová politika státu představuje významný faktor. [28] 

3.2.1.2 Ekonomické faktory 

Mezi významné ekonomický faktory ovlivňující podnik patří míra inflace, vývoj 

HDP, míra nezaměstnanosti. Dalšími příklady mohou být vyšší výkony řady palivově 

náročných průmyslových odvětví a ochota domácností utrácet. 

Míru inflace lze také označit jako míru změny cenové hladiny v čase v daném 

státě.  V grafu 2 je zaznamenán vývoj průměrné míry inflace během deseti let. 

 

Graf 2. Vývoj průměrné roční inflace (vlastní zpracování) [29] 

 

Oproti roku 2017 klesla v roce 2018 průměrná míra inflace o 0,4 %, což bylo dáno 

propadem ceny ropy. Míra inflace v roce 2019 by se dle predikce měla opět pohybovat 

nad hranicí 2 %, což znamená, že by nemělo dojít k výraznějším výkyvům čili by tento 

faktor neměl Benzinu nikterak výrazně ovlivnit. [29] 
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Hrubý domácí produkt neboli HDP, vyjadřuje výkonost ekonomiky státu. 

V případě přepočtení HDP na obyvatele jej lze také použít jako hrubé měřítko životní 

úrovně. V tabulce 6 je vidět meziroční vývoj HDP v České republice. 

Tabulka 6. Vývoj meziročního HDP (vlastní zpracování) [30] 

 

Ačkoliv došlo v roce 2018 ke zpomalení české ekonomiky, hodnota hrubého 

domácího produktu stále poroste, avšak pomaleji než roky předchozí. V roce 2019 se 

očekává zvýšení HDP o 2,2 %. S rostoucím HDP, a tedy lepší výkoností ekonomiky a 

vyšší životní úrovní obyvatel se dá předpokládat růst výkonnosti dopravy a tím i vyšší 

zájem o pohonné hmoty.  

Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době pohybuje na 

historickém minimu. Aktuálně je česká míra nezaměstnanosti nejnižší v EU. V roce 2018 

dosahovala míra nezaměstnanosti 2,3 %, avšak prostor pro její další klesání je prakticky 

vyčerpaný. Tento nízký stav s sebou nese i negativní vlivy, jako je například nedostatek 

pracovních sil, který v důsledku vede k přehřívání trhu práce a tím k akceleraci růstu 

mezd.  

Nízká nezaměstnanost je pro Benzinu významná spíše z toho důvodu, že se v 

držení domácností nachází více volných peněžních prostředků. Pokud populace disponuje 

nadbytkem financí, může to vést k vyšší poptávce produktů palivového i nepalivového 

segmentu Benziny. [30] 

 

3.2.1.3 Sociálně – kulturní faktory 

Při výběru těchto faktorů je nutné brát ohled na skutečnost, že pohonné hmoty, 

které představují hlavní předmět podnikání Benziny, jsou svým způsobem komoditním 

zbožím. To znamená, že jde o suroviny, které jsou na trhu obchodovány bez rozdílu 

v kvalitě, přičemž dodávky od různých dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné. Prodejci 

tedy soutěží pouze cenou, věrnostními programy, doplňkovými službami a podobně. 

Z těchto důvodů jsem vyhodnotil úroveň vzdělanosti, sociální stratifikace či rozmístění 

obyvatelstva jako méně významné faktory.  

Roky 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoj HDP meziročne v % 2 4,3 2,3 4,6 2,9
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Naopak mezi důležité faktory jsem vybral výši příjmů, životní úroveň a změnu 

životního stylu. Příjmy do jisté míry souvisí s ekonomickými faktory, které jsem již 

zmínil v předchozí kapitole. Při síle ekonomiky a nízké nezaměstnanosti dochází k růstu 

mezd, což má v důsledku vliv i na vývoj průměrné mzdy. V tabulce 7 je vidět vývoj 

minimálních a průměrných mezd, které tvoří příjmy české populace.  

Tabulka 7. Vývoj minimální a průměrné mzdy (vlastní zpracování) 

 

S příjmy částečně souvisí i životní úroveň. Vyšší příjmy často znamenají vyšší 

životní úroveň obyvatel, kteří chtějí své finanční prostředky směnit za produkty a služby, 

jež jim přináší užitek.  

Za změnu životního stylu lze označit kupříkladu dodržování zdravého životního 

stylu, což Benzinu ovlivnilo zejména v oblasti gastro nabídky. Bylo nezbytné reagovat 

na požadavky zákazníků a podle nich změnit nabídku gastronomických služeb.  

Současným tuzemským i světovým trendem je také zájem o oblast ekologie. I tato 

skutečnost znamenala pro řadu lidí změnu životního stylu. Příkladem může být koupě 

elektromobilů, které jsou daleko přívětivější pro životní prostředí, než automobily na 

benzínový nebo dieselový motor. Tento faktor bude mít v budoucnu velký vliv na vývoj 

petrochemického průmyslu a potažmo i na sítě čerpacích stanic. 

 

3.2.1.4 Technologické faktory 

Nejvýznamnější vliv z technologických faktorů bude mít na Benzinu zcela jistě 

rychlost technologických změn.  

Velmi diskutovaným tématem se v posledních letech stává elektromobilita. Je to 

ve velké míře důsledek emisních regulací Evropské unie, které sledují cíl snižování emisí 

CO2. V souvislosti s tím probíhá rapidní rozvoj elektromobility jak v Evropské unii, tak 

v samotné České republice, avšak ve srovnání s jinými evropskými zeměmi postupuje 

český rozvoj této oblasti výrazně pomaleji. Je to zapříčiněno nedostatečně hustou a 

stabilní sítí dobíjecích stanic. Vývoj počtu dobíjecích stanic v České republice během 

poslední pěti let je vidět v grafu 3. Jen pro srovnání uvedu, že v současné době Evropa 

Roky 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Minimální mzda v Kč 8 500 9 200 9 900 11 000 12 200 13 350

Průměrná mzda v Kč 25 686 26 467 27 589 29 504 31 885 32 466
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disponuje 170 149 dobíjecími stanicemi. Je tedy vidět, že český elektromobilní segment 

výrazně zaostává za ostatními evropskými zeměmi. 

 

Graf 3. Vývoj počtu dobíjecích stanic v ČR během let (vlastní zpracování) [25] 

 

Díky vládním a evropským dotacím ovšem dochází k rozšiřování nabíjecí sítě a 

navyšování počtu nabíjecích stanic napříč celou republikou. Lze předpokládat, že tento 

počet v další letech poroste ještě rapidněji a bude mít zásadní vliv na podobu a nabídku 

čerpacích stanic. 

Ohled je třeba brát i na vývoj informačních a komunikačních technologií, které se 

stále více integrují do podnikatelské i soukromé sféry. Práce s těmito technologiemi a 

jejich využívání jsou považovány za jeden z klíčových hybných prvků zvyšování 

ekonomického růstu a rozvoje. V grafu 4 je znázorněna integraci informačních 

technologií v podnicích v průběhu několika let. 

 

Graf 4. Integrace informačních technologií v podnicích (vlastní zpracování) [32] 
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Velký rozmach nastal především v oblasti mobilních zařízení, konkrétně tedy 

mobilních telefonů, které představují neodmyslitelnou část většiny populace. V současné 

době mobilní telefon nabízí funkce jako internetové vyhledávání, bezdrátový přenos dat 

nebo třeba bezkontaktní platbu. Zároveň nabízí nepřeberné množství aplikací jako je 

mobilní bankovnictví nebo sociální sítě. Rozvoj mobilního odvětví v ČR je podpořen 

vysokou hustotou pokrytí mobilního signálu, ve kterém se Česká republika řadí mezi elitu 

v rámci Evropské unie. I tento faktor ovlivní čerpací stanice, které potom mohou mít 

podobu expresní samoobslužné čerpací stanice s bezkontaktní platbou přímo u stojanu 

bez nutnosti vystoupení z vozidla. 

Rozvoj segmentu mobilních telefonů s sebou přinesl rozmach sociálních médií, 

které ovlivňují nejen populaci, ale i samotné podniky. Nejvíce perspektivní složkou 

sociálních médií jsou sociální sítě, které začaly podniky vnímat jako jednoduchý a účinný 

prostředek pro komunikaci se zákazníkem. Vývoj podnikového využívání sociálních sítí 

lze vidět v grafu 5, přičemž se očekává rostoucí trend i v nadcházejících letech. [32] 

 

Graf 5. Vývoj využívání sociálních sítí podniky v ČR (vlastní zpracování) [32] 

 

3.2.1.5 Legislativní faktory 

Pár legislativních úprav a předpisů, kterými se provoz čerpacích stanic řídí, jsem 

již zmínil v některé z předchozích kapitol, nebo se jim budu věnovat v dalších kapitolách. 

Proto zde uvedu především nejdůležitější předpisy a normy, které ještě zmíněny nebyly. 
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Zvyšující se provoz motorových vozidel v průběhu posledních let výrazně 

ovlivnil návštěvnost čerpacích stanic. Díky tomu neustále dochází k rozšiřování 

sortimentu služeb, které se již neomezují pouze na doplnění pohonných hmot. 

V současnosti se návštěva a využívání služeb čerpacích stanic stala pro řadu lidí rutinou, 

čehož vlastníci využívají v rámci svých marketingových aktivit. S širokou nabídkou 

služeb a produktů ovšem přicházejí nové regulace týkající se projektování a provozu 

čerpacích stanic. Je třeba počítat s velkým množstvím legislativ a norem, které fungování 

čerpacích stanic doprovází. 

Podstatná část právních úprav a předpisů, které vymezují a upravují vzhled a 

funkční podmínky čerpacích stanic pohonných hmot, se týká manipulace s nebezpečnými 

a extrémně nebezpečnými látkami. 

Základním a nejdůležitějším legislativním předpisem, který vymezuje základní 

ustanovení pro provozování čerpacích stanic pohonných hmot, je zákon 311/2006 Sb., o 

pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Z § 5 tohoto zákona vyplývá, že stanice se dělí na dva typy, a to 

čerpací stanice, která je stavbou, a čerpací stanice, která stavbou není.  

Čerpací stanice, která je stavbou, musí splňovat požadavky zvláštních právních 

předpisů a technických norem, jako je například: 

• Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 

• vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další 

podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
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ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 

organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. 

• ČSN 73 6060, která stanovuje požadavky na umístění, požadavky 

hygienické, technické a technologické pro projektování nových a 

stavebních změn stávajících čerpacích stanic, které jsou stavbou podle 

zvláštního právního předpisu. 

Oproti tomu čerpací stanice, které nejsou stavbou, mají povolení provozu dané 

rozhodnutím stavebního úřadu. Zákon stanovuje pro tento typ čerpacích stanic dvanáct 

podmínek, které jsou odlišné od podmínek vymezující povinnosti pro čerpací stanice, 

kterou jsou stavbou. 

Dále je také důležité zmínit § 6, který se týká evidence čerpacích stanic. V tomto 

paragrafu jsou popsána pravidla evidence čerpacích stanic pohonných hmot, která je 

v elektronické podobě vedena Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

V poslední řadě bych rád zmínil Zákon č. 152/2017 Sb., který upravuje zákon č. 

311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. Tento zákon bere v úvahu současný trend 

elektromobilů a přidává a nahrazuje určité části zákona popisující podmínky pro 

poskytování elektrické energie. [34] 

 

3.2.1.6 Ekologické faktory 

Jeden z důležitých ekologických faktorů, který se dotkne Benziny, představuje 

nová legislativa, která se týká emisních limitů. Tento faktor jsem již lehce zmínil v jedné 

z předchozích kapitol. V letošním roce byla Evropskou unií schválená nová legislativa, 

jejíž obsahem je snížení emisí CO2. Konkrétně se jedná o snížení emisních limitů pro 

nová osobní auta do roku 2030 o 37,5 %. Je to reakce na skutečnost, že v dopravě vzniká 

téměř 30 procent všech emisí oxidu uhličitého v Evropské unii. Graf 6 zachycuje podíl 

jednotlivých druhů dopravy na celkových emisích. Silniční doprava tvoří téměř tři 

čtvrtiny celkových emisí v dopravě.  
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Graf 6. Podíl emisí podle druhu dopravy (vlastní zpracování) [33] 

 

Důsledky to bude mít takové, že omezení emisí bude probíhat dvěma způsoby. 

Tím prvním je přechod na jiná paliva a pohony. Již výše jsem zmínil rostoucí trend 

elektromobility, který představuje jeden druh řešení toho problému. Druhý způsob je 

zvyšování účinnosti spalovacích motorů, což lze řešit vývojem nových paliv s vhodnými 

aditivy. Obě varianty znamenají pro Benzinu změnu nabídky na svých čerpacích 

stanicích. 

Dalším současným trendem v oblasti ekologie je snižování plastového odpadu. I 

tento faktor se dotknul Benziny, přičemž se týká spíše jejího nepalivového segmentu. 

Ministerstvo životního prostředí ČR uzavřelo dohody s řadou společností, které se 

zavázaly ke snížení spotřeby plastů a jednorázového nádobí. Benzina tak nahradila část 

svých plastových obalů ekologičtějším materiálem. I nadále hledá náhrady za současné 

neekologické materiály a pracuje na jejich výměně za materiály plně recyklovatelné.  

 

3.2.2 Porterova analýza  

V této kapitole se zaměřím na zhodnocení faktorů mikroprostředí. Využiji pro to 

analýzu pěti konkurenčních sil působících na podnik. Všech pět postupně popíšu 

v následujících kapitolách. 
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3.2.2.1 Konkurující podniky 

Již v kapitole, kde jsem představoval podnik, jsem zmínil roztříštěnost trhu 

s pohonnými hmotami. Přestože v České republice existuje mnoho vlastníků a 

provozovatelů čerpacích stanic, hlavních konkurentů uvažuji pouze pět. Je to dáno 

počtem čerpacích stanic vztažených na vlastníka, převyšující hranici stovky. Tento stav 

je zachycen v grafu 7, který znázorňuje počet stanic jednotlivých konkurentů. 

 
Graf 7. Počet stanic jednotlivých společností v ČR (vlastní zpracování) 

 

Prvním z pětky je logicky Benzina, kterou jsem již představil na začátku praktické 

části práce. Jak už bylo zmíněno, disponuje 413 stanicemi napříč celou Českou 

republikou. Tento počet Benzině zaručuje pozici lídra poskytovatelů pohonných hmot. 

Druhý největším provozovatelem sítě čerpacích stanic hned po Benzině je 

maďarská skupina MOL, která aktuálně provozuje v České republice 306 čerpacích 

stanic. Tento středoevropský konkurent se do povědomí tuzemských motoristů dostal 

nejdříve prostřednictvím převzetí značky Slovnaft. Na český trh se začal rozšiřovat v roce 

2012, kdy odkoupil stanice Pap Oil a v roce 2014 také ruské pumpy Lukoil a později 

italské pumpy Agip. Všechny tyto značky v rámci rebrandingu přešly pod značku MOL. 

Společnost MOL je z jedné čtvrtiny vlastněna maďarským státem. Druhým největším 

akcionářem je společnost ČEZ, která svým vstupem do skupiny zabránila převzetí 

společnosti MOL rakouskou společností OMV. 
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Třetí místo v počtu čerpacích stanic drží český řetězec Euro Oil, který má na 

českém trhu 200 stanic. Majitelem této značky je společnost Čepro, jejímž jediným 

akcionářem je Ministerstvo financí České republiky.  

Další příčku se 175 stanicemi obsadila petrochemická společnost Shell. Přestože 

vlastní jednu z největších světových sítí čerpacích stanic, v České republice obsadila 

do počtu stanic až čtvrté místo. Tato značka si na české trhnu od svého začátku zakládá 

na kvalitě nabídky paliv a moderním shopu.  

Pátý největší podíl na trhu patří rakouské společnosti OMV, která disponuje 140 

stanicemi. Přes svůj nízký počet stanic v ČR je jednou z největších evropských 

společností s čerpacími stanicemi – v současnosti působí ve 13 zemích a zaměstnává přes 

34 tisíc zaměstnanců. [27] 

Tyto výše jmenované společnosti představují hlavní hráče na trhu čerpacích stanic 

pohonných hmot. Žádní další vlastníci nemají v držení více než 100 čerpacích stanic a 

nedají se tak brát jako vážná konkurence. Přesto někteří disponují silnou zákaznickou 

základnou. Tito menší poskytovatelé pohonných hmot se snaží konkurovat větším 

společnostem především nižší cenou paliv. Mezi tyto konkurenty lze zařadit společnosti 

Robin Oil, Tank Ono, KM Prona nebo třeba čerpací stanice provozované obchodními 

řetězci. V tabulce 8 potom vidíme porovnání průměrných cen pohonných hmot 

jednotlivých poskytovatelů v Praze. Tank Ono a Makro vykazovaly stejné ceny bez 

ohledu na umístění čerpací stanice, což může být velkým lákadlem pro spotřebitele 

hledající nízkou cenu. [27, 36] 

Tabulka 8. Porovnání cen poskytovatelů pohonných hmot (vlastní zpracování) [36] 

 

Benzin Nafta LPG CNG

Velké společnosti

Benzina 33,6 Kč      33,1 Kč      14,2 Kč      25,9 Kč      

MOL 33,7 Kč      33,1 Kč      14,0 Kč      25,8 Kč      

Euro Oil 32,8 Kč      32,4 Kč      14,2 Kč      25,5 Kč      

Shell 33,9 Kč      33,0 Kč      14,5 Kč      24,5 Kč      

OMV 33,7 Kč      33,1 Kč      14,8 Kč      24,3 Kč      

Malé společnosti

Robil Oil 33,5 Kč      32,3 Kč      14,3 Kč      -

Tank Ono 30,9 Kč      29,5 Kč      12,5 Kč      -

KM Prona 33,2 Kč      32,3 Kč      - -

Tesco 31,5 Kč      30,5 Kč      - -

Globus 31,9 Kč      30,3 Kč      - -

Makro 31,5 Kč      30,5 Kč      - 23,50 Kč   

Typ paliva
Značka čerpací stanice
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3.2.2.2 Dodavatelé 

Mezi hlavní dodavatele Benziny, jakožto poskytovatele služeb tankování 

pohonných hmot, patří dozajista Unipetrol. Ten má na základě dlouhodobých smluv 

s majoritním vlastníkem PKN Orlen zajištěné dodávky ropy, jejichž dodání zajišťují 

ropovody Družba z Ruska a TAL – IKL z Ázerbájdžánu. 

Unipetrol představuje největšího českého producenta v oblasti rafinérských, 

petrochemických a agrochemických surovin. Zaměřuje se na ropné zpracování a na 

výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů. V současnosti 

Unipetrol v České republice provozuje dvě rafinérie, a to rafinérii Litvínov a rafinérii 

Kralupy.  

 

Graf 8. Objem zpracované ropy a využití rafinérských kapacit (vlastní zpracování) 

 

V grafu 8 je znázorněn objem zpracované ropy a využití kapacit rafinérií Litvínov 

a Kralupy během posledních několika let. Z grafu je vidět vysoké využití kapacit obou 

rafinérií a také rostoucí objem zpracované ropy. Výjimkou je rok 2016, kdy bylo 

zpracováno pouze 5,4 milionu tun surové ropy, což představuje pokles 16,5 % oproti roku 

2015. Výrazný vliv na to měla nehoda v rafinérii Litvínov v srpnu 2015, díky které byla 

část rafinérie mimo provoz, což mimo jiné vedlo k nižším odběrům petrochemických 

surovin, ale i k menšímu využití kapacit obou rafinérií. Vyjma tohoto roku je vidět 

rostoucí trend využití kapacit rafinérií a prodejů rafinérských produktů, a to včetně 

maloobchodního segmentu. 
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Rychlý rozvoj elektromobility v ČR si v příštích letech vyžádá výstavku stovek 

dobíjecích míst. V rámci spolupráce s Elektromobilitou skupiny ČEZ již v této době 

dochází na některých čerpacích stanicích k výstavbě rychlodobíjecích stojanů. Z toho 

důvodu může být skupina ČEZ považována jistým způsobem za dodavatele. 

Co se týče nepalivového segmentu, využívá Benzina jako dodavatele své 

partnerství ve skupině. Příkladem může vlastnická skupina PKN Orlen, která Benzině 

poskytuje kupříkladu motorové oleje. Krom toho má v nabídce zařazeny i výrobky 

značky MOGUL, které produkuje sesterská společnosti Paramo a.s.  

V oblasti gastronomický služeb využívá Benzina lokálních dodavatelů potravin 

napříč celou Českou republikou. Roli při výběru dodavatelů hraje velikost čerpací stanice, 

vybavení vnitřních prostor, typ gastronomického zařízení a další. [35] 

 

Obrázek 16. Doplňkové výrobky nabízené na čerpacích stanicích Benzina [35] 

 

3.2.2.3 Zákazníci 

Za zákazníka čerpací stanice lze označit téměř většinu populace. Téměř každý 

majitel řidičského průkazu alespoň jedenkrát v životě navštívil čerpací stanici. Z větší 

části navštěvují zákazníci čerpací stanici z důvodu doplnění pohonných hmot. Výjimkou 

ovšem není ani návštěva za účelem nákupu občerstvení, nákupu doplňků pro motoristy 

nebo využití jiných doplňkových služeb.  
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Faktorů ovlivňující návštěvu stanic je mnoho, ovšem díky nim je možné 

zákazníky zařadit do určitých skupin. Tyto skupiny jsou zachyceny v grafu 9, který 

zachycuje podíly jednotlivých segmentů řidičů. 

 

Graf 9. Podíly jednotlivých segmentů řidičů v České republice (vlastní zpracování) [35] 

 

Zákazník citlivý na cenu je takový zákazník, který hledá stanice s nízkými 

cenami. Většinou to bývají řidiči, kteří jezdí zřídka, nebo řidiči staršího věku.  

Komoditní zákazníci považují všechna paliva a čerpací stanice za rovnocenné. 

Vyhledávají běžná paliva, jelikož nechtějí utratit moc peněz. Povětšinou nevyužívají 

doplňkových služeb. 

Místní a loajální zákazníci využívají „jejich“ nejbližší čerpací stanice, jezdí 

krátké cesty a regionální vzdálenosti. 

Profesionální řidiči řídí každý den krátké vzdálenosti. Jsou osobně zodpovědní 

za údržbu automobilu a často tankují plnou nádrž. 

Zákazníci orientovaní na kvalitu paliv smýšlejí tak, že za kvalitu paliv stojí za 

to si zaplatit. Využívají věrnostní karty, kupují většinou prémiová paliva a jezdí na dlouhé 

vzdálenosti 

Zákazníci orientovaní na služby jezdí každý den, často na dlouhé vzdálenosti. 

Mnohdy využívají doplňkové služby, gastro kouty a prodejny, na které kladou vysoké 

požadavky. Nemalá část z nich využívá prémiová paliva. 
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Další možné členění zákazníků je podle věku. V grafu 9 je zobrazeno procentuální 

rozdělení zákazníků Benziny podle věkových kategorií. Je vidět, že téměř polovinu trhu 

představují zákazníci v produktivním věku od 35 do 54 let.  

 

Graf 10. Procentuální rozdělení zákazníků podle věku (vlastní zpracování) [35] 

 

Pokud bych měl tedy blíže specifikovat typického zákazníka Benziny, lze jej 

popsat jako muže ve věku 35 až 54 let, který má středoškolské vzdělání, a který dosáhne 

na průměrný příjem. [35] 

Vyjednávající síla zákazníků je v tomto odvětví velmi silná, jelikož existuje 

mnoho konkurentů, kteří nabízení substituční výrobky a služby. Přechod ke konkurenci 

by znamenalo sražení marže poskytovatele pohonných hmot a tím i konečné ceny.  

 

3.2.2.4 Nový konkurenti 

Riziko vstupu nových konkurentů na trh s čerpacími stanicemi není v současnosti 

příliš velké. Usuzuji tak z velkého počtu čerpacích stanic, které se v České republice 

nachází. V grafu 11 je zobrazeno rozdělení českého trhu čerpacích stanic. Aktuálně je na 

českém trhu 3991 veřejných pump, které představují více než polovinu celkového trhu, 

jež celkově čítá 7061 čerpacích stanic. 
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Graf 11. Aktuální podíly evidovaných čerpacích stanic v ČR (vlastní zpracování) [35] 

 

Jen pro srovnání, Slovensko aktuálně disponuje více jak devíti sty čerpacími 

stanicemi. Toto číslo výrazně vypovídá o přesycení trhu čerpacích stanic v České 

republice.  

Dalším důvodem nízkého rizika vstupu konkurenta na trh může být skutečnost, že 

se na českém trhu s pohonnými hmotami pohybuje velký počet nadnárodních společností, 

které již vlastní většinu lukrativních a ekonomicky zajímavých míst. V České republice 

v poslední letech naopak dochází k odchodu nadnárodních společností, jako byly 

například Aral, Agip nebo třeba Lukoil. Jejich podíly potom získaly společnosti stále 

působící na českém trhu, které si díky akvizici stanic navýšily tržní podíl nebo upevnily 

pozici na trhu. 

I přes malé riziko existuje šance, že na český trh vstoupí další mezinárodní 

společnost, jež by mohla například poskytovat licence majitelům vlastnících pouze 

několik málo stanic, kteří by tak přešli pod její značku. [27, 35] 

 

3.2.2.5 Substituty 

Za substituty v tomto odvětví lze považovat každý produkt, který nabízí 

konkurence, ale dá se za něj označit i samotná konkurenční společnost. Jinými slovy lze 

říct, že všechny velké společnosti obchodující na českém trhu pohonných hmot, svým 

zákazníkům nabízí velmi podobné portfolio produktů. Je to dáno také silným 



65 

 

konkurenčním prostředím, ve kterém se jednotlivé společnosti snaží reagovat na nabídku 

jiné společnosti. Samozřejmě že se jejich produkty vzájemně liší ať už kvalitativně, nebo 

třeba vzhledově.  

Záleží potom jen na výběru každého spotřebitele, který si čerpací stanici volí 

podle jeho aktuálních preferencí a požadavků. Mezi nejčastější faktory ovlivňující volbu 

čerpací stanice patří například výhodná lokalita, dobrá kvalita paliva, zvyk zákazníka, 

nízká cena paliv a produktů, nebo třeba dobrá reputace. [35] 

 

3.2.3 SWOT analýza 

V této kapitole se budu věnovat analýze silných a slabých stránek společnosti, 

příležitostem a hrozbám. SWOT analýza sumarizuje poznatky předchozích analýz 

jednotlivých prostředí a poskytuje skutečný obraz o situaci společnosti. Pro přehlednost 

zpracuji SWOT analýzu do maticové formy a následně krátce okomentuji její části. 

 

Tabulka 9. SWOT analýza společnosti Benzina (vlastní zpracování) 
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3.2.3.1 Silné stránky 

K silným stránkám společnosti dozajista patří dlouholeté působení na českém 

trhu. Ačkoliv se společnost začlenila do skupiny polského investora, funguje dál pod 

stejným názvem. Díky tomu má většina obyvatel České republiky dobré povědomí o 

značce. Další silnou stránkou je rozsáhlá síť čerpacích stanic. V každém kraji Benzina 

provozuje minimálně deset čerpacích stanic, které jsou umístěné převážné v blízkosti 

dálnic a hlavních silnic, což ji činí dobře dostupnou pro většinu populace.  

Další silné stránky Benziny vyplývají z členství ve skupině PKN Orlen. Krom 

dodavatelských smluv týkajících se pohonných hmot a jiných produktů nepalivového 

typu, těží Benzina z poskytování finančních prostředků ze strany polského investora. Ten 

za posledních pět let investoval 2,5 miliard korun do modernizace a inovace společnosti, 

což lze vidět v grafu 12. Výrazný vliv na objem investic v roce 2017 měla akvizice a 

přestavba čerpacích stanic OMV. 

 

Graf 12. Vývoj investic do maloobchodního segmentu (vlastní zpracování) 

 

Silnou stránkou je také široká nabídka služeb a produktů na vybraných čerpacích 

stanicích. V rámci velkých, modernizovaných čerpacích stanic funguje současně gastro 

zařízení, které poskytuje moderní zázemí pro občerstvení a odpočinek řidičů. Právě 

rozšiřování občerstvení Stop Cafe 2.0 na čerpacích stanicích je v poslední letech klíčové. 

Od roku 2012 vzrostl obrat v oblasti gastro o 294 %, což vypovídá o velkém potenciálu 

tohoto úseku. 

Benzina také klade důraz na inovativní řešení a moderní technologie v rámci 

čerpacích stanic. Jako příklad mohu uvést mycí digi linku, která díky mobilní aplikaci 
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nabízí mytí bez nutnosti nákupu poukazu uvnitř stanice. Na podobné principu funguje 

technologie placení u výdejního stojanu, která pomocí QR kódu zaplatí útratu za pohonné 

hmoty bez nutnosti návštěvy prodejny, čímž se výrazně zrychlí a zefektivní nákup na 

čerpacích stanicích. Na obrázku 29 je vidět úplná novinka, kterou je Drive-Up bankomat, 

jež umožňuje zákazníkům provádět finanční transakce přímo z okénka auta. 

 

Obrázek 17. Drive-Up bankomat [35] 

Jako poslední silnou stránku zde uvedu silnou pozici Benziny na sociálních sítích, 

která si uvědomuje jejich důležitost. V České republice má účet na nejrozšířenější 

sociální síti Facebook téměř 5,3 milionu lidí, což je téměř polovina republiky. Dle 

interních průzkumů má na sociálních sítích profil až 39 % dotázaných návštěvníků 

čerpacích stanic, z toho přibližně 91 % na Facebooku. V grafu 13 je potom vidět počet 

sledujících jednotlivých provozovatelů čerpacích stanic. Benzinu aktuálně sleduje víc jak 

čtyřnásobek lidí sledujících jejího největšího konkurenta MOL. 

 

Graf 13. Počet sledujících na Facebooku (vlastní zpracování) [35] 
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3.2.3.2 Slabé stránky 

Vysoká cena představuje velký problém, a to obzvláště v České republice, kde 

jsou spotřebitelé na výši ceny velmi citliví. Je obecně známo, že sortiment potravin na 

čerpacích stanicích nepatří k těm nejlevnějším. Pro lidi s nižšími příjmy to často znamená 

problém, který ve výsledku ovlivní jejich nákupní proces. Tento problém se týká také 

nabízených doplňkových služeb, jakou představují kupříkladu mycí linky. Zákazníci, 

kteří vyhodnotí ceny služeb jako vysoké, se zdrží jejich koupě, nebo si vyberou levnější 

ekvivalent služby, jako je ruční mytí. Podobně tomu je i s cenou pohonných hmot, která 

při vyšší hodnotě nepřímo nutí zákazníka vybírat palivo u konkurenční společnosti. Se 

všemi těmito problémy se Benzina potýká, je ale nutné brát ohled na fakt, že za kvalitu 

se platí. 

Jako další slabou stránku jsem vyhodnotil vyšší počet nemoderních stanic. Je to 

jakási nevýhoda plynoucí z velkého počtu čerpacích stanic. Přestože Benzina disponuje 

nejrozsáhlejší sítí v republice, mnoho pump nedisponuje moderním vybavením a jejich 

stav odpovídá modernizaci minulé dekády. Pro hromadné řešení tohoto problému by bylo 

zapotřebí velmi velké investice, jejíž částka by dosahovala astronomické výše, a proto se 

tento problém řeší postupnými investicemi do modernizace nejvytíženějších čerpacích 

stanic. 

Velkým problémem je také nízké povědomí o věrnostním programu a věrnostních 

kartách Benziny. Dle interních statistik má téměř každý třetí řidič věrnostní kartu některé 

ze společností poskytující pohonné hmoty. Benzina se pohybuje, co se ve využívání 

věrnostních karet týče, až na třetím místě, přičemž nejvyužívanější věrností kartou je 

Shell ClubSmart. Nejlepší a nejsnazší způsob, jak zákazníky o programu informovat je 

pomocí obsluhy čerpací stanice. Z pohledu společnosti by tedy bylo dobré, své 

zaměstnance v tomto ohledu proškolit a tím docílit zlepšení této situace. Druhým 

způsobem, jak řidiče informovat o programu, jsou internetové stránky, s čímž souvisí 

další slabá stránka, a sice nepřehlednost webových stránek.  

Přehlednost webových stránek je klíčová i přes to, že je zákazníci nikterak 

nevyužívají k nákupu. Současný stav webových stánek Benziny mi přijde tristní. Na první 

pohled jsou velice nepřehledné a velmi těžko se v nich orientuje. Jako závažný problém 

bych také označil roztříštěnost jejich značek, díky čemuž si je lidé nemusí spojit s 

Benzinou. Všechny jejich značky jak palivové, tak nepalivové mají totiž vedené vlastní 
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stránky, které působí mnohem propracovaněji. V tomto ohledu by bylo dobré zapracovat 

na sjednocení všech těchto značek pod jednu webovou stránku. 

V poslední řadě bych rád zmínil nižší úroveň gastro zařízení v porovnání 

s konkurencí. I přes rostoucí kvalitu a popularitu občerstvení Benziny pokulhává za 

konkurencí. Vzorem může být gastro úsek Fresh Corner společnosti MOL, který rozšířil 

svou působnost i mimo čerpací stanice, konkrétně do obchodního centra Pankrác. [35] 

 

3.2.3.3 Příležitosti 

Jako první příležitost Benziny bych zmínil rozšíření alternativních paliv. Mám tím 

namysli stále více populárnější stlačený zemní plyn CNG, který je považován za 

ekologické palivo. V jedné z předchozích kapitol jsem také zmiňoval podporování těchto 

paliv státem z hlediska daňových výhod. Vlivem nižší ceny a vyšší ekologičnosti má tento 

typ pohonných hmot velký potenciál, a proto by bylo příhodné jej začlenit do nabídky 

více čerpacích stanic. Další typem alternativního paliva, který pro Benzinu představuje 

značnou příležitost, může být vodík. Velkou výhodou je skutečnost, že Unipetrol sám 

vodík vyrábí, načež by jej prodával prostřednictvím svého maloobchodního segmentu. 

Své zákazníky by vodíkové stanice mohly najít například v městské hromadné dopravě 

či spedičních a zásilkových službách. 

S tím lehce souvisí druhá příležitost podniku, kterou je podpora elektromobility. 

Tím mám na mysli rozšiřování čerpacích stanic o dobíjecí jednotky pro elektromobily. 

Trh s auty na elektrický pohon budě ještě nějakou chvíli růst, což jinými slovy znamená, 

že na silnicích vedle sebe budou jezdit jak elektromobily, tak auta na běžná paliva. 

Čerpací stanice v dnešní době zabírají nejlepší lokality pro doplnění pohonných hmot a 

byla by škoda je nevyužít i pro dobíječky elektrické energie. Je třeba do budoucna počítat 

s tím, že s rostoucí popularitou elektromobilů poroste poptávka po dobíjecích stanicích. 

Tímto způsobem lze získat přízeň ekologicky založených zákazníků, kteří by tak dávali 

přednost Benzině před konkurenční společností.  

Další uvedenou příležitostí je inovace čerpacích stanic, čímž se rozumí přenos 

moderních technologií a nových inovačních řešení na čerpací stanice. Mohla by tak 

vzniknou kompletně digitální stanice bez jakéhokoliv zásahu lidského faktoru. 
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Jako dobrou příležitost shledávám získání zákazníků mladších generací. Při 

současné ekonomické situaci v České republice si čím dál tím více lidí může dovolit 

automobil, a to z řad mladé generace. Tato kategorie tvoří podstatnou část trhu a čeká se, 

že se bude nadále zvětšovat. Získání přízně této skupiny by pravděpodobně znamenal pro 

Benzinu další růst tržního podílu. 

Jako poslední příležitost bych uvedl vývoj integrované mobilní aplikace, což bych 

označil jako odpověď na rozvoj segmentu mobilních zařízení. V současnosti existují dvě 

oddělené aplikace Benziny, které jsem již zmiňoval v předchozích kapitolách. Jedna se 

využívá na bezkontaktní platby u stojanu, druhá na mycí digi linku. Tento stav není úplně 

praktický. Cílem integrované mobilní aplikace by bylo poskytnou větší pohodlí a komfort 

zákazníkům Benziny. Aplikace by slučovala funkce platby u stojanu a mycí digi linky, 

pomáhala by vyhledávat zákazníkům čerpací stanice Benzina, dále by poskytovala 

elektronickou podobu věrnostní karty, nabízela by statistiky čerpání pohonných hmot, 

slevové kupóny do občerstvení Stop Cafe a další funkce. [35] 

 

3.2.3.4 Hrozby 

První uvažovanou hrozbou je ekonomická krize, která je důsledkem kolísání 

hospodářského cyklu. Ekonomická krize jako taková, by měla velmi negativní dopad na 

celé české hospodářství. Vlivem toho by docházelo k růstu nezaměstnanosti a snižování 

poptávky v celé řadě odvětví, včetně petrochemického průmyslu. 

Jako další hrozba se může jevit zvyšování cen ropy, a to buď zvyšování ceny ropy 

na světových trzích, nebo vlivem oslabování koruny vůči americkému dolaru, za který se 

ropa nakupuje. V obou případech se tento faktor promítne do cen pohonných hmot, což 

by mohlo vyvolat nižší poptávku obyvatel po pohonných hmotách. 

Třetí hrozbu představuje zvýšení daní pohonných hmot. Týká se to především 

daně z přidané hodnoty a spotřební daně, kterým danění pohonných hmot podléhá. Pokud 

by tato skutečnost nastala, výrazně by to ovlivnilo cenu pohonných hmot, a to i z hlediska 

marže, kterou si poskytovatelé paliv účtují. V případě, že by se sešly dvě výše zmíněné 

hrozby v jeden čas, znamenalo by to pro Benzinu v jistém slova smyslu existenční 

problém. Důvodem by byla nízká poptávka po pohonných hmotách, což by výrazně 

ovlivnilo počet jejích čerpacích stanic, který by byl nadále neudržitelný. 
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Přísnější regulace emisí by představovala rovněž velký problém. Výrazně by se 

omezil prodej běžných paliv, což by znamenalo nucenou změnu nabídky pohonných hmot 

či vyvinutí nových, ekologicky přívětivějších paliv. Jiným řešením tohoto problému by 

byl přechod na alternativní pohony, což by vyžadovalo obrovské náklady na obměnu 

technologického vybavení čerpacích stanic. 

Jako poslední hrozbu zde uvedu příchod nového konkurenta na český trh. Příchod 

malých společností nepředstavuje pro Benzinu nijak zvlášť nebezpečnou hrozbu. 

Vážnější hrozbou by v současnosti byla nová nadnárodní společnost, a to z důvodu 

konkurenceschopnosti na vysoké úrovni. Mohla by navázat partnerství formou licence 

nebo franchisingu s menšími čerpacími stanicemi, kterých je v České republice stále 

velké množství.  
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4 Návrhová část 

V této kapitole se budu věnovat nejpodstatnější části práce, kde použiji výsledky 

z analytické části pro tvorbu návrhu marketingového plánu Benziny. V následujících 

kapitolách budou zpracovány marketingové cíle, marketingová strategie, akční programy, 

rozpočet a kontrola. 

 

4.1 Návrh marketingového plánu společnosti Benzina 

4.1.1 Marketingové cíle 

Stanovení marketingových cílů je podstatná součást procesu plánování. 

Marketingové cíle vycházejí z podnikových cílů, přičemž dochází k jejich vzájemnému 

prolínání. Níže uvedené cíle jsou stanoveny na základě výstupů z analytické části práce. 

Prvním cílem společnosti Benzina je zvýšení prodeje pohonných hmot. U 

motorové nafty je cíl navýšení prodeje o 24 % a u benzinových paliv je cílem navýšení 

prodeje o 27 % oproti minulému období. Časový horizont pro splnění cíle je září 2019 až 

srpen 2020. 

Dalším cílem je navýšení tržeb v segmentu gastronomie, konkrétně tedy o 35 % 

oproti minulému období. Časový horizont je stejný jako u přechozího cíle, tedy jeden rok. 

Třetím cílem je zvýšení podílu mladších zákazníků na celkovém počtu zákazníků, 

a to o 6 % od září 2019 do května 2021, v tomto případě tedy sedm kvartálů. 

Posledním marketingovým cílem je spojení značky Stop Cafe 2.0 se značkou 

Benzina a rozšíření povědomí o této značce o 22 % oproti roku 2018 v časovém horizontu 

říjen 2019 až srpen 2021. 

První cíl se zaměřuje na zvýšení tržního podílu na prodeji pohonných hmot. 

Společně s druhým a třetím cílem pak směřují ke zvýšení celkového tržního podílu 

Benziny. Navyšování tržeb v oblasti gastronomie je součástí dlouhodobého cíle, který 

spočívá v rozšiřování a modernizaci prodejen a gastro zařízení. Obrovský nárust prodejů 

za poslední roky signalizují velký potenciál tohoto segmentu, který je třeba rozvíjet. 
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Třetí cíl lze označit jako klíčový vzhledem k budoucímu vývoji trhu. Získání 

většího podílu mladých zákazníků přinese krom vyšších tržeb také rychlejší rozšíření 

povědomí značky, a to z důvodu vyššího využívání sociálních médií, které fungují mezi 

mladými jako snadný sdělovací kanál.  

Poslední stanovený cíl je důležitý z hlediska povědomí o společnosti. Minulé 

vedení marketingu budovalo jednotlivé značky odděleně, což se ukázalo jako špatná 

cesta. Mnoho lidí tak zná značku Stop Cafe, ale netuší, že tento koncept náleží Benzině. 

Splnění tohoto cíle by mohlo získat klientelu spokojenou se značkou Stop Cafe. 

 

4.1.2 Marketingová strategie 

Marketingová strategie musí představovat základní směr postupu, který vede 

k dosažení výše uvedených cílů Benziny.  

Pro splnění marketingových cílů je tedy nutné vytvořit vhodnou marketingovou 

strategii, pro kterou je nezbytné správně vybrat cílový trh.  

 

4.1.2.1 Segmentace 

Mezi zákazníky společnosti Benzina spadají v podstatě všichni lidé. Kterýkoliv 

člověk s automobilem potřebuje pohonné hmoty a každý z nich si může vybrat právě 

Benzinu. I přes tento fakt se ovšem zákazníci dají rozdělit do určitých skupin, přičemž 

některé z těchto skupin svou návštěvností čerpacích stanic převyšují skupiny zbylé. Již 

v předchozích kapitolách jsem popisoval segmenty řidičů, které představovaly určité typy 

zákazníků.  Těmito segmenty jsou: 

• Zákazník citlivý na cenu 

• Komoditní zákazníci 

• Místní a loajální zákazníci 

• Profesionální řidiči 

• Zákazníci orientovaní na kvalitu paliv 

• Zákazníci orientovaní na služby 
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Zákazníky je v tomto případě možné rozdělit i do věkových kategorií, jelikož se 

podnikatelská činnost Benziny zaměřuje na širokou veřejnost. Strukturu věkových skupin 

jsem již zmiňoval v předchozích kapitolách práce. 

 

4.1.2.2 Targeting 

Mezi těmito šesti segmenty je Benzina nejvíce populární mezi komoditními 

zákazníky a místními a loajálními zákazníky, jež představují ty největší segmenty. 

Současně se v těchto segmentech pohybuje nejvíce mladých zákazníku. Podstatou 

velikosti těchto segmentů je široce rozsáhlá síť čerpacích stanic, kterou Benzina 

disponuje. Z hlediska jejich nízkých požadavků na nabídku produktů a služeb na 

čerpacích stanicích, bude snadné získat jejich přízeň. Tyto segmenty jsou klíčové pro 

první a třetí marketingový cíl. 

Stejně velký podíl patří segmentu zákazníků orientovaných na služby. Ti jsou 

charakterističtí tím, že řídí každý den. Mnohdy využívají doplňkové služby jako jsou 

gastro kouty a prodejny. Velká část z nich se zároveň zajímá o prémiová paliva, což z nich 

dělá atraktivní segment pro splnění prvního a druhého cíle. 

 Pokud bych nahlížel na trh z hlediska věkového rozdělení, pak jsou s ohledem na 

marketingové cíle klíčové segmenty věkové kategorie 35 až 44 let a 45 až 54 let. 

V případě třetího cíle by byly atraktivní segmenty 18 až 24 let a 25 až 34 let.  

 

4.1.2.3 Positioning 

Dalším krokem po bude positioning, který má stanovit vnímání výrobku či služby 

v myslích zákazníků v porovnání s konkurencí. Velkou výhodou Benziny je dlouholetá 

působnost na českém trhu pohonných hmot. Za tu dobu se stihla dostat do povědomí velké 

časti české populace. Co se síly značky týče, patří k jedné z nejsilnějších na českém trhu 

vůbec. 

Odlišit se od konkurence v tomto odvětví je nesmírně složité. Všichni větší hráči 

na trhu nabízejí téměř totožné produkty a služby, přičemž se mnohdy liší jen svými 

vlastnostmi. Benzina se od ostatních poskytovatelů pohonných hmot přesto snaží odlišit, 

a to nejen kvalitou a inovativními technologiemi, ale i moderním zázemím čerpacích 
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stanic. Její zákazníci si tak mohou užít nová technologická řešení, které přinášejí do 

procesu čerpání pohonných hmot vyšší komfort. Rovněž je specifická neustálým 

rozšiřováním doplňkových služeb a výrobků, které na svých čerpacích stanicích nabízejí. 

Benzina se těší velké oblibě u řidičů kamiónů a autobusů, kterým jako jediná na trhu 

nabízí na vybraných stanicích oboustranné plnění palivových nádrží, čímž výrazně 

urychlí proces tankování. 

Důležitý faktor představuje také kontakt se zákazníkem a odezva na jeho podněty, 

v čemž je Benzina výrazně lepší v porovnání se svými konkurenty. Zakládá si na 

osobitém přístupu a interakci se svými zákazníky ať už formou sociálních sítí, nebo 

formou kampaní.  

Všechny tyto odlišnosti od konkurence je třeba zohlednit při výběru strategie, 

kterou je třeba postavit na silných stránkách Benziny. Na ně by se měla zaměřit a vhodně 

je využít pro naskytnuté příležitosti. 

 

4.1.3 Marketingový mix 

4.1.3.1 Produkt 

Pohonné hmoty reprezentují nejdůležitější součást nabízeného sortimentu na 

čerpacích stanicích. Svá paliva Benzina dodává z „vlastních“ rafinérií a na jejich kvalitě 

si zakládá. Aktuálně nabízí klasické pohonné hmoty pod značkou Efecta. Benzín i nafta 

Efecta jsou nový typ moderních paliv s aditivy, které čistí motor a palivovou soustavu 

vozidel. Současně s těmito vlastnostmi minimalizují emise škodlivých látek. Vedle těchto 

běžných, levnějších paliv nabízí Benzina špičková, prémiová paliva pod značkou Verva, 

které patří mezi nejkvalitnější paliva na trhu. Ta jsou určena primárně pro automobily 

vyšší luxusní třídy, vozidla uplatňující sportovní charakter jízdy nebo pro sportovní 

motocykly. Díky přidaným aditivům, obsažených v palivech, dochází ke zvýšení výkonu 

motoru, snížení třecích zrát a ke snížení emisí výfukových plynů.  

Pro segment orientovaný na služby je důležité zmínit sortiment doplňkového 

zboží a služeb nabízených na čerpacích stanicích. Prodejna kromě nápojů, autodoplňků a 

cigaret nabízí velký výběr balených i čerstvých potravin. Součástí prodejny je také 

kávovar, který v současnosti představuje nezbytný prvek čerpací stanice. 
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Součástí čerpacích stanic jsou dále běžné služby typu vysavač nebo kompresor. 

Pro zákazníky jsou na pumpách k dispozici také mycí linky, které nabízejí čtyři typy 

mycích programů, lišících se kvalitou a cenou. Vynikající službu představuje 

bezhotovostní platba přímo u stojanu. Další novinkou nabízenou na vybraných stanicích 

je Drive-Up bankomat, který umožňuje provádět výběry i vklady hotovosti přímo z auta. 

Všechny tyto služby zvyšují atraktivitu čerpacích stanic, což se promítne do jejích tržeb.   

Do budoucna doporučuji pokračovat v inovacích a modernizacích, které bych na 

základě interního průzkumu aplikoval na nejvyužívanější stanice, které dosud 

modernizovány nebyly. Také bych rozšířil nabídku těchto stanic o alternativní paliva, 

pokud tam ještě nejsou nabízená. 

 

4.1.3.2 Cena 

Cenotvorba pohonných hmot je ovlivněna několika faktory. Vliv daňových 

faktorů jsem již zmiňoval v předchozích kapitolách práce, není tedy třeba se o nich dále 

zmiňovat. Stejně tak tomu bylo u ceny ropy, kterou jsou zmiňoval v kapitole „Hrozby“. 

Důležitým faktorem, o kterém bych se zmínil, je cena konkurence. Vlivem silné 

značky a výhodné polohy čerpací stanice jsou prodejní ceny pohonných hmot Benziny 

vyšší, než je tomu u menších konkurentů. Jejich ceny je ovšem třeba patřičně sledovat a 

v případě nutnosti cenu náležitě upravit. Důležitým faktorem je také marže z ceny 

pohonných hmot, tedy rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou jednoho litru paliva.  

V souvislosti s cenou pohonných hmot bych zmínil věrností kartu, kterou Benzina 

nabízí. Na výběr je ze dvou karet, a sice Tank Karta EASY, která je vhodná pro malé 

firmy nebo jednotlivce. Druhá varianta Tank Karta BUSINESS je vhodná spíše pro větší 

společnosti. Obě karty nabízí slevu na pohonné hmoty dle aktuálních ceníků, přičemž 

karta BUSINESS má ceny o něco více zvýhodněné oproti kartě EASY. Tyto karty také 

nabízejí možnost bezhotovostní platby.  

Aktuálně bych doporučil zákazníky o těchto slevách informovat, kupříkladu 

slevou až dvě koruny na litr pohonných hmot na vybraných, frekventovaných čerpacích 

stanicích, a to vhodnou formou marketingové kampaně, třeba prostřednictvím sociálních 

médií. Stejně tak by se slevy mohly týkat i mycích programů, které bych ovšem zavedl 

na jiných čerpacích stanicích, a to z důvodu většího rozšíření věrnostního programu. 
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Co se týká cen zboží v prodejnách, tam se cena stanovuje porovnáním 

s obdobnými produkty u konkurence. Vliv na konečnou cenu pro zákazníka má také cena, 

za kterou dodavatel zboží na stanici dodá. Tady bych doporučil slevové akce na čerstvé 

občerstvení formou kupónů, po vzoru řetězců rychlého občerstvení. Tyto akce bych 

zkusil ve vybrané dny v týdnu. V případě osvědčení bych tuto strategii dále rozvíjel. 

Akční nabídky bych pak uplatnil u zboží na prodejně, kterému končí minimální doba 

trvanlivosti, nebo které je nízkoobrátkové. 

 

4.1.3.3 Distribuce 

V tomto ohledu není moc prostoru pro rozmýšlení. Pohonné hmoty, ani služba 

jako je mytí auta, nelze koupit přes internetové stránky. Produkty a služby Benziny se 

nabízejí výhradně v prostorách k tomu určených, a sice na čerpacích stanicích. Je to mimo 

jiné dané zákonem, který povoluje prodej a výdej pohonných hmot pouze z čerpacích 

stanic splňující patřičné právní předpisy.  

V případě Benziny jde tedy jednoznačně o distribuci přímou cestou. Vzhledem 

k tomu, že společnost vlastní přes 400 stanic, je distribuce vzhledem k zákazníků na 

dostatečně vysoké úrovni.  

 

4.1.3.4 Komunikace 

Benzina pro komunikaci se zákazníky a zvýšení povědomí využívá několik 

různých komunikačních nástrojů. K nejdůležitějším patří dozajista reklama a PR neboli 

public relations.  

Reklama představuje formu placených médií, avšak nespornou výhodou této 

formy propagace je záběr širokého spektra zákazníků. Svou reklamu propaguje pomocí 

hromadných sdělovacích prostředků jako je především televize nebo tisk. Co se týká 

reklamy Benziny na internetu, není příliš výrazná. Tento nedostatek je ale do jisté míry 

nahrazen výraznou aktivitou v sociálních médiích. V této formě propagace má velice 

širokou zákaznickou základnu, která je tvořena převážně mladšími zákazníky. Není to 

tedy reklama vhodná pro každého.  
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PR neboli public relations využívá Benzina pro vytváření vztahů a vzájemného 

porozumění mezi společností a cílovými skupinami. V oblasti PR Benzina využívá 

několik nástrojů, kterými jsou veřejné akce, novinky, podnikové publikace nebo třeba 

sponzorská činnost. 

Podpora prodeje má v případě Benziny podobu věrnostního programu, který jsem 

již zmiňoval v jedné z předchozích kapitol. Během roku vytváří Benzina pro své 

zákazníky taktéž různé soutěže, kde je možné vyhrát věcné ceny při splnění určitých 

podmínek, jako je například natankování určitého objemu pohonných hmot. 

Propagace v samotné prodejně je také velmi důležitá. V tomto ohledu se jedná o 

příjemný vzhled prodejny a širokou nabídku sortimentu. Je třeba brát ohled na skladbu 

umístění produktů tak, aby byla pro zákazníka co nejatraktivnější. V souvislosti s 

prodejnou by se dalo mluvit i o osobním prodeji, kdy zákazník využívá poradenství 

prodavačů. 

Vzhledem k výběru několika segmentů na základě marketingových cílů, 

doporučím primární komunikační mix, který osloví všechny segmenty současně. Dále pro 

vybrané segmenty navrhnu lehce modifikovaný komunikační mix, který doplní mix 

primární. Pro zasažení všech zvolených segmentů bych tedy doporučil reklamu 

odvysílanou v televizi. Dále bych doporučoval vývoj a zavedení mobilního marketingu 

ve formě aplikace integrující funkce platby u stojanu a digitální myčky, která by dále 

zahrnovala mapu čerpacích stanic, věrnostní program a slevové kupony do občerstvení 

Stop Cafe.  

Pro segment místních a loajálních zákazníků bych doporučil reklamu formou 

regionálního rádia a regionálních novin. Ve vybraných krajích by doporučil také 

sponzoring sportovních klubů a akcí. 

Pro segment zákazníků orientovaných na služby bych doporučil seznámení 

s věrnostním programem ze strany prodavače na prodejně. Dále navrhuji zavedení 

slevových kupónů na vybraný sortiment občerstvení, a to za účelem zvýšení povědomí o 

značce Stop Cafe. 

Segment mladých zákazníku bych oslovil pomocí sociálních sítí, kde bych 

doporučil zejména soutěž na Facebooku, ve formě kvízových otázek v chatu s uživateli.  
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4.1.4 Akční plán 

V této kapitole je zpracován akční plán, který vychází z výše zpracovaných 

marketingových strategií. Představuje konkrétní úkoly, odpovědnosti a časové horizonty 

pro splnění těchto úkolů.  

 

Tabulka 10. Akční plán (vlastní zpracování) 

 

 

4.1.4.1 Popis činností 

 

Televizní reklama se bude vysílat ve třech obdobích. Všechny tři termíny se 

vysílaná reklama bude týkat paliv a občerstvení Stop Cafe. Tato období jsou vybrána 

strategicky podle událostí v témže čase. V případě listopadu jde o reklamu v období před 

Vánocemi, v únoru zase o období jarních prázdnin. Obě tyto reklamy poběží v televizi 

Prima po dobu tří týdnů, přičemž se objeví na obrazovkách 3x za den. Reklama vysílaná 

v období května je vybrána z důvodu konání hokejového mistrovství 2020, přičemž 

Činnosti Cíl činnosti Odpovědná osoba Datum začátku Datum konce Očekávané náklady

TV reklama
Zvýšení prodeje paliv 

a gastro úseku

Vedoucí odboru 

marketingu pro 

maloobchod

2.11.2019                       

5.2.2020                  

8.5.2020

23.11.2019                   

26.2.2020                 

22.5.2020

2 721 000 ,-                  

1 612 500,-                  

2 619 540,-

Reklama v tisku Zvýšení prodeje paliv

Specialista v oblasti 

marketingové 

komunikace

3.3.2020 14.4.2020 940 000,-

Reklama v rádiu Zvýšení prodeje paliv

Specialista v oblasti 

marketingové 

komunikace

1.10.2019 11.10.2019 139 720,-

Digitální marketing

Získání nových 

zákazníků; zvýšení 

prodeje

Vedoucí odboru 

marketingu pro 

maloobchod

15.1.2020 x 450 000,-

Sponzoring

Propagace 

společnosti - zvýšení 

prodeje paliv

Vedoucí odboru 

marketingu pro 

maloobchod

1.3.2020 1.6.2020
50 000 ,-                          

100 000,-

Soutěž na 

Facebooku

Získání mladých 

zákazníků

Specialista v oblasti 

digitálního 

marketingu

1.12.2019 1.2.2020 15000 ,-

Kampaň pro spojení 

značek

Zvýšení prodeje 

gastro úseku a 

povědomí o značce

Marketingový 

specialista v oblasti 

značky a produktu

1.10.2019 1.9.2020 1 050 000,-

Akční plán
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poběží na sportovním kanálu ČT Sport po dobu dvou týdnů. Na obrazovkách se objeví 

taktéž 3x denně.  

• Cena reklamy Prima – období listopadu 2 721 000,-  

• Cena reklamy Prima – období února 1 612 500,- 

• Cena reklamy ČT Sport – období května 2 619 540,- 

 

Reklama v tisku se bude týkat přílohového časopisu Auto DNES, který vychází 

společně s MF DNES každé úterý. Jde o celostátní vydání, které čte přibližně 195 000 

lidí. Reklama se v týdeníku objeví celkem 4x, a to pokaždé jednou za 14 dní. Benzině 

bude patřit celá jedna strana, kde postupně představí svá paliva, koncept Stop Cafe 2.0 a 

své inovace týkající se čerpacích stanic.  

• Cena reklamy Auto DNES – za celou stránku vychází cena na 236 000,- 

 

Reklama v rádiu bude směrovaná na obyvatelé Plzeňského, Jihočeského, 

Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Tyto kraje byly vybrány pro vysoký počet 

čerpacích stanic značky Benzina. Reklamní spot v rádiu má podporovat kampaň, která se 

bude týkat spojení značek Benzina a Stop Cafe 2.0. Reklamy se budou vysílat v období 

10 dnů, a to v čase mezi 6 a 9 hodinou ranní a mezi 15 a 18 hodinou večerní.  

• Cena reklamy Plzeň – Hitrádio FM – 43 720,- 

• Cena reklamy České Budějovice – Radio Kiss – 29 500,- 

• Cena reklamy Brno – Hitrádio City – 35 300,-  

• Cena reklamy Ostava – Hitrádio Orion – 31 200,- 

 

Digitální marketing je zaměřen na vývoj mobilní aplikace, kterou chce Benzina 

v budoucnu využívat v rámci svých služeb a produktů. Současně má pomoci přitáhnout 

mladé lidi ke společnosti. Benzina by v rámci tendru vybrala vývojáře pro svou aplikaci, 

přičemž předpokládané náklady na vývoj aplikace se pohybují okolo 450 000,-. Počítá se 

s tříměsíčním vývojem aplikace a k jejímu nasazení by mělo dojít začátkem roku 2020. 
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 Sponzoring se zaměří na sponzorování týmů a akcí. Je to vhodný způsob, jak 

rozšířit povědomí o značce. V rámci týmového sponzoringu jsem vybral florbalový klub 

Kralupy nad Vltavou, kde se nachází jedna z rafinérií Unipetrolu. Ze sponzorování akcí 

jsem vybral akci Spartan Race, která se stala za poslední dva roky velmi populární napříč 

celou republikou a všemi věkovými kategoriemi.  

• Sponzoring FCB Kralupy – 50 000,- 

• Sponzoring Spartan Race – 200 000,- 

 

Soutěž na Facebooku by měla podobu chatového kvízu, kdy by se za správné 

odpovědi daly vyhrát slevové kupony na produkty z občerstvení Stop Cafe. Cílem by bylo 

rozšíření povědomí o značce a tím i získání nových, mladých zákazníků. Šlo by o 

nízkonákladovou soutěž, která je realizována přes sociální síť, kde má Benzina velkou 

zákaznickou základnu. Tato soutěž by probíhala přes Vánoční svátky po dobu dvou 

měsíců 

• Cena pro realizaci soutěže – 15 000,- 

 

Cílem kampaně pro spojení značek by bylo sjednocení konceptu Stop Cafe 2.0 

a značky Benzina. V rámci rebrandingu by došlo ke spojení loga Benziny – mořského 

koníka s logem občerstvení Stop Cafe 2.0. Současně by se připravily marketingové akce 

na vybraných městských čerpacích stanicích, které by přilákaly zákazníky, a tím rozšířily 

povědomí o značce. Hrubý odhad celkové ceny této kampaně je 1 050 000,-. 

 

4.1.5  Rozpočet 

V rámci marketingového plánu je nutné sestavit rozpočet pro jednotlivé dílčí 

činnosti. Je nezbytně nutné do rozpočtu zahrnout veškeré náklady spojené s realizací 

marketingových činností. Pro vyhovující podobu rozpočtu je nutný optimální odhad výše 

nákladů, které se nesmí podhodnotit ani přehodnotit.  
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Jelikož se ve společnosti stanovuje rozpočet na kalendářní rok, bylo by dobré tak 

učinit i v tomto marketingovém plánu. Rozdělím tedy náklady podle jednotlivých roků a 

zpracuji do tabulky 11. 

Tabulka 11. Rozpočet pro realizaci marketingových aktivit 

 

 

Ačkoliv soutěž na Facebooku zasahuje do roku 2020, vstupní investice pro soutěž 

bude hrazena ještě v roce 2019. Náklady za rok 2019 pro kampaň spojení značek jsou 

vyčleněné na prvotní investici na rebranding a první marketingovou akci. 

 

4.1.6 Kontrola 

Proces kontroly je velice důležitý z hlediska vyhodnocování stanovených cílů při 

realizaci plánu. Nespornou výhodou v procesu kontroly představují data z minulých let. 

Díky tomu je možná měsíční kontrola výsledků, které lze současně porovnávat 

s předchozím obdobím a vyhodnocovat jejich růst či pokles. Tento stav se týká prvního i 

druhého marketingového cíle, které spočívají v navýšení prodeje ve svém segmentu. 

Pokud by měsíční kontrola odhalila nepříznivé výsledky, byla by nutná analýza příčiny 

problému a následná korekce. 

Kontrola třetího cíle bude spíše dlouhodobějšího charakteru. Je to dáno tím, že si 

Benzina není schopna sama zajistit sledování tohoto ukazatele. Pro jeho kontrolu bude 

třeba využít služeb agentury, která se zabývá výzkumem trhu. Stejně tak tomu bude u 

čtvrtého cíle, který ale může Benzina částečně vyhodnocovat pomocí změny tržeb 

v segmentu gastronomie.  

Rok 2019 Rok 2020

TV reklama 2 721 000 4 232 040

Reklama v tisku 940 000

Reklama v rádiu 139 720

Digitální marketing 450 000

Sponzoring 150 000

Soutěž na Facebooku 15 000

Kampaň pro spojení značek 225 000 825 000

Suma 3 100 720 6 597 040

Očekávané náklady (v Kč.)
Činnosti
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5 Závěr 

V úvodní kapitole této práce, kde byl vymezen teoretický základ, jsem se seznámil 

s problematikou marketingového plánu. Uvědomil jsem si jeho podstatu a důležitost pro 

podnikový marketing.  

V praktické části jsem využil teoretický poznatků a provedl jsem důkladnou 

analýzu výchozího stavu společnosti, abych zjistil aktuální situaci, v jaké se podnik 

nachází. Pomocí PESTLE analýzy a Porterovi analýzy jsem zkoumal faktory, které na 

společnost působí. Tyto analýzy jsem použil pro zpracování analýzy SWOT, která 

sloužila jako základ pro tvorbu marketingových cílů Benziny.  

První cíl společnosti byl zaměřen na zvýšení prodeje pohonných hmot oproti 

minulému roku, a to o 24 % u motorové nafty a o 27 % u benzinových paliv. Časový 

horizont pro splnění cílů se stanovil jeden rok. 

Druhý cíl společnosti byl zaměřen na zvýšení prodeje v segmentu gastronomie, a 

to o 35 % oproti minulému roku. Časový horizont je totožný s prvním cílem. 

Další cíle byli založeny na získání vyššího podílu zákazníků. 

Pro splnění těchto cílů jsem navrhnul marketingový plán, jehož výstupem jsou 

konkrétní marketingové činnosti. Pro zvýšení prodeje paliv a gastro výrobků jsem 

navrhnul využití těchto marketingových činností: 

• TV reklama 

• Reklama v tisku 

• Reklama v rádiu 

• Kampaň pro spojení značek 

Pro získání nových zákazníků jsem navrhnul tyto marketingové činnosti: 

• Digitální marketing 

• Sponzoring 

• Soutěž na Facebooku 

Závěr mé diplomové práce tvoří návrh podnikového rozpočtu jednotlivých 

marketingových činností. 
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