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ABSTRACT:
The research study deals with the optimization of marketing mix on the Kotler model and the application of this 
model on a selected product of wood company.
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1 Úvod
 Podniky, ktoré chcú pre!i" v sú#asnej tvrdej konkurencii doma a v zahrani#í, musia by" konkurencieschop-
n$mi a prosperujúcimi. Musia poznáva" a uspokojova" potreby svojich cie%ov$ch zákazníkov dokonalej&ími v$rob-
kami a slu!bami, v #om nezastupite%nú úlohu zohráva práve marketing.
 Marketing je sú#as"ou podnikate%skej #innosti podniku. Vznik marketingu podnietilo úsilie minimalizova" 
riziko, ktoré vzniká pri vstupe na trh a maximalizova" zisk. Ú#elom marketingu je vytvára" a udr!iava" rovnováhu 
medzi cie%mi a mo!nos"ami podniku, ale aj medzi ponukou a dopytom.
 Klasick$ marketing sa pri realizácii strategick$ch cie%ov opiera o model marketingového mixu, ktor$ pred-
stavuje súbor aktivít zameran$ch na tvorbu, ocenenie, distribúciu a propagáciu my&lienok, v$robkov a slu!ieb za 
ú#elom uskuto#nenia ich v$meny na trhu tak, aby boli dosiahnuté stanovené individuálne a podnikové ciele.1

 Formulácia klasického marketingového mixu identifikuje v prvom rade tie nástroje, ktoré sú operatívne 
najdôle!itej&ie pri realizácií vyt$#enej marketingovej stratégie podniku t.j. vychádzajúc zo základného Kot-
lerovho modelu marketingového mixu, tzv. 4P: product (produkt), place (distribúcia), price (cena), promotion 
(marketingová komunikácia). V konkrétnej marketingovej situácií majú tieto nástroje mixu rozdielny relatívny 
v$znam, prípadne sa mô!u do#asne sta" z takticko-operatívneho h%adiska druhorad$mi v porovnaní s in$mi 
vplyvmi. Rozhodnutia o v$bere marketingového mixu smerujú k vytvoreniu uceleného systému metód, nástro-
jov a relatívnych preferencií tak$m spôsobom, aby sa ich paraleln$m vyu!itím na trhu dosiahli #o najú#innej&ie 
v$sledky v po!adovanom #ase. Efektívny marketingov$ program kombinuje v&etky nástroje marketingového mixu 
do podoby koordinovaného programu tak, aby harmonizoval s marketingov$mi cie%mi firmy.

1 Kotler, Ph.: Marketing managment – Analysis, Planning and Control. Prentice Hall. New York. 1992, s. 385
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2 Cie% &túdie
 Cie%om v$skumnej &túdie je aplikácia metodiky optimálnej skladby marketingového mixu pre vybran$ 
produkt firmy z oblasti drevospracujúceho priemyslu, stanovenie v$davkov na marketingov$ mix a rozpo#tu na 
marketingové nástroje za ú#elom optimálneho predaja a maximalizácie zisku.2

 V$skumná &túdia bola spracovaná pre konkrétne potreby podniku v roku 2008. Z obsiahleho rozsahu 
&túdie budú vybrané pre tieto ú#ely len vybrané #asti – metodológia rie&enia (vrátane metód) a #iastkové v$sledky. 
Taktie! nebude konkrétne uvádzan$ názov podniku a produkt z dôvodu ochrany informácií, ktorú si podnik !elal. 

2.1 V&eobecná premisa k dosiahnutiu cie%a
 Dopyt po produkte „PS“ firmy „ST“ mô!e by" ovplyv(ovan$ prostredníctvom ceny, distribúcie, nástrojov 
marketingovej komunikácie a podporn$ch slu!ieb. Tieto nástroje mô!u zmeni" preferencie zákazníkov ku kúpe. 
Ak sa zvolí optimálny variant pôsobenia t$chto nástrojov a rozdelí sa rozpo#et na marketing, firma „ST“ doká!e 
regulova" dopyt po produkte „PS“.

3 Teoretické v$chodiská a metodológia
 V teórií efektívneho rozde%ovania marketingov$ch zdrojov pod%a Kotlera3 sa pre vysvetlenie tohto problému 
uvádzajú rovnice zisku a rovnice predaja, prostredníctvom ktor$ch je mo!né po ich konkretizácií dosiahnu" maxi-
málny zisk pri optimálnom predaji a zisti" v$davky na jednotlivé nástroje marketingového mixu. 
 Zárove( je mo!né stanovi" aj disponibiln$ rozpo#et firmy na vybrané nástroje marketingového mixu.
 Pri realizácií tohto zámeru bola pou!itá regresná anal$za - pre vplyv nástrojov marketingového mixu na 
dopyt, ekonomické metódy pre vyjadrenie zisku a funkcie odozvy predaja, matematicko-&tatistické metódy pre 
v$po#et t$chto ukazovate%ov a ich overenie &tatistick$mi testami – F-&tatistika.4

3.1 Rovnica zisku
 Ka!dá marketingová stratégia by mala vies" k dosiahnutiu ur#itej úrovne zisku. Zisk mô!eme vypo#íta" 
z rovnice zisku. Zisk z predaja produktu Z je pod%a definície rovn$ v$nosu V mínus náklady N na jeho dosiahnutie:

Z = V - N

V$nos je rovn$ #istej cene produktu C násobené po#tom predan$ch kusov alebo jednotiek Q:

 a) V = C * Q

Celkové náklady na produkt CN sa v&eobecne #lenia na premenné nemarketingové náklady na jednotku produktu 
VN, fixné náklady FN a marketingového náklady M:

 b) CN = VN * Q + FN + M

2 poznámka autorky
Podstatná #as" aplikovanej metodiky v$skumnej &túdie vychádza z Kotlerovho modelu (1992,1998) a vlastného spracovania v dizerta#nej práci 
môjho doktoranda Ing. Mariana Vollmanna, PhD. – obhájenej na DF TU vo Zvolene v roku 2006.
3 Kotler, Ph.: Marketing managment – Analysis, Planning and Control. Prentice Hall. New York. 1992, s. 390
4 Vollmann, M.: Optimalizácia nástrojov marketingového mixu a ekonomické zhodnotenie zo strany drevospracujúcej firmy. In: 
DzP, s. 75

Po dosadení rovníc a) a b) do rovnice zisku Z = V – N dostávame upraven$ vz"ah rovnice zisku:

Z = [ (Q *C) - VN] – FN – M
 kde:
 Z =  celkov$ zisk,
 C = cenníková cena,
 VN = premenné nemarketingové náklady na jednotku produktu (variabilné náklady),
 Q = po#et predan$ch jednotiek produktu,
 FN = fixné náklady,
 M = marketingové náklady (reklama a inzercia, podpora predaja,...).

3.2 Rovnica predaja
 Pokia% bude pou!itá rovnica zisku pre plánovanie, treba vytvori" modelov$ vz"ah faktorov, ktoré ovplyv(ujú 
objem predaja Q. Závislos" objemu predaja od t$chto faktorov je daná funkciou predaja: 

Q = f(X1,X2,...,Xn,Y1,Y2,...,Ym)
 kde:
 (X1,X2,...,Xn) = faktory, ktoré mô!e firma ovplyvni" (napr. cena, náklady)
 (Y1,Y2,...,Ym) = faktory, ktoré firma nemô!e ovplyvni" (napr. ve%kos" trhu, ceny konkurentov, nákupné 
   správanie).

 Pokia% sa tieto faktory zmenia, zmení sa aj ve%kos" nákupov. Firma nemô!e ovplyvni" faktory Y, ale musí ich 
ve%kos" odhadnú", aby mohla zostavova" predpovede o budúcom v$voji trhu. 

 Ke)!e marketingové náklady vychádzajú z predpokladaného rozpo#tu firmy a mô!u by" vynakladané na 
rôzne aktivity, vstupujú do faktorov X ako:  A - náklady na reklamu, S - náklady na podporu predaja, D – náklady 
na distribúciu, R – náklady na v$skum, #o predstavuje v konkrétnom vyjadrení konkrétnu rovnicu predaja:

Q = f (C, VN, A, S, D, R)

 Jednotlivé prvky dosadené do tejto rovnice predstavujú marketingov$ mix – cena produktu, náklady na v$ro-
bu, marketingové náklady na jeho podporu. 

3.3 Funkcia odozvy predaja
 Sledovanie priebehu funkcie odozvy predaja znamená predpokladanie pravdepodobného objemu predaja za 
ur#ité obdobie v závislosti  od meniacich sa hodnôt jedného prvku marketingového mixu pri zachovaní kon&tantnej 
úrovne ostatn$ch prvkov marketingového mixu.5

 Firma chce nájs" tak$ marketingov$ mix, ktor$ by maximalizoval zisk v nasledujúcom období. V tom prípade 
musí ma" predstavu o tom, ako ka!d$ prvok marketingového mixu bude ovplyv(ova" predaj. Termín priebeh funk-
cie odozvy predaja (sales-response function) sa pou!íva na popísanie závislosti objemu predaja od jednotliv$ch 
prvkov marketingového mixu.

5 Kotler, Ph.: Marketing management. Praha. Grada Publishing. 1998, s. 416
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Existujú dva mo!né priebehy odozvy funkcie predaja: 

Graf 1 Závislos! odozvy predaja od ceny6

Graf 1 znázor(uje závislos" zmeny ceny od zmeny mno!stva (zákon dopytu).

Graf 2 Závislos! odozvy predaja od marketingov"ch v"davkov7

 Graf 2 znázor(uje &tyri mo!né priebehy závislosti objemu predaja od marketingov$ch v$davkov. Krivka 
A znázor(uje, !e objem predaja nie je ovplyv(ovan$ úrov(ou v$davkov na marketingov$ mix. Funkcia mar-
ketingov$ch v$davkov B znázor(uje, !e objem predaja rastie lineárne v závislosti od marketingov$ch v$davkov. 
Funkcia marketingov$ch v$davkov predstavovaná konkávnou krivkou C znázor(uje, !e objem predaja rastie 
pomal$m tempom. Funkcia D má tvar krivky podobn$ písmenu S. Znamená to, !e objem predaja bude najskôr 
narasta" zvy&ujúcim sa tempom, ale neskôr sa tempo jeho rastu bude zni!ova". Krivka D má objektívny charakter, 
nako%ko dokazuje do akej miery a #asu je potrebné vynaklada" v$davky na marketingov$ mix. 

 V súvislosti s t$mto skúmaním je potrebné poznamena", !e existuje horná hranica zvy&ovania dopytu, ktorú 
je potrebné udr!a" (priebeh krivky D), nako%ko )al&ích zákazníkov na trhu získava konkurencia, ktorá sa prispô-
sobuje marketingov$mi aktivitami ostatn$m konkurentom. 

 Funkciu predajnej odozvy je potrebné stanovi" bu):
• na základe predaja z minulého obdobia (&tatistická metóda),
• expertnou metódou (tzv. Delfskou metódou),
• realizáciou prieskumu dopytu.

6 Kotler, Ph.: Marketing management. Praha. Grada Publishing. 1998, s. 417
7 Kotler, Ph.: Marketing management. Praha. Grada Publishing. 1998, s. 417

Pri odhadovaní priebehu funkcie odozvy predaja platí, !e: 
 - ostatné premenné (ceny produktov a cena konkurentov) ostanú kon&tantné a nezávislé od vynakladania 

v$davkov na marketingov$ mix,
 - firma dosiahne ur#itú rentabilitu pri vynakladaní finan#n$ch prostriedkov na marketingov$ mix, aj pri jej 

modifikácií.

3.4 Maximalizácia zisku
 V tabu%ke 1 je navrhnut$ch 8 kombinácií marketingového mixu pre 2 rôzne ceny, 2 rôzne v$davky na rek-
lamu a 2 rôzne v$davky na podporu predaja, t.j. 23 = 8. Táto tabu%ka je metodick$m postupom uvedená pre ilus-
tráciu rie&enia problematiky maximalizácie zisku. 

 Pre ka!d$ marketingov$ mix je potrebné odhadnú" objem predaja Q. Pre v$po#et maximálneho zisku sa 
pou!ije rovnica predaja, do ktorej sa dosadia údaje jednotliv$ch marketingov$ch mixov a zistí sa, ktorá kombinácia 
maximalizuje zisk.

MARKETINGOV* 
MIX

CENA
(C)

REKLAMA
(A)

PODPORA 
PREDAJA

(S)

PREDANÉ 
JEDNOTKY

(Q)

ZISK
(Z)

1. C1 A1 S1

ODHAD

?

2. C1 A1 S2 ?

3. C1 A2 S1 ?

4. C1 A2 S2 ?

5. C2 A1 S1 ?

6. C2 A1 S2 ?

7. C2 A2 S1 ?

8. C2 A2 S2 ?

Tabu#ka 1 Marketingové mixy pre maximalizáciu zisku

Zdroj: Kotler, Ph.: Marketing management. 1992, s. 430

 kde: 
 C1,C2 = dve rôzne ceny,
 A1, A2 = rôzne v$davky na reklamu,
 S1,S2 = rôzne v$davky na podporu predaja.

 Vychádzajúc z rovnice zisku a úprave faktora M (marketingové náklady), dostávame vz"ah:

Z = [(Q * C) - VN] – FN – A – S

 Z tejto rovnice vypl$va, !e zisk Z je funkciou po#tu predan$ch jednotiek Q, zvolenej ceny C, nákladov na 
reklamu a inzerciu A a nákladov na podporu predaja S.

 Medzi uveden$mi marketingov$mi mixami sa nachádza e&te mnoho in$ch variantov, ktoré mô!u na základe 
optimalizácie marketingového rozpo#tu prinies" e&te vy&&í zisk. 
 +al&ím krokom je, !e rovnicu predaja Q = f(C,VN,A,S) musíme vyjadri" matematickou formou do exponen-
ciálnej podoby nako%ko faktory - cena, v$davky na reklamu, podporu predaja sa mô!u pre jednotlivé marketingové 
mixy meni", #o sa vyjadruje elasticitou (pru!nos"ou).

Q = b * CC * AA * SS

y

x

Cena (C) za obdobie

Predaj (Q) 
za obdobie

y

0

D

C
B

A

xV$davky na marketing (M)

Predaj (Q) 
za obdobie
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kde:
b = koeficient rozsahu (matematicky: priese#ník priamky s osou y je hodnota Q v bode, kde priamka pretína os y),
c = cenová pru!nos",
a = pru!nos" reklamy,
s = pru!nos" podpory predaja.

 Táto rovnica vyhovuje odhadom z tabu%ky 1 ve%mi presne, preto!e udáva, !e ak je cenová pru!nos" (c) x, 
znamená to, !e zní!enie ceny o 1% povedie za inak nezmenen$ch podmienok k zv$&eniu predaja o x%. Tak isto to 
je aj s pru!nos"ou reklamy a pru!nos"ou podpory predaja. 
 S vyu!itím odhadu metódou regresnej anal$zy (&tatistická metóda) upravíme rovnicu predaja do lineárneho 
tvaru:

lnQ = lnb + c * lnC + a * lnA + s * lnS

 a potom dostávame novú rovnicu zisku, ktorá berie oh%ad aj na pru!nos" jednotliv$ch prvkov marketingového 
mixu, a to:

Z = b * CC * AA * SS * [(C * Q) - VN] – FN – A – S

 Po dosadení konkrétnych #ísel do danej rovnice dostaneme marketingov$ mix, ktor$ nám najviac maximali-
zuje zisk. Stanovuje sa preto, !e zisky sú prísne závislé od zvoleného marketingového mixu. Do tohto vz"ahu sa 
mô!u dosadi" rôzne marketingové mixy, ale aj ke) dosahujú vy&&í predaj, !iadny z nich nepriná&a vy&&í zisk ako 
optimálny variant, aj ke) s ni!&ím predajom.8

 Pomocou tejto rovnice sa optimalizuje nielen marketingov$ mix, ale tie! marketingov$ rozpo#et (A+S). 
Teória optimalizácie zisku vedie k nájdeniu optimálnej úrovne marketingov$ch v$davkov. Nástroje mixu sú 
#iasto#ne vzájomne zamenite%né. Úlohou je nájs" optimálnu kombináciu marketingového mixu.
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Graf 3 Funkcia predaja v závislosti od dvoch prvkov marketingového mixu.9

 Od marketingového mixu A1S2 sa vy!aduje nízky rozpo#et, rovnomerné rozdelenie rozpo#tu medzi A a S, od 
ktorého sa o#akáva produkcia Q1. Marketingov$ mix A2S1 zahr(uje rovnak$ rozpo#et, ale vä#&ie v$davky na rek-
lamu ne! na podporu predaja a o#akáva sa mierne vy&&í predaj Q2. Marketingov$ mix A3S3 vy!aduje vy&&í rozpo#et 
rovnomerne rozdelen$ medzi A a S, o#akáva sa od neho produkcia Q3. Z t$chto mixov (kombinácií) je potrebné 
nájs" rovnicu predaja, ktorá vynesie Qn. 

8 Vollmann, M.: Optimalizácia nástrojov marketingového mixu a ekonomické zhodnotenie zo strany drevospracujúcej firmy. In: 
DzP, s. 75
9 Kotler, Ph.: Marketing management. Praha. Grada Publishing. 1998, s. 442
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Graf 4 Nájdenie optimálneho marketingového mixu pre dan" rozpo$et marketingu.10

 Izokrivky (izokvanty) predaja ukazujú rozdielne kombinácie reklamy a podpory predaja, ktoré by prinies-
li ur#itú úrove( predaja. V na&om prípade ide o úrove( predaja Q2. Optimálny marketingov$ mix sa nachádza 
v bode tangenty medzi #iarou rozpo#tu a poslednou dot$kajúcou sa izokrivkou predaja nad (ou.11

 Pri úprave cenovej úrovne existujú dve mo!nosti – pasívny a aktívny prístup. Postupy firiem sú rôzne. Niek-
toré pokladajú za v$hodné pru!ne permanentne vykona" zmeny cenovej úrovne, k$m druhé #akajú, a! sa zmeny 
cien prejavia. Postoj „rad&ej po#káme“ plynie z presved#enia, !e zmeny cenovej úrovne by mali ma" iba prechodnú 
povahu. Ak daná firma bude ma" v prvom rade na zreteli dosiahnutie dlhodobého zisku, potom cenová úrove( 
nezaznamená za celé obdobie podstatnej&ie cenové odch$lky. 

 Správnej&í prístup je tak$, ak podnik v prvom rade zv$&i svoje úsilie na podporu predaja, ako by menil 
ceny. Vychádza sa z presved#enia, !e niektoré cenové úrovne sú typické a pre v$robok ve%mi dôle!ité. Firma sa 
mô!e opiera" aj o domnienku, !e ani zní!enie ceny v$robku nemusí v!dy nie#o znamena", najmä ak je situácia na 
príslu&nom trhu nepru!ná. Tak$to postoj je odrazom toho, !e konkurenti mô!u zmeni" cenu, ale nemô!u rovnako 
uskuto#ni" úpravu v$robku alebo napodobni" osobitnú predajnú kampa(. Rovnako postupom #asu bude cenové 
prispôsobovanie odrá!a" i konkuren#n$ tlak. V&ade tam, kde existuje silná konkurencia alebo „skákajúca“ ten-
dencia cien surovín, sa nedá uhnú" pred pomerne #ast$mi zmenami cenovej úrovne.12

4 Aplikácia metodiky pre podnik „ST“
 Kotlerov model teórie efektívneho rozde%ovania marketingov$ch zdrojov sme pre potreby drevospracujúce-
ho priemyslu SR prispôsobili podmienkam konkrétnej drevospracujúcej firmy „ST“. Ide o zaradenie faktorov, 
ktoré sa v odvetví skuto#ne pou!ívajú a ktoré pou!íva na&a firma. Museli sme preto znova namodelova" rovnicu 
zisku i rovnicu predaja a následne stanovi" model pre marketingové mixy, z ktorého sme vychádzali pri vstupn$ch 
údajoch do regresnej anal$zy. Následne z regresnej anal$zy sme interpretovali jednotlivé premenné na konkrétne 
prostredie podnikania firmy.
 Implementáciu modelu efektívneho rozde%ovania marketingov$ch zdrojov sme vykonali na vybranom 
produkte „VS“, ktor$ je jedn$m z hlavn$ch produktov firmy a je neoddelite%ne spájan$ s menom firmy.

4.1 Rovnica zisku a rovnica predaja pre podnik „ST“
 Rovnica zisku bola prispôsobená podniku „ST“, kde sa uva!ovalo s cenníkovou cenou a fixné náklady boli 
rozvrhnuté na v$robkovú radu, do ktorej spadal v$robok „VS“.

10 Kotler, Ph.: Marketing management. Praha. Grada Publishing. 1998, s. 442
11 Kotler, Ph.: Marketing management. Praha. Grada Publishing. 1998, s. 442
12 Kupkovi#, M.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava. EU. 1995, s. 216
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Rovnica zisku pre podnik „ST“ má tvar:

Z = Q * (C – VN) – FN – M
 kde:
 Z = zisk z produktu „VS“,
 Q = po#et predan$ch jednotiek produktu,
 C = cenníková cena,
 VN = variabilné náklady,
 FN = fixné náklady v$robkovej rady,
 M = marketingové náklady.

 Faktory, ktoré ovplyv(ujú objem predaja Q je dan$ rovnicou predaja. Premenné, ktoré mô!e v na&om prí-
pade firma ovplyvni" a mô!e prostredníctvom nich pôsobi" na ve%kos" predaja sú: cenníková cena C, variabilné 
náklady VN a marketingové náklady M.
 Rovnica predaja pre podnik „ST“ má tvar:

Q = f(C, VN, M)

 Pre spresnenie rozdelíme marketingov$ rozpo#et M na jeho jednotlivé prvky, ktor$ je vo firme rozde%ovan$ 
medzi marketingovú komunikáciu, distribúciu D a servis P spojen$ s produktom. Marketingová komunikácia 
zahr(uje v$davky na reklamu A, v$davky na podporu predaja S a v$davky na prácu s verejnos"ou PR. 
 Rovnica predaja má potom nasledovn$ upraven$ tvar:

Q = f(C, VN, A, S, PR, D, P)

 Tieto jednotlivé prvky obsiahnuté v rovnici predaja predstavujú marketingov$ mix, ktor$ je aplikovan$ vo 
firme „ST“.

4.2 Maximalizácia zisku pre podnik „ST“
 K maximalizácií zisku potrebujeme navrhnú" tabu%ku, ktorá bude kombinova" jednotlivé kombinácie 
mo!n$ch marketingov$ch mixov na zabezpe#enie maximálneho zisku. Oproti Kotlerovmu modelu sme roz&írili 
tabu%ku 2 Marketingové mixy pre maximalizáciu zisku o premenné, ktoré skuto#ne podnik „ST“ pou!íva. Oproti 
pôvodnému modelu sme zahrnuli 3 úrovne ceny, ktoré vychádzajú zo strednej (cenníkovej ceny), minimálnej 
mo!nej ceny, z ktorej by podnik kryl aspo( náklady, ostal likvidn$ a do malej miery aj rentabiln$ a maximálnej 
mo!nej ceny, ktorá by bola na trhu akceptovaná pri zv$&enom marketingovom pôsobení.
 Oproti pôvodnému modelu sme navrhli tie! roz&írenie jednotliv$ch prvkov o prvky, ktoré reálne v podniku 
pôsobia na predaj ako nezávislú premennú. Ide o v$davky na reklamu, podporu predaja, prácu s verejnos"ou, 
v$davky na distribúciu a servis. Do tabu%ky 2 sme namiesto pôvodn$ch 8 kombinácií z tabu%ky 1 navrhli a! 729 
kombinácií, #o zodpovedá kombinácií - 6 marketingov$ch premenn$ch a 3 rôznych cien a v$davkov na jednotlivé 
aktivity – ich vysokú, strednú a nízku úrove(. Matematicky je to mo!né zapísa" 36 = 729. Tento spôsob sme 
zvolili z dôvodu #o najpresnej&ieho priblí!enia sa vstupn$ch údajov do regresnej anal$zy, #ím bude dosiahnuté 
podrobnej&ie sledovanie odozvy jednotliv$ch marketingov$ch mixov.
 +al&ím krokom je odhad pravdepodobného predaja, ktor$ zodpovedá jednotliv$m marketingov$m mixom. 
Odhad predpokladaného predaja sme stanovili na základe expertného odhadu firmy „ST“, ktorej zamestnanci 
vedia posúdi", ako sa bude situácia vyvíja" na základe stanoven$ch prvkov kombina#ného mixu a ich jednotliv$ch 
v$davkov. Odhad je zalo!en$ na dlhoro#nom pôsobení v odvetví a znalosti reakcie trhu na stimuly, ktoré na (om 
firma vytvára.

 Vychádzajúc z rovnice zisku a po spresnení v$davkov na marketingové nástroje, ktoré sme si rozdelili na 
jednotlivé prvky: A – v$davky na reklamu, S – v$davky na podporu predaja, PR – v$davky na prácu s verejnos"ou, 
D – v$davky na distribúciu a P – v$davky na servis, dostávame vz"ah:

Z = Q * (C – VN) – FN – A – S – PR – D – P

 Táto rovnica vyhovuje potrebám firmy „ST“ na ur#enie zisku produktového radu zapo#ítaním zlo!iek, ktoré 
sa v skuto#nosti na tvorbe tohto zisku podie%ajú.
 Teoretick$ ná#rt marketingov$ch mixov pre maximalizáciu zisku, na základe rovnice zisku, doplnen$ o prvky 
firmy „ST“ je uveden$ v nasledujúcej tabu%ke.

MARKETINGOV* 
MIX ,.

CENA 
Ń/KS

REKLAMA 
Ń/ROK

PODPORA 
PREDAJA 
Ń/ROK

PRÁCA S 
VEREJNOS-OU  

Ń/ROK

DISTRIBÚCIA 
Ń/ROK

SERVIS 
Ń/ROK

PREDANÉ 
JEDNOTKY 

KS/ROK

ZISK 
Ń/ROK

1. C1 A1 S1 PR 1 D1 P1 Odhad ?

2. C1 ... ... ... ... P2 Odhad ?

3. C1 ... ... ... ... P3 Odhad ?

... C1 ... ... ... ...  Odhad ?

243. C1 A3 S3 PR3 D3 P3 Odhad ?

244. C2 A1 S1 PR1 D1 P1 Odhad ?

245. C2 ... ... ... ... P2 Odhad ?

246. C2 ... ... ... ... P3 Odhad ?

... C2 ... ... ... ...  Odhad ?

486. C2 A3 S3 PR3 D3 P3 Odhad ?

487. C3 A1 S1 PR1 D1 P1 Odhad ?

488. C3 ... ... ... ... P2 Odhad ?

489. C3 ... ... ... ... P3 Odhad ?

... C3 ... ... ... ...  Odhad ?

729 C3 A3 S3 PR3 D3 P3 Odhad ?

Tabu#ka 2 Ná$rt marketingov"ch mixov pre maximalizáciu zisku

Zdroj: Vlastné spracovanie13

 kde:
 C1, C2, C3 = nízka, stredná a vysoká úrove( ceny,
 A1, A2, A3 = nízka, stredná a vysoká úrove( v$davkov na reklamné aktivity,
 S1, S2, S3 = nízka, stredná a vysoká úrove( v$davkov na podporu predaja,
 PR1, PR2, PR3 = nízka, stredná a vysoká úrove( v$davkov na prácu s verejnos"ou,
 D1, D2, D3 = nízka, stredná a vysoká úrove( v$davkov na distribúciu,
 P1, P2, P3 = nízka, stredná a vysoká úrove( v$davkov na servis.

 V&etky kombinácie marketingov$ch mixov vo v&eobecnom tvare nie sú uvádzané z dôvodu ich rozsahu. 
 Objem predaja Q vyjadren$ jeho jednotliv$mi prvkami, ktoré ho ovplyv(ujú vychádzajú z rovnice predaja 
a jej exponenciálnej podoby:

Q = b * Cc * Aa * Ss * PRpr * Dd * Pp

13 Vollmann, M.: Optimalizácia nástrojov marketingového mixu a ekonomické zhodnotenie zo strany drevospracujúcej firmy. In: 
DzP, s. 75
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 kde:
 b = koeficient rozsahu,
 c = cenová pru!nos",
 a = pru!nos" reklamy,
 s = pru!nos" podpory predaja,
 pr = pru!nos" vz"ahov s verejnos"ou,
 d = pru!nos" distribúcie,
 p = pru!nos" servisu.

 Pru!nos" jednotliv$ch prvkov marketingov$ch v$davkov nám udáva, o ko%ko percent sa zmení hodnota prvku 
pri 1% zmene v$davkov na dan$ prvok marketingov$ch v$davkov.
 Po skompletizovaní rovnice predaja a jej dosadení do rovnice zisku dostávame takú rovnicu zisku, ktorá 
berie oh%ad aj na pru!nos" jednotliv$ch prvkov marketingového mixu pou!ívan$ch vo firme „ST“:

Z = b * Cc * Aa * Ss * PRpr * Dd * Pp * (C – VN) – FN – A – S – PR – D – P

 Po dosadení konkrétnych #ísiel do danej rovnice dostaneme marketingov$ mix, ktor$ bude najviac 
maximalizova" zisk pri produkte „VS“.
 Na základe )al&ích postupov pri konkrétnych údajoch z podniku sme pou!ili matematicko-&tatistické 
metódy – deriváciu I. stup(a, regresnú anal$zu a overenie závislosti jednotliv$ch prvkov marketingového mixu 
&tatistick$m testom F-&tatistika.
 Realizácia celého postupu bola podporená po#íta#ov$m softvérom Microsoft Excel 2003 a Statistica 6.14

5  V$sledky

5.1 Ur#enie v$davkov na marketingov$ mix
 Medzi naj"a!&ie marketingové rozhodovanie, pred ktor$m stoja firmy, patrí rozhodovanie o v$&ke v$davkov 
na marketingovú komunikáciu. V rámci odvetví mo!no nájs" ve%mi vysoké i ve%mi nízke v$davky.
 V$davky na marketingovú komunikáciu sa v podniku „ST“ stanovujú na základe metódy stanovenia cie%ov 
a úloh, kde sa definujú &pecifické ciele, ur#ia sa úlohy na ich dosiahnutie a odhadne sa v$&ka nákladov na ich reali-
záciu. Na základe toho sa stanoví rozpo#et, kde je ur#ené ko%ko a na #o sa bude #erpa". Túto metódu potom overu-
jú metódou percentuálneho podielu z obratu, kde sa stanovuje v$&ka rozpo#tu na marketingovú komunikáciu na 
základe ur#itého percenta z o#akávaného objemu predaja. Je to kontrola predchádzajúcej metódy, kde sa zis"uje, 
#i stanoven$ rozpo#et nie je podcenen$ alebo naopak, nadhodnoten$. 
 Na základe podkladov z podniku „ST“ vieme, ako vyzerá &truktúra v$davkov na marketingovú komunikáciu. 
Po jej anal$ze si vieme jednotlivé nástroje rozdeli" na reklamu, podporu predaja a prácu s verejnos"ou. 
 Stanovenie v$davkov na marketingovú komunikáciu je dôle!ité pri odhadovaní marketingovej kombinácie, 
z ktorej pomocou regresnej anal$zy vypo#ítame optimálne v$davky na marketingovú komunikáciu, ktoré budú 
podporova" predaj pri stanovenej optimálnej predajnej cene, reklame, podpore predaja, distribúcii a servise.
 Suma vynakladaná na marketingové aktivity podniku pre v$robok „ST“ - 37 233�/rok. Na základe spo-
lupráce s ekonomick$m oddelením podniku a následnom roz#lenení v$davkov medzi jednotlivé nástroje mar-
ketingovej komunikácie sme dospeli k nasledovnému rozdeleniu marketingov$ch v$davkov pre v$robok „VS“.

14 Vollmann, M.: Optimalizácia nástrojov marketingového mixu a ekonomické zhodnotenie zo strany drevospracujúcej firmy. In: 
DzP, s. 76

Reklama:
 - prospektov$ materiál,
 - tla#oviny,
 - inzercia,
 - v$stavné tabule,
 - tvorba web stránky,
 - aktualizácia web stránky,
 - potla# firemn$ch áut.

 Suma vynakladaná na reklamné aktivity – 15 000 Ń/rok. 

Podpora predaja:
 - v$stavy a ve%trhy,
 - marketingov$ servis.

 Suma vynakladaná na aktivity podpory predaja – 16 666 Ń/rok.

Public relations:
 - referen#né náv&tevy klientov,
 - komunika#ná ponuka Firma – Klient,
 - sponzoring,
 - v$davky na &kolenia zamestnancov pre komunikáciu s klientmi a firemná identita.

 Suma vynakladaná na aktivity public relation – 2 000 Ń/rok.

 Správne ur#enie ceny je nesmierne dôle!it$m krokom v podniku, preto!e cena je jedin$m prvkom mar-
ketingového mixu, ktor$ vytvára príjmy. V&etky ostatné nástroje marketingového mixu predstavujú náklady. Pod-
nik stanovuje takú cenu, ktorá uhradí náklady na v$robu a predaj a zabezpe#í podniku primerané príjmy v súlade 
s finan#n$mi cie%mi podniku.

 Spôsob stanovenia v$&ky ceny v$robku vo firme „ST“ je ur#en$ na základe:
 - materiálov$ch nákladov,
 - pracnosti a zlo!itosti vyhotovenia v$robku,
 - re!ijn$ch nákladov,
 - nákladov na dopravu a montá!,
 - ziskovej zlo!ky.

 Firma sa svojou produkciou usiluje o vodcovstvo v kvalite. Tomuto marketingovému cie%u zodpovedajú 
aj vy&&ie ceny oproti konkurencií a to najmä z dôvodu drah&ích, kvalitnej&ích vstupn$ch materiálov, pracnosti, 
náro#nosti technologick$ch postupov, skúseností a kvalitn$m renomé vo svojej oblasti podnikania. Firma sa 
zameriava na segment, ktor$ je ochotn$ zaplati" vy&&iu cenu pri zaistení po!adovanej kvality a jedine#nosti v$rob-
ku. 
 Pri ur#ovaní svojich cien firma vychádza z predpokladu, !e ponúka luxusn$, osobit$ tovar vysokej kvality 
a prestí!neho charakteru, ktorému prislúchajú vy&&ie ceny. Aby bola stanovená cena akceptovaná na trhu, je nevyh-
nutné zabezpe#i" a dodr!iava" kvalitu produktov a v$robn$ch postupov, ponúka" individuálny prístup, garantova" 
úrove( slu!ieb, bezpe#nos" a spo%ahlivos". Vy&&ie ceny sú podporované servisom, dopravou, montá!ou priamo 
u zákazníka a samozrejme marketingovou komunikáciou.

 Pre potreby optimalizácie zisku na základe cenov$ch kombinácií je pre )al&ie v$po#ty dôle!ité pozna" varia-
bilné náklady na jeden v$robok, predajnú cenu (z ktorej vychádzame pri stanovovaní priemern$ch, minimálnych 
a maximálnych cien do kombina#ného mixu v tabu%ke 3 na základe expertného odhadu) a fixné náklady. Tieto 
údaje sú zobrazené v tabu%ke 3.
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Variabilné náklady 18 333,3 Ń/ks

Fixné náklady na skupinu v$robkov 700 000 Ń/rok

Predajná cena 3 666 Ń/ks

Minimálna cena 3 400 Ń/ks

Maximálna cena 4 000 Ń/ks

Tabu#ka 3 Cena a náklady pre kombina$n" mix

Zdroj: Interné materiály firmy „ST“

 Ur#enie minimálnej a maximálnej ceny je na základe expertného odhadu odbytového oddelenia firmy „ST“. 
Minimálna cena je stanovená tak, aby podnik kryl pri predpokladanom predaji variabilné a fixné náklady, ostal 
likvidn$ a aspo( do ur#itej miery bol rentabiln$. Maximálna cena je stanovená na základe skúseností a odhadu, ako 
by trh reagoval na zv$&enú propagáciu a ko%ko by bol ochotn$ potom zákazník zaplati" za dan$ v$robok. 
 Firma „ST“ vyu!íva priamy distribu#n$ kanál, t.j. predáva svoje v$robky priamo kone#nému spotrebite%ovi 
bez zapojenia sprostredkovate%a. Dôvodom pre túto formu je najmä relatívne mal$ po#et potenciálnych 
odberate%ov (v porovnaní s ve%kosériovou alebo masovou v$robou), ve%ká priestorová koncentrácia potencionál-
nych odberate%ov, charakter v$robku a jeho luxusná povaha, pri ktorej nie je neobvyklé, !e zákazník  vyh%adá firmu 
ako prv$, ako i kone#ná montá!, servis a zladenie v$robku s okolím. Suma vynakladaná na distribúciu je 907�Ń/
rok. Medzi v$davky vynakladané na servis spojené s produktom sa vo firme „ST“ pova!uje evidovanie vzoriek 
a povrchov$ch úprav jednotliv$ch zákaziek. Tieto sa uchovávajú pre prípadnú reklamáciu alebo novú objednávku 
zákazníka. Je to slu!ba pre zákazníka a firma sa aj t$mto spôsobom sna!í splni" #o mo!no najrôznej&ie priania 
zákazníkov nielen v momente predaja, ale v ka!dom okamihu jeho priania. Medzi )al&ie nástroje servisu patrí on-
line poradenstvo prostredníctvom internetu, e-mailu a telefonická linka. Záru#ná lehota na v$robky firmy „ST“ je 
5 rokov. To vo firme pova!ujú za slu!bu, ktorá spadá pod v$davky na servis. Suma vynakladaná na aktivity servisu 
– 2 660 Ń/rok.

5.2 Odhad predpokladaného predaja
 Predpokladan$ predaj musí by" stanoven$ na základe odhadu, preto!e je to závislá hodnota, na ktorú vpl$va-
jú ostatné nezávislé prvky, t.j. cena, v$davky na marketingovú komunikáciu, distribúciu a servis. Tento spôsob sa 
naz$va aj expertná metóda.
 Tieto odhady predaja sme stanovili na základe dlhoro#n$ch skúseností mana!érov firmy a poznatkov prob-
lematiky, resp. poznania vplyvov pôsobiacich v odvetví. Vychádzali sme z anal$z predajnosti v predchádzajúcich 
rokoch pre tento v$robok s oh%adom na trendy a prognózy do budúcnosti. Tieto odhady sú uvedené v tabu%ke 4 
spolu s kombináciami jednotliv$ch prvkov marketingového mixu.
 Základná &truktúra prvkov marketingového mixu a ich kombinácia pre v$po#et optimálneho rozdelenia 
marketingov$ch v$davkov pozostáva teda z ceny, jej strednej, minimálnej a maximálnej úrovne pre dan$ produkt, 
z ur#enia nákladov na marketingové aktivity, ktoré sme rozdelili na reklamu, podporu predaja, public relations, 
distribúciu a servis a ich stredn$ch (reálnych), minimálnych a maximálnych hodnôt a odhadu predaja pri dan$ch 
v$davkoch na jednotlivé podporné aktivity predaja. Nasledujúca tabu%ka 4 udáva dané prvky marketingového 
mixu:

CENA 
Ń/KS

REKLAMA 
Ń/ROK

PODPORA 
PREDAJA 
Ń/ROK

PUBLIC 
RELATIONS

 Ń/ROK

DISTRIBÚCIA 
Ń/ROK

SERVIS 
Ń/ROK

PREDPOKLADAN* 
PREDAJ KS/ROK

Min. 3 400 3 833 4 166 500 666 666 88

Stred. 3 666 15 000 16 666 2 000 2 666 2 666 75

Max. 4 000 17 333 19 166 2 333 3 166 3 166 67

Tabu#ka 4 %truktúra premenn"ch pre kombina$n" mix

Zdroj: Vlastné spracovanie

5.3 Maximalizácia zisku v$robku „VS“
 Údaje o &truktúre marketingov$ch nákladov, ceny a odhadovaného predaja boli pou!ité pre jednot-
livé kombinácie marketingov$ch mixov, ktor$ch bolo 729, #o vychádza z teoretického modelu 36, kde je &es" 
kombinácií marketingov$ch premenn$ch, troch rôznych cien a v$davkov na marketingové aktivity – stredná, vyso-
ká a nízka úrove(. Tieto kombinácie nám pomocou )al&ích v$po#tov mô!u prinies" maximálny zisk. 
 +al&ie postupy spo#ívali vo v$po#te rovnice zisku a rovnice predaja pre firmu „ST“ po dosadení konkrétnych 
#ísiel, jej zlogaritmovaní a vykonaním regresnej anal$zy. V$sledkami regresnej anal$zy sme získali hodnotenie, 
!e model je spo%ahliv$ a na základe F-&tatistiky bolo zistené, !e H0 sa zamieta a prijíma sa H1: regresn$ model je 
&tatisticky ve%mi v$znamn$. 

p d pr s a c ln b

m 0,001205 0,003136 0,015253 0,047538 0,15581 -4,38495 52,44923

'tand. odch. 0,00 0,003432 0,003456 0,003476 0,003522 0,036052 0,428159

R2 / se-y 0,959163 0,064638
B

60035656461869200000000,00F / df 2826,369 722

ss-reg / ss-resid 70,85243 3,016558

Tabu#ka 5 V"sledok lineárnej regresie

Zdroj: Vlastné spracovanie

 Hodnota m nám udáva pru!nos" jednotliv$ch nástrojov pre ovplyv(ovanie predaja, teda ceny (c), reklamy 
(a), podpory predaja (s), práce s verejnos"ou (pr), distribúcie (d) a servisu (p). Po dosadení do rovnice predaja 
dostávame exponenciálnu rovnicu predaja:

Q = 6003565646 1869200000 000 * C-4,38495 * A0,15581 * S0,047538 * PR0,015253 * D0,003136 * P0,001205

Z tejto rovnice vypl$va 6 tvrdení:
1. ak sa zv$&i cena o1%, tak sa predané mno!stvo zní!i o 4,39%,
2. ak sa zv$&ia v$davky na reklamu o 1%, tak sa predané mno!stvo zv$&i o 0,16%,
3. ak sa zv$&ia v$davky na podporu predaja o 1%, tak sa predané mno!stvo zv$&i o 0,05%,
4. ak sa zv$&ia v$davky na prácu s verejnos"ou o 1%, tak sa predané mno!stvo zv$&i o 0,02%,
5. ak sa zv$&ia v$davky na distribúciu o 1%, tak sa predané mno!stvo zv$&i o 0,003%, 
6. ak sa zv$&ia v$davky na servis o 1%, tak sa predané mno!stvo zv$&i o 0,001%.

 Po )al&ích matematick$ch úpravách rovníc zisku a predaja boli vypo#ítané optimálne hodnoty mar-
ketingového mixu, ktoré by maximalizovali zisk.

Cena „VS“ 2 375 Ń/ks,

Reklama 58 971 Ń/rok,

Podpora predaja 17 992 Ń/rok,

PR 5 773 Ń/rok,

Distribúcia 1 186 Ń/rok,

Servis 456 Ń/rok,

pri predaji v$robku 698 ks v$robku/rok

a dosiahnutí zisk 224 104 Ń/rok

Maximálny rozpo#et na 
marketingov$ mix by bol:  

A + S + PR + D + P  
t.j. 84 378 Ń/rok.
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5.4 Optimalizácia získan$ch v$sledkov  
  pre podnik „ST“
 Reálne mo!nosti podniku vychádzajú z konkrétnych obmedzení, t$kajúcich sa v$davkov na marketing, 
ktoré vychádzajú z podnikového plánovaného rozpo#tu, kde sa musí zoh%adni" fungovanie celého podniku. 
Bolo vypo#ítané, !e podnik by potreboval na to, aby dosiahol maximálny zisk, vynalo!i" 84 378�/rok na rek-
lamu, podporu predaja, prácu s verejnos"ou, distribúciu a servis a pritom v skuto#nosti investuje do t$chto aktivít 
v sú#asnosti iba 37 233 Ń/rok. Je preto pre podnik „ST“ nereálne investova" takého mno!stvo prostriedkov iba 
do marketingového mixu.

 Pri tomto modeli by sa malo preda" 698 ks v$robku/rok. Takého mno!stvo nie je reálne preda" na slovens-
kom trhu, a to z dôvodu obmedzenej kapacity trhu, tempa bytovej v$stavby #i dopytu spotrebite%ov. Doposia% 
predávané mno!stvá sa pohybovali na úrovni okolo 80 – 90 kusov za rok. 

 +al&ím faktorom je cena. Za vypo#ítanú cenu 2 375 Ń/ks by podnik dosiahol maximálny zisk, av&ak pri 
spomínanom vysokom predaji, ktor$ je v&ak nereálny. Pri ni!&om predaji by zase podnik pri tejto cene nedosiahol 
!iadny zisk a ocitol by sa v strate. Po konzultácií s firmou sme usúdili, !e cenu treba stanovi" na úrovni 3400 Ń/
ks, #o je minimálna cena, ktorá nám vstupovala do regresnej anal$zy. Táto cena zachová luxusnú povahu v$robku 
vo vnímaní spotrebite%ov a taktie! podnikové potreby uspokojovania krytia nákladov a zisku. Zárove( sa upravil aj 
rozpo#et marketingovej komunikácie tohto v$robku.

 V$davky na marketingovú komunikáciu by potom predstavovali spolu 43 704 Ń/rok. Po konzultácií s fir-
mou „ST“ sme zistili, !e táto suma by bola vo finan#n$ch mo!nostiach firmy.

 Mô!eme teda kon&tatova", !e úpravami finan#n$ch prostriedkov sme dospeli k nasledovnému:

pri cene 3 400 Ń/ks

a vynalo!en$ch v$davkoch na cena

na reklamu 30 545 Ń/rok,

podporu predaja 9 319 Ń/rok,

prácu s verejnos"ou 2 990 Ń/rok,

distribúciu 614 Ń/rok,

a servis 236 Ń/rok,

 Pri optimálnom predaji by sa malo preda" 125ks v$robkov „VS“, #o znamená o#akávan$ zisk z tohto predaja 
vo v$&ke 82 339 Ń/rok.

6. Záver
 Oproti v$sledkom z modelu firma „ST“ musela pristúpi" ku zní!eniu  marketingov$ch v$davkov o takmer 
polovicu, vyu!itiu minimálnej ceny 3 400 Ń/ks a predpokladu, !e zv$&i predaj v$robku „VS“ takmer o 68% 
v budúcom roku, aby sa dosiahol o#akávan$ zisk. Z uvedeného vypl$va, !e je na úsilí zamestnancov marketingového 
oddelenia, ak$m spôsobom budú h%ada" nov$ch zákazníkov – doma a v zahrani#í.

 Rozvrhnutie jednotliv$ch nástrojov marketingového mixu pod%a matematick$ch v$po#tov v praxi #asto 
nie je ideálnym prístupom, nako%ko do úvahy je potrebné bra" finan#né mo!nosti reálnej firmy. Tak to bolo aj 
v na&om prípade. Model v&ak priná&a nové poznatky optimalizácie nástrojov marketingového mixu a sledovanie 
marketingov$ch rozpo#tov.  
 Znamená to, !e podnik si musí vedie" rozdeli" primerane svoje finan#né prostriedky a nebude musie" 
zbyto#ne vynalo!i" viac pe(a!n$ch prostriedkov, ako je v skuto#nosti potrebné.
 Aj napriek t$mto zisteniam je potrebné kon&tatova", !e firma „ST“ sa musí vo zv$&enej miere venova" cenovej 
politike, nako%ko zmena ceny pôsobí na zmenu dopytu, tzn. ak sa cena zv$&i o 1%, tak predané mno!stvo sa zní!i 
o 4,39%. V$davky na marketingovú komunikáciu pôsobia na zv$&enie predaja len nepatrne, #o odôvod(ujeme 
charakterom v$robku „VS“. +al&ím opatrením bude zintenzívni" predajné úsilie vo vyh%adávaní nov$ch zákazník-
ov a sústredenie sa  nielen na segment spotrebite%ov, ale aj na biznis klientov. 
 Záverom je nutné kon&tatova", !e mana!éri musia sledova", #i návratnos" investícií z marketingového 
rozpo#tu je efektívna, sledova" konkurenciu a  akú cenu je schopn$ trh akceptova".
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