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ABSTRAKT 

Tato Diplomová práce se věnuje problematice marketingovému průzkumu trhu s deriváty 

uhlí. A to v prostředí České a Slovenské republiky a ve státech střední a východní Evropy. 

Zaměřuje se na trhy s výrobou cukru a trh s elektrárnami. Se závěrečným doporučením pro 

firmu Promet Czech s. r. o. 

Klíčová slova: 

Marketing, marketingový výzkum, segmentace 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with problems of marketing research of derivatives at market coal. At Czech 

and Slovak Republic and at Central and Eastern Europe. It focuses on markets with sugar 

production and market with power plants. With the final recommendation for the Promet 

Czech Ltd. Company. 
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Marketing, marketing research, segmentation 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se bude věnovat problematice marketingového výzkumu trhu 

s deriváty uhlí. A to pro společnost Promet Czech s. r. o., která se rozhodla, ţe v nejbliţší 

době bude uvaţovat o vstup na nové trhy se svýmy produkty.  

Promet czech s.r.o. je dceřiná společnost, vlastněná 100% PROMET GROUP; 

obchodní společnost zabývající se dodávkami surovin pro ocelárny a slévárny v tuzemsku a v 

Evropě. Byla zaloţena v roce 1992. Jiţ od samého počátku se zabývala dodávkami surovin, 

především surových ţelez pro ocelárny a slévárny v Česku a Slovensku. 

Později společnost rozšířila svou činnost i do sousedních zemí (Německo, Rakousko, 

Polsko) a také začala dodávat koksochemické výrobky (koks, koksový prach) a feroslitiny. 

V průběhu diplomové práce se seznámím s teoretickým rozborem a problematikou 

marketingového výzkumu trhu. S různýmy náhledy na tuto činnost z odborné literatury.  

Jako první se setkám s teorií popsanou v literatuře pro sestavení takového výzkumu, 

následně tento postup bude upraven pro potřeby této diplomové práce. 

V dalším pořadí by mělo následovat segmentování trhů. Coţ by důleţitá přípravná část 

výzkumu před samotnou realizací. Tato segmentace by měla probíhat podle zadaných kritérií, 

která budou předloţena konzultantem ze společnosti Promet Czech s. r. o. Půjde o segmenty 

v oblasti výroby cukru a v oblasti výroby elektřiny v uhelných elektrárnách. Lokalizace těchto 

segmentů by měla být v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Tedy o trhy, o které se 

primárně společnost Promet Czech s. r. o. zajímá nejvíce. 

Po segmentaci a vypracování seznamů firem a společností, které budou touto 

segmentací vybrány, proběhne samotná realizace marketingového výzkumu. A to formou 

dotazování se na konkrétní informace, které budou třeba k dosaţení cíle této diplomové práce. 

Následovat pak bude vyhodnocení těchto nově získaných dat a informací, jejich zpracování a 

následná analýza.  

Z těchto analyzovaných informací zformuluji doporučení pro vstupní rozhodování 

společnosti Promet Czech s. r. o. Doporučující hodnocení se budou týkat všech segmentů, a to 

jmenovitě kaţdého zvlášť. Tyto doporučení jsou cílem této diplomové práce. Tudíţ cílem 

diplomové práce bude poskytnout doporučení, jaké priority mají při nákupech surovin 

jednotlivé segmenty. 
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Na konec úvodu bych vyčlenil prostor, který bych vyplnil stručným seznámením se 

společností. 

Promet Czech s.r.o. byla zaloţena v roce 1992. Jiţ od samého počátku se zabývala 

dodávkami surovin, především surových ţelez pro ocelárny a slévárny v Česku a Slovensku. 

Později tato společnost rozšířila svou činnost i do zemí sousedících s Českou 

republikou (Německo, Rakousko, Polsko) a také začala dodávat koksochemické výrobky 

(koks, koksový prach) a feroslitiny do různých segmentů 

Je to dceřiná společnost, která je 100% vlastněná společností PROMET GROUP. 
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1  SEGMENTACE TRHU S DERIVÁTY UHLÍ 

V první kapitole diplomové práce se seznámíme s pojmem segmentace trhu. S jejím 

pouţitím, stanovením a principem proč jí pouţíváme v marketingovém průzkumu trhu. 

V následujících kapitolách poznáme jak segmentaci provádět. 

1.1 Podstata segmentace 

Segmentaci pouţíváme, abychom definovali jednotlivé seskupení zákazníků se stejnými 

vlastnostmi a potřebami. Na ty pak můţeme efektivněji a cíleněji uplatňovat marketingové 

nástroje a naše úsilí. Tendence vývoje segmentace trhu aţ k individualizaci trhů je znázorněn 

na obrázku 1. 

 

 

Pramen: Tabulka vytvořen8 v programu MS Word na základě dat z [4].  

Pro firmu, působící na širokém trhu, je problematické uspokojit kvalitně všechny 

zákazníky. Problém je jednak v tom, ţe zákazníků je mnoho, jednak v tom, ţe zákazníci se liší 

ve svých nákupních poţadavcích. Profilují se tak i konkurenční vztahy, podle toho jak je 

firma schopna určité skupiny zákazníků uspokojit. 

Cesta k trţní segmentaci prochází třemi stádii. Od hromadného marketingu, kdy se 

nabízející zabývá hromadnou výrobou, hromadnou distribucí a propagací jednoho výrobku 

vůči všem zákazníkům, přes výrobkově rozmanitý marketing, kdy nabízející dává k dispozici 

několik výrobků, které umoţňují, aby zákazník měl moţnost volby podle vlastností produktů, 

stylu, kvality, velikosti apod. aţ po cílený marketing, kdy nabízející rozpoznal větší trţní 

segmenty a zaměřuje se na jeden nebo několik segmentů. 

[1]

Lokální trhy Hromadné trhy Segmentované 

trhy 
Trţní výklenky Individualizace 

trhů 

 

 

 

Obrázek 1: 
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Cílený marketing poţaduje splnění tří předpokladů, které jsou: 

 Trţní segmentaci 

 Zacílení trhu 

 Umisťování na trhu 

Postup STP 

 

Pramen: Obrázek vytvořený v programu MS Word na základě dat z [4] 

Segmentace trhu 

Trţní cílení 

Trţní umístění 

 

Obrázek 2: STP  
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Postup segmentování trhu 

- specifikace kritérií segmentace 

- segmentování trhu pomocí specifikovaných kritérií 

- popis jednotlivých segmentů 

- hodnocení vhodnosti a atraktivity vybraných segmentů 

Při segmentování trhů musíme dbát na to, aby jednotlivé trhy a jejich segmenty splňovaly 

následující podmínky. 

 Byly přesně definovatelné 

 Byly měřitelné 

 Byly dostupné 

 Dostatečně velké 

1.2 Kritéria segmentace 

Kritéria segmentace pouţíváme pro jednotlivé rozlišení a stanovení segmentu trhů. 

Jednotlivé segmenty pak budou k sobě v některých vlastnostech heterogenní. Ale samotný 

segment ve svém objemu bude homogenní. Přehled kritérií pro segmentaci je uveden 

v tabulce 1. 

Při segmentaci průmyslových trhů lze z velké části vyuţít v přiměřeném chápání kritérií, 

která jsou typická pro trhy spotřební. Jsou to zejména kritéria geografická. Přistupují však 

další kritéria segmentace, jako je velikost firmy, její status, provozní zkušenosti, nákupní 

přístupy (způsob vyuţití principů nákupního marketingu) apod. 

[7]
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Tabulka 1 

Skupina kritérií Kritéria 

Demografická 

 Odvětví 

 Rozmístění 

 Velikost 

Nákupní přístupy 
 Existující vztahy 

 Nákupní politika 

Situace 

 Naléhavost 

 Velikost objednávky 

 Specifičnost 

Provozní  Technologie 

Osobní vztahy 
 Věrnost 

 Přístup k rizikům 

Pramen: Tabulka vytvořen8 v programu MS Word na základě dat z [4].  

Příklady: 

Odvětví – zemědělství, těţba uhlí 

Velikost firmy – zaměstnanci, obrat 

Rozmístění – oblasti 

Technologie – tváření, obrábění 

Přístup k rizikům – vylučují riziko, rádi riskují 
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V našem případě stanovíme kritéria pro průmyslové trhy. Jak je uvedeno v tabulce č. 2 

 

Tabulka 2 

Skupina kritérií Kritéria 

Demografická Země kde je provoz umístěn 

Provozní 
Typ produktu, který nakupuje 

Typ provozu 

 

 

1.3 Stanovení segmentů 

V demografických kritériích firma poţadovala státy jejich zájmu v regionu Střední a 

Východní Evropy. 

V provozních kritériích to byly produkty koks ořech, a černé i hnědé uhlí, metalurgický 

koks. 

Dále byly specifikovány i typy provozů, které měly být podrobeny průzkumu. Jednalo 

se cukrovary, uhelné elektrárny.  

Segmenty 

Cukrovary ČR a SR 

TDD Cukrovar Dobrovice, Slovenské cukrovary s.r.o., Moravskoslezské cukrovary,  

Cukrovar Vrbátky a.s., Povaţský cukor a.s., Cukrovar České Meziřičí,  

Hanácká potravinářská společnost. 

 

Cukrovary Evropa 

Agrana Zucker GmBH – Tulln, Agrana Zucker GmBH - Leopoldsdof, Italia zuecheri,  

Eridania, AGRANA Magyar Cukor Zrt., Tovorna sladkorja d.d. (TSO), Viro Šečerana 
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Cukrovary Südzucker 

Tato společnost je vlastníkem většiny německých a rakouských cukrovarů. Brottewitz,  

Ochsenfurt, Offenau, Offstein, Plattling, Rain, Wabern, Warburg, Zeitz 

 

Cukrovary Südzucker Polska S. A. 

Tato polská odnoţ společnosti Südzucker, spojuje polské cukrovary. Cukrownia Cerekiew,  

Cukrownia Ropczyce, Cukrownia Strzelin, Cukrownia Strzyzów, Cukrownia Swidnica  

 

Uhelné elektrárny ČR 

Prunéřov, Počerady, Chvaletice, Dětmarovice, Tušimice, Mělník, Opatovice, Kladno-Dubská,  

Zlín, Ostrava Kunčice, Komořany, Ledvice, Tisová, Třebovice, Pořičí, Plzeň, Praha – 

Malešice 

 

1.4 Technologie v segmentech 

V této kapitole vysvětlím jaké suroviny a proč se pouţívají v těchto segmentech. Máme 

dva technologické segmenty, a to cukrovary, kde se vyrábí cukr a uhelné elektrárny, kde se 

pomocí těchto surovin vyrábí elektrická energie. První z nich, tedy cukrovary vyuţívají koks 

ořech I. Uhelné elektrárny odebírají černé či hnědé uhlí. V závislosti na jaký druh a kvalitu 

uhlí jsou stavěny. 

V oddílech níţe, tyto technologické postupy rozepíšu detailněji. 
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1.4.1 Cukrovary 

Cukrovary odebírají koks a to ve formě ořechu I 40-60 mm. 

Koks se pouţívá v cukrovarech na vápence. Vápenec (hlavní sloţka vápence CaCO3 

uhličitan vápenatý) se smíchá s koksem (cca 8,5% koksu na vápenec), směs se dávkuje do 

pece vápenky, kde koks hoří, probíhá disociace vápence, vzniká CaO oxid vápenatý - kusové 

vápno a plyn s hlavní sloţkou CO2 oxid uhličitý. Kusové vápno se hasí vodou vzniká 

vápenné mléko Ca(OH)2 hydroxid vápenatý. Ca(OH)2 se přidává do cukerných šťáv, 

následuje ohřev a saturace šťáv s plynem kde CO2 reaguje s Ca(OH)2, vzniká takzvaný 

saturační kal, který se odděluje sedimentací a filtrací. Tento proces čistění šťáv se nazývá 

epurace. 

Toto je praktický příklad vyuţití koksu v cukrovarech. Informace mi poskytl provozní 

technik a technolog Viliam Lovas  ze společnosti Slovenské cukrovary s. r. o. 

1.4.2 Uhelné elektrárny 

Základní princip fungování uhelné elektrárny je zaloţen na přeměně energie tepelné na 

mechanickou a mechanické na elektrickou. Teplo uvolněné v kotli ohřívá vodu procházející 

trubkami uvnitř kotle a mění ji v páru. Pára proudí do turbíny, jejím lopatkám předá svou  

pohybovou energii a roztočí ji. Vzhledem k tomu, ţe je turbína pevně spojena s generátorem, 

roztáčí se i ten a přeměňuje mechanickou energii na elektřinu.   

 V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet), vinutí, v němţ se 

indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 

3000 otáček za minutu. Pára vycházející z turbíny je vedena do kondenzátoru, kde 

zkondenzuje, tj. z plynu se stane opět kapalina. Z kondenzátoru je voda vedena zpět do kotle, 

kde celý cyklus začíná znovu. Pára vyrobená v kotli nemusí být vyuţita pouze k výrobě 

elektřiny, můţe slouţit i k vytápění přilehlých obcí a měst. 

Schéma výroby elektrické energie je názorně vyobrazeno na obrázku č. 3 v seznamu obrázků. 
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Příklad uhelného kotle v elektrárně Prunéřov: 

Kotle o výkonu 350 t/h, s parametry páry 13,63 MPa/540/535 °C, jsou dvoutahové, s 

granulačním topeništěm, průtlačné, s přihříváním páry. Jejich dodavatelem byly Vítkovické 

ţelezárny. 

[19] 
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2   TEORETICKÁ PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉHO 

VÝZKUMU 

V této kapitole se budu věnovat teoretickému popisu tématu marketingového výzkumu. 

V odborné literatuře se nejčastěji uvádí postup uvedený níţe. 

 Návrh projektu 

 Stanovení rozsahu získávaných formací a zdrojů 

 Stanovení metody výzkumu 

 Sběr dat 

 Analýza výzkumu a interpretace získaných výsledků 

V přípravě marketingového výzkumu se budeme věnovat částem Návrh projektu, 

Stanovení rozsahu získávaných informací a zdrojů, a dále Stanovením metod výzkumu. 

[1] 

 

2.1 Návrh projektu 

V této části se stanovuje: 

 Stanovení cíle výzkumu 

 Určení časového harmonogramu 

 Předběţný rozsah výzkumu 

Stanovení cíle 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit, jaké preference mají společnosti ohledně nákupu 

surovin, sestávajících z uhlí a jejich derivátů. 
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Určení časového harmonogramu 

Zde se stanoví termíny jednotlivých akcí v marketingovém průzkumu, aby se výzkum 

samotný nenatáhl na neúměrnou dobu. Taky by mohlo dojít, při dlouhé době zkoumání 

k neobjektivnosti výsledků z důvodu zastarání dat a informací. 

 

Předběžný rozsah výzkumu 

Z hlediska rozsahu se rozlišují následující metody: 

 Úplné šetření – všechny elementy celku jsou zkoumány z daných hledisek. Dostaneme 

stoprocentní vyjádření. Uvedený přístup však můţeme zvolit jen v případě, ţe 

mnoţina zkoumaných prvků je velmi malá, nebo máme několik malých, silně 

rozdělených skupin, které vyčerpávají celek, a zejména máme-li dostatečný rozpočet. 

 Dílčí šetření – středem našeho zájmu je pouze část elementů z daného celku. Dílčí 

šetření má příznivější náklady, zajišťuje rychlejší realizaci celé výzkumné akce, 

problémem je však volba elementů.  

[18] 

Můţeme k dílčímu šetření přistupovat několika způsoby: 

 Náhodný výběr – výběr elementů provádíme náhodným výběrem apod. 

 Uvědomělý výběr – zde vybíráme elementy podle předem stanovených kritérií, které 

si zvolíme podle svého uváţení a které jsou nejvhodnější 

 Podle kvóty – bývá jako nejosvědčenější postup. Cílem je vytvořit takovou strukturu 

vzorku, jako má samotný celek. Nevýhodou je moţnost velké chyby, při výběru 

špatné struktury vzorku. Výběr respondentů probíhá prostřednictvím přiřazování 

hledisek. Výhodou výběru podle kvóty je mimo jiné i to, ţe pracovník zajišťující 

šetření si můţe sám vybírat respondenty podle kritérií, která jsou mu zadána, 

dotazování je rychlé, struktura nejlépe odpovídá skutečnosti. 

[18]



 

13 

 

 

2.2 Stanovení rozsahu získávaných informací a zdrojů 

Informace můţeme sledovat průběţně v čase, nebo analyzovat k danému časovému 

okamţiku. Přehledně můţeme formy realizace marketingového výzkumu ukázat v následující 

tabulce 3. Která přehledně rozděluje základní rozlišení a následně jejich přístupy 

k marketingovému průzkumu trhu. 

Marketingový výzkum zásadně vyuţívá dvou rovin informací z hlediska podstaty jejich 

zdroje. 

 Externí informace: jedná se o informace o:  

o konečných spotřebitelích výrobků a sluţeb 

o  existujících odbytových cestách a odbytových orgánech 

o  konkurenci (její trţní, finanční síle) 

o  vývoji obratu na trhu z hlediska nabídky a poptávky 

o  uvěrové politice. 

Tyto informace získáváme především z následujících zdrojů – státních statistik, 

statistik komor a svazů podnikatelů, statistik odvětví, ceníků, prospektů, katalogů, 

zveřejňovaných bilancí, bankovních informací, ekonomického tisku, od dodavatelů apod. 

 

 Interní informace: získávané přímo z dat vznikajících či zpracovávaných ve 

vlastním podniku jako: 

o Vývoj odbytu 

o Ceníky 

o Platební a dodací podmínky 

o Podniková statistika trţeb 

o Smluvní vztahy apod. 

[18] 
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Tyto informace získáváme z vlastních analýz a statistik, jednání se zákazníky (eventuálně 

z dalších pracovních rozhovorů), zpráv pracovníků odbytu, cestujících, zástupců, výběrových 

šetření apod. 

[18] 

 

Hlavní zdroj pouţívaný v mém marketingovém výzkumu byl internet a webové stránky 

jednotlivých společností, kterých se tento průzkum týká. Na kterých jsem hledal potřební 

informace potřebné pro tuto diplomovou práci. 

Nemohl jsem vyuţít sluţeb společností, které se zabývají průzkumy a mapování trhů, 

protoţe tyto sluţby bývají zpoplatněné poměrně vysokou částkou. 
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Tabulka 3 - Rozlišení a Přístupů 

Rozlišení Přístupy 

Rozhodné období 
 Trvalý výzkum 

 Jednorázové šetření 

Cíl zkoumání 
 Ekoskopický 

 Demoskopický 

Zdroje informací 
 Interní  

 Externí 

Forma získávání dat 
 Primární výzkum 

 Sekundární výzkum 

Subjekty výzkumu 

 Výzkum spotřebitelů 

 Výzkum Konkurence 

 Výzkum zprostředkovatelů odbytu 

Způsoby měření 
 Kvalitativní výzkum 

 Kvantitativní výzkum 

 

Pramen: Tabulka vytvořená v programu MS Word na základě dat z [6] 

 

Data jsou v primárním výzkumu zjišťována jako nová. Zatímco v sekundárním 

výzkumu se vyuţívají data jiţ zjištěná, zpravidla byla pouţita pro jiné účely v minulosti. 

Výhodou vyuţívání dat ze sekundárního výzkumu je relativně vysoká rychlost a nenáročnost 

získání těchto dat. Z nevýhod můţeme jmenovat neaktuálnost a neúplnost dat pro naše 

potřeby. 
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2.3 Stanovení metody výzkumu 

Následující schéma1 představuje proces stanovení metod výzkumu. 

 

 
 

 

Pramen: Schéma vytvořené v programu MS Word na základě dat z [4] 

 

Metody výzkumu 

Primární výzkum 

 

Sekundární výzkum 

 Jednorázový 

 Opakovaný 

 Průběţný  
 Obměňovaný 

Hledání vhodných 

zdrojů 

Dotazování Pozorování Experiment Panel 

Schéma 1 
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2.3.1 Dotazování 

Jde o nejrozšířenější a nejčastěji pouţívanou formu metody výzkumu. 

Dotazování můţeme rozdělit do následujících skupin: 

 Písemně - výhody: můţeme oslovit větší počet společností, delší čas na odpovědi 

               - nevýhody: přesná znalost adres, nízká návratnost (10-30 %) 

 Telefonicky - výhody: vedení rozhovoru je rychlé, odpadají náklady na cestování 

        - nevýhody: doba do taxování je omezená, chybí přímý kontakt 

 Ústně – rozlišujeme tři typy: volný, standardizovaný a strukturovaný 

 Volný – přirozené vedení interview, pouţívaný pro předběţné 

dotazování 

 Standardizovaný – všichni dotazovaní mají stejné pořadí otázek, 

výhodou je jednoduchost vyhodnocení, srovnatelné výsledky 

 Strukturovaný – interview se odvíjí podle předem stanoveného plánu, 

kde se postupně vyjasňuje sloţitější problém, nevýhodou je sloţitější 

vyhodnocení odpovědí a jejich nesrovnatelnost 

 Elektronicky – základní forma tohoto dotazování je dotazník zaslaný mailem nebo na 

internetu. Výhodou je rychlost. Oproti písemnému dotazování odpadá doba dopisu 

stráveného cestou k tázané osobě. A především nízké náklady. Nevýhody jsou 

obdobné jako v případě písemného dotazování. 

 Panel – jedná se o skupinu osob, domácností, podniků, které trvale tvoří základnu pro 

dotazování nebo samy vykazují podle zadaných pokynů zprávy o vlastním chování. 

Jednotlivé druhy panelu slouţí k tomu, aby bylo moţno zjišťovat, jak přijímá výrobek 

obchod, jaké jsou regionální rozdíly u obchodníků, dále které skupiny osob akceptují 

výrobek, jeho cenu. Následně i to, jak bude probíhat opakovatelnost nákupů, jak 

výrobek působí na prodejnost ostatních výrobku atd. 

[8]
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Panely rozlišujeme: 

 Obchodní:  Velkoobchodní 

Maloobchodní 

 Spotřebitelský: Domácnosti 

Pro zboţí běţné potřeby 

Pro zboţí dlouhodobé spotřeby 

Jednotlivých osob 

 [4] 

2.3.2 Pozorování 

Pouţívá se v případě, jestliţe výzkumníka zajímají především smyslově vnímatelné 

skutečnosti (např. chování zákazníků). Na rozdíl od dotazování můţe metoda pozorování 

vyuţívat respondenta nepřímo, není teda závislá na jejich připravenost poskytovat informace. 

Zásadně se rozlišuje, v praxi častěji pouţívané, skryté pozorování (nazýváno také 

nezúčastněné), které vyuţívá a probíhá pomoci technických prostředků jako skrytá kamera, 

snímací přístroje atd.). Nebo pozorování zjevné, jehoţ formou je zúčastněné pozorování. 

Podle místa zjišťování dat rozlišujeme laboratorní pozorování (situace, která má být 

zkoumána je navozena uměle) a terénní (také zvaná polní) pozorování, kde je pozorovaný 

objekt ve svém normálním prostředí. Přehled metod je znázorněn v tabulce č. 4. 

[2] 
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Základní formy pozorování 

Tabulka 4 - Základní formy pozorování  

 Osobní Aparaturní 

Polní 

 Sledování reakcí 

zákazníka 

 Nákupní testy 

 Sledování nákupních 

rozhovorů 

 Sledování kontaktů 

zákazníka 

 Sledování pohybu 

zákazníka 

 Skryté pozorování 

Laboratorní 

 Test výrobku a obalu 

 Sledování počtu 

obchůzek 

 Měření psychických 

reakcí 

 Zaznamenávání 

pohledu 

Pramen: Tabulka vytvořená v programu MS Word na základě dat z [4] 

 

2.3.3 Experiment 

Tato metoda slouţí k zaznamenání a analýze následně příčinných vztahů. Předmětem 

experimentu je působení marketingových proměnných (např. cena, balení, sluţby, reklama 

apod.) a vliv jejich změn na chování objektů v experimentu. Experiment lze provádět jak 

v podmínkách navozených uměle, tedy v laboratorních nebo v normálních podmínkách, tedy 

polní experiment. 

 Laboratorní testy: pracujeme s uzavřeným okruhem pozvaných, u nichţ zkoumáme, 

jak jsou například ovlivněni cenou nebo kvalitou, či reklamou. 

 Polní testy: probíhají přímo ve spolupráci v prodejně, kde je zkušebně uplatněna 

například sleva, reklama nebo výrobek. Mezi přednosti patří rychlá změna podmínek, 

vyloučení neţádoucích vlivů. Experiment by se měl opakovat a podmínky, za kterých 

je prováděn, by měly být trvale sledovány a definovány. 

[4] 
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2.3.4 Metoda DELFI 

Jedná se o metodu opakovaného dotazování expertů. Vychází z většího počtu 

respondentů, který se postupně opakováním dotazování a jeho upřesňováním vymezí na 

mnoţinu skutečných expertů, kteří mají zájem se podílet na řešení daného problému. 

Postupné dotazování probíhá takto: 

 Sestavení dotazníku 

 Výběr expertů 

 Vyhodnocení dotazníku 

 Úprava dotazníku 

 Opakování dotazování 3-4krát 

 Zpracování výsledků 

[7] 
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3 PROVEDENÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU TRHU 

V této praktické části se budu věnovat bliţšímu popisu realizace a průběhu průzkumu trhu 

s deriváty uhlí. 

Všem společnostem, které jsem získaly sběrem dat a segmentací trhů a které nakupují 

komodity určené v tomto průzkumu, tedy uhlí a jeho deriváty, byl poslán dotazník. 

A to elektronickou podobou, mailem na email adresy uvedené v jejich kontaktech. Měl 

jsem snahu tento dotazník posílat zaměstnancům odpovědným za nákup komodit pro 

společnost, abych dosáhl co nejautentičtějších odpovědí.  

3.1 Způsob provedení 

Já se při sestavování metody výzkumu budu drţet primárního výzkumu, následně 

jednorázového šetření. V dalším výběru metod jsem zvolil formu dotazování. A to formou 

elektronickou. 

Časový harmonogram 

Průzkum trhu započal v druhém pololetí roku 2012, kdy se vyhledávaly společnosti 

splňující segmentační kritéria. Následně v 1. pololetí roku 2013 byl stanoven seznam a podle 

tohoto seznamu byly společnosti osloveny s dotazníkem, který je popsán níţe v DP.  Konečný 

termín je určen březen 2013. 

Předběžný rozsah výzkumu 

Předběţný rozsah výzkumu bude zahrnovat okolo 50 společností na trhu s uhlím a jeho 

deriváty. Bliţší určení těchto společností se uskuteční po segmentaci trhů. 
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Sběr dat 

Sběr dat probíhal po celé 2. pololetí roku 2012. V předem stanovených intervalech, podle 

harmonogramu určeným společností Promet Czech s. r. o., a to podle jednotlivých segmentů 

trhů. A to metodou elektronického dotazování formou dotazníku s otázkami. Ty byly dvě, 

z nichţ jedna byla formou uzavřené otázky a druhá formou otevřené. 

Jednotlivé společnosti zjištěné pozorováním a vyuţíváním primárního výzkumu, jsem 

zapisoval do seznamů podle jednotlivých segmentů. 

 

3.2 Struktura dotazníku 

Dotazník obsahoval dvě otázky. První otázku jsem formuloval jako uzavřenou, a 

s určením pořadí preferencí. Druhá otázka byla poloţena jako otázka otevřená. Zde sem 

umoţnil respondentovi vyslovit jeho osobní názor. Právě u této otázky bylo důleţité, aby na 

ni odpovídal kompetentní pracovník oslovené společnosti, který nejlépe zná odpověď, právě 

na tuto poloţenou otevřenou otázku. 

 

První dotaz 

První byla otázka ohledně jejich preferencí při nákupu komodit, kterých se týká tento 

průzkum trhu pro společnost Promet Czech s.r.o. 

Odpověď měla tři moţnosti, které měl dotazovaný seřadit podle důleţitosti. 

1. Cena 

2. Kvalita 

3. Dodavatelské sluţby 
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3.2.1 Cena 

Tato moţnost odpovědi dotazovaného naznačuje jeho preferenci hlavně levně 

nakupovat suroviny pro výrobu. Samozřejmě, ale s ohledem na odpovídající kvalitu potřebná 

ke správnému zajištění výroby v podniku. 

3.2.2 Kvalita suroviny 

U této moţnosti odpovědi jsem chtěl zjistit do jaké míry, je u dotazovaného důleţitá 

jakost nakupované suroviny. Zda je pro zajištění provozu potřeba předepsaná jakost suroviny, 

ze které nelze slevit. Nebo naopak, zda se můţe jakost pohybovat v určitých mezích. A není 

tak dopředu jasně dána a je pak na obchodním vyjednávání tuto jakost stanovit. 

3.2.3 Dodavatelské služby 

Tato moţnost souhrnně zahrnovala sluţby jako dodavatelská pruţnost, schopnost 

rychle reagovat na změnu jakosti dodávané suroviny, na změnu dodávaného mnoţství apod. 

Druhá otázka se týkala okolností, při kterých by byli dotazovaní ochotní změnit 

dodavatele surovin. 

Tuto otázku jsem zvolil proto, abych se dozvěděl pohnutky, které by přiměly 

dotazované přemýšlet o nabídce jiné firmy. Poskytnout tak informace firmě Promet Czech 

s.r.o., které by bylo vhodné zařadit pro obchodní jednání s potencionálními zákazníky. 

 

Druhý dotaz 

Jak jsem jiţ výše popsal, druhá otázka v dotazníku, byla formulována jako otevřená. 

V tomto dotazu jsem se ptal na okolnosti, které by napomohly změnit stávajícího dodavatele 

surovin, za jiného.  
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Touto otázkou jsem chtěl zjistit informace, které by následně pomohly společnosti Promet 

Czech s.r.o. v obchodním jednání s potencionálním zákazníkem.  

3.3 Vyhodnocení dotazníku 

Návratnost dotazníků se pohybovala okolo 55 %. Coţ je daleko nad horní hranici 

průměrné návratnosti, podle literatury se běţná návratnost u písemných dotazníků, které jsou 

obdobné s elektronickými dotazníky, pohybuje okolo 10 aţ 30 %. 

K vyhodnocování dat jsem přešel, aţ po uplynutí dvou týdnů. Které jsem si stanovil jako 

termín pro jejich následné vyhodnocování. 

3.3.1 Přidělování váh odpovědím 

Abych rozlišil důleţitost jednotlivých společností na trh, podle jejich důleţitosti jako 

potencionálního zákazníka, musel jsem jednotlivým společnostem, respektive jejich 

odpovědím, přiřadit různé váhy.  

Váhy jsou přiřazovány podle velikosti produkce daných společností. Rozděleny byly 

do tří kategorií s váhami 1, 2 a 3. Kde číslo 3 má větší váhu neţ čísla 2 a 1.  

V některých segmentech se můţeme setkat s tím, ţe budou obsahovat pouze dvě váhy. 

To je způsobeno tím, ţe se produkce uvedených společností, vzájemně moc neliší, anebo 

naopak obsahují značné rozdíly. 

Příklad: 

Cukrovar Dobrovice 140 000 tun cukru za kampaň – váha 2 

Cukrovar České Meziřičí 70 000 tun cukru za kampaň – váha 1 

Slovenské cukrovary s.r.o. 55-65 000 tun cukru za kampaň – váha 1 
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Cukrovary ČR a SR 

 TDD Cukrovar Dobrovice - 2 

 Slovenské cukrovary s.r.o. - 1 

 Moravskoslezské cukrovary, - 1 

 Cukrovar Vrbátky a.s. - 1 

 Povaţský cukor a.s. - 1 

 Cukrovar České Meziřičí - 1 

 Hanácká potravinářská společnost – 1 

Cukrovary Evropa 

 Agrana Zucker GmBH – Tulln - 3 

 Agrana Zucker GmBH – Leopoldsdof - 1 

 Italia zuecheri - 2 

 Eridania, AGRANA Magyar Cukor Zrt. - 2 

 Tovorna sladkorja d.d. (TSO) - 1 

 Viro Šečerana – 2 

Cukrovary Südzucker 

 Brottewitz - 1 

 Ochsenfurt - 3 

 Offenau - 2 

 Offstein - 3 

 Plattling - 3 

 Rain - 2 

 Wabern - 1 

 Warburg - 1 

 Zeitz – 2 
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Cukrovary Südzucker Polska S. A. 

 Cukrownia Cerekiew - 3 

 Cukrownia Ropczyce - 2 

 Cukrownia Strzelin - 3 

 Cukrownia Strzyzów - 1 

 Cukrownia Swidnica - 2 

Uhelné elektrárny ČR 

 Prunéřov - 3 

 Počerady - 3 

 Chvaletice - 2 

 Dětmarovice - 2 

 Tušimice - 2 

 Mělník - 2 

 Opatovice - 2 

 Kladno-Dubská - 2 

 Zlín - 1 

 Ostrava-Kunčice - 1 

 Komořany - 1 

 Ledvice - 2 

 Tisová - 1 

 Třebovice - 1 

 Pořičí - 1 

 Plzeň - 1 

 Praha – Malešice – 1 
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3.3.2 Vyhodnocení odpovědí z dotazníků 

V tomto oddíle celkově vyhodnotím odpovědi z dotazníků rozeslaných společnostem, 

které se účastnily průzkumu trhu. 

Vyhodnocení odpovědí z první poloţené otázky. 

Data v tabulkách a grafech jsou jiţ zohledněna o váhy, které jsem společnostem 

přiděloval v předešlé kapitole. 

Segment Cukrovary ČR a SR 

Tab. 5 - Přehled odpovědí  

cena kvalita služby 

1 2 1 

1 1   

1 1   

 

Graf 1 - Procentuální rozdělení odpovědí 

 

Pramen: Graf vytvořený v programu MS Excel na základě dat z tab. 4 

Cukrovary ČR a SR 

TDD Cukrovar Dobrovice, Slovenské cukrovary s.r.o., Moravskoslezské cukrovary,  

Cukrovar Vrbátky a.s., Povaţský cukor a.s., Cukrovar České Meziřičí, Hanácká potravinářská 

společnost.
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Segment Cukrovary Evropa 

Tab. 6 - Přehled odpovědí  

cena kvalita služby 

3 1   

2 2   

2 1   

 

Graf 2 - Procentuální rozdělení odpovědí  

 

Pramen: Graf vytvořený v programu MS Excel na základě dat z tab. 5 

 

 

Cukrovary Evropa 

Agrana Zucker GmBH – Tulln, Agrana Zucker GmBH - Leopoldsdof, Italia zuecheri,  

Eridania, AGRANA Magyar Cukor Zrt., Tovorna sladkorja d.d. (TSO), Viro Šečerana 
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Segment Cukrovary Südzucker 

Tab. 7 - Přehled odpovědí  

cena kvalita služby 

3 1 2 

2 3 1 

3 2   

1 
   

Graf 3 - Procentuální rozdělení odpovědí  

 

Pramen: Graf vytvořený v programu MS Excel na základě dat z tab. 6 

 

Cukrovary Südzucker 

Tato společnost je vlastníkem většiny německých a rakouských cukrovarů. Brottewitz,  

Ochsenfurt, Offenau, Offstein, Plattling, Rain, Wabern, Warburg, Zeitz 
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Segment Cukrovary Südzucker Polska S. A. 

Tab. 8 - Přehled odpovědí   

cena kvalita služby 

3 2   

3 1   

2     

 

Graf 4 - Procentuální rozdělení odpovědí  

 

Pramen: Graf vytvořený v programu MS Excel na základě dat z tab. 7 

 

Cukrovary Südzucker Polska S. A. 

Tato polská odnoţ společnosti Südzucker, spojuje polské cukrovary. Cukrownia Cerekiew,  

Cukrownia Ropczyce, Cukrownia Strzelin, Cukrownia Strzyzów, Cukrownia Swidnica  
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Souhrn segmentů Cukrovarů 

Tab. 9 - Přehled odpovědí   

cena kvalita služby 

1 2 1 

1 1 2 

1 1 1 

3 1   

2 2   

2 1   

3 1   

2 3   

3 2   

1 2   

3 1   

3     

2     

 

Graf 5 - Souhrnu segmentů cukrovarů  

 

Pramen: Graf vytvořený v programu MS Excel na základě dat z tab. 8 

 

Na tomto grafu můţeme jasně pozorovat, ţe v souhrnu segmentů je prioritou cena s mírně 

nadpolovičním podílem, za ní následuje jako druhá v pořadí kvalita suroviny s 36%. Sluţby 

zaujímají pouze 8%. 
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Segment Elektrárny ČR 

Tab. 10 - Přehled odpovědí  

cena kvalita služby 

3 3 2 

2 2 1 

2 2 1 

2 2   

1 1   

1 1   

1     

1     

2     

 

Graf 6 - Procentuální rozdělení odpovědí  

 

Pramen: Graf vytvořený v programu MS Excel na základě dat z tab. 9 

Uhelné elektrárny ČR 

Prunéřov, Počerady, Chvaletice, Dětmarovice, Tušimice, Mělník, Opatovice, Kladno-Dubská,  

Zlín, Ostrava Kunčice, Komořany, Ledvice, Tisová, Třebovice, Pořičí, Plzeň, 

 Praha – Malešice 
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Vyhodnocení odpovědí z druhého dotazu, který byl poloţená jako otevřená otázka 

v dotazníku. 

Jako nějčastější okolnost, pro změnu dodavatele, byla napříč všemi zkoumanýmy 

segmenty trhů, lepší nabídka jiné společnosti, nabízející příznivější cenu komodity při 

srovnatelné kvalitě, nebo v kvalitě, která se pohybuje v technologických limitech, kterou 

společnosti doposud odebíraly.  

Ostatní odpovědi byly v zanedbatelné míře, nebo byly nejasně formulované, a proto 

zavádějící. Proto jsem se rozhodl ostatní odpovědi nezohledňovat v tomto vyhodnocení. 

Výjimku v této druhé odpovědi ovšem tvoří segment Elektráren ČR. V tomto segmentu 

jsou běţné dlouhodobé smlouvy s dodavateli surovin. 
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4 NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO SPOLEČNOST PROMET 

CZECH S.R.O. 

V tomto oddíle podrobněji rozeberu výsledky průzkumu a z nich následně vytvořím 

doporučení pro Promet Czech a. s. 

Jednotlivá doporučení se budou týkat jednotlivých segmentů. Budu tedy postupovat podle 

pořadí segmentů, které jsem si zvolil předem v DP. 

 

4.1 Doporučení podle segmentů trhů 

V kaţdé kapitole se budu věnovat jednotlivému segmentu zvlášť. 

4.1.1 Segment Cukrovarů ČR a SR 

Tento segment obsahuje celkem 7 společností po celé České a Slovenské republice. 

Přesněji 2 slovenské cukrovary a 5 českých cukrovarů. 

Celková výše produkce jednotlivých kampaní je v celém spektru segmentů v relativně 

stejné výši. Objemem výrobní kampaně se vyčleňuje pouze jeden cukrovar, jeţ dostal váhu 2, 

při přidělování váh odpovědím. 

Z grafu č. 1 můţeme vyčíst, ţe polovina segmentu Cukrovarů ČR a SR, dbá při výběru 

suroviny na její kvalitu. Coţ souvisí s kvalitní českou produkcí cukru, kde výroba musí dbát 

na kvalitu nakupovaných surovin. 

Příznivá cena je díky tomu trošku ve stínu kvality. Cena zaujímá 37%. Coţ také není 

málo. Ale je to vţdy s ohledem na vysokou kvalitu dodávané suroviny. Tedy standardně koks 

ořech. 

Jediná společnost odpověděla, ţe jsou pro ni nejdůleţitější dodavatelské sluţby. Tato 

společnost v druhé otázce taky odpověděla, ţe okolnost, při které by změnily dodavatele, by 

byly právě zlepšení dodavatelských sluţeb. To připisuju nějakým neshodám se sluţbami 

dosavadního dodavatele pro tuto společnost. 
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Doporučení: 

Konkurovat cenovou politikou, ovšem při maximálním zachování poţadované kvality 

dodávané suroviny. Radikální zlepšení dodavatelských sluţeb není potřeba, protoţe výrobní 

kampaně jsou předem plánované a termín je znám. 

 

4.1.2 Segment Cukrovarů Evropa 

Tento segment obsahuje 6 společností, zabývající se výrobou cukru. Jde o společnosti 

v Maďarsku, Itálii, Rakousku, Slovinsku, Ukrajině. 

Zde je jasně patrné, z grafu č. 2, ţe cena zde tvoří většinu, přesněji 64% odpovědí. To 

znamená, ţe na tomto segmentu, hraje cena důleţitou, ne-li podstatnou roli při nákupu 

suroviny koks. Doporučuji se tedy zaměřovat zejména na cenovou politiku v tomto segmentu. 

Kvalita při výběru nákupu zaujímá druhé místo, a to s 36% odpovědí. Procentuální 

výše odpovědí přiřazená kvalitě je dána proto, ţe tyto země jsou tradiční vývozci 

zemědělských plodin s vhodnými klimatickými podmínkami pro pěstování plodin určených 

k výrobě cukru. 

 

Doporučení: 

U toho segmentu je zcela jasné zaměření se na cenovou politiku. Zkvalitnění sluţeb 

zde bylo zcela vynecháno a není poţadováno u ţádné společnosti a není tedy prioritou, 

dokonce ani důleţitým poţadavkem u výběru dodavatele.  

Kvalitativní poţadavky jsou zde zmíněny v třetinové míře. Z toho doporučuji nesnaţit 

se mnoho sniţovat z kvality dodávaných surovin, aby byla zaručena dosavadní kvalita cukru. 
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4.1.3 Segment Cukrovarů Südzucker  

V tomto segmentu je zahrnuta německá část společnosti Südzucker. Přesněji jejich 9 

výrobních filiálek rozesetých po celém Německu. 

Zde cena dosáhla přesně polovičního podílu na grafu č. 3. Kvalita zaujala druhé místo 

v pořadí s 33% a 17% podíl zaujaly odpovědi na sluţby. 

Všechny podniky v tomto segmentu se shodly v odpovědi na druhý dotaz ohleďně 

okolností změny dodavatele komodity. Tou byla niţší cena, ovšem za dodrţení poměrně 

přísných kvalitativních poţadavků na surovinu. 

 

Doporučení: 

Toto doporučení se bude podobat doporučení ze segmentu Cukrovarů ČR a SR.  

Ovšem s tím rozdílem, ţe hlavní priorita při rozhodování o nákupu nebude na kvalitě 

suroviny, ale na její ceně. Tedy opět hlavním bodem bude cenová politika komodity. Ale 

s dodrţením limitů jakosti suroviny. 

 Je zde mírný nárůst preferencí ohledně sluţeb, coţ připisuji tradiční německé povaze a 

snahou o bezproblémové plánování. V ţádném jiném segmentu se takto vysoké procento 

preference neobjevuje. 
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4.1.4 Segment Cukrovary Südzucker Polska S. A. 

Tato polská odnoţ německého Südzuckeru, která sdruţuje 5 cukrovarů poměrně jasně 

ukazuje, ţe je pro ně hlavním kritériem při nákupu cena. A to rovnou z 73%. Zbytek, tedy 

27% zabírají odpovědi pro kvalitu. Ţádná z odpovědí se netýkala poskytovaných sluţeb, které 

tak nejsou pro tyto společnosti vyrábějící cukr v Polsku důleţité. 

 

Doporučení: 

Tento segment Cukrovary Südzucker Polska S. A. se do jisté míry podobá segmentu 

Cukrovarů Evropy. Ani jedna ze společností výrobců cukru v Polsku nemá při nákupu koksu 

ořech, jako prioritu dodavatelské sluţby. 

 Navíc cena zde tvoří ještě větší část, neţ v jiţ zmiňovaném podobném segmentu 

Cukrovarů Evropa. Z toho usuzuji, ţe je vhodné pouţít silnou cenovou politiku pro vstup na 

tento segment trhu, který se při nákupu orientuje hlavně podle ceny nakupované suroviny. 

 Výhodná je i poloha těchto cukrovarů vzhledem k České republice. Všechny 

cukrovary z toho segmentu se totiţ nacházejí na jihu Polska. 
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4.1.5 Segment Elektrárny ČR 

Tento segment je poměrně těţké vyhodnotit, protoţe ačkoliv byly dotazníky 

vyhodnoceny, v odpovědích přicházely připomínky, ţe jednotlivé společnosti provozující 

elektrárny v tomto námi vybraném segmentu Elektráren ČR mají dlouhodobé smlouvy se 

svými dodavateli uhlí. 

 Tyto elektrárny jsou často i postaveny nedaleko svých zdrojů této suroviny, často 

s technologickými poţadavky na tento druh suroviny nacházející se nedaleko. Přechod 

z jednotlivých loţisek na jiné, které jsou kvalitativně odlišné, je pro elektrárny technologicky 

problémové a náročné. 

 Jako další překáţku vstupu na tento segment trhu povaţuji to, ţe se v tomto segmentu 

pohybují velcí hráči, a to jiţ dlouhodobě, kteří disponují jak obchodní sítí, tak vlastnictvím 

zdrojů, např. samotnýmy doly. Navíc skupina ČEZ v tomto segmentu vlastní 64% všech 

elektráren. Vyjednávání o nákupech strategických komodit vede samostatný orgán společnosti 

ČEZ. 

 Je proto zajímavé podívat se a analyzovat výsledky dotazníků, kde 50% odpovědí 

směřovaly primárně pro cenu. 37% pak zaujal prostor pro kvalitu. A jen 13% zbylo na sluţby. 

 V tomto segmentu se účastnilo celkem 17 společností, které splnilo kritéria 

segmentace.  

 

Doporučení: 

Vyhodnotit tento segment je velmi náročné. Ačkoliv se na první pohled tváří podobně 

jako segment Cukrovary Südzucker, vstupuje do segmentu Elektráren ČR okolnosti, díky 

kterým musím přehodnotit doporučení. Jak jsem jiţ zmínil v oddíle 4.1.5 je tento segment jiţ 

rozebrán mezi velkými hráči v tomto druhu podnikání. Kteří mají téměř monopolní postavení 

na tomto segmentu trh. Navíc jsou tyto podnikatelské vztahy vázány dlouhodobými 

smlouvami o vzájemných dodávkách surovin. 
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Vstup na tento segment by byl pro společnost Promet Czech s. r. o velmi obtíţný a 

časově náročný na realizaci průniku na tento segment trhu.  

Proto mé doporučení směřuje k tomu, aby společnost Promet Czech s. r. o. své aktivity 

měla zaměřit jiným směrem, neţ na tento segment.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na marketingový výzkum trhu s deriváty uhlí. 

V souladu s odbornou literaturou jsem postupoval v jednotlivých etapách. Jako byla 

segmentace trhů, ve které jsem nejprve popsal samotnou podstatu segmentace, proč a za 

jakým účelem se provádí, následně jsem určil, podle jakých kritérií segmentace budeme 

postupovat a podle kterých se měly segmenty určovat.  Poté jsem jednotlivé segmenty určil a 

vytvořil seznamy společností, ze kterých jsem následně vycházel v dalších kapitolách této 

diplomové práce.  

Tato část segmentace, tedy vyhledávání jednotlivých společností v segmentech, mi 

zabralo nejvíce času. Jako nejlepší zdroj informací se projevil internet, pak jmenovitě 

jednotlivé webové stránky společností. Postupoval jsem podle časového harmonogramu, který 

mi sestavila společnost Promet Czech s. r. o. 

V druhém oddíle práce jsem se zaměřil zejména na teoretický rozbor marketingového 

výzkumu trhu. Popsal v teorii i v názorných diagramech postup stanovení druhu a systému 

výzkumu. Následně jsem podle těchto teoreticky stanovených postupů, stanovil systém 

marketingové výzkumu trhu, který byl nejvhodnější pro tuto práci. 

Třetí kapitola se věnuje jiţ samotné realizaci marketingového výzkumu trhu s deriváty 

uhlí. Jiţ podle pravidel, které jsem si stanovil podle předchozích kapitol v diplomové práci. 

Zde popisuji konkrétní činnosti, které obsahovaly realizaci marketingového výzkumu.

 Obsahuje zejména rozbor a analýzu odpovědí z dotazníků, které byly rozeslány 

společnostem ze seznamů, vytvořených jiţ v předchozích kapitolách práce. 

Snaţil jsem se moţná o co nejvíce vypovídající informace, proto jsem zvolil formu 

kruhových grafů, které mají velkou vypovídající hodnotu, jiţ z prvního pohledu.  

 Čtvrtá, a tedy poslední kapitola, se věnuje samotnému doporučení pro společnost 

Promet Czech s. r. o. Jsou přehledně rozděleny podle jednotlivých segmentů trhů s deriváty 

uhlí, a to podle pořadí určeném v předchozích oddílech. Samotná doporučení se týkají zjištení 

jednotlivých preferencí určujících důleţitost při rozhodování nákupu surovin, kterých se týká 

tento marketingový výzkum.  
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Zde jsem se snaţil shrnout všechny poznatky a informace, které jsem nabyl jak 

z odborné literatury, které se týkaly této problematiky, tak z rad vedoucího práce, konzultanta 

ve společnosti Promet Czech s. r. o. 

Bohuţel společnost Promet Czech s. r. o. v době vyhotovení a odevzdání diplomové 

práce nevyslovila svou zpětnou vazbu a názor ohledně závěru a doporučení, které byly cílem 

DP.  
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a kol. A kolektiv 
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ČR Česká republika 

SR Slovenská republika 

Apod. A podobně 

GmBH Společnost s ručením omezeným 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Seznam Elektrárny ČR   

Název web kontakt stát účel 

Prunéřov 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNY 
PRUNÉŘOV 

432 01 KADAŇ 
tel.: 471 101 111 
fax: 471 102 697 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Počerady 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNA 
POČERADY 

439 44 
POČERADY 

tel.: 411 111 111 
fax: 411 112 298 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Chvaletice 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNA 
CHVALETICE 

533 12 
CHVALETICE 

tel.: 462 101 111 
fax: 462 103 600 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Dětmarovice 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNA 

DĚTMAROVICE 
735 71 

DĚTMAROVICE 
tel.: 591 102 221 
fax: 591 102 671 

ČR 

Palivo 

černé 

uhlí 

Tušimice 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNY 

TUŠIMICE 
432 01 KADAŇ 

tel.: 471 111 111 
fax: 471 113 880 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Mělník 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNA 

MĚLNÍK 
277 03 HORNÍ 

POČAPLY 
tel.: 311 101 111 
fax: 311 102 102 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Opatovice http://www.eop.cz/ 

Opatovice nad 
Labem, 

Pardubice 2, 
PSČ 532 13 
Tel: 467 043 
111, 466 843 

111 
Fax: 466 536 

030 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.eop.cz/
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Kladno-

Dubská 
http://generation.alpiq.cz/ 

Dubská 257 
272 03 Kladno 

Česká republika 
T: +420 312 644 

853 
F: +420 312 

644 850 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí i 

černé 

Zlín http://generation.alpiq.cz/ 

tř. Tomáše Bati 
650 

760 01 Zlín 
Česká republika 
T: +420 577 524 

855 
F: +420 577 

523 538 

ČR 
Palivo 

uhlí 

Ostrava 

Kunčice 

Provozovatelem je ArcellorMittal 

 
 
 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí i 

černé 

Komořany www.ue.cz 

P.O. Box 22, 
434 03 Most 3 
Tel: 476 447 

111 
Fax: 476 447 

429 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Ledvice 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNA 

LEDVICE 
418 48 BÍLINA 

tel.: 411 101 111 
fax: 411 101 501 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Tisová 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNA 

TISOVÁ 
POŠTOVNÍ 

PŘIHRÁDKA 98 
356 69 

SOKOLOV 1 
tel.: 351 101 111 
fax: 351 101 129 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Třebovice http://www.dalkia.cz 

Dalkia Česká 
republika, a.s. 

28. října 3337/7 
709 74 Ostrava - 

Moravská 
Ostrava 

Tel. +420 596 
609 111 

Fax +420 596 
609 300 

ČR 

Palivo 

černé 

uhlí 

Pořičí 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNY 

POŘÍČÍ 
541 37 

TRUTNOV 
tel.: 492 102 111 
fax: 492 102 199 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

http://generation.alpiq.cz/
http://generation.alpiq.cz/
www.ue.cz
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.dalkia.cz/
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
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Plzeň http://www.pltep.cz 

PLZEŇSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ, 

a.s. 
Doubravecká 

2760/1, 301 00 
Plzeň 

tel.: +420 377 
180 111 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Praha - 

Malešice 
http://www.ptas.cz/ 

Pražská 
teplárenská a.s. 
Partyzánská 1/7 
170 00 Praha 7 
tel.: +420 266 

751 111 
fax: +420 266 

752 199 

ČR 

Palivo 

černé 

uhlí 

Hodonín 
http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html 

ČEZ, a. s. 
ELEKTRÁRNA 

HODONÍN 
U 

ELEKTRÁRNY 1 
695 23 

HODONÍN 
tel.: 511 100 111 
fax: 511 100 411 

ČR 

Palivo 

hnědé 

uhlí 

Elcho http://www.elcho.com.pl/ 

ul. M. 
Skłodowskiej-

Curie 30 
41-503 Chorzów 
Tel.: +48 32 771 

40 01 
Fax: +48 32 771 

40 20 

Polsko 

Palivo 

černé 

uhlí 

Skawina http://www.elektrownia.skawina.pl/ 

ul. Piłsudskiego 
10 

32-050 Skawina 
 

Tel.: +48 12 276 
20 00 

Fax: +48 12 276 
59 30 

Polsko 

Palivo 

černé 

uhlí 

Varna www.cez.bg/varna 

140, G.S. 
Rakovski Str., 
Sofia, 1000 
Tel: 0700 10 

010 

Bulharsko 

Palivo 

černé 

uhlí 

 

http://www.pltep.cz/
http://www.ptas.cz/
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr.html
http://www.elcho.com.pl/
http://www.elektrownia.skawina.pl/
www.cez.bg/varna
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Cukrovary ČR a SR  

Název Web Kontakt Stát 

TDD Cukrovar  

Dobrovice 
http://www.cukrovaryttd.cz/ 

Palackého náměstí 1 

294 41 Dobrovice 

tel: 326 900 201 (sekretariát 
ředitele) 

tel: 326 900 111 (ústředna) 

fax: 326 900 104 

ČR 

Povaţský cukor a.s. http://www.nordzucker.sk 

Cukrovarská 311/9 

SK - 914 11 Trenčianska Teplá 

tel: +421 32 6558 646 

fax: +421 32 6558 505 

SR 

Slovenské cukrovary 

s.r.o. 
http://www.agrana.sk 

Cukrovarská 726, SK-926 01 
Sereď 

tel: +421-31-7884-101 

fax: +421-31-7884-113 

SR 

Moravskoslezské 

cukrovary 
http://www.agrana.cz 

Cukrovarská 657, 67167 
Hrusovany nad Jevisovkou 

tel: +420 515 209-333 

fax: +420-515-229 196 

ČR 

Cukrovar Vrbátky a.s. http://www.cukrovarvrbatky.cz/ 
798 13 Vrbátky č.p. 65 

Tel.: 582 301 111 

Fax: 582 382 441 

ČR 

Hanácká potravinářská 

společnost 
http://www.hps.cz 

Maloprosenská č. 238 

751 21 Prosenice 

tel.: 585 222 496 

tel.: 585 233 744 

fax: 585 231 512 

ČR 

Cukrovar České Meziřičí http://www.cukrovaryttd.cz 

Cukrovar České Meziříčí 

ul. Osvobození 

517 71 České Meziříčí 

tel.: 494 679 310 

fax: 494 679 39 

ČR 

 

http://www.cukrovaryttd.cz/
http://www.nordzucker.sk/
http://www.agrana.sk/
http://www.agrana.cz/
http://www.cukrovarvrbatky.cz/
http://www.hps.cz/
http://www.cukrovaryttd.cz/
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Cukrovary Südzucker  

Sudzucker http://www.suedzucker.de Kontakt Stát 

Brottewitz 

 
 

Mühlberger Straße 10 

04895 Brottewitz 

Germany 

Phone ++49 35 342/9-0 

Německo 

Ochsenfurt 

 
 

Marktbreiter Straße 74 

97199 Ochsenfurt 

Germany 

Phone ++49 93 31/91-0 

Německo 

Offenau 

 
 

Ludwig-Kayser-Straße 

74254 Offenau 

Germany 

Phone ++49 71 36/81-0 

Německo 

Offstein 

 
 

Wormser Straße 11 

67283 Obrigheim/Pfalz 

Postfach 11 27 

67261 Grünstadt 

Germany 

Phone ++49 63 59/8 03-0 

Německo 

Plattling 

 
 

Dr.-Ludwig-Kayser-Straße 1 

94447 Plattling 

Postfach 1263 

94442 Plattling 

Germany 

Phone ++49 99 31/704-0 

Německo 

Rain 

 
 

Donauwörther Straße 50 

86641 Rain/Lech 

Germany 

Phone ++49 90 90/9 98-0 

Německo 

Wabern 

 
 

Homberger Straße 1 

34590 Wabern 

Germany 

Phone ++49 56 83/5 01-0 

Německo 

Warburg 

 
 

Bahnhofstraße 80 

34414 Warburg 

Germany 

Phone ++49 56 41/94-0 

Německo 

Zeitz 

 
 

Albrechtstraße 54 

06712 Zeitz 

Postfach 14 22 

06694 Zeitz 

Germany 

Phone ++49 34 41/8 99-301 

Německo 

 

http://www.suedzucker.de/
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Cukrovary Südzucker Polska S. A.  

Südzucker 

Polska S.A. 
www.suedzucker.pl Kontakt Stát 

Cukrownia 

Cerekiew 
www.suedzucker.pl 

ul. Fabryczna 13 

Pl-47260 Polska Cerekiew woj. 

Opolskie 

tel.:   +48 (0)77 48 02 803 

fax:   +48 (0)77 48 76 375 

Polsko 

Cukrownia 

Ropczyce 
www.suedzucker.pl 

ul. Kolejowa 140 

Pl-39100 Ropczyce 

tel.:   +48 (0)17 22 29 001 

fax:   +48 (0)17 22 10 999 

Polsko 

Cukrownia Strzelin www.suedzucker.pl 

ul. Zabkowicka 53 

Pl-57100 Strzelin woj. Dolnoslaskie 

tel.:   +48 (0)71 39 27 701 

fax:   +48 (0)71 39 21 394 

Polsko 

Cukrownia Strzyzów www.suedzucker.pl 

ul. Herbowa 3 

Pl-22535 Strzyzów 

tel.:   +48 (0)84 65 16 500 

fax:   +48 (0)84 65 16 501 

Polsko 

Cukrownia Swidnica www.suedzucker.pl 

ul. Fabryczna 1 

Pl-58125 Pszenno woj. Dolnoslaskie 

tel.:  +48 (0)74 85 83 206  

fax:  +48 (0)74 85 19 055 

Polsko 

 

www.suedzucker.pl
www.suedzucker.pl
www.suedzucker.pl
www.suedzucker.pl
www.suedzucker.pl
www.suedzucker.pl

