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1 ÚVOD 

 

Spotřeba tepla a služby s ní spojené jsou pro většinu společností od počátku moderní 

civilizace nezbytné. Většina domácností a firem by nemohla bez dodávek tepla a teplé vody 

vůbec fungovat či vyrábět své produkty k dalšímu prodeji. Bez tepla bychom byli nadále závislí 

na ohni jako v době pravěku. Dokážete si představit jednu zimu bez ústředního topení? 

Způsob distribuce tepla a teplé vody se neustále vyvíjí. Dochází ke spolupráci mezi 

malými regionálními teplárnami a teplárnami na celostátní úrovni jako je Dalkia a další. Tato 

spolupráce zajišťuje lepší podmínky, služby a péči pro zákazníky. Společnosti si navzájem 

pomáhají nejen v dodávkách tepla, ale spolupracují také v oblasti výroby předávacích stanic a 

dalších služeb.  

Cenu tepelných služeb určuje dodavatel v souladu s platnými cenovými předpisy a 

s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie pro 

příslušný kalendářní rok. Cena tepelné energie se kalkuluje v rámci cenové lokality. Cena 

v lokalitě Havířov a okolí stanovená pro analyzovanou společnost se v posledních devíti letech 

měnila směrem nahoru. Znamená to, že cena v průběhu času neustále stoupá, což se odráží také 

v nákladech odběratelů. 

Odběratelé mohou být touto skutečností znepokojeni a a mohou chtít nového dodavatele 

tepla. Tento fakt se zatím dle analýz společnosti neukázal jako pravdivý a naopak počet 

odběratelů společnosti stále narůstá. Vzhledem k tomu, že společnost je lokální, nemůže si 

dovolit cenu ovlivňovat takovým způsobem jako větší dodavatelé a proto se snaží vyniknout 

alespoň péčí o zákazníky. 

V  Bakalářské práci s názvem Návrh segmentace odběratelů teplárenské společnosti se 

bude zabývat malou lokální teplárnou s názvem Havířovská teplárenská společnost, a. s.. Tato 

teplárna je pod vlastnictvím města a působí v oblasti Havířov a jeho blízkého okolí. Tato 

společnost samostatně působí na trhu společnosti již od roku 1995. 

Pro zpracování bakalářské práce budou nejpeve popsána teoretická kritéria pro 

segmentaci, poté bude charakterizována společnost a provedena analýza odběratelů Havířovské 

teplárenské společnosti. 

Na základě vykonané analýzy budou navržena doporučení a opatření, které by mohly 

být společnosti v budoucnu prospěšné.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SEGMENTACE TRHU 

2.1 Trh a jeho prostředí 

Na trhu vstupuje do interakce poptávka s nabídkou, dochází k transakcím a směně. Na 

trhu figurují výrobci, zákazníci, vláda a zprostředkovatelé. [7] 

Trh je možno charakterizovat z mnoha různých pohledů: 

 místo směny, 

 zvláštní obchodně- prodejní firma, 

 abstraktní souhrn nabídky a poptávky z hlediska makroekonomického, 

 trh práce, zboží, služeb a kapitálu, 

 trh odbytový a nákupní, 

 trh výrobců, zprostředkovatelů, konzumentů, trh rozpočtový, trh veřejné správy, 

 trh efektivní a potenciální, 

 trh vyjádřen v hmotných jednotkách a peněžních jednotkách. 

 

Určení trhu musí bezpodmínečně definovat: 

 Co se kupuje? 

 Kdo kupuje? 

 Jakými cestami se zboží ke kupujícím dostane? 

 Kde se kupuje? 

 Jak velký je trh? 

 Kdy se kupuje? [10] 

2.1.1 Zákazník (odběratel) 

Hlavní pozornost poutají zákazníci, kterým chceme při našem marketingovém 

uvažování plnit přání a potřeby a to za podmínky současného plnění našich cílů (zisk, image, 

atd.). Existuje řada přístupů k analýzám zákazníků. Potřebujeme hlavně určit, kdo je cílovým 

odběratelem, co kupuje, kdy a kde to kupuje. Na základě těchto informací můžeme dále 

provádět hlubší analýzy.[6] 

 

Představitel odběratele 

 Spotřebitel–nakupuje produkty a služby pro svou vlastní potřebu (osoby, domácnosti), 

 výrobce – nakupuje produkty k dalšímu použití či zpracování (firmy), 
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 obchodník – organizace, nakupuje produkty, aby je znovu prodal (jednotlivec), 

 stát – nakupuje produkty pro plnění veřejných služeb (státní instituce, orgány, neziskové 

organizace,), 

 zahraniční zákazník – kdokoli z výše uvedených skupin, který má bydliště, sídlo či 

místo podnikání v cizím státě. [6] 

 

Předmět koupě 

Dle zájmů o jednotlivé části  nabídky můžeme zákazníky dále dělit. Dle konkrétních 

podnětů ke koupi dochází k rozdělení firemní nabídky a k vytváření tzv. dílčích trhů. Zákazníci 

kladou na náš sortiment řadu požadavků. Jedná se hlavně o požadavky, které se týkají: 

 vlastností produktu (kvalita, bezpečnost,...), 

 cen a platebních podmínek (nákup na splátky, použití platební karty,…), 

 možností a podmínek distribuce (dodací lhůty, flexibilita,…), 

 způsobu prezentace firmy (celkový vzhled prodejny, účast na veletrzích,…). [6] 

 

Časový ukazatel koupě 

Smyslem je zjišťování časového rozložení poptávky. Důležité je, aby bylo časové 

rozložení poptávky zkoumáno pravidelně, abychom mohli zachytit trendy ve vývoji a mohli tak 

přizpůsobit své služby potřebám zákazníků. [6] 

 

2.1.2 Definice B2B trhu 

Trhy B2B organizací lze dělit na dva základní typy: 

 horizontální trhy – dodavatel spolupracuje se zákazníky v různých odvětvích. Ve 

většině případů jde o poskytování služeb (finanční, poradenské, marketingové apod.), 

 vertikální trhy – dodavatel oslovuje zákazníky pouze v úzce definovaném odvětví (př. 

nabídka specifického průmyslového nebo zemědělského produktu). 

 

Dalším rozdělením B2B prostředí může být dělení z hlediska počtu dominance dostupných 

dodavatelů a odběratelů na trhu: 

 trhy s dominancí zákazníků, 

 trhy s dominancí dodavatelů, 

 neutrální trhy. 
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Kromě klasického trhu se díky vlivu informačních a digitálních technologií spousta firem 

angažuje i ve virtuálním tržním prostoru. Trhy organizací se liší od  trhů spotřebitelů. 

Charakteristickými rysy je menší počet větších odběratelů, těsný vztah dodavatele a odběratele, 

profesionální přístup k nákupu, odvozená poptávka od poptávky spotřebitelů, nepružná a 

kolísavá poptávka, přímé nákupy aj.[2] 

B2B trh můžeme tedy obecně charakterizovat jako „obchodní vztah mezi dodavatelem 

na jedné straně a odběratelem, který dodané produkty dále využije ve svém podnikání, na straně 

druhé“. [1] 

2.2 Definice segmentace 

Segmentace je založena na poznávání trhů skládajících se z kupujících, kteří se dělí do 

několika skupin dle svých konkrétních požadavků, zdrojů, nákupních zvyklostí a místa. Pomocí 

segmentace mohou firmy dělit nehomogenní, rozsáhlý trh na malé skupiny (segmenty), které 

mohou snáze obsáhnout a přizpůsobovat tak své výrobky a služby dle definovaných 

specifických potřeb. [3] 

 

2.3 Postup (etapy) segmentace 

V případě segmentace trhu lze hovořit o dvou přístupech. Může se jednat o: [8] 

 segmentaci post hoc - založené na využívání reakčních proměnných, které dělí trh dle 

toho, jak se zákazníci chovají ve víře, že konečné segmenty se budou natolik lišit, že 

bude možné identifikovat zákazníky. [9] Neboli je založeno na pozorování minulého 

chování spotřebitelů a na stanovení kritérií vysvětlující rozdíly v chování mezi 

jednotlivými segmenty, [8] 

 segmentaci a priori – využívá identifikační kritéria, jako jsou pro B2B trhy velikost 

firmy, odvětví a geografická struktura. [9] Je založena na výběru kritérií umožňující 

vytvoření homogenní skupiny a v následující etapě analýzu rozdílů v chování mezi 

těmito skupinami. [8] 

Hlavní problém u segmentace vyplývá z faktu, že je procesem dvojího směřování: od trhu 

k firmě a naopak. Z tohoto důvodu existuje několik etap, které jsou nezbytné k definování 

strategie segmentace. 

2.3.1 Definice celkového trhu 

Jedná se o identifikaci trhu, na kterém chce firma působit. 
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2.3.2 Identifikace dostatečné homogenní skupiny spotřebitelů 

Tato identifikace se provádí z hlediska potřeb a přání spotřebitelů. 

2.3.3 Určení profilu segmentů 

Vyjadřuje, jakým způsobem jsou segmenty stanovené. Je potřeba vymezení profilu 

každého segmentu ve smyslu jeho odlišných postojů v chování, demografických a 

psychografických charakteristikách atd. Tato část je důležitá pro stanovení velikosti segmentu, 

ale také pro definici efektivního marketingu pro jednotlivé segmenty. 

2.3.4 Analýza velikosti segmentu trhu 

Po identifikaci segmentů má marketingový manažer za úkol hodnocení jejich ziskového 

potenciálu pro firmu. Není možné uskutečnit bez hodnocení veličin prostředí, které připadají 

na každý segment a bez určení metod a nástrojů marketingu. Je nutné, aby každý firmou 

zaměřený segment byl dost významný pro tvorbu dostatečných samostatných příjmů. V tom 

spočívá problém segmentace, protože segmenty stanovené dle potřeb nemohou být v tomto 

směru měřitelné. 

2.3.5 Sestavení marketingového mixu  

Dle marketingového výzkumu lze předvídat podíl na trhu, které daný podnik získá 

(prodej a náklady). Dřív než dojde k realizaci je potřeba stanovit, jaký bude akceptovatelný zisk 

firmy. Jde o ekonomickou analýzu segmentů, která umožní hodnocení, zda je každý segment 

pro danou firmu trhovou možností či příležitostí. 

2.3.6 Spojení cílových segmentů trhu 

Ke spojení cílových segmentů dochází za předpokladu, že cílový segment je 

akceptovatelný a že se firma rozhodla ho aplikovat. Spotřebitelé těchto segmentů musí být 

dosažitelní pomocí distribučních kanálů firmy a správnou marketingovou komunikací. Stává se 

však zároveň zdrojem problémů, anebo aby byl segment dostupný, musí být identifikovatelný 

sociálně-demografickými charakteristikami. [8] 

 

2.4 Rozdíl mezi segmentací na B2C a B2B trzích 

 Důležité je uvědomění, že segmentace na B2B trzích se liší od B2C segmentace v 

několika důležitých ohledech: 
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 Obvykle jsou menší segmenty, protože trhy B2B mají mnohem méně kupujících a tito 

kupující mají tendenci mít podobné požadavky. To znamená, že je méně prostoru pro 

rozmanitost. B2B trhy mají také tendenci pracovat v souladu s pravidlem 80/20 - 80% příjmů 

je generováno pouze 20% zákazníků. To znamená, že malé množství velkých zákazníků by 

mělo být vnímáno jako samostatné segmenty společnosti. Toto je mnohem méně 

pravděpodobné v případě spotřebitelských trhů. 

 Z výše uvedených bodů vyplývá, že segmentace B2B nejsou tak složité, ale tento 

způsob segmentace přináší své vlastní úskalí. Je těžké přesně určit, to, co se nachází v segmentu 

- jednotlivé kupující, nákupní tým nebo společnosti. B2B segmenty mají tendenci být založeny 

na "racionálních" rozměrech, jako je nákup, než na kritériích "emocionální" dimenze, jako 

sebevyjádření, což je samozřejmostí na spotřebitelských trzích.  

 B2B trhy mají tendenci se pohybovat pomaleji než B2C trhy, což znamená, že modely 

segmentace mají tendenci zůstat přesné v průběhu několika let, zatímco u spotřebitelských 

kontextů se mohou rychle měnit. [5] 

2.5 Segmentační kritéria na B2B trzích 

B2B trhy lze segmentovat podle klasických kritérií spotřebního trhu. Na B2B trzích však 

marketéři využívají i další důležité proměnné. Mezi nejdůležitější kritéria patří kritéria 

demografická a dále pak provozní kritéria a přístup k nákupu. Úplně na konci stojí samotné 

osobní charakteristiky nákupčího. [5] 

 

2.5.1 Hlavní segmentační proměnné na B2B trzích 

Při stanovení segmentu trhů si musí marketér zvolit vhodná kritéria a s nimi musí 

odpovědět na hlavní otázky v různých ohledech.  

 

Demografie  

Z hlediska demografie by si společnost měla odpovědět na základní otázky týkající se 

tří oblastí. První oblastí je odvětví, kde hlavní otázka zní: Která odvětví by měla firma 

obsluhovat? Další důležitou oblastí je velikost společnosti, kde by měla zaznít odpověď na 

otázku: Jak velké společnosti bychom měli volit? Třetí oblastí je lokalita kde společnost zajímá, 

jaké oblasti by měla volit pro segmentaci. 
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Provozní proměnné 

Co se týka provozních technologií figurují zde taktéž tři hlavní oblasti. Tou první je 

technologie, kde by mělo společnost zajímat, na jaké technologie zákazníků by se měla zaměřit. 

Další oblastí je uživatelský status. Společnost volí mezi tím, zda se zaměří na časté, pravidelné, 

občasné uživatele či neuživatele. Schopnosti zákazníka jsou také důležitým hlediskem pro 

segmentaci a vybíráme, zda zvolíme zákazníky vyžadující mnoho služeb nebo naopak málo. 

 

Přístup k nákupu 

Přístup k nákupu zahrnuje několik rozhodnutí týkající se například struktury mocí, kdy 

bychom měli vybrat mezi společnostmi, ve kterých rozhoduje technika nebo společnotmi, kde 

rozhodují finance atd.. Důležitým hlediskem pro segmentaci jsou také povahy stávajících 

vztahů, které zahrnuje volbu mezi stále silnými zákazníky nebo atraktivními společnostmi.  

Společnost musí brát ohled také na nákupní kritéria. Ta obsahují hlediska jako je kvalita, 

služby či cena. 

 

Situační faktory 

Mezi situační faktory patří hlavně akutnost, kde firma zvažuje, zda obsluhovat 

společnosti, které potřebují rychlé a neočekávané dodávky nebo služby. Firma se také musí 

rozhodnout zda se bude soustředit spíše na určitá využití výrobku či na jeho široké spektrum 

využití. Toto rozhodnutí se také označuje jako kritérium specifického využití. 

 

Osobní charakteristiky 

V osobnostních charakteristikách se firmy zaměřují hlavně na zákaznický postoj 

k riziku, neboli zda zvolí zákazníky s ochotou či averzí k riziku. Dále se zaměřuje také na 

věrnost, kde zjišťuje jak věrní jsou zákazníci svým dodavatelům. [5] 

 

2.5.2 Segmentační kritéria dle zahraniční literatury 

 Dle nabízeného produktu: společnost může považovat všechny zákazníky, kteří 

nabízejí stejný druh výrobku za segment trhu. 

 Podle zeměpisné oblasti: zákazníci nacházející se ve stejné zeměpisné oblasti, můžou 

být považováni za segment trhu. 

 Dle odvětví, v němž zákazník působí: všechny společnosti působící ve stejné 

odvětvové skupině náleží k segmentu trhu. 
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 Podle velikosti zákazníkovi společnosti: společnosti stejné obecné velikosti mohou 

být považovány za součást segmentu trhu. 

 Podle velikosti účtu: společnost může přistupovat ke všem svým zákazníkům, kteří 

mají zakázku zhruba stejné částky jako k segmentu trhu. 

 Zakoupením chování nebo preferencí: segmenty se mohou skládat ze společností, 

které nakupují důležité části ve stejném stylu nebo jejichž potřeby jsou velmi podobné. 

 Podle použité technologie u zákazníka: všechny firmy, které používají stejný základní 

produkt nebo výrobní technologie mohou být považovány za segment trhu. 

 Dle procesů a požadavků dodavatelského řetězce: společnosti mohou mít různé 

standardy kontroly zásob a včasné provedení, stejně jako potřebu řídit prvky v 

hodnotové síti, která poskytuje nabídku. [11] 

 

Efektivní segmentační kritéria 

Ne všechny přístupy k segmentaci přinášejí užitek. Příkladem může být prodej soli, kdy 

rozdělení zákazníků například dle barvy vlasů je pro samotný prodej naprosto irelevantní. Aby 

byla kritéria segmentace užitečná, musí tržní segmenty splňovat čtyři hlavní kritéria: 

 měřitelnost – kupní síla a charakteristiky jednotlivých segmentů mohou být měřeny 

(velikost), 

 významnost – segmenty jsou dostatečně velké a ziskové, aby se vyplatilo je vůbec 

obsluhovat. Měl by být tvořen největší možnou homogenní skupinou, o kterou se vyplatí 

usilovat na míru ušitým marketingovým programem, 

 diferencovatelnost – segmenty by měly být konceptuálně odlišitelné – reagují odlišně 

na různé prvky a programy marketingového mixu, 

 akčnost – do přilákání segmentu lze formulovat účinné marketingové programy.[5] 

 

2.6 Praktické využití segmentace 

Segmentace a zhodnocení stavu i vývojových tendencí segmentu je příkladem volby 

přístupu k trhu. Společnost by se měla zabývat dvěma důležitými otázkami. 

 Jak segment splňuje požadavky na velikost a růst – růst musí být základní požadovanou 

vlastností při hodnocení segmentu. 

 Jaká je strukturální přitažlivost segmentu – segment nemusí být atraktivní z hlediska 

dosahování ekonomických výsledků. 
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Vycházíme zde z obecné charakteristiky konkurenčních sil na trhu. [10] Michael Porter 

identifikoval pět sil určujících dlouhodobou atraktivitu trhu či tržního segmentu. Hrozby ze 

stran těchto sil jsou následující: 

 Hrozba konkurentů v rámci odvětví – segment není atraktivní, pokud v něm již 

působí mnoho silných či agresivních spotřebitelů. Jeho neatraktivita stoupá, pokud 

neroste, pokud musí být navyšovány výrobní kapacity ve velkých skocích atd. Tvrdá 

konkurence v důsledku segmentové rivality je typická pro trh mobilních telefonů. 

 Hrozba nové konkurence – nejatraktivnější je segment s vysokými bariérami vstupu a 

nízkými bariérami obchodu. Do odvětví nemůže vstoupit mnoho nových firem a ty, 

jejichž výkon zaostává, mohou jednoduše odejít.  

 Hrozba nahraditelnosti výrobku – pokud má výrobek skutečné či potenciální 

substituty tak je segment neatraktivní. Substituty omezují výši ceny a zisku. Letecká 

přeprava výrazně ovlivňuje ziskovost přepravy autobusové a železniční dopravy. 

 Hrozba rostoucí síly zákazníků – když kupující disponují silnou nebo rostoucí 

vyjednávací silou, stává se segment neatraktivním. Správnou taktikou je připravovat 

takové nabídky, kterým neodolají ani ti nejsilnější zákazníci. 

 Hrozba rostoucí moci dodavatelů – pokud je dodavatel společnosti schopen libovolně 

změnit cenu či omezit dodávané množství, stává se segment neatraktivním. Síla 

dodavatelů roste v situaci, kdy jsou koncentrovaní či organizovaní, když je dodávaný 

výrobek hlavním vstupem či když jsou náklady na změnu dodavatele příliš vysoké. 

Vhodnou obranou je vytvoření oboustranně prospěšných vztahů s dodavateli či využívat 

větší množství dodavatelů. [10], [5] 

2.6.1 Hodnocení a výběr tržních segmentů 

Pro hodnocení segmentů je potřeba zohledňovat dva faktory: celkovou atraktivitu 

segmentu a cíle a prostředky společnosti. Marketéři pracují se škálou možných úrovní 

segmentace ovlivňující jejich rozhodnutí ohledně výběru cílových trhů. Dle obrázku 2 vidíme 

na jednom konci hromadný trh v podstatě jednoho jediného segmentu a na druhém konci jsou 

jednotlivci neboli množství segmentů jednoho jedinného zákazníka. Mezi těmito extrémy leží 

mnoho možností. Lze se soustředit na jeden segment a nebo na více vybraných segmentů.  
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Nediferencovaný marketing (hromadný trh) 

Firma ignoruje rozdíly v tržních segmentech a uplatňuje pouze jeden přístup. [10] Firma 

usiluje o celý trh pomocí jediné nabídky. Připravuje obvykle marketingový program pro 

výrobek s výjimečnou image, který lze prodávat v co nejširším počtu kupujících za pomoci 

hromadné distribuce a hromadné komunikace. Tento způsob je vhodný pro situaci, kdy všichni 

spotřebitelé mají přibližně stejné preference – trh nevykazuje přirozené segmenty. Strategii 

proslavil Henry Ford – model T v jediné barvě a to černé. Hromadný trh je trhem s největším 

potenciálem, z čehož vyplývají nižší náklady, nižší ceny nebo vyšší marže. [5]  

Od tohoto způsobu se v dnešní době mnoho firem odklání, jelikož na něj působí mnoho 

faktorů, které z něj činí stále složitější nástroj. Světové trhy se rozdělily na mnoho menších 

částí. V dnešní době je složité vytvořit produkt, který by byl vhodný pro všechny skupiny. [3] 

Existují však podmínky, za nichž je tato strategie oprávněná. Když standardizace snižuje 

náklady poskytování hodnotové nabídky na dosud neznámou úroveň a tím pádem poskytuje 

odvětví velké množství nových zákazníků, pak je tato strategie velice účinná. [9] 

 

Diferencovaný marketing 

Společnost současně cílí na několik tržních segmentů, přičemž na každý z nich 

rozdílným marketingovým mixem tak, [8] aby vyhovoval jejich specifickým potřebám. Tato 

forma nabízí mnoho výhod. Firmy mohou prezentovat výrobky či služby efektivněji, zaměřují 

svou nabídku na danou skupinu, které mohou nabídnout lepší a pro firmu ziskovější služby či 

výrobky. V takových segmentech nekonkuruje vyšší počet firem. [3] 

 

Koncentrovaný marketing 

Společnost vybírá pouze jediný segment a soustředí se na jeho obsluhu. Při této strategii se 

využívají podsegmenty. Například společnost Porsche využívá podsegmenty identifikované 

pomocí psychologických faktorů: 

 top guns -  ambiciózní typy 

 elita – starodávní aristokraté 

 fantastové – snílci 

Pokrytí celého trhu 

Několik segmentů Jediný segment 

Segment jednotlivce Hromadný trh Customizace 

Obr. 2.1 Možné úrovně segmentace 

Zdroj: Kotler (2013, s. 271) 
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 hrdí vlastníci – považují vlastnictví za cíl samotný jako odměnu za práci 

 bonviváni – členové mezinárodní smetánky [9] 

Segmenty jsou rozsáhlé a ve značném množství případů přitahují velkou konkurenci, zatímco 

mikrosegmenty jsou mnohem menší a v jejich rámci si konkuruje malý počet firem. [3] 

 

Individuální marketing (mikromarketing) 

Pod tímto přístupem se rozumí postup pro vytvoření výrobku a marketingového programu 

tak, aby maximálně vyhovoval specifickým potřebám a požadavkům jednotlivců či daného 

územního celku. Do této kategorie řadíme: 

 lokální marketing – přizpůsobení značky a komunikace podle potřeb určitých místně 

sdružených skupin uživatelů (obyvatelé sídlišť, …) 

 marketing zaměřený na individuálního zákazníka – výrobky či služby odpovídají 

konkrétním potřebám jednotlivce. [3] 

 

2.7 Segmentace na základě velikosti obratu – metoda ABC 

Cílem metody ABC je identifikovat skupinu prvků, které jsou důležité pro celkový 

výsledek podnikání, což znamená vědět, které produkty či aktivity přináší firmě největší zisk 

nebo které naopak jsou nejméně výnosné.  

Metoda se užívá tam, kde se pracuje s mimořádně velkým souborem prvků (produkty či 

zákazníci) a kde je potřeba identifikovat skupinu prvků, která svým počtem představuje 

menšinu, ale pro výsledek podnikání (tržby, zisky, základy) má hlavní význam, a na druhé 

straně nalézt dominantní většinu (výrobků či zákazníků), která má z hlediska výsledků (objem 

tržeb, zisků či nákladů) triviální (nepodstatný) význam. Vše lze vyjádřit pomocí obr. 2.2.  

 

V obr. 2.2 vidíme, že zde x % druhů produktů (zákazníků) vykazuje y % podílu na 

celkových tržbách (zisku, nákladech, zásobách). Jednotlivé skupiny vzájemných závislostí 

označíme písmeny A, B, C. Často se vytváří tři až čtyři kategorie. Dle kategorií můžeme 

diferencovat manažerské přístupy ve všech fázích manažerského procesu. 

Jednotlivé kategorie je možné podrobit samostatné SWOT a portfolio analýze. Je doporučeno, 

aby u skupiny A byly získány nejpřesnější podklady a při hodnocení a rozhodování bylo 

postupováno s největší pečlivostí, zatímco u skupiny C lze použít metody a všechny přístupy 

zjednodušené.[2] 
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Obr. 2.2 Metoda ABC 

Zdroj: Jakubíková (2008, s. 272) 
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3 CHARAKTERISTIKA HAVÍŘOVSKÉ TEPLÁRENSKÉ 

SPOLEČNOSTI, a. s.  

3.1 Havířovská teplárenská společnost, a. s. 

V roce 1964 byl založen Bytový podnik Havířov, jako organizace, která spravuje bytový 

fond. V roce 1968 došlo k rozdělení Bytového podniku Havířov na jednotlivá střediska, která 

začala spravovat bytový fond a tepelná zařízení v jednotlivých částech města. Po roce byl opět 

sloučen do jednoho celku. V roce 1994 byl předložen vedení města privatizační projekt na 

rozdělení Bytového podniku Havířov na dvě části. Na část spravující bytový fond v majetku 

města a část spravující tepelná zařízení. 30. 6. 1995 byla na základě rozhodnutí Zastupitelstva 

města Havířova založena akciová společnost s obchodním jménem Havířovská teplárenská 

společnost, a. s. (dále jen HTS, a. s.). 

V současnosti je HTS, a. s. distribuční společnost, která pomocí 39 km sekundárních sítí 

zajišťuje dodávky tepla a teplé vody do téměř 21 000 domácností. Teplo a teplá voda je 

dodávána také pro občanskou vybavenost města a pro podnikatelskou sféru. Zabývá se také 

poskytováním služeb v oblasti teplárenství. Za rok 2013 činil zisk společnosti okolo  

13 milionů korun. 

Ve společnosti fungují předem ustanovené orgány. Základním orgánem společnosti je 

představenstvo, jehož předsedou je pan Ing. Břetislav Petr. Dále funguje ve společnosti dozorčí 

rada, jejímž předsedou je pan Ing. Karel Chodura. Tyto orgány působí ve společnosti od jejího 

vzniku. Organizační struktura společnosti vzhledem k její velkosti není složitá. Přesný grafický 

popis struktury je přiložen k práci jako příloha č. 1. [12] 

3.2 Centrální zásobování teplem 

Centrální zásobování teplem (dále jen CZT) patří k nejvýhodnějším způsobům zajištění 

dodávek tepla, neboť umožňuje bezpečně, ekonomicky a ekologicky přivést teplo do každé 

domácnosti. CZT je nejbezpečnějším, nejekologičtějším a z dlouhodobého hlediska také 

nejekonomičtějším způsobem výroby a rozvodu tepla. [12] 

 

Historie a současnost 

Tato soustava se v Havířově vyvíjela postupně v průběhu 50. – 80. let minulého století. 

Budována byla na bázi horkovodního rozvodu s projektovanými parametry horké vody. Projekt 

odpovídal geografické situaci města a charakteru odběru. Tato soustava CZT řešila zásobování 
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teplem pro ÚT a TV pomocí předávacích stanic voda – voda a na ně napojených rozsáhlých 

sídlištních rozvodů s centrální regulací. Analýzou však byly prokázány následující nedostatky: 

 nekvalitní regulační schopnost techniky, 

 výkonově nadhodnocené předávací plochy výměníků i čerpadel ÚT, 

 vnitřní koroze potrubí ÚT a TV, 

 nekvalitní a narušené tepelné izolace. 

V souladu se zjištěnými nedostatky byla postupně sestavována řešení a prováděny 

rekonstrukce předávacích stanic, které byly nahrazovány moderními kompaktními stanicemi. 

Ty se vyznačují velmi rychlou regulační schopností, spolehlivým a ekonomickým provozem. 

Inovace tepelného hospodářství je pro HTS finančně náročná, avšak odběratelům tepla přináší 

spolehlivost, kvalitu dodávek a v neposlední řadě také úsporu nákladů na vytápění. [12] 

3.3 Společnost HTS, a. s.  

3.3.1 Produkt 

Prodej tepla a teplé vody + doprovodné služby 

Hlavním produktem společnosti je dodávka tepla a teplé vody. Produktem HTS je však 

poskytování dalších služeb spojených s hlavní činností. Oddělení provozu zajišťuje následné 

práce a služby: 

 instalatérské práce – výměna potrubí, ventilů a dalšího zařízení na rozvodech, 

 topenářské práce – výměna a úpravy potrubí, čerpadel u kotlů, revize topení, 

 plynařské práce – výměna ventilů a kontrolních kohoutů, 

 kanalizační práce – montáže a opravy rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí, 

 stavební práce – drobné zednické opravy, malířské a natěračské práce, 

 zámečnické práce – výroba a montáž ocelových konstrukcí, autobusových čekáren. 

[13] 

 

Výroba předávacích stanic 

Společnost vyrábí a montuje předávací stanice tepla. Předávací stanice jsou určené pro 

zásobování teplem a přípravu teplé užitkové vody hlavně v bytových objektech, veřejných 

zařízeních, případně v průmyslových objektech. Stanice se vyrábí jako kompaktní zařízení 

v nosném rámu. Je vybavena výměníky tepla, trojcestnými regulačními ventily, oběhovými 

čerpadly a prvky pro měření a regulaci. [14] 
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Montáž předávacích stanic 

HTS, a. s. v rámci modernizace svého zařízení zajišťuje kromě výroby také montáž 

nových předávacích stanic tepla do jednotlivých objektů města Havířov pro zajištění kvalitní a 

efektivní dodávky tepla a teplé vody pro každý objekt zvlášť dle momentální potřeby. Tyto 

činnosti provádí i pro externí objednatele. [14] 

 

 

 

Autobusové čekárny 

Společnost se zabývá výrobou mobilních autobusových čekáren. S výrobou 

autobusových čekáren začala společnost v roce 1999. Čekárny jsou vyráběny dle výrobní 

dokumentace a konstrukce je navržena jako částečně rozebíratelná a mobilní. Základní modul 

je složen ze tří polí, které se mohou dle požadavku objednatele navýšit o další pole. Největší 

vyráběná čekárna v HTS, a. s. měla šest polí. Do konce roku bylo ve společnosti vyrobeno 36 

kusů mobilních autobusových čekáren. [15] 

 

Pronájmy nebytových prostor 

Nebytové prostory vznikly po rekonstrukcích a modernizacích předávacích stanic a po 

zrušení plynových kotelen, které jsou majetkem společnosti. Těmito prostory se rozumí 

místnosti nebo soubor místností, které nejsou určeny k bydlení. V současné době jsou všechny 

nebytové prostory v majetku společnosti pronajaty. [16] 
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Reklamní plochy 

Jedná se o pronájem volných reklamních ploch na fasádách budov ve vlastnictví HTS, 

a. s.  

Pronájem lešení 

Společnost nabízí k pronájmu systémové ocelové rámové lešení SPRINT. Používá se 

hlavně na fasádní aplikace. Díky univerzálnosti lešení a široké řadě speciálních dílů a 

příslušenství lze toto lešení použít na prakticky libovolně členitých fasádách. K lešení je 

možnost pronájmu i doplňků jako jsou krycí a záchytné sítě. Společnost zajišťuje i přepravu 

lešení na místo stavby. [17] 

3.3.2 Cena 

Cena pro dodávky tepla a teplé vody se každý rok aktualizuje. Pravidla pro výpočet cen 

tepla vytváří pro dodavatele tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) a tato 

pravidla každoročně vydává v tzv. Cenovém rozhodnutí. HTS, a. s. rozděluje své ceny na 

jednosložkovou a dvousložkovou. 

 

Jednosložková cena 

V jednosložkové sazbě se udává cena za tepelnou energii dodávanou v teplé vodě pro 

více odběrných míst. Pro rok 2015 je stanovena jednosložková sazba na 441,80 Kč/GJ (bez 

DPH). [19] 

 

Dvousložková cena 

Tento způsob účtování cen je běžný ve většině států Evropské unie a v současné době 

se stále více využívá i v ČR. Výrazně přispívá k zpřehlednění finančních vztahů mezi výrobcem 

a jeho odběrateli. Tento způsob účtování nesouvisí s růstem cen tepla. 

Celkové náklady se dělí do dvou skupin: 

Proměnné náklady – jsou přímo závislé na množství tepelné energie a zahrnují oprávněné 

náklady na výrobu a distribuci tepelné energie. Spadají sem náklady na:  

 palivo, 

 nákup tepelné energie, 

 elektrickou energii, 

 technologickou vodu, 

 ostatní proměnné náklady. 
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Stálé náklady – nejsou přímo závislé na množství tepelné energie a zahrnují ostatní 

oprávněné ekonomické náklady. V této složce zákazník platí za připojení k tepelné soustavě a 

zásobování teplem. Spadají sem náklady na: 

 opravy a údržbu, 

 odpisy, 

 zákonné rezervy, 

 mzdy a zákonné pojištění, 

 výrobní režii, 

 správní režii, 

 ostatní stálé náklady (nájem, leasing atd.). [20] 

 

Výpočet platby za teplo 

Celková platba za teplo ve dvousložkové ceně se skládá ze dvou částí: 

 platba za odebrané množství tepelné energie: 

množství tepelné energie za vytápění skutečně spotřebované odběratelem x jednotková 

kalkulovaná cena za proměnnou složku, 

 platba za sjednané množství: 

sjednané množství stanovené dle obchodních a dodacích podmínek x jednotková cena 

za stálou složku. [21] 

 

Určení nákladů 

Proměnná složka se jednoznačně určuje dle skutečně odebraného tepla změřeného na 

měřiči tepla v odběrném místě. Stálá složka se rozúčtuje v poměru podílu jednotlivých 

odběrných míst na celkových dodávkách tepla za srovnatelné období, kdy pro všechny 

odběratele byly stejné klimatické a technické podmínky. 

Výhody 

 Zprůhlednění tvorby cen pro zákazníky – odběratel přesně ví, kolik platí za připojení 

k síti a kolik za odebrané teplo. 

 Rovnoměrnější rozložení plateb – při platbách formou dvousložkové ceny jsou 

jednotlivé úhrady rovnoměrně rozloženy do celého roku. [22] 

 

 

 



23 

 

Vývoj ceny v HTS, a. s. 

HTS, a. s. spolupracuje při vývoji a výpočtu výše ceny tepla s Energetickým regulačním 

úřadem.  

 

 

 

3.3.3 Centrální dispečink 

HTS, a. s. disponuje vyspělými centrálními systémy. Tyto systémy jsou schopny 

pojmout velké množství informačních bodů, vznikajících při aplikaci decentralizace vytápění. 

Výhodou je možnost dálkové úpravy parametrů regulace okruhů, schopnost zaznamenávat 

trendy a parametry dodávek. Dispečer má možnost dálkově ověřit poruchové stavy a je rovněž 

průběžně informován o poruchách a výpadcích v dodávkách jak na zařízení HTS, a. s., tak o 

poruchách na zařízení jiných dodavatelů energií jako jsou např. ČEZ, RWE nebo DALKIA. 

[18] 

 

Dozorčí systémy 

 Visonik ALGA-SIEMENS – systém byl vyvinut společností ALFA Mikrosystémy 

Ostrava – cílem je poskytnout možnost dálkového dozorování stanic. Výhodou je 

postupná rozšiřitelnost, která je v podmínkách HTS uplatňována. Komunikace může 

probíhat po telefonních linkách, pevných komunikačních vedeních či s využitím GSM 

a GPRS sítí.  

 METASYS Johnson Controls – systém s operátorskou pracovní stanicí OWS je řídící 

systém schopný dozorovat rozsáhlé soustavy podstanic – rozsáhlé decentrální systémy. 
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Komunikační prvek NCM umožňuje připojení až 2000 bodů. Z důvodu pořizovacích 

nákladů nejsou NCM v HTS, a. s. aplikovány pro propojení jednotlivých předávacích 

stanic. 

 CS9105W32 Johnson Controls – centrální operátorská stanice s cílem poskytnout 

možnost dozorování podstanic Johnson Controls v menších aplikacích. Náklady na 

pořízení a provozní náklady jsou nižší než u jiných centrálních pracovišť Johnson 

Controls. V HTS, a. s. byl instalován s cílem získat variantní možnost připojení a snížit 

provozní náklady na komunikaci. Systém má však omezenou kapacitu. S připojováním 

dalších podstanic klesá rychlost odezvy při zobrazování aktuálních stavů a hlášení 

alarmů. [18] 
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4 METODA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

4.1. Přípravná fáze 

4.1.1 Definice cíle 

Cílem této bakalářské práce je návrh segmentace odběratelů dle stanovených kritérií 

s použitím zvolených metod pro teplárenskou společnost.  

Pro výzkumnou část této práce byla vybrána firma Havířovská teplárenská společnost, 

a. s., která je hlavním dodavatelem tepla v oblasti Havířov a blízké okolí. Firma se také zabývá 

poskytováním služeb spojených s dodávkou tepla a mnoha jinými činnostmi. Tento výzkum 

byl zaměřen pouze na dodávky tepla, které tvoří hlavní a majoritní část příjmů firmy. Vzhledem 

k tomu, že po rozhovoru s vedoucím pracovníkem společnosti bylo zjištěno, že firma eviduje 

pouze pět největších odběratelů a nemá stanovenou přesnou strategii či program na péči o 

nejvýznamnější zákazníky, pouze na zjišťování jejich spokojenosti, bylo pomocí metody ABC 

realizováno rozdělení zákazníků a zjištěno, kteří zákazníci jsou pro firmu klíčoví. Dále byl 

v každé kategorii vybrán a analyzován jeden odběratel, u kterého se  provedla analýza 

směrodatné odchylky, aneb jak se liší množství plánovaného odběru od skutečně odebraného 

množství tepla.   

Firma poskytla informace ze svých databází. Informace týkající se množství prodaného 

tepla a také zisku z jednotlivých odběratelů. Analýza bude provedena za roky 2012 a 2013. Jako 

první krok budou zvolena kritéria, podle kterých vytvoříme jednotlivé segmenty a poté 

aplikujeme metodu ABC, abychom identifikovali nejsilnější zákazníky společnosti HTS, a.s. 

Dalším krokem bude využití předchozí segmentace k zjištění, jak se jednotlivé segmenty 

podílejí na tržbách. Zjistíme, kteří odběratelé jsou pro firmu klíčoví. Posledním krokem bude 

analýza směrodatných odchylek v odběru tepla, neboli rozdíl mezi plánovaným a skutečně 

odebraným množstvím tepla a bude zjištěno, jak se jednotlivé odchylky liší u různých skupin. 

 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Veškerá data potřebná pro zpracování této bakalářské práce byla poskytnuta vedoucím 

pracovníkem technického oddělení společnosti HTS, a.s. Informace, týkající se dodávek tepla 

jak v měrné tak v peněžní jednotce byly poskytnuty za roky 2012 a 2013. Dalšími potřebnými 

daty pro analýzu směrodatných odchylek byla měsíční spotřeba za roky 2012 a 2013 a způsob, 
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jakým společnost stanovuje hodnoty v odběrových diagramech. Informace potřebné pro udělení 

kritérií zákazníkům jako je právní forma, oblast působení odběratelů atd. byla získána po 

osobním rozhovoru s vedoucím technické divize HTS, a. s..  

4.2.2 Analýza sesbíraných dat 

Data budou zpracována pomocí programu Microsoft Office Excel. Po zpracování bude 

provedena segmentace zákazníků a dle metody ABC bude zjištěno, jak se tyto segmenty 

podílejí na celkových tržbách z prodeje tepla Havířovské teplárenské společnosti, a. s. Následně 

bude z každé kategorie vybrán jeden odběratel, u kterého bude provedena analýza směrodatné 

odchylky. 

 

4.2.3 Časový harmonogram výzkumné práce 

 

Činnost 

 2014 2015 

říjen listopad prosinec leden únor březen duben 

Teoreticko-metodická část         x  

Charakteristika firmy     x      

Metodika sběru dat x         

Sběr dat x x        

Analýza dat     x x  x x x 

Závěr           x 

 

4.2.4 Realizace výzkumu 

Data pro zpracování samotné segmentace a metody ABC byla poskytnuta za roky 2012 

a 2013 vedoucím pracovníkem během dvou schůzek, které se uskutečnily ve dnech 15. 11. 2014 

a 25. 11. 2014. Dodatečná data pro analýzu směrodatných odchylek mi byla poslána 

elektronickým způsobem pomocí e-mailové schránky. 

Na osobních schůzkách jsem byla schopna sestavit konkrétní kritéria, dle kterých budou 

odběratelé segmentováni a jsou to: právní forma, sídlo společnosti, oblast působnosti v rámci 

Havířova a oborové působení odběratele.  

Po rozdělení do těchto kritérií bylo spočítáno, jakým podílem se odběratelé podílí na 

tržbách a dle tohoto faktoru byly sestaveny grafy. Následně byla provedena analýza ABC, kde 

byli odběratelé zařazeni do jednotlivých kategorií, a byla určena jejich struktura. V poslední 

řadě byla provedena analýza směrodatných odchylek za období let 2012 – 13. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram výzkumné práce 
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5 ANALÝZA STRUKTURY ODBĚRATELŮ 

5.1 Demografická segmentace (struktura) odběratelů 

Z firemní databáze odběratelů, internetu a z rozhovoru s vedoucími pracovníky bylo možno 

zjistit a analyzovat strukturu odběratelů, jakou mají právní formu, kde sídlí, v jaké části 

Havířova se nachází jejich pobočka a také v jaké oborové oblasti působí. Následující tabulky a 

grafy jsou hodnoceny z pohledu podílu odběratelů na celkové tržbě za roky 2012 a 2013. 

 

5.1.1 Struktura dle právní formy 

Prvním zvoleným kritériem pro segmentaci odběratelů je právní forma společností 

odběratelů. Existuje několik typů právní formy a mezi odběrateli společnosti HTS, a. s. se 

nachází většina z nich. Tab. 5.1 ukazuje, že největší podíl na tržbách společnosti mají 

společenství vlastníků, což vyplývá ze skutečnosti, že teplárenská společnost zásobuje teplem 

hlavně bytové jednotky. Další nejvíce zastoupenou právní formou mezi odběrateli jsou 

družstva. Tvoří skoro 34 % podílu na celkových tržbách a tento fakt má stejný důvod, jako 

zastoupení společenství. Družstva tvoří hlavně bytové jednotky. Nejmenší zastoupení mají 

obecně prospěšné společnosti. Důvodem je, že v současné době se tento typ společností velmi 

nezakládá, protože tato právní forma podnikání je velmi riskantní. 

 

 

právní forma počet % podíl na tržbách 

s.r.o. 35 50,77 

družstvo 7 33,95 

ostatní 32 5,55 

příspěvková organizace 21 3,75 

společenství vlastníků 32 2,74 

OSVČ 43 1,63 

a.s. 11 1,13 

v.o.s. 1 0,25 

o.p.s. 2 0,23 

Celkem 184 100 

 

5.1.2 Struktura dle odvětví působnosti odběratele  

Druhým zvoleným kritériem bylo odvětví, ve kterém odběratelé působí. Největší 

zastoupení na tržbách mají bytové jednotky, které utváří skoro 50 % tržeb společnosti. Bytové 

jednotky tvoří více než 50% Havířova, proto je jejich podíl na tržbách nejvyšší. Následuje město 

Tab. 5.1 Počet odběratelů dle právní formy a jejich podíl na tržbách 
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a státní instituce, od kterých pochází téměř 45 % tržeb společnosti HTS, a. s. Nejmenší 

zastoupení na tržbách z hlediska tohoto kritéria mají průmysl a služby. Zastoupení tvoří kolem 

5,5 % a to z důvodu, že Havířov je relativně nové město, proto zde není tolik průmyslových 

společností, do kterých by bylo teplo dodáváno.  

 

 

 

5.2 Geografická segmentace odběratelů 

5.2.1 Struktura dle sídla odběratele 

Následujícím kritériem je sídlo odběratele. Jelikož se jedná o lokálního dodavatele tepla, 

tak výsledkem analýzy tohoto kritéria je, že odběratelé tvořící téměř 83 % tržeb mají nejen 

pobočku, ale i sídlo v Havířově. Druhé největší zastoupení na tržbách mají odběratelé se sídlem 

v Ostravě, protože Ostrava je v okolí Havířova největším městem, tak i firmy se sídlem 

v Ostravě otevírají pobočky v tomto blízkém okolí. Nalezneme zde i odběratele z Prahy, avšak 

vysoké zastoupení nemají – pouze 1 % tržeb. Zbylé procento odběratelů má sídla rozeseté po 

zbytku republiky. 
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Obr. 5.1 Podíl na tržbách dle odvětví působnosti odběrtele 
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5.2.2 Struktura podle sídla odběratele v Havířově 

Dalším kritériem pro strukturu odběratelů dle podílu na tržbách společnosti byla zvolena 

oblast Havířova, ve které pobočka odběratele působí. Okolo 58 % podílu na tržbách mají 

pobočky, které sídlí v části Havířov – město. Je to největší část města a nejvíce frekventovaná, 

proto se zde soustřeďují i větší firmy. Další oblastí dle podílu na tržbách je Prostřední Suchá, 

ve které se sice nesoustředí takový počet odběratelů, ale sídlí zde jeden z větších odbratelů, 

proto je podíl na tržbách tak vysoký. Nejmenší podíl na tržbách mají odběratelé provozující 

svou činnost v oblasti Dolní Datyně a Bludovic. Tyto části Havířova jsou spíše menší a moc 

firem zde nepůsobí. 
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Obr. 5.2 Podíl na tržbách dle sídla odběratelů 

 

Obr. 5.3 Podíl na tržbách dle sídla pobočky v rámci Havířova 
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5.3 Prodejní segmentace  

5.3.1 Klasifikace odběratelů pomocí metody ABC 

Pro rozdělení odběratelů do kategorií podle důležitosti na základě jejich podílu na 

tržbách společnosti, byla vytvořena analýza pomocí metody ABC. Společnost HTS, a. s. má 

velký počet odběratelů, se kterými se snaží udržovat dlouhodobé vztahy.  

Dělení do kategorií bylo možné na základě předchozích dat o právní formě, odvětví 

působnosti a dalších a také poskytnutí informací o tržbách společnosti za jednotlivé odběratele. 

Pro základ analýzy metodou ABC byl zvolen objem tržeb společnosti HTS, a. s. Jako první 

krok musely být zjištěny tržby odběratelů za roky 2012 a 2013 a nato byla data seřazena 

sestupně dle výše jednotlivých tržeb. Po seřazení byla data převedena na procenta. Následně 

byly provedeny kumulativní součty tržeb jednotlivých odběratelů za analyzované období. 

Posledním krokem pak bylo rozdělení odběratelů do 3 kategorií dle jejich procentuálního podílu 

na tržbách – A, B, C.  

Jednotlivé kategorie odběratelů mají různé podíly na tržbách. Principem rozdělení 

odběratelů dle metody ABC je, že kategorii A tvoří nejmenší počet všech odběratelů (asi 5 %), 

kteří utváří nejvyšší podíl na tržbách (okolo 80 %). Kategorii B tvoří odběratelé, kteří přináší 

společnosti přibližně 15 % tržeb. Kategorii C tvoří nejvyšší množství odběratelů (okolo 80 %), 

kteří se nejméně podílí na tržbách společnosti (asi 5 %). 

 

 
 

 

V roce 2012 dodávala společnost teplo pro 173 odběratelů. Oproti tomu v roce 2013 

počet odběratelů tepla společnosti HTS, a. s. vzrostl na 184. Kategorii A, což je 80 % všech 
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Obr. 5.4 Rozdělení tržeb dle metody ABC 
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tržeb z prodeje tepla společnosti, v roce 2012 i v roce 2013 tvořil identický počet odběratelů. 

V dané kategorii figurovali 3 odběratelé. Kategorii B s celkovým podílem na tržbách ve výši  

15 % tvořilo v roce 2012 přesně 58 odběratelů, zatímco v roce 2013 se tento počet zvýšil na 63 

odběratelů. Kategorii C, neboli 5 % veškerých tržeb z prodeje tepla, tvořilo v roce 2012 celkem 

112 odběratelů, oproti tomu v roce 2013 počet odběratelů stoupl na 118. 

 

 
 

 

 

Po spojení obou odběratelských let měla společnost 184 odběratelů. Kategorii A tvořili 

stále 3 odběratelé, kategorii B tvořilo 61 odběratelů a kategorii C celkem 120 odběratelů. 

Koncentrační křivky znázorňuje složení odběratelů v letech 2012 a 2013. Z obr. 5.6 

vyplývá, že koncentrace odběratelů se v těchto dvou letech skoro nezměnila a červená křivka 

roku 2013 skoro přesně kopíruje žlutou, která znázorňuje rok 2012. Jediný rozdíl, který je u 

koncentračních křivek patrný je ten, že křivka v roce 2012 je o malý kousek kratší než křivka 

roku 2013. Je to z důvodu nárůstu počtu odběratelů společnosti.  
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Obr. 5.5 Počet odběratelů dle metody ABC v letech 2012 a 2013 
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5.3.2 Charakteristika jednotlivých kategorií odběratelů 

Zákazníci kategrie A jsou pro společnost nepostradatelní. I když co do počtu je jich 

menšina, podílí se 80 % na  celkových tržebách z prodeje. 

U společnosti HTS, a. s. tvoří zákazníky kategorie A celkem 3 odběratelé. Tržby, které 

přináší tito odběratelé splečnosti HTS, a. s., dosáhly v letech 2012-2013 částky 603 493 tis. Kč. 

S odběrateli této kategorie udržuje společnost dlouhodobý odběratelsko-dodavatelský vztah a 

snaží se tyto vztahy zlepšovat každoroční analýzou spokojenosti odběratele. 

 

Mezi odběratele zařazené do kategorie A patří: 

 Statutární město Havířov (zastoupené městskou realitní agenturou) – společnost 

s ručením omezeným zabývající se správou, údržbou a ostatními službami spojenými 

s nemovitostmi ve vlastnictví města. 

  Stavební bytové družstvo Havířov – družstvo, zabývající se správou a údržbou 

bytových jednotek v oblasti Havířov. 

 RPG byty – společnost s ručením omezeným zabývající se pronájmem, údržbou a také 

prodejem bytů. 

 

Odběratelé kategorie B jsou pro společnost také důležití. Podíl na tržbách těchto odběratelů 

tvoří téměř 15 % celkových tržeb společnosti. Počet odběratelů a podíl na tržbách jsou většinou 

podobné. 
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U společnosti HTS, a. s. tvoří tuto kategorii celkem 61 odběratelů, jejichž tržby pro 

společnost byly celkem v období od roku 2012-2013ve výši 112 892 tis. Kč. 

 

Kategorii C tvoří největší počet odběratelů, avšak podílí se na tržbách pouze 5 %.  

U společnosti HTS, a. s. tvoří tuto kategorii přesně 120 odběratelů a celkové tržby z této 

kategorie dosáhly v období dvou analyzovaných let výše 35 448 tis. Kč. 

 

5.3.3 Charakteristika kategorií odběratelů podle segmentačních kritérií 

Obr. 5.7 až 5.11 ukazují složení jednotlivých kategorií A, B a C dle kritérií stanovených 

pro analýzu struktury odběratelů. Veškerá data byla zpracována podle počtu odběratelů v 

kategoriích. Pro dokázání tvrzení o principu metody ABC byla zařazena také analýza 

jednotlivých kategorií. 

 

5.3.3.1 Prodejní kategorie odběratelů podle právní formy  

Složení kategorií dle právní formy je v obr. 5.7. V kategorii A mají nejvyšší zastoupení 

společnosti s právní formou společnost s ručením omezeným. V dnešní době je to nejčastější 

způsob užívané právní formy. Ze tří odběratelů zařazených do této kategorie mají dva 

odběratelé tuto právní formu. Třetí odběratel zařazený v kategorii A má právní formu družstvo. 

Kategorie B a C jsou skoro rovnoměrně složené. V kategorii B převládá právní forma 

příspěvkové organizace. Do této kategorie spadají také školy a další instituce. V kategorii C má 

nejpočetnější zastoupení OSVČ a s. r. o. Právní forma OSVČ se ve kategorii C vyskytuje ve 

větším počtu díky faktu, že v dnešní době existuje spousta menších podnikatelů. 
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5.3.3.2 Prodejní segmentace dle odvětví působnosti 

Dle odvětví působnosti je složení jednotlivých kategorií následující. V kategorii A mají 

nejvyšší zastoupení dva odběratelé působící v oblasti pronájmu a správy bytů a nemovitostí. 

Třetí místo v kategorii A má odběratel spadající pod město či státní instituce. Díky relativní 

novotě města je tento výsledek pochopitelný. V kategorii B má nejvyšší zastoupení město 

Havířov a státní instituce. Dále podle očekávání odběratelé působící v pronájmu a správě bytů. 

Nejmenší zastoupení mají odběratelé působící v oblasti průmyslu a obecných služeb. Kategorie 

C je složena podobně, jako kategorie B, avšak město zde nehraje hlavní roli. Hlavními 

odběrateli v této kategorii jsou ti, kteří působí v oblasti obecných služeb a v oblasti pronájmu a 

správy bytů. 

 

 

 

5.3.3.3 Prodejní segmentace dle sídla odběratele 

Složení jednotlivých kategorií z hlediska sídla firmy prezentuje obr. 5.9. V kategorii A 

mají nejvyšší zastoupení odběratelé, kteří sídlí přímo v Havířově. Díky faktu, že teplárna je 

pouze malá a lokální se dal tento výsledek očekávat. Druhé největší zastoupení v kategorii A,  

mají odběratelé se sídlem v Ostravě, které je nejbližším velkým městem. Také v kategoriích B 

a C mají nejvyšší zastoupení odběratelé se sídlem v Havířově. Následují odběratelé se sídlem 

v Ostravě a Praze. Nejmenší zastoupení mají firmy, které sídlí v různých částech České 

republiky. 
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Obr. 5.8 Složení kategorií ABC dle odvětví působnosti odběratele 
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5.3.3.4 Prodejní segmentace dle sídla odběratele v Havířově  

Složení jednotlivých kategorií z hlediska části Havířova, ve které pobočka odběratele 

působí je znázorněno v obr. 5.10. Nejvyšší zastoupení ve kategorii A mají odběratelé 

s pobočkou přímo v části Havířov-město. Tito odběratelé tvoří téměř 66% celé kategorie. Další 

zastoupení v kategorii A mají odběratelé v části Prostřední Suchá. Tato oblast není místem, 

které láká firmy, ale sídlí zde jeden z odběratelů, který má pro společnost HTS, a.s. velký 

význam. Tvoří zbylých 35% celé kategorie. Složení kategorií B a C je si vcelku podobné. 

Nejvyšší zastoupení mají obecně odběratelé s pobočkou Havířov-město, dále Šumbark a 

Podlesí a nejmenší či žádné zastoupení mají v kategoriích odběratelé s pobočkou v Dolní Datyni 

a Bludovicích. Je to z důvodu, že tyto části Havířova jsou spíše menší a obytné, což znamená, 

že pro firmy nepředstavují atraktivní lokalitu. 
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5.4 Analýza odběratelů z prodejních kategorií  

V rámci segmentace odběratel a metody ABC byl z každé ze 3 kategorií vybrán jeden 

odběratel. U každého odběratele proběhla analýza vývoje odběrů a také odběrových diagramů 

a odebraného tepla. Cílem bylo zjistit rozdíly ve výkyvech a vývoji odběru mezi jednotlivými 

kategoriemi. 

5.4.1 Stavební bytové družstvo (kategorie A) 

Tento odběratel je pro společnost klíčový. Utváří velkou část celkových tržeb 

společnosti. Proto byl vybrán pro analýzu jako zástupce kategorie A.  

Vývoj spotřeby tepla tohoto odběratele je kolísavý. Od roku 2006 se sice spotřeba tepla 

snížila téměř o 100 000 GJ, ale stále tvoří hlavní odběr společnosti HTS, a. s. Obr. 5.11  simuluje 

skutečnou spotřebu tepla tohoto odběratele za posledních 9 let. 
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Hodnoty odběrového diagramu pro SBD (2012-13) 

Hodnoty odběrového diagramu jsou hodnoty, které společnost HTS, a. s. předpokládá, 

že odběratel odebere v následujícím roce. Hodnoty budoucího odběru tepla si stanovuje 

společnost HTS, a. s. sama dle interní metody. Hodnoty diagramu se určují dle odebraného 

tepla dva roky zpět, tzn., že odběr pro rok 2012 se určuje dle celkového odebraného množství 

odběratele v roce 2010. Tato hodnota se dále rozpočítá podle určených procent v jednotlivých 

měsících. 

Hodnoty odběrového diagramu pro odběratele SBD jsou vypsány v tab. 5.2. 

Předpokládaný nejvyšší odběr tepla je v měsících leden, únor, a poté listopad a prosinec. Je to 

logické, protože tato období jsou brána jako hlavní topná sezóna a společnost předpokládá, že 

v každém z těchto měsíců se bude odběr tepla pohybovat v rozmezí od 14-ti do 20-ti procent z 

celkové hodnoty odběru před dvěma lety. Naproti tomu od května do září se počítá s tím, že 

odběr bude minimální a od červena do srpna dokonce nulový. 
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Hodnoty v odběrovém diagramu SBD (GJ)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 54 186,7 45 630,9 39 927,0 25 667,4 5 703,9 0,0 0,0 0,0 2 851,9 22 815,4 39 927,0 48 482,8

2013 48 108,4 40 512,3 35 448,3 22 788,2 5 064,0 0,0 0,0 0,0 2 532,0 20 256,2 35 448,3 43 044,3

Obr. 5.11 Vývoj spotřeby tepla SBD v naturálních jednotkách (2006-2014) 

 

Tab. 5.2 Hodnoty odběrového diagramu SBD (2012-13) 
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Měsíční spotřeba tepla SBD (2012-13) 

Skutečná spotřeba tepla tohoto odběratele se od odhadů liší. Tab. 5.3 obsahuje hodnoty 

skutečné spotřeby a je vidět, že v měsících, kdy se předpokládalo, že odběr bude nízký nebo 

nulový, má odběratel evidované vyšší hodnoty, zatímco v období hlavní topné sezóny jsou 

odběry nižší než předpoklad. Tento fakt je ovlivněn z velké části klimatickými podmínkami, 

ale může být způsoben třeba i novým zateplením domu či výměnou starých oken za nová. 

 

 

 

Rozdíl mezi odběrovým diagramem a skutečnou spotřebou pro SBD 

 Směrodatnou odchylku v hodnotovém vyjádření vypočítáme tak, že sečteme všechny 

hodnoty rozdílu mezi skutečnou spotřebou a odběrovým diagramem za příslušný rok. 

Tyto hodnoty sčítáme v absolutní hodnotě. Výsledkem je hodnotové vyjádření 

směrodatné odchylky. 

 Směrodatná odchylka v procentuálním vyjádření se vypočítá pomocí vzorce 5.1: 

 

𝒔𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎 =
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑣𝑦𝑗á𝑑ř𝑒𝑛í 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘

𝑟𝑜č𝑛í 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑎
 𝑥 100 (5.1) 

 

V obr. 5.12 je znázorněno, jak se hodnoty v odběrovém diagramu a skutečná spotřeba 

liší v hlavním topném období i mimo topnou sezónu. Celková směrodatná odchylka v roce 2012 

a 2013 se liší. V roce 2012 byly vyšší výkyvy v období hlavní topné sezóny, a proto je 

směrodatná odchylka vyšší než v roce následujícím. V roce 2012 nabyla směrodatná odchylka 

celkové hodnoty 39,7 %, zatímco v roce následujícím byla hodnota směrodatné odchylky pouze 

33,3 %. To znamená, že postupem času se snižuje. Hodnotové vyjádření odchylky v odběru za 

rok 2012 je 101 695,5 GJ, zatímco v roce 2013 je to pouze 83 908 GJ. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 37 467,98 42 773,25 27 742,56 20 370,00 11 078,31 8 346,75 6 802,00 7 732,86 10 792,20 20 317,58 25 075,63 37 394,09

2013 39 128,57 32 562,39 34 451,09 20 587,00 12 939,58 9 299,86 6 363,09 6 910,18 13 295,45 18 299,38 24 828,07 33 053,53

Tab. 5.3 Skutečná měsíční spotřeba tepla SBD (2012-13) 
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5.4.2 Společnost COOP (kategorie B) 

Společnost COOP figuruje se svým podílem na tržbách uprostřed kategorie B, proto 

byla vybrána jako zástupce kategorie pro tuto analýzu. 

Vývoj spotřeby tepla tohoto odběratele jak je patrné z obr. 5.13 je souvislejší a má menší 

výkyvy. Spotřeba se pohybuje okolo 2 500 GJ tepla. Avšak od roku 2010, kdy spotřeba dosáhla 

maxima,  neustále klesá. Může to být vlivem hospodářské krize nebo jiných nezjištěných příčin. 
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Obr. 5.12 Rozdíl mezi skutečnou spotřebou a odběrovým diagramem pro SBD 

 

Obr. 5.13 Vývoj spotřeby tepla společnosti COOP v naturálních jednotkách (2006-2014) 
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Hodnoty v odběrovém diagramu pro společnosti COOP (2012-13) 

Hodnoty odběrového diagramu byly vypočítány stejně jako v předchozím případě. 

V tab. 5.4 jsou zapsány předpokládané hodnoty odběru a je vidět, že nejvyšší odběr tepla je 

předpokládán v období listopad – únor, což je hlavní topná sezóna. V období od června do 

července společnost nepředpokládá odběr tohoto odběratele. 

 

 

 

 

Skutečná spotřeba tepla společnosti COOP (2012-13) 

Skutečná spotřeba tohoto odběratele nemá tak velké výkyvy od předpokladů 

odběrového diagramu (viz. tab. 5.4 a 5.5). Samozřejmě je to faktem, že tento odběratel je menší 

a proto výkyvy jsou pouze v řádech stovek GJ. 

 

 

 

Rozdíl mezi odběrovým diagramem a skutečným odběrem společnosti COOP (2012-13) 

V obr. 5.14 je znázorněno, jak vypadají rozdíly mezi diagramem a skutečným odběrem. 

V roce 2012 se odběry lišily v hodnotách stovek GJ, zatímco v roce 2013 hodnota rozdílu klesla. 

Směrodatná odchylka v roce 2012 dosáhla hodnoty 31,7 % za rok, zatímco v roce následujícím 

se hodnota směrodatné odchylky snížila na 18,5 %. Hodnotové vyjádření směrodatné odchylky 

za rok 2012 je 755,7 GJ, zatímco v roce 2013 klesl rozdíl v odběru na 414,2 GJ. Odchylky byly 

vypočítány způsobem již výše uvedeným podle vzorce 5.1. 

Hodnoty v odběrovém diagramu dané společnosti (GJ)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 557,1 469,1 410,5 263,9 58,6 0,0 0,0 0,0 29,3 234,6 410,5 498,4

2013 460,0 387,4 338,9 217,9 48,4 0,0 0,0 0,0 24,2 193,7 338,9 411,6

Měsíční spotřeba tepla společnosti v naturálním vyjádření GJ)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 456,84 572,60 315,00 179,78 10,01 0,00 0,00 0,00 11,41 137,24 262,25 438,15

2013 479,32 399,89 417,48 179,78 18,34 6,24 0,00 0,00 20,13 115,89 250,43 352,54

Tab. 5.4 Hodnoty odběrového diagramu společnosti COOP (2012-13) 

 

Tab. 5.5 Skutečná spotřeba tepla společnosti COOP (2012-13) 
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5.4.3 Společnost AUTO TOMAN (kategorie C) 

Společnost AUTO TOMAN spadá do kategorie C a nachází se přibližně uprostřed této 

kategorie. Proto byl tento odběratel vybrán jako zástupce kategorie C pro následující analýzu. 

Spotřeba tepla této společnosti v letech 2006 – 2014 není až tak vyrovnaná, jak by se vzhledem 

k velikosti odběratele dalo očekávat. Objevují se zde výkyvy v odběru a to takové, že v roce 

2006 byla výše odebraného tepla 587 GJ naproti tomu v roce 2014 byla hodnota odebraného 

tepla pouze ve výši 202 GJ. 
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Obr. 5.14 Rozdíl mezi skutečnou spotřebou a odběrovým diagramem společnosti COOP 

 

Obr. 5.15 Vývoj spotřeby tepla společnosti AUTO TOMAN v naturálních jednotkách (2006-2014) 
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Hodnoty v odběrovém diagramu společnosti AUTO TOMAN 

Hodnoty odběrového diagramu odběratele jsou zapsány v tabulce 5.6. Dle již zmíněného 

způsobu byl stanoven předpoklad odběru tohoto odběratele. Vidíme, že hodnoty nejsou velké, 

tento odběratel tvoří minimum tržeb společnosti. Opět se očekává, že v období od června do 

srpna nebude odběratel teplo odebírat. 

 

 

 

Skutečná spotřeba tepla společnosti AUTO TOMAN 

Skutečná spotřeba tepla se od předpokládaných hodnot odběrového diagramu poněkud 

liší. Tyto hodnoty odběratel skutečně v letech 2012 – 2013 spotřeboval. V tab. 5.7 je patrné, že 

skutečně v období od listopadu do února bylo spotřebováno nejvíce, zatímco v období od června 

do srpna je spotřeba na nule. 

 

 

 

Rozdíl mezi odběrovým diagramem a skutečným odběrem společnosti AUTO TOMAN 

Rozdíl mezi odběrovým diagramem a skutečnou spotřebou odběratele je ukázán v obr. 

5.16. Je jasné, že odchylky v roce 2012 byly opět větší než v roce 2013. Rozdíl ve směrodatných 

odchylkách je v tomto případě skoro 20 %. V roce 2012 činila hodnota směrodatné odchylky 

celých 58,6 %, naproti tomu v roce následujícím klesla hodnota směrodatné odchylky na 

hodnotu 34,6 %. V hodnotovém vyjádření je směrodatná odchylka ve výši 199,1 GJ, zatímco 

v roce 2013 se rozdíl v odběrech snížil na hodnotu 121,8 GJ. 

Hodnoty v odběrovém diagramu dané společnosti (GJ)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 77,9 65,6 57,4 36,9 8,2 0,0 0,0 0,0 4,1 32,8 57,4 69,7

2013 59,5 50,1 43,8 28,2 6,3 0,0 0,0 0,0 3,1 25,0 43,8 53,2

Měsíční spotřeba tepla společnosti v naturálním vyjádření GJ)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 93,03 114,98 34,24 5,15 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5,98 28,26 57,17

2013 92,82 74,92 65,98 22,93 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,56 52,14

Tab. 5.6 Hodnoty odběrového diagramu společnosti AUTO TOMAN (2012-13) 

 

Tab. 5.7 Skutečná spotřeba společnosti AUTO TOMAN (2012-13) 
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Shrnutí analýzy odběratelů 

Z analýzy vyplývá, že čím více se společnost podílí na celkových tržbách, tím větší 

bývají i směrodatné odchylky, protože u takových společností není snadné určit 

předpokládanou výši odběru, i když s nimi odběratel dlouhodobě spolupracuje. Naproti tomu i 

u menších odběratelů se může stát, že směrodatná odchylka ukáže vysoká čísla jako v případě 

společnosti AUTO TOMAN, která ačkoliv je členem kategorie C, její směrodatná odchylka 

byla v roce 2012 přes 50 %.  Čili ani tak nezáleží na procentuálním vyjádření směrodatných 

odchylek, protože ty se moc neliší, avšak hodnotové vyjádření směrodatné odchylky je pro 

společnost mnohem podstatnější a směrodatnější. 
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Obr. 5.16 Rozdíl mezi skutečnou spotřebou a odběrovým diagramem společnosti AUTO TOMAN (2012-13) 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole bude shrnuta analýza odběratelů dle jednotlivých metod a kritérií. Budou 

zde prezentovány návrhy pro zlepšení činnosti společnosti v oblasti péče o zákazníky či trvalé 

komunikace a dlouhodobé spolupráce na základě segmentace dle metody ABC. 

 

6.1 Zhodnocení a návrhy na základě prodejní segmentace 

Na základě analýzy ABC by měla firma každoročně provádět průzkumy spokojenosti 

zákazníků s jejich službami a dodávkami tepla. Také by se každoročně měla zabývat analýzou 

celkového prodeje a tržeb. Je důležité, aby společnost věděla, když odejde významný zákazník 

nebo zmenší či zvětší své odběry. V takovém případě je potřeba vyřadit ho z kategorie 

významných uživatelů a jeho místo převezmou noví odběratelé, kteří se nově podílí na 

většinové části tržeb společnosti. Společnost by měla každoročně aktualizovat databázi 

významných odběratelů, která se může měnit, a aktualizace této databáze může společnosti 

přinést mnoho užitku a dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

 

Při analýze směrodatných odchylek tří odběratelů z jednotlivých kategorií bylo 

dokázáno, že odběratelé kategorie A jsou pro nás důležitější, než odběratelé kategorie C, 

protože změna v odběru u odběratelů kategorie A nás může zasáhnout mnohem více, než když 

se změní odběr u odběratelů v kategorii B nebo C. Tato změna na podnikání společnosti nemá 

velký dopad, zatímco změna odběrů u kategorie A může mít mnohem horší důsledky. 

 

Každá kategorie zákazníků je jiná a proto potřebuje jiný přístup a také jinou míru pozornosti. 

 

6.1.1 Péče o odběratele kategorie A 

U odběratelů patřících do kategorie A musí společnost věnovat mimořádnou pozornost 

při plnění svých závazků či slibů, protože tvoří okolo 80 % celkových tržeb. Měla by dbát na 

dlouhodobé odběratelsko-dodavatelské vztahy, které vedou k udržení výše tržeb společnosti. 

V případě těchto odběratelů je důležité, aby společnost vynaložila svůj čas i úsilí na to, aby 

odběratelé byly spokojeni. 

Jedním z důležitých faktorů je také přesnější stanovení hodnot v odběrových 

diagramech, protože když se výkyvy pohybují v rozmezí 100 000 GJ je potom problém pro 

firmu určit předpokládanou výši tržeb a plánovat tak své náklady. Jelikož v kategorii A se u 
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společnosti HTS, a. s. vyskytují pouze tři odběratelé, bylo by dobré zaměstnat jednoho 

obchodního zástupce, který by se staral výhradně o potřeby a požadavky těchto odběratelů. 

Také by měl na starost určení co nejpravděpodobnějšího množství odebraného tepla pro příští 

rok. Stanovení výše odběru dle procent stejných pro všechny odběratele není nejlepší řešení, 

protože poté dochází k takovým výkyvům jako u SBD Havířov a u odběratelů kategorie A to 

může přinášet nepředpokládané ztráty či naopak nepředpokládané tržby. 

Odběratelé této kategorie by měli mít i jisté výhody v komunikaci a spolupráci se společností.  

 

Výhody pro odběratele 

 Online komunikace 24h denně – odběratelé by měli mít možnost při potížích kdykoliv 

hlásit závadu či jakýkoliv problém a mají zaručené okamžité spojení. 

 Doprovodné služby zdarma – odběratelé by měli mít při závadách možnost využít 

doprovodných služeb společnosti do jisté částky zdarma dle množství odebraného tepla. 

 Systém odměn za odebrané množství – při určitém odebraném množství tepla zavést 

výhody jako dárkové poukazy, slevy atd.  

 

Odebrané množství tepla  

(v GJ) 

Odměna pro odběratele 

100 000 – 200 000  Dárkový poukaz k vybraným prodejcům 

200 000 – 300 000  Dárkový poukaz k vybraným prodejcům ve vyšší hodnotě 

300 000 a více Sleva na další odběr tepla ve výši 2% 

 

6.1.2 Péče o odběratele kategorie B 

Odběratelé kategorie B jsou pro společnost také důležití, protože tvoří pouze okolo 15 

% celkových tržeb. I tito odběratelé si zaslouží pozornost, protože jakákoliv ztráta je pro 

společnost minimálně nevýhodou. Mohlo by dojít také k poškození pověsti z důvodu 

nedostatečné péče a zájmu o odběratele této kategorie. Samozřejmě i v tomto případě je důležité 

lépe stanovit hodnoty odběrových diagramů. I když u takových odběratelů není výkyv až tak 

velký, stále tento odhad ovlivňuje předpokládané tržby či ztráty. I tito odběratelé potřebují 

určité množství pozornosti, aby byly udržovány správné a dlouhotrvající odběratelsko-

dodavatelské vztahy. 
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Výhody pro odběratele 

 Online linka 24 hodin denně – možnost pro odběratele nahlásit jakýkoliv problém či 

poruchu se zárukou okamžitého spojení 

 Doprovodné služby za zvýhodněné ceny – při poruchách či problémech dostanou 

odběratelé určitou slevu na doprovodné služby 

 

6.1.3 Péče o odběratele kategorie C 

Odběratelé této kategorie jsou sice co do počtu většinoví, ale na tržbách se podílí pouze 

5%. Díky tomu nemusí společnost věnovat této kategorii tak velkou pozornost, avšak i jim je 

vhodné dopřát určité množství času. 

Co se týká odběrových diagramů, může se zdát nepodstatné přesnější určení 

předpokládaných odebíraných hodnot u jednoho odběratele, avšak když se podíváme v širším 

pohledu tak špatné určení u všech odběratelů této kategorie může výrazně ovlivnit 

předpokládané tržby či ztráty. Proto by společnost potřebovala lepší systém, jak stanovit 

odběrové hodnoty než dle obecných procent. Měla by procenta určovat na každý rok nová dle 

prognózy a předpovědi toho, jaké bude počasí, jak dlouhá a tuhá bude zima atd. 

 

Výhody pro odběratele 

 Online linka 24 hodin denně – odběratelé mají možnost nahlásit vadu či problém 

kdykoliv a mají záruku okamžitého spojení 

 

6.2 Systém věrnostních karet 

Společnost nemá žádné velké výhody pro zákazníky. Dobrým způsobem by bylo 

zavedení systému zákaznických karet, na kterých by byly výhody u obchodníků či jiných 

prodejců.  

Systém by měl být založen na věrnosti odběratele z hlediska času. Čím déle firma od 

společnosti HTS, a.s . odebírá, tím lepší bonusy na zákaznické kartě získá.  

Seznam obchodníků či prodejců a výše možné slevy, na kterou má odběratel nárok by měl být 

jednoduše dohledatelný na internetu či jiným způsobem, avšak internet je nejlepší a nejlevnější 

variantou. Umístění nové záložky na stránky společnosti s výhodami, které odběratel má. Nová 

záložka by měla název: Věrnostní program. Tato záložka by měla obsahovat odkazy na 

jednotlivé stupně věrnostních karet.  
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Systém věrnostních karet by mohl být následovně rozdělen: 

 Základní věrnostní karta – dostává při podepsání smlouvy 

 Bronzová věrnostní karta – 2 – 4 roky 

 Stříbrná věrnostní karta – 4-7 let 

 Zlatá věrnostní karta – 7-12 let 

 Platinová věrnostní karta – 12-20 let 

 Diamantová věrnostní karta – 20 let a více 

Tento systém by měl každý měsíc kontrolovat délku spolupráce a oznámit, když nějaký 

odběratel přešel do vyššího stupně věrnostního programu a zaměstnanec společnosti by měl 

následně kontaktovat odběratele či zaslat novou věrnostní kartu poštou. 

Přesná výše slevy a samotný systém věrnostního programu je čistě závislý na finančních a 

časových možnostech společnosti. 

 

6.3 Online systém pro odběratele 

Online systém pro odběratele by měl nabízet možnost nahlížet online do množství 

odebraného tepla. Kromě papírové či elektronické faktury by měli odběratelé možnost na 

internetových stránkách společnosti přes své klientské číslo a heslo nahlížet do aktuálního 

množství odebraného tepla a tak zjistit, zda jsou stále v limitu, který si třeba oni sami stanovili, 

nebo zda už překročili své limity a musí počítat s tím, že budou platit větší částku právě za 

položku spotřebovaného tepla. Tento online systém by mohl být pro společnost jistou výhodou 

v péči o odběratele kterékoli kategorie. Ať už se jedná o klíčové odběratele nebo o ty nejmenší, 

všichni si zaslouží mít možnost řídit své výdaje. Právě u menších odběratelů by byl tento systém 

mnohem důležitější než u těch velkých, u kterých se pár tisíc měsíčně navíc určitě ztratí. 
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7 ZÁVĚR 

 

Analýza veškerých podkladů a sběr informací pro tuto bakalář¨skou práci směřovala 

k jedinému cíli, a to k analýze struktury odběratelů u Havířovské teplárenské společnosti a. s.  

Byla provedena segmentace odběratelů dle různých parametrů. Bylo zde zjištěno, že v oblasti 

segmentace podle právní formy jsou u HTS a. s. zastoupeni odběratelé většiny typů právních 

forem. Budeme-li hovořit o zastoupení podle sídla odběratele, zaujímají většinu, a to 83 % ty 

firmy, jejichž pobočka i sídlo se nacházejí v Havířově. V oblasti segmentace podle sídla 

pobočky v rámci Havířova má nejvyšší zastoupení Havířov-město, kde se vyskytuje 58 % 

poboček a na následném místě je pak Prostřední Suchá. Poslední oblastí segmentace bylo 

odvětví působnosti, kde na první pozici figurují bytové jednotky s 50 %. 

Pro složení kategorií dle stanovených kritérií byla použita metoda ABC, při níž byli 

jednotliví odběratelé rozděleni podle finančního přínosu společnosti. Do kategorie A byli 

zařazeni odběratelé, kteří se na ziscích společnosti podílejí 80 % a celkové tržby za roky 2012-

2013 činila 603 493 tis. Kč, kategorii B tvoří odběratelé přispívající 15 % a celkový zisk z této 

kategorie za analyzované období činil 112 892 tis. Kč, poslední kategorii, tedy kategorii C, tvoří 

odběratelé s celkovým ziskem 35 448 tis. Kč za analyzované období, což je pouhých 5 % 

z celkových zisků společnosti. 

Dále byla provedena analýza vývoje směrodatných odchylek a ta ukázala následující 

výsledky. Jako zástupce kategorie A bylo zvoleno Stavební bytové družstvo, což je 

nejvýznamnější spotřebitel z této kategorie. Bylo zjištěno, že odběr tepla u SBD je poněkud 

kolísavý a že předpoklad množství odebraného tepla se značné liší od skutečné spotřeby. 

Ukazatelem jsou směrodatné odchylky, jejichž hodnoty jsou pro rok 2012 39,7 % a pro rok 

2013 33,3 %. Ačkoli odběr tepla SBD poněkud klesl, stále zůstává nejvýznamnějším 

odběratelem.  

Zástupcem kategorie B byla zvolena Společnost COOP, která se nachází někde 

uprostřed odběratelů evidovaných v této kategorii. Situace je zde zcela odlišná od předchozího 

případu. Oproti předpokladu jsou výkyvy v odběru tepla jen malé a hodnoty směrodatných 

odchylek jsou pro rok 2012 31,7 % a pro rok 2013 18,5%. 

Poslední analyzovanou jednotkou byla společnost AUTO TOMAN, která spadá do 

kategorie C a nachází se rovněž někde uprostřed této kategorie. Zde byly opět pozorovány jisté 

odlišnosti v předpokladu odběru tepla, oproti skutečným hodnotám odběru. Směrodatné 

odchylky měli hodnoty pro rok 2012 58,6 % a pro rok 2013 34,6%. 
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Celkovým výsledkem práce je zjištění, že předpoklady odběrů tepla, které společnost 

vytvoří, nemusí vždy odpovídat skutečným odběrům. Dokonce se mohou ve značné míře lišit, 

což může vést k poklesům na ziscích společnosti. 

Příčiny těchto rozdílů mezi předpokladem a skutečnou hodnotou při odběru tepla mohou 

mít celou řadu faktorů. Domnívám se, že největším faktorem je změna klimatických podmínek, 

a to i v zimních měsících, kdy se předpokládá největší odběr tepla. Z toho tedy vyplývá, že i 

v průběhu zimních měsíců je odběr tepla značně snížen v důsledku tohoto oteplení, a proto 

klesají i zisky společnosti, což je vidět na již uvedených výsledcích. 
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Příloha č. 1 

Organizační struktura společnosti HTS, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a. s. 
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Příloha č. 2 

Logo společnosti HTS, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a. s. 
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Příloha č. 3 

Ceník služeb společnosti HTS, a. s. 

 

Ceník služeb Havířovské teplárenské společnosti, a. s. 

 

1) Práce technického charakteru 

2) Pronájem lešení 

3) Čištění deskových výměníků 

 

1) Práce technického charakteru 

lokalizace úniků vody z potrubí korelátorem 

Correlux P 1 
439,-/hod. 

monitoring vnitřních částí potrubí 

v nepřístupných místech inspekční kamerou 

(délka 90 cm) 

439,-/hod. 

měření tloušťky stěny ocelového potrubí do 

tl. 10 mm digitálním měřičem DC – 2020B 
439,-/hod. 

vytýčení trasy SRT 439,-/hod. 

příprava a předání podkladů technického 

charakteru, vyjádření pro územní nebo 

stavební řízení (např. pro zpracování auditů) 

439,-/hod. 

zámečnické, vodoinstalatérské, topenářské 

práce, montáž elektrických zařízení, montáž 

a opravy vyhrazených plynových zařízení 

439,-/hod. 

služby spojené s výjezdem dle požadavku 

odběratele 
439,-/hod. 

služby při odstavování a připojování 

odběrného místa  při přerušení smlouvy 
1500,-/zásah 
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2) Pronájem lešení 

celková výměra lešení k zapůjčení 292 m2 

cena za montáž 80,-/ m2 

cena za demontáž 80,-/ m2 

cena za pronájem 2,-/ m2 /den 

dopava lešení 35,-/km 

manipulace s lešením (nakládka, vykládka, 

uložení na staveništi) 
350,-/hod. 

 

3) Čištění deskových výměníků čističem METAFLUX  

Typ výměníku Výrobce 

Celkový 

čas čištění 

/hod./ 

Primární 

okruh 

/hod./ 

Sekundární 

okruh /hod./ 

Fakturovaná 

práce /hod./ 

Cena za 

vyčištění vč. 

materiálu 

Jiný – malý Alfa Laval 8 3 5 2 1.300,- 

CB 27 – 10 až 50 Alfa Laval 8 3 5 2 1.300,- 

CB 27 – 60 až 120 Alfa Laval 9 3,5 5,5 2 1.400,- 

CB 52 – 10 až 50 Alfa Laval 10 4 6 4 2.000,- 

CB 52 – 60 až 100 Alfa Laval 11 4,5 5,5 4 2.200,- 

CB 76 – 20 až 50 Alfa Laval 12 5 7 5 2.500,- 

CB 76 – 60 až 100 Alfa Laval 13 5,5 7,5 5 2.700,- 

CB 76 – 110 až 150 Alfa Laval 14 6 8 4 3.000,- 

CB 100 Alfa Laval 15 6,5 8,5 5 6.000,- 

CB 200 Alfa Laval 17 7 10 6 12.000,- 

CB 300 Alfa Laval 24 8 16 8 24.000,- 

Cena protokolu      100,- 

 

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 

 

Ceny prací a služeb budou aktualizovány dle míry inflace a cen obvyklých v regionu 

Moravskoslezského kraje. 

 

Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a. s. 
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Příloha č. 4 

Mapa Havířova s vyznačenými částmi 
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Příloha č. 5  

Ukázka zdrojových dat 

Odběratel GJ PS 2012 Kč PS 2012

Celkem

Statutární město Havířov zastoupené Městskou realitní agenturou s.r.o. 273 337,65 128 793 967,30

Stavební bytové družstvo Havířov 255 893,21 120 574 321,62

Bytové družstvo Centrum Havířov 7 731,19 3 642 859,42

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 7 082,07 3 337 000,56

Statutární město Havířov 6 312,00 2 974 151,28

Městské kulturní středisko Havířov 5 491,34 2 587 464,49

Základní škola a Mateřská škola Havířov 3 995,00 1 882 404,05

Vzdělávací akademie Havířov s.r.o. 3 751,70 1 767 763,52

Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a. s. 


