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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu distribučních cest průmyslové společnosti. Za 

společnost, kterou se budu zabývat, jsem si vybral SPP CZ, a.s., která působí na 

plynárenském trhu. V první části práce charakterizuji společnost a její postavení na trhu. Ve 

druhé části se věnuji teoretickým východiskům, ve kterých popisuji distribuční cesty. Třetí 

část se týká analýzy distribučních cest, zde se zabývám jednotlivými distribučními cestami 

a provádím jejich finanční analýzu a to z hlediska nákladů a výnosů. Dále je v této části 

zakomponováno dotazníkové šetření. Ve čtvrté části mé práce se věnuji návrhům 

a doporučením pro společnost. 

Klíčová slova: distribuční cesty, náklady, výnosy, odběrná místa, plyn, analýza, společnost 

 

Summary 

 

The thesis is focused on analysis of distribution channels industrial societies. For a company 

that I deal with, I chose SPP CZ, a.s., which operates the natural gas market. The first part 

describes the company and its position in the market. The second part is devoted to 

theoretical bases in which I describe the distribution channels. The third part concerned the 

analysis of distribution channels, here I deal with the various distribution channels and doing 

the financial analysis in terms of costs and revenues. Further in this part of the assets present 

survey. In the fourth part of my work deals with proposals and recommendations for the 

company. 

Key words: distribution channels, costs, revenues, supply points, gas, analysis, company  
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1 ÚVOD 

Ve své diplomové práci se budu zabývat dceřinou společností Slovenského 

plynárenského průmyslu, a.s., sídlící v ČR, firmou SPP CZ, a.s. 

Téma práce jsem zvolil ve spolupráci s vedením společnosti, které nad rámec zadání 

práce požadovalo, abych se zabýval také zavedením nového produktu na trh v České 

republice. Tímto novým produktem bude distribuce elektřiny. 

Cílem mé práce bude zjistit nejvýhodnější distribuční cesty pro společnost, jejichž 

hlavním produktem je distribuce plynu a to z hlediska nákladů, případně etických kodexů. 

V případě, že společnost nevyužívá některý z dostupných distribučních kanálů, pak se 

zaměřím na otázku „proč“ předmětný distribuční kanál není využíván (například distribuční 

kanál je drahý či nepřivádí nové zákazníky aj.). 

V neposlední řadě zjistím, jaké další distribuční cesty případně alternativy jsou 

natolik úspěšné, aby společnost mohla přestat využívat podomní prodej, který radikálně haní 

pověst všech distribučních společností na trhu s energetikou. 

Zprvu se budu zabývat charakteristikou společnosti, s ohledem na její historii, 

konkurenty, postavení na trhu apod. Dále pak popíšu teoretická východiska a to jak 

samotnou distribuci, tak i její funkce, typy a strategii. 

Nejdůležitější částí mé diplomové práce bude její praktická část, tedy samotná 

analýza distribučních cest. Zde provedu ekonomické srovnání jednotlivých distribučních 

cest z hlediska nákladů, ztrát, počtu získaných odběrných míst a spotřeby plynu. Praktická 

část také obsahuje dotazníkové šetření, díky kterému budu moci určit, jak jsou respondenti 

spokojeni s jednotlivými distribučními cestami. 

Ke konci práce se budu věnovat návrhům, doporučením a závěru. V případě návrhů 

a doporučení pak společnosti navrhnu, jaké distribuční cesty jsou pro ni výhodné a případně 

v jakých už nepokračovat. 

  



Bc. Dalibor Chovanec: Analýza distribučních cest průmyslové společnosti 

2017  2 

2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI SPP CZ, A.S. 

Mnou vybraná společnost, tedy společnost SPP CZ, a.s. je dceřinou společností 

Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Podnik jsem si vybral, protože poskytuje kvalitní 

služby, o čemž hovoří i fakt, že se pro rok 2014 společnosti podařilo získat největšího 

spotřebitele zemního plynu v ČR - Teplárny Brno, a.s. [21] 

Na obrázku 1 můžeme vidět logo společnosti. 

Obrázek 1: Logo společnosti SPP CZ, a.s. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost SPP, a.s. je firma s více než 150 letou tradicí, která dodává zemní plyn 

téměř 1,4 milionům zákazníků od domácností, až po velkoodběratele. Podnik začátkem roku 

2012 začal dodávat kromě plynu i elektrickou energii. Na základě rozšíření nabídky 

poskytovaných produktů se společnost stala nejvýznamnějším dodavatelem energií na 

slovenském trhu. 

Samotná společnost SPP CZ, a.s. vznikla v roce 2008 se sídlem v Praze a Brně. Od 

roku 2014 je pak hlavní sídlo v Brně v Nových sadech 996/25, PSČ 602 00. [23] 

Předmětem podnikání této firmy je výroba, obchod a služby, které nejsou uvedeny 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obchod s plynem a elektřinou. Jediným 

akcionářem SPP CZ, a.s. je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Společnost má 3 členy 

představenstva. Předsedou představenstva je od roku 2014 Ing. Petr Ivánek. Základní kapitál 

společnosti je ve výši 15 000 000 Kč. 

Podnik si v průběhu své existence vybudoval stabilní postavení obchodníka 

v oblasti dodávek zemního plynu konečným zákazníkům v ČR. V roce 2010 začal podnik 

s vytvářením a rozvíjením segmentu malých, středních zákazníků a domácností. [22] 

Zdroj: [21] 
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Produkty 

Mnou vybraná společnost poskytuje své produkty a služby domácnostem, 

maloodběratelům a velkoodběratelům. V rámci všech těchto zákazníků má společnost 

vytvořeny běžné a speciální nabídky. 

Domácnosti jsou omezeny roční spotřebou na méně než 630 MWh. Obdobně tomu 

je u maloodběratelů (malé a střední firmy), kteří mají rovněž roční spotřebu plynu omezenu 

630 MWh. Jak u domácností, tak u maloodběratelů nabízí společnosti tyto dva druhy 

produktů: 

1. uSPPořím : tento produkt je velice oblíben u domácností. SPP CZ, a.s. 

zákazníkům garantuje úspory ve výši až 22% výdajů na plyn. 

2. uSPPořím bez závazků: zde podnik slibuje stejnou cenu po celý rok a úsporu 

oproti stávajícímu tarifu až 20%. Výhodou u tohoto typu produktu je možnost 

vypovědět smlouvu kdykoli a bez sankcí. [22] 

Do kategorie velkoodběratelů jsou zařazeni všichni zákazníci, kteří mají roční 

spotřebu plynu nad 630 MWh. Pro tento druh odběratelů společnost stanovila individuální 

nabídky, tzv. na míru. Zákazníci zde mají prvotřídní zákaznický servis a odbornou analýzu 

odběrných míst. 

Postavení firmy na českém trhu 

Díky tomu, že je SPP, a.s. jedním z nejvýznamnějších dodavatelů zemního plynu 

ve střední Evropě, mají zákazníci v ČR zázemí stabilního, silného a velkého dodavatele, 

zároveň však také organizačně pružnou firmu, která je schopna přizpůsobit své služby 

potřebám svých zákazníků a připravit jim svou nabídku tzv. na míru. [21, 22, 23] 

Ekonomika společnosti v letech 2014 a 2015 

Pro podnik byl velmi důležitý rok 2014, kdy dodal svým zákazníkům 427 mil. m3 

zemního plynu, což v tomto roce činilo 5,87 % z celkové tržby v ČR. Zájem o slovenský 

plyn roste i mezi domácnostmi, pro které společnost vytváří speciální nabídky. Tržby za 

tento rok byly ve výši 3,702 miliard Kč a narostly téměř o 4% oproti předešlému roku. [24] 

Také v roce 2015 se společnosti dařilo, její hospodářská situace měla vzestupný 

charakter, ale v porovnání s předešlým rokem došlo k poklesu obratu. Pokles byl způsoben 
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mimořádně vysokými atmosférickými teplotami v průběhu roku a odchodem velmi 

důležitého odběratele plynu (jedná se o společnost Teplárny Brno). [24] 

2.2 Plynárenský průmysl ČR 

Zemní plyn lze definovat jako nejčistší a nejbezpečnější energetickou surovinu 

v rámci fosilních paliv. Pokud se budeme bavit o jeho ryzí podobě, pak je plynnou látkou 

bez barvy, tvaru a zápachu, kdy při jeho spalování na rozdíl od jiných uhlovodíkových paliv 

vzniká podstatně méně škodlivin vypouštěných do ovzduší. Energie zemního plynu je 

využívána například k výrobě tepla (topení, vaření), či výrobě elektrické energie. [26] 

Důležitou složkou plynárenského průmyslu v ČR je energetický regulační úřad. 

ERU byl založen v roce 2001, na základě zákona č. 458/2000 Sb. Nejdůležitějším úkolem 

úřadu je podpora hospodářské soutěže a podpora využívání obnovitelných zdrojů, včetně 

druhotných. Dále dbá na ochranu zájmů spotřebitele v odvětvích, kde se vyskytuje slabé 

konkurenční prostředí a sjednává, kontroluje a reguluje ceny v energetice.  

Český plynárenský svaz je součástí plynárenského oboru České republiky již od 

roku 1990. Hlavním úkolem svazu je vystupovat ve prospěch odborných zájmů a potřeb 

plynárenského průmyslu ČR. Dále pak podporuje rozvoj mezinárodní spolupráci 

a zpracovává informace od mezinárodních organizací. Svaz také propaguje využívání 

zemního plynu a vydává prohlášení o technických předpisech v oboru. [21] 

Subjekty vyskytující se na trhu s plynem v ČR 

Vychází ze zákona č. 458/2000 Sb. zákonu o energetice. Mezi subjekty na trhy 

s plynem patří: 

1. výrobci plynu, 

2. provozovatelé přepravní soustavy, 

3. provozovatelé distribučních soustav, 

4. provozovatelé zásobníků plynu, 

5. obchodníci s plynem, 

6. operátor trhu. 

Výrobci plynu jsou oprávněni zřídit a provozovat těžební plynovody, mít 

připojení a přístup k výrobě plynu či k těžebnímu plynovodu, přepravní nebo distribuční 
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soustavě, případně k těžebnímu plynovodu jiného výrobce nebo k zásobníkům plynu. Dále 

pak mohou výrobci plyn, který vyrobili ve vlastní výrobně prodávat ostatním vystupujícím 

na trhu s plynem a také mohou tento plyn prodávat do zahraničí. Pokud si to situace vyžádá, 

má výrobce možnost dodávku plynu omezit nebo přerušit, dále může omezit nebo přerušit 

výrobu plynu, či přerušit nebo omezit provoz těžebních plynovodů. S ohledem na ostatní 

subjekty účastné na plynárenském trhu, je výrobce povinen: 

a) připojit k těžebnímu plynovodu každého, kdo o to požádá a především splňuje 

podmínky připojení, 

b) předávat operátorovi trhu s plynem všechny důležité informace, které souvisí 

s plněním povinností operátora trhu, 

c) poskytovat informace také provozovateli přepravní soustavy či distribuční 

soustavy případně zásobníku plynu, ke které je výroba plynu připojena, 

d) musí hradit provozovateli přepravní soustavy, distribuční soustavy či zásobníku 

plynu, případně jinému výrobci plynu, stanovený podíl na oprávněných 

nákladech na připojení k přepravní soustavě, distribuční soustavě atd. [27] 

Co se týče provozovatele přepravní soustavy má tato osoba právo na přístup do 

zásobníků plynu a k informacím od ostatních subjektů trhu. Dále pak má právo na zřízení 

vlastních telekomunikačních sítí řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu 

plynárenské soustavy. Omezit nebo dokonce přerušit přepravu plynu může pouze za 

zvláštních podmínek. 

Provozovateli distribuční soustavy vzniká právo připojení k přepravní soustavě či 

zásobníkům plynu tehdy, má-li splněny veškeré podmínky pro připojení. V případech, kdy 

dochází k přímému ohrožení zdraví nebo života, má právo tento provozovatel uzavřít hlavní 

uzávěr plynu, přerušit nebo zastavit přívod plynu. 

Provozovatel zásobníků plynu má možnost zřizovat vlastní telekomunikační sítě 

k řízení, měření zabezpečování a automatizaci provozu přenosu informací pro činnosti 

informačních systémů. Pouze ve zvláštních případech, které jsou uvedeny v zákoně 

č. 458/2000 Sb. je tato osoba oprávněna k omezení případně přerušení činností spojených 

s uskladňováním plynu, je ovšem povinna okamžitě po opravení problému tyto funkce 

obnovit. [28] 
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Obchodník s plynem je oprávněn k nákupu a prodeji plynu z a do jiných států, 

zároveň však může nakupovat a prodávat plyn ostatním účastníkům vyskytujících se na trhu 

s plynem. Za podmínek uvedených v zákoně má obchodník s plynem právo přístupu do 

těžebního plynovodu, přepravní a distribuční soustavy i zásobníků plynu. V případě, že 

zákazník neoprávněně čerpá plyn, může prodejce ukončit nebo přerušit dodávku plynu 

tomuto zákazníkovi. Aby prodejce mohl vyúčtovat dodávky plynu zákazníkovi, má právo 

na poskytnutí informací od operátora trhu, provozovatele distribučních a přepravních 

soustav a to za předpokladu, že odběrné plynové zařízení zákazníka je připojeno k přepravní 

či distribuční soustavě. Mezi povinnosti obchodníka s plynem patří vypracování detailních 

informací o své činnosti, desetiletého plánu a vedení denní, měsíční a roční obchodní 

bilance. Tato osoba má také závazky vůči svým zákazníkům a to v podobě zajištění 

bezpečných a spolehlivých dodávek plynu při dodržení bezpečnostních standardů. Mezi 

další povinnosti pak například patří povinnost udržování rovnováhy mezi množstevním 

odběrem a dodávkou plynu do plynárenské soustavy. Propagace energetických služeb 

a jejich nabídka zákazníkovi za konkurenceschopné ceny je rovněž jednou z povinností 

vyskytujících se v zákoně. [27] 

Posledním významným subjektem vyskytujícím se na trhu s plynem je zákazník. 

Zákazník je osobou oprávněnou k připojení svého odběrného plynového zařízení 

k přepravní či distribuční soustavě za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro připojení. 

Zákazník má právo zvolit si svého dodavatele plynu, s čímž souvisí i jeho případná změna, 

která je bezplatná. Dále pak je oprávněn využívat služby spojené s přepravou plynu a také 

může využívat distribuční soustavy plynu ve svém odběrním místě za cenu, která je 

uplatňována v souladu s cenovou regulací. Také má možnost poskytnout odebíraný plyn jiné 

osobě. Hlavními povinnostmi zákazníka jsou hradit stanovený podíl na oprávněných 

nákladech za připojení nebo umožnit instalaci měřícího zařízení provozovateli soustavy, ke 

které je připojen a zajistit k němu přístup. [28] 

2.3 Konkurence SPP CZ, a.s. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 působilo na trhu s plynem v ČR celkem 44 

dodavatelů, je český trh s plynem velmi konkurenční. Pro přiblížení situace na trhu popíšu 

některé konkurenty SPP CZ, a.s. níže. 
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Jedním z největších konkurentů pro společnost SPP CZ, a.s. je podnik innogy 

Energie, s.r.o., který patří mezi pět největších podniků v Evropě. Zabývá se výrobou, 

obchodem a zásobování elektřinou a plynem. [25] 

Dalším velkým konkurentem je společnost E.ON Energie, a.s., která v ČR figuruje 

především v Jižních Čechách a na jižní Moravě. Plyn poskytuje více než 110 000 odběratelů. 

Nejdominantnějším konkurentem je společnost ČEZ, a.s., která je největším 

výrobcem a distributorem elektřiny v ČR. Dodává, ale také plyn. 

Pražská plynárenská, a.s. je další tzv. soupeř pro mnou vybranou společnost. Přes 

svůj regionální název působí tento podnik po celé ČR, kdy jeho služeb využívá 420 000 

zákazníků. Od roku 2012 působí také jako dodavatel elektřiny. 

Bohemia Energy entity, s.r.o., má více než 720 000 zákazníků. Od roku 2014 je 

součástí největšího uskupení alternativních dodavatelů energií na území ČR a SR. 

Elimon, a.s., se původně soustředila pouze na poradenství a návrhy optimalizace 

energetického hospodářství. Nyní podnik nabízí jak dodávku plynu, tak i elektřiny, uhlí 

a biomasy. [25] 

Etický kodex 

Důležitým rokem pro firmy podnikající v energetice z hlediska konkurence byl rok 

2012, kdy Energetický regulační úřad vydal Etický kodex obchodníka v energetických 

odvětvích. Kodex především zdůrazňuje pojem tzv. férového prodeje. V kodexu jsou 

definována konkrétní pravidla výše zmíněného férového prodeje, postavení zákazníka 

a spotřebitele. Obchodník má dle kodexu vždy jednat se zákazníkem eticky a profesionálně. 

Kodex musí dodržovat pouze energetické firmy, které jej dobrovolně podepsaly. 

Mezi tyto signatáře patří například ČEZ, innogy Energie, Pražská plynárenská, E.ON 

Energie a další. Samotná společnost SPP CZ, a.s. tento kodex nepodepsala. Obdobně učinily 

například společnosti Bohemia Energy, Centropol Energy, atd. [20] 

Z etického kodexu se mi jeví vhodným zdůraznit tato základní pravidla: 

a) Pokud nějaký obchodní zástupce vážně poruší předepsaná pravidla, způsobí 

správní delikt, například podá-li zástupce dodavatele zákazníkovi nepravdivé 

informace o konečně ceně za dodávku elektřiny, či plynu, může mu být uložena 
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správním orgánem pokuta až do výše 60 000 Kč. U zvlášť závažných prohřešků 

se může pokuta vyšplhat až k milionům korun. 

b) Obchodní zástupce distributora energetických surovin se dále musí řídit přesně 

vyjmenovanými pravidly uvedenými v kodexu. Například je povinen 

zákazníkovi sdělit, proč přišel a koho zastupuje. Dále pak nesmí zneužívat 

důvěry zákazníka, nesmí nepomlouvat konkurenci atd. [21] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA DISTRIBUCE 

V této kapitole vysvětlím, co to je distribuce, jaké formy distribuce můžeme mít 

a čeho je součástí. 

Ještě než začnu popisovat samotnou distribuci, a čeho se týká, musíme si také 

představit marketingovou komunikaci, která je pro distribuci nezbytná. 

3.1 Marketingový mix 

Úspěšný marketing začíná u získávání informací neboli u provádění průzkumu trhu. 

Dalším krokem je vyvinout výrobek či službu, které vyhovují potřebám zákazníků. Tento 

krok je často popisován jako produktový management. Po vyhotovení produktu přichází čas 

jeho správného ocenění. Je třeba zákazníky o produktech informovat a neočekávat, že se 

budou předhánět v tom, kdo si ho dříve zakoupí. V této části marketingu je důležité vzít 

v úvahu veškeré formy komunikace, jako jsou například reklama a osobní prodej aj. [15] 

Produkt: lze charakterizovat jako vše, co je možno na trhu nabízet k pozornosti, 

získání, používání či spotřebě. Hlavním úkolem produktu je uspokojení přání a potřeb 

zákazníků. Mnoho produktů si je podobných a v takovém případě hrají roli při rozhodování 

zákazníka o koupi různé doprovodné služby, jedná se o tzv. rozšířený produkt. Rozšířený 

výrobek souvisí s poskytovanými službami navíc či výhodami pro zákazníka, jako jsou 

například záruční lhůty, leasing, platba na splátky aj. [6] 

Cena: je možno ji definovat jako množství peněžních jednotek požadovaných za 

určitý výrobek. Určuje zákazníkovi současnou hodnotu výrobku na trhu. Cena je oproti 

jiným nástrojům marketingového mixu pružná. Je velmi důležitým nástrojem marketingové 

komunikace se zákazníkem. Cena je jediným nástrojem marketingového mixu, který může 

společnosti přinést příjmy. Snížením ceny přilákáme zákazníky, ale zároveň snížíme zisk 

a marži. Nevýhodou u ceny je, že pokud si zákazník zvykne na slevy, může se z něj stát 

kupující dle cen bez ohledu na značku. Za dobrý marketing je považován takový marketing, 

kterým se snažíme vyhnout používání cenových nástrojů. [5] 

Propagace: je jakési šíření informací o něčem. Cílem je nejen uvést předmět 

propagace ve známost, ale také zvýšení povědomosti o něčem, co chce společnost sdělit 

svým možným zákazníkům. Propagace může být přímá a nepřímá. 
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Nepřímá propagace, je taková propagace, která směřuje plošně, tedy nikoliv na 

konkrétního zákazníka, nýbrž na cílovou skupinu možných zákazníků. Patří zde například 

semináře, výstavy či webové stránky atd. [6] 

Přímá propagace je zacílena přímo na konkrétního zákazníka a většinou navazuje 

na nepřímou propagaci. Přímou propagací může být například oslovení zákazníka dopisem, 

e-mailem aj. 

Distribuce: vše co se týká tohoto marketingového nástroje, budu popisovat 

v subkapitole 3.2 s názvem distribuce. 

Za pomocí marketingových nástrojů dosahuje společnost svých cílů na trhu. 

3.1.1 Integrovaný marketing 

Můžeme říci, že dobrý marketing je integrovaný marketing. V průběhu tvorby 

a realizace marketingového mixu existují dvě zásady tzv. integrace a synergie. U synergie 

je důležité, aby se nástroje marketingového mixu kombinovaly tak, aby byly bezkonfliktní 

neboli působily stejným směrem. Dalším důležitým prvkem je interakce, kdy je třeba 

navrhnout marketingové nástroje tak, aby jejich účinek znásoboval vzájemnou podporu. 

Například značka bude silnější v případě, že je podpořena reklamou, a že jsou nejen správně 

vybrána, ale i uspořádána distribuční, či prodejní místa. Úspěšný marketing jde ruku v ruce 

se správně integrovaným, synergicky působícím a interaktivním marketingovým mixem. 

[16] 

3.1.2 Integrovaná marketingová komunikace 

Vývoj současného marketingu naznačuje, že většina marketingových aktivit 

vyžaduje mnohem intenzivnější komunikaci se subjekty vnějšího, ale také vnitřního 

prostředí podniku. Klasický marketing už společnostem nestačí k zajištění prosperity. 

Nástroje marketingového mixu neboli 4P jsou více méně snadno napodobitelné a proto 

podniky hledají konkurenční výhody. Tyto výhody jsou nejčastěji hledány v oblasti 

komunikace a ve vztazích s cílovými skupinami. Firemní komunikace už není provázána 

pouze s marketingovým mixem, ale už i s personální politikou a dalšími funkcemi 

firmy. [4, 12] 
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Vyžaduje se jakási spolupráce všech komunikačních aktivit za účelem vytvoření 

komunikační sítě na míru jednotlivým cílovým skupinám. 

Integrovaná marketingová komunikace je ucelený proces, který obsahuje analýzu, 

plánování, použití a kontrolu všech osobních, ale také neosobních komunikací, médií 

a nástrojů podpory prodeje s cílem zaměřit se na zákazníky. U tohoto druhu komunikace se 

používá více komunikačních nástrojů a kanálů zároveň. V takovém případě vzniká 

synergický efekt. [13] 

Nejdůležitější u této marketingové komunikace je, aby utvářela jednotný 

a důvěryhodný stav v myslích těch, kterým je komunikace určena. [12] 

3.2 Distribuce 

Distribuce je, jak již bylo napsáno výše, součástí marketingového mixu, který 

je jedním z hlavních pojmů v moderní teorii marketingu. [6, 3] 

Velmi důležité je rozhodnutí o tom, jakými cestami se produkt dostane na trh 

a k samotnému zákazníkovi. Nepostradatelná je také samotná komunikace se zákazníkem, 

která nám nakonec ovlivní použití dalších marketingových nástrojů.  

V dnešní době je ve většině případů pohyb zboží od výrobce k zákazníkovi 

zprostředkováván značným množstvím článků, ke kterým patří obchodní prostředníci 

(velkoobchod, maloobchod), podpůrné instituce (přepravní společnosti, sklady) a obchodní 

jednatelé (prodejní pobočky podniků a agenti). [5] 

3.2.1 Funkce distribuce 

Existují tři základní funkce distribuce: obchodní, logistická a podpůrná.  

Obchodní, při níž zprostředkovatel zakoupí zboží do svého vlastnictví a potom jej 

prodává. U tohoto typu distribuce vzniká riziko, že se zboží zprostředkovateli nepodaří 

prodat. Logistická funkce je spjata se skladováním a dopravou či dohotovením výrobků.  

Funkce podpůrná je taková funkce, která pomáhá s prodejem výrobku, zjednodušuje jeho 

pohyb a má vliv na zákazníky. [1] 
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Základní funkce distribučního kanálu souvisí s překlenutím časových, 

prostorových a vlastnických rozdílů mezi producenty produktů a jejich uživateli. Jedná 

se osm následujících činností: 

1. výzkum trhu, 

2. propagace, 

3. získávání kontaktů, 

4. přeměna a přizpůsobení produktu potřebám zákazníků, 

5. vyjednávání, zprostředkování a dosáhnutí dohody o ceně, 

6. fyzická distribuce => doprava a skladování, 

7. financování, 

8. přebírání rizika. [7] 

Je zjevné, že prvních pět činností slouží k uskutečnění obchodní transakce. 

Zbývající tři souvisí s uzavřením smlouvy. 

3.2.2 Typy distribuce 

Jednotlivé typy distribučních cest mají jak svá pozitiva, tak i negativa. Většinou 

prodejce využívá více typů distribučních cest, podle toho jak je segmentován trh. Nejčastěji 

se můžeme setkat se smíšeným modelem distribuce. V tom případě ovšem vzniká riziko 

velkého množství distribučních cest, což může mít za následek nedostatek podpory, případně 

mohou vzniknout rozpory mezi samotnými cestami distribuce. 

Distribuce dokáže ovlivnit jak samotný produkt, tak i jeho kvalitu, provedení 

a především jeho rozšíření a propagaci. Intenzivní distribuce může efektivnější v případě, že 

se propojí s komunikací v prodejních místech a s reklamou. Prodejní cesty jsou většinou 

vázány dlouhodobými smlouvami, což znamená, že distribuci nelze na rozdíl od ostatních 

částí marketingového mixu operativně měnit. Především máme přímé a nepřímé distribuční 

cesty. [10, 16] 

Přímá distribuční cesta: lze ji charakterizovat jako bezúrovňovou. Druh této 

distribuce nepotřebuje zprostředkující mezičlánky. Díky tomu se vyskytuje přímý kontakt 

mezi výrobcem a spotřebitelem, ale pouze v případě, že jednají jeden s druhým. [1] 

Dodavatel je vlastníkem produktu po celou dobu cesty. Má tedy za něj plnou 

odpovědnost při dodání a také uskutečňuje prodej i platbu. Dále má nad produktem kontrolu 
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po celou dobu cesty ke spotřebiteli. Typickými příklady přímé distribuční cesty jsou prodej 

pomocí internetu či katalogů, přímý prodej, prodej ve vlastních prodejnách či pomocí 

vlastních osobních prodejců. 

Aby bylo použití přímých distribučních cest výhodnější, je podle studie 

průmyslových produktů nezbytné splnit tyto předpoklady: 

1. mít nadměrné množství informací o produktech, 

2. upravovat distribuci dle přání zákazníka, 

3. dbát na kvalitu produktu, 

4. zohlednit velikost nákupu, 

5. mít zajištěnu logistiku. [6] 

Výhodami přímé cesty jsou například bezprostřední kontakt se zákazníkem a s tím 

související budování vztahů včetně reagování na jeho požadavky atd. [10]  

Nepřímá distribuční cesta: se vyskytuje mezi výrobcem a finálním zákazníkem 

a to za pomoci jedno či více distribučních mezičlánků (velkoobchod, maloobchod). 

Výraznou nevýhodou nepřímé cesty je počet kontaktů výrobce nutných k uskutečnění 

prodeje svého zboží. Výrobce nese veškerá obchodní rizika a to včetně ztráty či poškození 

zboží. Z důvodu, že výrobce nechává některé úkony související s přemístěním zboží 

mezičlánkům, ztrácí tak kontrolu nad zbožím, které přemisťuje a prodává někdo jiný. 

Dalšími nevýhodami jsou ztráta kontaktu výrobce se zákazníkem a závislost na 

zprostředkujícím distributorovi. [1] 

Mezi nepřímé distribuční cesty patří jednoúrovňová cesta se začleněním 

maloobchodu, velkoobchodu, zásilkového obchodu či dvouúrovňová se spoluprací jak 

velkoobchodu, tak i maloobchodu. 

Aby byla výhodnější nepřímá distribuční cesta, pak je zapotřebí širokého 

sortimentu, dostupnosti a servisu prodeje. 

3.2.3 Distribuce zboží 

Vše co se podílí na distribuci zboží, nazýváme prodejní cestou. Každá tato cesta 

je určována množstvím úrovní, které zprostředkovávají kontakt mezi výrobcem 

a zákazníkem. Chtějí-li společnosti proniknout na různé typy trhů, nebo mají-li za cíl lépe 

obchodně obsáhnout určitého území, případně chtějí-li překlenout rozpory mezi 
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jednotlivými články distribuce, mohou využívat k prodeji svého zboží několik prodejních 

cest. [16] 

Distribuci můžeme také rozdělovat dle spotřebního a průmyslového zboží. 

Distribuce u spotřebního zboží 

Může mít čtyři druhy cest. Tou první je bezúrovňová cesta neboli přímá 

marketingová cesta. Není častým způsobem distribuce, používá se spíše v oblasti služeb 

(pojišťovnictví či bankovnictví) nebo při prodeji kosmetiky a náčiní. Týká se výrobce, který 

prodává své zboží přímo konečnému zákazníkovi. Máme například tyto formy přímé 

distribuce: 

1. podomní prodej, 

2. zásilkový prodej, 

3. prodej ve vlastních prodejnách. [17] 

Názornou podobu bezúrovňové distribuční cesty můžeme vidět níže na obrázku 2. 

Dalším druhem distribuce u spotřebního zboží je jednoúrovňová cesta. Zde výrobce 

prodává maloobchodu. Typickým příkladem jsou podnikové prodejny, které slouží i jako 

průzkumníci trhu. Jakou podobu má jednoúrovňová cesta můžeme vidět na obrázku 3. 

Nejběžnějším způsobem u distribuce spotřebního zboží je dvouúrovňová cesta, kdy 

velkoobchod v podstatě stahuje produkci od výrobců a zajišťuje, tak i rozvoz do 

Obrázek 2: Bezúrovňová cesta u spotřebního zboží 

Obrázek 3: Jednoúrovňová cesta u spotřebního zboží 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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maloobchodů. V případě této formy distribuce však roste cena. Názornou ukázku 

dvouúrovňové cesty můžeme vidět na obrázku 4 níže. [8] 

Posledním typem je u spotřebního zboží tříúrovňová cesta, která se používá například 

u ropných výrobků. Na obrázku 5 můžeme vidět, jakou podobu může mít tříúrovňová cesta. 

Je možné setkat se i s typem víceúrovňové cesty, který však je velmi neobvyklý. 

Z pohledu výrobce je v tomto případě problém nalézt a získat informace o finálních 

zákaznících a je velmi těžké provádět kontrolu, která se týká jeho zboží při větším počtu 

úrovní distribučních cest a to z důvodu, že výrobce je v kontaktu pouze s jedním 

zprostředkovatelem. [5] 

Distribuce průmyslového zboží 

S výjimkou tříúrovňové varianty se u distribuce průmyslového zboží vyskytují 

stejné druhy cest jako u zboží spotřebního. 

Bezúrovňová distribuční cesta je používána v případě, že je zboží drahé, případně 

složité a prodává se pouze nízkému počtu odběratelů. Zboží většinou také vyžaduje speciální 

servis. Na obrázku 6 je možno vidět tento typ distribuční cesty. [12] 

 

Obrázek 4: Dvouúrovňová cesta u spotřebního zboží 

Obrázek 5: Tříúrovňová cesta u spotřebního zboží 

Obrázek 6: Bezúrovňová cesta u průmyslového zboží 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jednoúrovňová distribuční cesta má u průmyslového zboží dvě podoby, které 

můžeme vidět na obrázcích 7 a 8. 

Druhým typem distribuční cesty u průmyslového zboží je dvouúrovňová cesta, 

kterou je možno názorně vidět na obrázku 9 níže. 

Distribuční cesty ve většině případů značí pohyb výrobku vpřed, ale mohou 

se vyskytovat případy, kdy hovoříme i o zpětných distribučních cestách. Například 

zprostředkovatelem zpětné cesty může být výkupní středisko výrobce či specializovaná 

firma na sběr odpadů. [17] 

3.2.4 Distribuce podle obchodníka 

Velkoobchod: jeho součástí jsou všechny činnosti, které souvisí s nákupem zboží 

od výrobce a jeho následným prodejem maloobchodníkům. Mohou být součástí článků 

prodejních cest a věnují se zprostředkování pohybu zboží od výrobce k finálnímu 

spotřebiteli. [14] 

Velkoobchod je využíván tehdy, pokud je zapotřebí efektivněji zajistit například 

tyto funkce: 

Obrázek 7: Jednoúrovňová cesta u průmyslového zboží (1. příklad) 

Obrázek 9: Jednoúrovňová cesta u průmyslového zboží (2. příklad) 

Obrázek 8: Dvouúrovňová cesta u průmyslového zboží 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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1. převzít riziko související s nákupem či dopravou a skladováním zboží, 

2. poskytnout obchodní úvěry odběratelům a díky tomu vytvářet lepší podmínky 

pro prodej zboží, 

3. zajistit, aby se úzký výrobní sortiment transformoval na široký obchodní 

sortiment, 

4. být součástí dohotovení výrobků včetně jeho balení dle potřeb odběratele aj. 

Maloobchod: obsahuje všechny činnosti související s prodejem zboží spotřebiteli 

pro jeho osobní potřebu. Je to subjekt, kterému jdou tržby hlavně z maloobchodního prodeje. 

Každý kdo prodává osobně, telefonicky, na ulici, či u samotných spotřebitelů doma, 

provozuje maloobchod. [11] 

Druhy tohoto obchodu se musí neustále přizpůsobovat potřebám a přáním 

zákazníků. V rámci maloobchodu je velmi silná konkurence, proto vstup každého nového 

maloobchodu na trh je velmi složitý.[17] 

3.2.5 Jednotlivé formy distribučních cest 

Přímý prodej 

Je takový prodej výrobků či služeb, který provádíme bez kontaktu s distribučními 

mezičlánky, jako jsou například dealeři a maloobchodníci. Při tomto druhu prodeje využívá 

společnost své vlastní prodejce. [13] 

Bývá využíván na trhu B2B (business to business – komunikace mezi podniky 

navzájem). V tomto případě mívají organizace málo zákazníků, ale jednotlivé zakázky mají 

velký objem. Z těchto důvodů je důležité, aby zákazníky navštěvovali sami obchodní 

prodejci společností. Distributoři nakupují výrobky, které posléze chtějí prodat 

zprostředkovatelům v distribučním řetězci nebo samotným zákazníkům. 

Přímý prodej se také uskutečňuje pomocí katalogů. Katalogy jsou zasílány 

zákazníkům a objednávky se přijímají například telefonicky, e-mailem či faxem. Dnes je už 

ovšem katalog nahrazován elektronickými obchody a e-shopy. [15] 

Internetový prodej 

Internet je naprosto odlišný od veškerých tradičních i přímých marketingových 

nástrojů. Dnes je výlučným a nezávislým médiem, které není ve vlastnictví komerčních 
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a vládních organizací. Internet se stal významnějším a efektivnějším médiem, než kdy byla 

televizní reklama. Ve své podstatě ovlivňuje veškeré nástroje marketingového mixu. 

Pomocí internetu mohou společnosti vstupovat na nové a vzdálené trhy a snižovat 

operativní náklady, tím že nebudou využívat klasické distribuční cesty a mezičlánky. [5] 

Elektronické obchody a e-shopy fungují pomocí webových stránek, kde si zákazník 

může produkty prohlédnout a to díky on-line katalogům. 

Existuje také forma distribuce pomocí elektronického tržiště tzv. e-marketplace. 

Zde se v jakémsi virtuálním prostoru střetává nabídka s poptávkou a následně uzavírá 

obchod. Tržiště můžeme mít horizontální a vertikální podobu. Horizontální tržiště pracuje 

s co největším množstvím společností s různými zaměřeními. Zatímco vertikální 

elektronické tržiště se zaměřuje pouze na určitý typ komodit. [5] 

Osobní prodej 

Je možno popsat jako komunikaci tváří v tvář. Obsahem této komunikace 

je poskytování informací, předvádění, přesvědčování, či budování vztahů. Osobní prodej 

vyžaduje spolupráci se zákazníkem. Jistým druhem osobního prodeje je také prodej pomocí 

telefonu. [9] 

Při osobním prodeji je důležité vyvíjet tlak na zákazníka, aby si produkt zakoupil. 

Tento druh prodeje se využívá hlavně u průmyslových výrobků, které mohou být drahé nebo 

technologicky složité. Osobní prodej bývá velice drahý, ale v případě, že je dobře veden, 

je nedílnou součástí marketingového procesu. Největšími výhodami jsou obousměrná 

komunikace, znalosti prodejců o produktech, možnost úpravy ceny nebo úpravy produktu 

zákazníkovi na míru. Naproti tomu nevýhodou jsou vysoké náklady, neboť je nutno počítat 

s cenou a amortizací dopravních prostředků, zvýšenými cestovními náklady (jízdné, 

pohonné hmoty), prostředky na reprezentaci (oděvné, obchodní večeře), přičemž ani takto 

vynaložené náklady u některých zákazníků negarantují dosažení maximální účinnosti. [2] 

Existují různé druhy osobního prodeje, například obchodní, misionářský, B2B, 

maloobchodní aj.  

U obchodního prodeje se prodává produkt supermarketům, obchodům se smíšeným 

zbožím. V případě maloobchodního prodeje je nezbytné zaměřit se na kontakt 
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se zákazníkem. Ve skutečnosti tento druh prodeje funguje tak, že zákazník s nějakým přáním 

či požadavkem osloví prodejce a ten musí znát jak produkt, tak i jeho vlastnosti. [15] 

Misionářský prodej lze charakterizovat jako informování a přesvědčování 

zákazníků našich zákazníků. 

Call centrum 

Je možno jej charakterizovat také jako zákaznický servis. Je specializovaným 

oddělením společností, kde se zprostředkovává komunikace se zákazníky a klienty. 

Zaměstnanci společností mají možnost telefonovat či psát emaily atd. potenciálním nebo 

i stálým zákazníkům a pokoušet se jim prodat nové služby či produkty. Tento druh 

distribuční cesty ovšem není pouze o nabízení nových služeb a produktů, ale slouží také 

k zodpovězení dotazů klientů, zajištění rezervací, vyřizování reklamací apod. 

V minulosti tomu bylo tak, že se společnosti snažily obsloužit co největší počet 

zákazníků, za co nejkratší dobu. Nyní se podniky snaží kvantitu nahradit kvalitou. Existuje 

několik druhů call center, jako například informační, servisní, prodejní a transakční. 

Výstavy a veletrhy 

Jsou spojeny s předváděním, přímými kontakty mezi jednotlivci a s přímým 

prodejem. Velkou výhodou je působení na všechny smysly najednou, tedy zrak, hmat, čich, 

sluch a chuť. Výstavy a veletrh jsou prvním místem, kde se můžeme setkat se zákazníkem 

a vytvořit tak vazbu, která následně může vést k prodeji. [18] 

Z velké části se výstavy a veletrhy konají pro odbornou veřejnost, ale počítá 

se i s účastí laické veřejnosti. U laické veřejnosti je třeba dbát na dobré reklamní tiskoviny, 

které pomohou zákazníkům v orientaci a jsou důležité pro pozitivní reakci od veřejnosti 

směrem k prodejci. 

Podomní prodej 

Forma přímého marketingu. Bývá využíván nejčastěji podniky, které jsou 

zaměřeny na energetiku, plyn, domácí spotřebiče aj. Druh tohoto prodeje je jeden 

z nejstarších a v zahraničí poměrně oblíbený. Typ prodeje, u kterého je vhodné doprovázet 

prodej zboží určitými informacemi, využívá ho i společnost SPP CZ. Probíhá zpravidla tak, 

že nezávislí obchodní zástupce odkoupí od organizace zboží a pak ho představí zákazníkům. 
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Obchodní zástupce pak příjme objednávku a zboží dodá. Typickým příkladem je podomní 

prodej. [5] 

Distribuce je také nedílnou součástí logistiky, kterou lze definovat jako souhrn 

všech technických a organizačních činností, díky kterým se plánují operace související 

s tokem materiálu a informací. [7] 

3.2.6 Distribuční strategie 

Existují tři možnosti distribuční strategie. 

Intenzivní distribuce: používá se především u produktů běžné spotřeby. Jedná se 

o prodej výrobků v co možná největším počtu maloobchodních prodejen a jejich nabízení 

veškerým firmám, které s výrobkem obchodují. Tento způsob distribuce je veden snahou 

o to, aby byl výrobek zákazníkovi k dispozici na kterémkoli místě a v jakémkoli čase. [14] 

Selektivní distribuce: zboží je prodáváno selektivně, proto je prodej náročnější. 

Zboží a produkty jsou nabízeny pouze ve specializovaných prodejnách a navíc v omezeném 

množství, avšak ze strany prodejce jim věnována vyšší pozornost. Výrobky jsou zde 

distribuovány pomocí maloobchodních jednotek. Typickým příkladem jsou prodejny 

automobilů či výpočetní techniky. [17] 

Exkluzivní distribuce: neboli výhradní. U tohoto druhu strategie je zaměřen prodej 

na luxusní zboží, jedná se tedy o produkty s mimořádným postavením na trhu nebo 

o výrobky drahé a značkové. Zákazník vždy vyžaduje veškeré informace o výrobku. Důraz 

je zde kladen především na image a cenu. Výrobce očekává větší péči a podporu prodeje 

svého výrobku. [6] 

Aby byla společnost dosáhla svých cílů, je zapotřebí, aby zvolila správnou 

distribuční strategii. Z těchto důvodů je důležité, aby podnik uvažoval nad vhodnými 

distribučními cestami a jejich vzájemnými vztahy. Dále pak nad počtem zprostředkovatelů, 

kteří budou přítomni v každé z distribučních cest. Výběr strategie záleží především na tom, 

zda je společnost nová, případně jak dlouho už na trhu funguje. [9] 
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3.2.7 Vytváření distribučního systému 

Distribuční systém lze vytvořit pomocí analýzy potřeb zákazníků, určením 

distribučních cílů, omezením marketingových cest, identifikací nejdůležitějších 

distribučních alternativ a jejich vyhodnocením. [12] 

Analýza potřeb zákazníků 

Provádí se pomocí otázek „co“, „kde“, „proč“, „kdy“ a „jak“ zákazníci nakupují. Je 

tedy nezbytné určit: 

1. velikost zásilky, 

2. čekací dobu => lze charakterizovat jako průměrnou dobu čekání zákazníků na 

určité distribuční cestě, než obdrží zboží, 

3. prostorovou dostupnost => je možno popsat jako stupeň snadnosti nákupu 

zboží, 

4. rozmanitost výrobků => neboli velikost sortimentu, 

5. podporu služeb => popisuje úroveň a šíři doplňkových služeb jako jsou 

například úvěry, dodávky a opravy aj. [10] 

Určení distribučních cílů 

Výrobce stanoví své distribuční cíle s ohledem na veškerá omezení z hlediska 

vlastností výrobků, zprostředkovatelů, konkurentů, taktiky firmy a požadované úrovně 

zásobování konečnými uživateli. 

Rozhodující u vlastnosti výrobků bude: 

1. povaha, 

2. výrobky, které podléhají zkáze, 

3. velko-objemové výrobky, 

4. výrobky vyhotovené na zakázku, 

5. výrobky vysoko finančně ohodnocené. [1] 

U vlastností zprostředkovatelů musíme uvažovat, že každý zprostředkovatel má 

různé schopnosti a to vzhledem k: 

1. propagaci, 

2. uzavření smluv, 
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3. skladování, 

4. navazování obchodních kontaktů. 

V případě vlastnosti konkurence je třeba dbát na vytvoření marketingové cesty, 

která je ovlivněna konkurenčními distribučními cestami, kdy si mohou někteří výrobci přát, 

aby jejich výrobek byl vystaven u výrobku konkurence. [15] 

Z hlediska vlastnosti firmy je třeba uvažovat jaké má firma: 

1. cíle - hlavním cílem u podmínek konkurence je dosažení minima nákladů na 

distribuci pro požadovanou úroveň zásobování. Dalším cílem může být určení, 

jak vhodně zásobovat určité segmenty neboli určit, jaké distribuční cesty jsou 

pro segment nejvhodnější a to z pohledu zákazníků, konkurence aj., 

2. zdroje, 

3. marketingovou strategii, 

4. marketingový mix. [13] 

Identifikace nejdůležitějších distribučních alternativ a jejich vyhodnocení 

Ke správnému výběru distribuční cesty je třeba vybrat, motivovat a hodnotit členy 

distribuční cesty. 

Vybrat členy distribuční cesty je možno: 

1. dle druhu zprostředkovatelů - lze charakterizovat jako zprostředkovatele, kteří 

jsou schopni zabezpečit různé činnosti spojené s distribučními cestami, 

2. dle počtu zprostředkovatelů - určuje, kolik zprostředkovatelů použije firma na 

každé úrovni distribuční cesty, 

3. dle podmínek a odpovědnosti členů distribuční cesty - stěžejním prvkem 

v obchodních vztazích je cenová politika (stanovení cen a slev), dále stanovení 

podmínek prodeje (platební podmínky), výhradních práv distributorů 

(poskytnutí licence) a vzájemné služby a odpovědnost (povinnost pečlivě 

definovat). 

Zprostředkovatele je třeba stále motivovat. Motivaci je třeba spojit se školením, 

dohledem a povzbuzováním. [6] 
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U hodnocení členů distribučních cest je důležité, aby je výrobce vždy hodnotil 

pomocí kritérií, kterými mohou být například dosahování prodejních kvót, průměrná úroveň 

zásob, dodací doba zákazníkovi, či postup při poškození, respektive ztrátě zboží atd. 

Distribuční alternativy je možné vyhodnotit dle těchto kritérií: 

1. ekonomická - jedná se o náklady spojené s distribucí či efektivností, 

2. kontroly - umožňuje kontrolu pohybu zboží od výrobce ke zprostředkovateli, 

3. přizpůsobivosti - schopnost firmy přizpůsobit se měnícím podmínkám [1] 

Modifikovat distribuční cesty je nezbytné, obzvláště pokud se změní způsob 

nakupování zákazníků. Dále pokud se rozšíří trh, výrobek se nachází v etapě zralosti, 

případně objeví-li se nová konkurence, či vzniknou nové distribuční cesty. Tuto modifikaci 

lze provést třemi různými způsoby: 

1. přidáním či vypuštěním jednotlivých členů distribuční cesty => v tomto případě 

je důležité vyhotovit analýzu výnosů, neboli jakého zisku firma dosahuje bez 

určitého zprostředkovatele, 

2. přidáním či vypuštěním marketingových distribučních cest => tento způsob 

poukazuje na to, že firma může vyřadit všechny zprostředkovatele, jelikož 

jejich prodej nedosahuje požadovaného limitu, 

3. za pomoci vývoje nového způsobu prodeje zboží na veškerých trzích. [10] 
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4 ANALÝZA DISTRIBUČNÍCH CEST 

V této části své práce se budu zabývat analýzou jednotlivých distribučních cest 

společnosti SPP v časovém období 2014-2016. 

Společnost využívá na území ČR pět forem distribučních cest. U každé formy 

uvedu v jednotlivých letech náklady, ztrátu a bude-li nějaká distribuční cesta výnosová, tak 

i její výnosy a počet získaných odběrných míst ke konci roku dané distribuční cesty. Dále 

pak u každé distribuční cestu uvedu roční spotřeby plynu v MWh za jednotlivé sledované 

roky. 

4.1 Definice odběrného místa a měrné jednotky 

Dříve, než se budu zabývat samotnou analýzou distribučních cest, vysvětlím 

některé pojmy vztahující se k distribuci a prodeji plynu nebo elektřiny: 

Odběrné místo lze charakterizovat jako odběrné zařízení jednoho odběratele, do 

kterého je přiváděn plyn či elektrická energie. Odběr dané energie je pak měřen měřícím 

zařízením, v případě plynu je tímto zařízením plynoměr. Kromě domácností nebo firem 

mohou být takto připojeny i jiné nemovitosti, nejčastěji to jsou chalupy či chaty. K jednomu 

odběrnému místu se váže jedna smlouva o dodávce plynu. Existují zákazníci, kteří mohou 

mít více odběrných míst, s čímž se samozřejmě pojí více smluv, často také s rozdílnými 

podmínkami. [21] 

Nové odběrné místo vzniká při uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě. 

Může nastat případ, kdy dojde ke změně zákazníka v rámci jednoho odběrného místa, v ten 

okamžik pak mluvíme o tzv. přepisu odběrného místa. 

Jelikož jsou výnosy přímo závislé na množství odebíraného plynu, nemůžu se také 

nezmínit o jednotce plynu [MWh], způsobu jejího přepočtu a o regulaci cen plynu. 

V současnosti se pro měření objemu plynu používají energetické jednotky kilowatt-

hodiny (kWh) a megawatt-hodiny (MWh) a to z důvodu, že tyto jednotky jsou oproti 

původním objemovým jednotkám (m3) objektivnější při účtování spotřeby plynu. Jelikož je 

plyn dodáván do odběrných míst z různých zdrojů, může být také jeho kvalita proměnlivá 

v čase. Existuje určité rozpětí předepsaných kvalitativních požadavků dodávaného plynu, 

které je uvedeno v příloze č. 5 vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu 
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stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném 

uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud plyn nebude splňovat stanovené podmínky, pak nesmí být dodán 

zákazníkům. 

Hodnoty hořáků plynových spotřebičů v domácnostech jsou konstruovány na 

spalné teplo plynu v rozmezí 9,4 – 11,8 kWh/m3, ovšem množství energie, které se z plynu 

získá se i při odebírání stejného objemu, se může lišit. Proto se změna účtovacích jednotek 

z objemových na energetické jeví jako spravedlivější a přesnější způsob fakturace 

a zákazník platí pouze skutečně dodanou energii plynu. Problém představují plynoměry 

jednotlivých zákazníků, které jsou schopny počítat pouze v objemových jednotkách plyn, 

jež jimi proteče. Spalné teplo plynu je proto přepočítáváno na měřících stanicích na 

předávacích bodech přepravní a distribuční soustavy. V jednotlivých stanicích dochází 

v pravidelných, většinou několika minutových intervalech k analýze přesného složení plynu, 

a ze získaných údajů se následně vypočte jeho aktuální hodnota spalného tepla. I proto nelze 

předem stanovit konstantní hodnotu spalného tepla. [21] 

Zákazníkovi se při vyúčtování, společnostem ve výnosech, zobrazí vypočtená 

hodnota spalného tepla plynu daného odběrného místa, jakožto vážený průměr hodnot 

vztažený na období jednoho roku a to vždy po provedení odečtu plynoměru. 

Další výhodou přechodu z objemových jednotek na energetické je i snadnější 

porovnání výhodnosti paliv a energií používaných pro vytápění.  

Většina dodavatelů plynu včetně společnosti SPP CZ, ve svých cenících (viz. 

Příloha č. 1) uvádí obecnou hodnotu spalného tepla, jako 10,55 kWh což se rovná přibližné 

hodnotě 1 m3. Tato hodnota však slouží pouze jako orientační pro usnadnění přepočtu, ale 

při vystavení vyúčtování není používána. [26] 

Celkovou cenu za služby dodávky plynu lze rozdělit na regulovanou Energetickým 

regulačním úřadem a neregulovanou. Neregulovanou část stanoví obchodník s plynem, který 

dodává plyn do daného odběrného místa. 

Regulované ceny jsou ceny za přepravu plynu, distribuci plynu a za služby 

operátora trhu. Co se týče přepravy plynu, tak tu lze charakterizovat jako dopravu plynu 

z hranic ČR do vstupních bodů daných distribučních soustav, nebo dopravu plynu z hranic 

do a ze zásobníků distribučních soustav. Samotnou distribucí plynu se pak rozumí doprava 
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plynu pomocí plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků. V případě 

operátora trhu se jedná o akciovou společnost založenou a vlastněnou minimálně z 67 % 

státem. 

Celkovou cenu dodávky plynu tvoří z největší části regulovaná cena za distribuci 

plynu. Další část ceny tvoří neregulovaná cena za komoditu a obchod. Cena dodávky plynu 

je ve většině případů dvousložková, to znamená, že je tvořena variabilní a fixní částí. 

Variabilní část je tvořena pevnou cenou za množství odebraného plynu, který je uváděn, jak 

jsem se již zmínil výše, v energetických jednotkách. Fixní složka je tvořena stálým měsíčním 

platem z kapacity přidělené danému odběrnému místu uváděných v Kč/měsíc. Obecně 

můžeme říct, že čím více zákazník odebere, tím vyšší bude variabilní část ceny, přičemž 

i když v některých měsících zákazník nebude plyn odebírat vůbec, musí zaplatit za kapacitu, 

kterou má k dispozici v daném odběrném místě v kteroukoliv dobu dle smlouvy. 

Od roku 2010 byly díky nové legislativě integrovány ceny za výstup z přepravní do 

distribučních soustav do cen za distribuci. Díky tomu se tato cenová položka projevuje ve 

variabilní i fixní složce ceny za distribuci a tím se každý zákazník podílí na nákladech 

přepravy v jednotkovém vyjádření stejně. To také bylo stanoveno jako dlouhodobý cíl ERÚ. 

[21] 

Poslední z regulovaných cen, je cena za služby operátora trhu. Tato cena za 

zúčtování v Kč/MWh, tvoří nejmenší část z celkových cen dodávek plynu a zákazníci ji 

hradí dle množství spotřebovaného plynu. Ostatní ceny jsou neregulované a jejich výše 

a struktura je stanovena zvlášť každým obchodníkem. Závisí především na celkovém 

portfoliu zákazníků a také na zvolené obchodní strategii každé společnosti. Neregulované 

ceny bývají zveřejnovány obchodníkem na webových stránkách a také bývají dvousložkové.  

4.2 Distribuční cesty 

Pro objektivní analýzu jednotlivých distribučních cest musím stanovit kritérium, 

pomocí kterého budu moci posoudit, která z distribučních cest je nevýhodnější. K tomu mi 

poslouží stanovení nákladové nebo výnosové částky v Kč na jedno získané odběrné místo 

a 1 dodanou MWh. 
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Vzorec pro náklady: náklady/počet odběrných míst v daném roce/spotřeba plnu 

v daném roce. Vzorec pro ztrátu: ztráta/počet odběrných míst v daném roce/spotřeba plnu 

v daném roce. 

4.2.1 Celkový přehled distribučních cest společnosti 

Tabulka 1: Celkový přehled distribučních cest společnost SPP 

 2014 2015 2016 

Náklady 3 747 516 824,60 Kč 2 353 030 683,66 Kč 1 716 534 357,03 Kč 

Náklady na 1 odběrné místo 

a 1 MWh 

0,16 Kč/ODM/MWh 0,14 Kč/ODM/MWh 0,07 Kč/ODM/MWh 

Ztráta - 3 757 456 899,79 

Kč 

- 2 357 207 174,66 

Kč 

- 1 783 892 496,65 

Kč 

Ztráta na 1 odběrné místo a 

1 MWh 

- 0,16 

Kč/ODM/MWh 

- 0,14 

Kč/ODM/MWh 

- 0,07 

Kč/ODM/MWh 

Počet získaných odběrných 

míst 

5 196 7 013 9 676 

Spotřeba plynu 4 517 798 MWh 2 452 090 MWh 2 499 140 MWh 

Zdroj: Vlastní zpracování [19] 

Z celkového přehledu distribučních cest, můžeme vidět, že se společnosti daří 

za sledované období náklady postupně snižovat. Nejvyšší hodnoty náklady dosahovaly 

v mnou sledovaném počátečním roce, o rok později se podniku podařilo náklady snížit 

o 1 394 486 140,94 tedy o 37,2 %. V roce 2016 se opět daří snížit náklady tentokrát 

o 27,05 %. V tomto roce jsou tedy náklady o 636 496 326,63 Kč nižší než v roce 2015. 

Z těch distribučních cest, které jsou používány ve společnosti SPP CZ, mají největší podíl 

na nákladech obchodní zástupci. Naproti tomu nejméně se na nákladech podílí kontaktní 

centrum, které je nicméně novinkou společnosti od roku 2016. 

Jak je vidět z tabulky 1, tak je podnik co se týče distribučních cest ztrátový, i když 

se společnosti postupně daří ztrátu snižovat. V nejhorší situaci se společnost nacházela 

v roce 2014. Pro následující rok se podniku podařilo ztrátu snížit o 37,3 % neboli 

o 1 400 249 725,13 Kč. V posledním sledovaném roce si podnik opět polepšil, když snížil 
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ztrátu oproti roku 2015 o 573 314 678,01 Kč. Tuto položku nejvíce ovlivnili obchodní 

zástupci. 

Jak ukázaly analýzy, tak téměř všem distribučním cestám se daří neustále přivádět 

nová odběrná místa. V roce 2014 podnik pomocí distribučních cest získal přes 5 000 

odběrných míst, o rok později jich získal o 1 817 více, tedy o 35 %. V posledním sledovaném 

roce se společnost může pyšnit nárůstem počtu odběrných míst v porovnání s předešlým 

rokem o 2 754 míst, neboli o 38 %. Nejvíce odběrných míst získali zprostředkovatelé a call 

centrum. Nejméně jich naopak získalo kontaktní centrum. 

Celková roční spotřeba plynu byla nejvyšší v roce 2014, jak vychází z tabulky 1. 

V následujícím roce roční spotřeba klesá o 2 065 708 MWh, tedy o 46 %. Pro rok 2016 

spotřeba plynu oproti předešlému roku mírně roste o 47 050 MWh. 

Z tabulky 1 je patrné, že i přes poměrně značný nárůst počtu odběrných míst klesá 

roční spotřeba plynu. Tento pokles je způsoben odchodem velkoodběratele mezi lety 2014 

a 2015 v podobě Energetiky Třinec, a.s. Již zmíněnému poklesu nepomohl ani fakt, že v roce 

2015 byla nadprůměrně teplá zima. 

Dále je z tabulky patrné, že rok 2016 byl z hlediska nákladů a ztráty na jedno 

získané odběrné místo a 1 MWh nejlepší. Kdy zmíněné náklady ve sledovaných letech 

postupně klesaly a rovněž ztrátu se dařilo snižovat. 

4.2.2 Zprostředkovatelé 

Zprostředkovateli mohou být jak právnické, tak i fyzické osoby, se kterými firma 

SPP CZ spolupracuje na základě smlouvy o zprostředkování. Tito zprostředkovatelé přivádí 

společnosti nové zákazníky, za které dostávají vyplacené provize. 
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Tabulka 2: Zprostředkovatelé jako forma distribuční cesty společnosti SPP 

 2014 2015 2016 

Náklady 37 201 168,03 Kč 59 090 004,84 Kč 75 295 365,78 Kč 

Náklady na 1 odběrné 

místo a 1 MWh 

0,49 

Kč/ODM/MWh 

0,30 

Kč/ODM/MWh 

0,11 

Kč/ODM/MWh 

Ztráta - 35 121 841,27 Kč - 57 139 195,57 Kč - 74 855 159,11 Kč 

Ztráta na 1 odběrné místo 

a 1 MWh 

-0,46  

Kč/ODM/MWh 

- 0,29  

Kč/ODM/MWh 

- 0,11  

Kč/ODM/MWh 

Počet získaných 

odběrných míst 

1 707 2 881 5 843 

Spotřeba plynu 44 382 MWh 69 144 MWh 115 805 MWh 

Zdroj: Vlastní zpracování [19] 

Z tabulky 2 je patrné, že náklady ve zvoleném období neustále narůstaly a můžeme 

také vidět, že podnik je ve ztrátě a to i přes značný nárůst počtu získaných odběrných míst 

v roce 2016. Co se týče samotných nákladů, tak ty z hlediska zprostředkovatelů nejvíce 

vzrostly v roce 2015. Zmiňované náklady vzrostly o 58,8 % oproti předešlému roku. V roce 

2016 náklady opět stouply a to o 27,4 % oproti roku 2015. 

Stejně jako náklady, tak i ztráta podniku za sledované období v případě 

zprostředkovatelů neustále narůstá. Pro rok 2015 se ztráta navýšila o 22 017 354,3 Kč, tedy 

o 62,7 %. V roce 2016 se situace nezlepšila a ztráta podniku i nadále rostla, nyní 

o 17 715 963,54 Kč (31 %). 

V čem se zprostředkovatelům dařilo, i když to podniku nepomohlo ze záporných 

čísel, byl počet získaných odběrných míst. Ten se od roku 2014, kdy zprostředkovatelé 

získali 1 707 odběrných míst, navýšil o 1 174 v roce 2015. Pro rok 2016 došlo ještě 

k výraznějšímu nárůstu. Společnost v tomto roce získala o 2 962 odběrných míst více. 

Z tabulky 2 vyplývá, že roční spotřeba plynu jednotlivých odběrných míst 

získaných zprostředkovateli za sledované období narůstala. Pro rok 2015 spotřeba plynu 

odběrných míst oproti předešlému roku narostla o 24 762 MWh. Největší nárůst spotřeby 
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byl ovšem zaznamenán v roce 2016, kdy spotřeba získaných odběrných míst stoupla 

o 46 661 MWh, tedy o 67,5 %. 

Co se týče závislosti mezi počtem získaných odběrných míst a jejich spotřebou 

plynu, můžeme v tabulce 2 vidět, že čím byl vyšší počet získaných odběrných míst, tím 

více rostla jejich roční spotřeba plynu. 

V průběhu sledovaného období se společnosti SPP CZ dařilo snižovat náklady na 

jedno získané odběrné místo a 1 MWh plynu. Obdobné je to i v případě ztráty, kterou se daří 

snižovat. Prostřednictvím zprostředkovatelů se společnosti podařilo získat nejvíce 

odběrných míst. Pokud by SPP CZ chtěl snížit náklady i jinak než jen ziskem nových 

odběrných míst, pak by například mohl snížit provize zprostředkovatelům. 

4.2.3 Obchodní zástupci 

Obchodní zástupci jsou interní zaměstnanci společnosti, kteří přivádějí nové 

zákazníky a starají se o stávající. Mezi stávajícími zákazníky jsou především 

velkoodběratelé s odběrem plynu nad 630 MWh ročně. V současnosti obchodní zástupci 

přivádějí také nové zákazníky ze stran maloodběratelů a domácností (odběr do 630 MWh 

ročně). 
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Tabulka 3: Obchodní zástupci jako forma distribuční cesty společnosti SPP 

 2014 2015 2016 

Náklady 3 616 220 837,78 Kč 2 181 762 380,31 Kč 1 551 143 064,08 Kč 

Náklady na 1 

odběrné místo a 1 

MWh 

1,10 Kč/ODM/MWh 1,23 Kč/ODM/MWh 0,62 Kč/ODM/MWh 

Ztráta - 3 622 709 076,17 

Kč 

- 2 189 836 854,96 

Kč 

- 1 622 658 312,23 Kč 

Ztráta na 1 

odběrné místo a 1 

MWh 

-1,10 

Kč/ODM/MWh 

-1,23 

Kč/ODM/MWh 

-0,65 

Kč/ODM/MWh 

Počet získaných 

odběrných míst 

753 788 1 108 

Spotřeba plynu 4 366 891 MWh 2 251 016 MWh 2 258 431 MWh 

Zdroj: Vlastní zpracování [19] 

Nejvyšší náklady jak vyplývá z tabulky 3, měla společnost SPP CZ v roce 2014. 

V následujícím roce došlo k jejich snížení o 39,7 %, tedy o – 1 434 458 457,47 Kč. Pro rok 

2016 se společnosti i nadále dařilo snižovat náklady této distribuční cesty, když klesly 

o 630 319 316,23 Kč (o 28,9 %). 

Stejně jako zprostředkovatelé, tak i obchodní zástupci jsou ztrátoví. Pokud se 

zaměříme na ekonomickou stránku prozatím řešených distribučních cest, tak zjistíme, že 

rozdíl mezi zprostředkovateli a obchodními zástupci je v tom, že zatímco 

u zprostředkovatelů ztráta v průběhu let i nadále narůstala, tak v případě obchodních 

zástupců se situace v průběhu zvoleného období lepší, tedy ztrátu se podniku daří snižovat. 

V roce 2015 se ztráta snížila oproti předešlému roku o 39,6 %. V posledním sledovaném 

roce se ztrátu opět podařilo snížit oproti roku 2015, tentokrát o 567 178 542,73 Kč, tedy 

o 25,9 %. 

V případě počtu získaných odběrných míst si obchodní zástupci vedli dobře. Za 

sledované období jejich počet narůstal. V počátečním roce se jejich počet nacházel na čísle 

753. V roce 2015 pak jejich počet narostl o 25 zákazníků, tedy o 4,6 %. Dále pak v roce 
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2016 byl nárůst počtu získaných odběrných míst oproti předešlému roku ještě výraznější, 

kdy v tomto roce počet narostl o 40,6 %. 

Z tabulky 3 plyne, že v roce 2014 měla odběrná místa nejvyšší spotřebu plynu. 

Spotřeba v tomto roce činila přes 4 mil. MWh, byla tedy vyšší o 2 115 875 MWh než v roce 

2015, kdy byla spotřeba plynu nejnižší. V posledním sledovaném roce, tedy v roce 2016 

spotřeba plynu oproti roku 2015 stoupla o 0,3 % (tj. o 7 415 MWh). 

Při porovnání počtu získaných odběrných míst a spotřeby plynu v MWh můžeme 

z tabulky 3 vyčíst, že i když stále narůstal počet získaných odběrných míst, tak spotřeba 

plynu až do roku 2016 klesala. Značný pokles spotřeby plynu v roce 2015 byl zapříčiněn 

tím, že i přesto, že společnost získávala nová odběrná místa v podobě maloodběratelů 

a domácností, tak přišla o velkoodběratele. 

Pro náklady i ztrátu stanovené k jednomu získanému odběrnému místu a 1 MWh 

byl nejméně úspěšný pro společnost rok 2015. Náklady na jedno získané odběrné místo 

a 1 MWh se pro rok 2016 podařilo snížit o téměř 100%. Podobná situace nastala u ztráty 

stanovené na jedno získané odběrné místo a 1 MWh, kdy oproti roku 2015 došlo v roce 2016 

ke snížení ztráty o 0,58 Kč/ODM/MWh. 

V případě obchodních zástupců by společnosti pomohlo, kdyby touto distribuční 

cestou získala více odběrných míst, čímž by docílila vyšší spotřeby plynu. SPP CZ by si 

měla dát za cíl dosáhnout stejné spotřeby plynu, jakou měla v mnou sledovaném počátečním 

roce. 

4.2.4 Call centrum 

Interní oddělení, kde zaměstnanci společnosti uzavírají smlouvy po telefonu.  

Call centra jsou u většiny podniků nedílnou součástí distribučních cest 

a u společnosti SPP CZ tomu není jinak. 
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Tabulka 4: Call centrum jako forma distribuční cesty společnosti SPP 

 2014 2015 2016 

Náklady 83 369 687,70 Kč 96 865 054,56 Kč 65 009 996,81 Kč 

Náklady na 1 

odběrné místo a 1 

MWh 

0,33 Kč/ODM/MWh 0,27 Kč/ODM/MWh 0,20 Kč/ODM/MWh 

Ztráta - 93 264 509,16 Kč - 100 046 821,14 Kč - 75 392 209,59 Kč 

Ztráta na 1 

odběrné místo a 1 

MWh 

- 0,37 Kč/ODM/MWh - 0,28 Kč/ODM/MWh - 0,23 Kč/ODM/MWh 

Počet získaných 

odběrných míst 

2 557 3 028 3 070 

Spotřeba plynu 99 723 MWh 119 606 MWh 107 450 MWh 

Zdroj: Vlastní zpracování [19] 

Vzhledem k finanční analýze nákladů této distribuční cesty u společnosti SPP CZ 

došlo k jejich navýšení v roce 2015 oproti roku 2014. V již zmíněném roce 2015, který byl 

zároveň nejhorším rokem z pohledu nákladů za celé sledované období, došlo k nárůstu 

o 13 495 366,86 Kč, neboli náklady vzrostly o 16,2 %. Zlepšení přišlo v roce 2016, kdy 

náklady klesly v porovnání s rokem 2015 o 31 855 057,75 Kč, tedy o 32,9 %. 

Stejně jako u obou předchozích distribučních cest, tak i u call centra se společnost 

nachází v mínusových hodnotách. Při porovnání let 2014 a 2015 byla ztráta v roce 2014 nižší 

a to o 6 782 311,78 Kč. Z toho vychází, že rok 2015 nebyl pro společnost, co se týče výnosů 

úspěšný. Zlepšení přišlo jako u položky nákladů až v roce 2016. V tomto roce došlo ke 

snížení ztráty oproti předešlému roku o 24 654 611,55 Kč, tedy o 24,6 %, ale i přes toto 

snížení se společnost stále nachází ve ztrátě i v případě call centra. 

Co se, ale společnosti i nadále daří, je získávat nová odběrná místa a v případě call 

centra tomu není jinak. V roce 2014 call centrum společnosti SPP CZ získalo přes 2 500 

odběrných míst. V následujícím roce došlo ke zvýšení jejich počtu o 471. Rok 2016 už nebyl 

pro společnost co do počtu nově získaných odběrných míst tak úspěšný jako rok 2015. Přesto 
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počet vzrostl o 1,4 %, neboli společnosti pomocí call centra získala o 42 odběrných míst 

více. 

Z tabulky 4 vychází, že nejvyšší spotřeba plynu v případě call centra byla v roce 

2015. Pro tento rok spotřeba plynu narostla o 19 883 MWh v porovnání s rokem 2014, kdy 

byla roční spotřeba plynu téměř 100 000 MWh. V roce 2016 roční spotřeba plynu oproti 

předešlému roku klesá o 12 156 MWh, tedy o 10,2 %. 

Pokud opět porovnáme počet získaných odběrných míst a roční spotřebu plynu, tak 

můžeme vidět, že při přechodu z roku 2014 na rok 2015 se zvedá jak počet odběrných míst, 

tak i roční spotřeba plynu. V roce 2016 nadále stoupá počet získaných odběrných míst, ale 

klesá roční spotřeba plynu, což je zapříčiněno velice teplou zimou. 

Náklady a výnosy na jedno získané odběrné místo a 1 MWh u call centra kopírují 

vývoj zprostředkovatelů. Jelikož má call centrum v posledním sledovaném roce druhé 

nejnižší náklady a druhou nejnižší ztrátu po zprostředkovatelích doporučuji tímto kanálem 

získávat co největší počet odběrných míst. Pokud by zde společnost uspěla, mohlo by call 

centrum být první výnosovou distribuční cestou.  

4.2.5 Ostatní interní zdroje 

Ostatní interní zdroje společnosti můžeme charakterizovat jako odběrná místa 

neboli smlouvy, která přivedou zaměstnanci podniku, tedy kromě výše zmíněných 

distribučních cest. 
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Tabulka 5:Ostatní interní zdroje jako forma distribuční cesty společnosti SPP 

 2014 2015 2016 

Náklady 10 725 131,09 Kč 15 313 243,95 Kč 24 791 146,37 Kč 

Náklady na 1 

odběrné místo a 1 

MWh 

8,81 Kč/ODM/MWh 3,93 Kč/ODM/MWh 3,11 Kč/ODM/MWh 

Ztráta - 6 361 473,19 Kč - 10 184 302,99 Kč - 10 954 496,24 Kč 

Ztráta na 1 odběrné 

místo a 1 MWh 

- 5,22 Kč/ODM/MWh - 2,62 Kč/ODM/MWh - 1,37 Kč/ODM/MWh 

Počet získaných 

odběrných míst 

179 316 458 

Spotřeba plynu 6 802 MWh 12 324 MWh 17 404 MWh 

Zdroj: Vlastní zpracování [19] 

V případě této distribuční cesty mají náklady za zvolené období rostoucí tendenci. 

V roce 2014 činily náklady společnosti za ostatní interní zdroje 10 725 131,09 Kč, 

s příchodem následujících let náklady stouply. V roce 2015 o 4 588 112,86 Kč, tedy 

o 42,8 %. V roce 2016 náklady oproti předešlému roku vzrostly o 61,9 % na konečných 

24 791 146,37 Kč. 

Ani v případě ostatních interních zdrojů není společnost výnosová, neboli opět se 

nachází v záporných číslech. Nejlépe z hlediska výnosů na tom byla společnost v roce 2014. 

Během následujícího roku narostla ztráta o 3 822 829,8 Kč. I přes tuto ztrátu však nebyl rok 

2015 pro firmu nejhorší. Nejméně se společnosti dařilo u této formy distribuční cesty v roce 

2016, kdy ztráta opět narostla na téměř – 11 000 000 Kč. V porovnání s rokem 2015, tedy 

došlo ke zvýšení ztráty o 770 193,25 Kč, tedy o 7,6 %. 

Prostřednictvím ostatních interních zdrojů se společnosti SPP CZ dařilo získávat 

nová odběrná místa. Pro rok 2014 získal podnik přes nových 170 nových odběrných míst. 

S příchodem roku 2015 firma získala ještě o 137 odběrných míst navíc a jinak tomu nebylo 

ani v posledním sledovaném roce, tedy v roce 2016. V tomto roce podnik získal téměř 460 

odběrných míst, tedy o 142 více než v roce 2015. 
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Roční spotřeba plynu odběrných míst za sledované období neustále narůstala. 

V mnou sledovaném počátečním roce byla roční spotřeba plynu vyšší než 6 800 MWh. 

S přechodem na rok 2015 spotřeba plynu vzrostla o 5 522 MWh, tedy o 81,2 %. V roce 2016 

roční spotřeba i nadále rostla, tentokrát o 5 080 MWh oproti roku 2015. 

Co se týče závislosti mezi počtem získaných odběrných míst a roční spotřebou 

plynu, tak v případě této distribuční cesty, stejně jako u zprostředkovatelů, i zde rostla roční 

spotřeba při nárůstu odběrných míst. 

I v případě ostatních interních zdrojů se situace ohledně nákladů a výnosů 

stanovených na jedno získané odběrné místo a 1 MWh skokově zlepšovala. I když se 

podniku u ostatních interních zdrojů dařilo získávat nová odběrná místa, měla tato místa 

nízkou spotřebu plynu, proto měla tato distribuční cesta do konce roku 2015 nejvyšší 

náklady i ztrátu. 

4.2.6 Kontaktní centrum 

Kontaktní centrum je novinkou pro společnost SPP CZ pro rok 2016. V prvním 

roce používání tohoto druhu distribuční cesty činily náklady společnosti 294 783,99 Kč. 

V porovnání s ostatními používanými distribučními cestami jsou tyto náklady rozhodně 

nejnižší. 

Tabulka 6: Kontaktní centrum jako forma distribuční cesty společnosti SPP 

 2014 2015 2016 

Náklady - - 294 783,99 Kč 

Náklady na 1 odběrné místo 

a 1 MWh 

- - 1 179 Kč/ODM/MWh 

Ztráta - - - 32 319,48 Kč 

Ztráta na 1 odběrné místo a 

1 MWh 

- - - 129,28 

Kč/ODM/MWh 

Počet získaných odběrných 

míst 

- - 5 

Spotřeba plynu - - 50 MWh 

 Zdroj: Vlastní zpracování [19]  
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I když v porovnání s ostatními distribučními cestami společnosti jsou u kontaktního 

centra náklady nejnižší ze všech a to téměř 300 000 Kč, tak i kvůli nízkému počtu získaných 

odběrných míst je společnost ztrátová. Hned v prvním roce používání kontaktního centra se 

společnost dostala do ztráty přes 32 000 Kč.   

Jak jsem již zmínil výše, společnost v případě kontaktního centra získala nejméně 

odběrných míst v porovnání s ostatními distribučními cestami. V roce 2016 se podniku touto 

cestou podařilo získat pouhých 5 odběrných míst. 

Porovnáme-li počet získaných odběrných míst ve vztahu k roční spotřebě plynu, 

můžeme z tabulky 6 vyčíst, že všech 5 získaných odběrných míst má velmi nízkou roční 

spotřebu plynu. Tato skutečnost je pravděpodobně zapříčiněna tím, že odběrná místa jsou 

maloodběratelská a nejsou užívána jako hlavní zdroj energie. Kontaktní centrum si 

v porovnání s ostatními distribučními cestami vede nejhůře v závislosti na nákladech 

stanovených na jedno získané odběrné místo a 1 MWh. V roce 2016 byly tyto náklady vyšší 

než 1 100 Kč/ODM/MWh. Ztráta na jedno získané odběrné místo a 1 MWh činila téměř 

– 130 Kč/ODM/MWh.  

Kontaktní centrum je nejméně úspěšnou distribuční cestou společnosti, má nejvyšší 

náklady i ztrátu. V případě této distribuční cesty nemohu podniku doporučit v ni pokračovat. 
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Obrázek 10: Náklady na 1 odběrné místo a 1 MWh  
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Na obrázku výše můžeme vidět, jaké jsou rozdíly v nákladech distribučních cest na 

1 získané odběrné místo a 1 MWh. Z tohoto obrázku vyplývá, že pro společnost je finančně 

nejnáročnější distribuční cesta prováděná kontaktním centrem. Během sledovaného období 

všem distribučním cestám tento druh nákladů klesal s výjimkou obchodních zástupců, 

kterým náklady na 1 získané odběrné místo a 1 MWh stouply v roce 2015 o 0,13 

Kč/ODM/MWh v následujícím roce se náklady podařilo společnosti snížit. 

Na obrázku 11 jsou vyobrazeny výnosy distribučních cest na 1 odběrné místo 

a 1 MWh. Stejně jako u nákladů, tak i zde z obrázku vychází, že nejvíce ztrátovou distribuční 

cestou bylo kontaktní centrum. Do doby než začalo fungovat kontaktní centrum, byly 

nejztrátovější cestou ostatní interní zdroje, které byly v roce 2015, stejně jako ostatní 

distribuční cesty, v záporných číslech a to téměř – 2,7 Kč/ODM/MWh, co se týče ztráty na 

1 získané odběrné místo a 1 MWh. 
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4.3 Dotazníkové šetření 

Abych mohl adekvátně analyzovat distribuční cesty společnosti SPP CZ, bylo 

zapotřebí vyhotovit dotazník. 

4.3.1 Metodika výzkumu 

Metodiku jsem rozdělil do tří částí. Prvně jsem musel definovat problémy a cíle, 

poté princip získání dat a nakonec samotný výběr respondentů. 

Definování problému a cíle 

Jak jsem se již zmínil, na trhu s plynem působí mnoho společností. Schopnost 

konkurence je především dána dobrou image společnosti, což v případě SPP CZ znamená 

vyšší investice do marketingové propagace. Image tvoří kromě zavedených reklamních 

kanálů také způsob distribuce produktů v našem případě plynu. Z tohoto důvodu byl 

vytvořen dotazník, neboť se vnímání jednotlivých distribučních cest veřejností může lišit od 

ekonomického prospěchu, které tyto cesty společnosti přinášejí.  

Cílem dotazníku bylo zjistit etické vnímání vybraných distribučních cest 

u veřejnosti. Zkoumán byl vztah respondentů ke zprostředkovatelům, obchodním 

zástupcům, call centru, kontaktnímu centru a ostatním interním zdrojům, neboť tyto 

distribuční cesty jsou společností aktivně využívány. 

Způsob získání dat 

V rámci získávání informací byla použita metoda dotazování pomocí internetu. 

Tuto metodu jsem zvolil z důvodů, že je nejrychlejší, beznákladová a adresná. Dotazník byl 

zveřejněn na webové stránce Vyplnto.cz. 

Vyhotovený dotazník obsahoval 15 otázek. Dotazník obsahoval jak uzavřené, tak 

i polootevřené a otevřené otázky. Dále byly použity základní otázky k identifikaci 

dotazovaných (pohlaví, věk, bydliště) a otázky týkající se rozdělení dotazovaných (bydliště, 

kdo rozhoduje o dodavateli plynu). 

Respondenti byli oslovování v době od 1. do 20. března 2017. 
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Výběr dotazovaných osob 

Základním prvkem bylo dotazování osob starších 18 let na území ČR. Nejčastěji 

byly dotazovány osoby žijící v Jihomoravském kraji, neboť zde společnost aktivně působí. 

Dotazování probíhalo pomocí různých internetových prostředků. Celkový počet 

dotazovaných osob je 104. 

4.3.2 Struktura respondentů 

Otázka č. 12 obsahovala informace, které sloužily k základní identifikaci 

respondentů, tedy zda se jedná o muže či ženy. 

Cílem otázky bylo zjistit kolik žen a mužů se zúčastnilo mého šetření. Na dotazník 

odpovědělo 53 žen a 51 mužů. 

Otázka č. 13 byla stejně jako předešlá otázka zaměřena na získání základních 

informací, v tomto případě na věkové skupiny odpovídajících. Otázka byla stanovená jako 

uzavřená. Respondenti si mohli vybírat z mnou stanovených věkových rozmezí. 

 

 

49%
51%

Muži

Ženy

Obrázek 12: Poměr mezi pohlavími respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z obrázku 13 je zřejmé, že nejčastěji dotazník vyplňovaly osoby ve věkovém 

rozmezí 36 – 45 let, odpovídajících osob tohoto věku bylo 30. Druhou nejčastěji odpovídající 

skupinou byli respondenti ve věkové kategorii 26 – 35 let (23 respondentů). Poté následovaly 

osoby ve věku 18 – 25 let (20 respondentů) a jen o 1 respondenta méně (19) měla kategorie 

ve věku 56 a více let. Nejméně zastoupenou skupinou byli respondenti ve věkové kategorii 

46 – 55 let (12). 

Otázka č. 14 byla poslední otázkou v dotazníku, ve které respondenti udávali své 

bydliště (kraj a okres). Otázka byla uzavřená a respondenti si mohli vybrat ze všech krajů 

ČR, jakmile si kraj vybrali, byli odkázáni přímo na okresy ve zvolených krajích. 
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Obrázek 13: Věkové kategorie respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Nejvíce dotazovaných (52) pocházelo z Jihomoravského kraje, tedy kraje kde sídlí 

společnost SPP CZ, a.s. Druhým nejvíce zastoupeným kraje byl Moravskoslezský, z tohoto 

kraje odpovídalo 23 respondentů. Shodně po 5 dotazovaných odpovídalo z Ústeckého kraje 

a Hlavního města Prahy. Zbylých 19 respondentů pocházelo z ostatních 9 krajů. 

4.3.3 Analýza znalosti 

Otázka č. 1 byla v mém dotazníku otevřeného charakteru. Respondenti nebyli 

omezováni v rozsahu odpovědí. Otázka byla stanovena tak, aby dotazovaní vyjmenovali co 

nejvíce společností distribuující plyn. V následující tabulce 7 můžeme vidět, na jaké 

distributory si respondenti vzpomněli. 
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Obrázek 14: Bydliště respondentů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 7: Spontánní znalost v [%] 

 Spontánní znalost Top of Mind 

Innogy Energie, s.r.o. 67,96 % 37,86 % 

ČEZ, a.s. 46,60 % 21,36 % 

SPP CZ, a.s. 26,21 % 10,68 % 

Moravské naftové doly, a.s. 25,24 % 8,74 % 

E.ON Energie, a.s. 24,27 % 4,85 % 

Pražská plynárenská, a.s. 14,56 % 1,94 % 

Centropol Energy, a.s. 9,71 % 1,94 % 

jiné 23,30 % 12,61 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cílem této otázky bylo zjistit, na kolik společností distribuujících plyn si 

dotazované osoby vzpomněly. V tabulce 7 ve sloupci Top of Mind jsou vyjádřeny 

v procentech podniky, na které si respondenti vzpomněli jako první. 

V případě celkového počtu vybavení si společností se na prvním místě umístila 

společnost innogy Energie (68 % spontánní znalost). O cca 23 % méně má pak společnost 

ČEZ co se týče spontánní znalosti. Na třetím místě se pak umístila mnou sledovaná 

společnost SPP CZ (26 % spontánní znalost). Tyto tři společnosti jsou pak na stejných 

místech i v případě Top of Mind, kdy na společnost innogy Energie, s.r.o. si vzpomnělo jako 

první 39 respondentů (38 %). Společnost ČEZ, a.s. se umístila na druhém místě s 22 

dotazovanými (21 %). Na třetím místě se pak nachází v rámci Top of Mind společnost SPP, 

kterou si jako první vybavilo 11 respondentů (11 %). 

Společnosti innogy a ČEZ se umístily v obou případech na prvních dvou příčkách, 

jelikož se jedná o nejrozšířenější podniky distribuující plyn a elektřinu na území ČR, to 

znamená, že se očekává jejich největší známost. Vzhledem k tomu, že společnost SPP CZ 

má sídlo v Jihomoravském kraji, byl dotazník sdílen pomocí sociálních sítí do komunit 

v tomto kraji, i díky tomu se společnost SPP nachází na třetím místě.  
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Vysoká procentní čísla pak mají společnosti typu Lumius spol. s.r.o., 

Right power, a.s., GasNet, s.r.o., aj., které jsou v tabulce 7 zařazeny do položky „jiné“. 

4.3.4 Distributoři plynu 

Otázka č. 2 v dotazníku byla stanovena jako polootevřená, což znamená, že 

respondenti měli na výběr mnou stanovené společnosti, které distribuují plyn, pokud ovšem 

ve výčtu nebyl jejich dodavatel uveden, museli ho tam sami dopsat. 

Cílem této otázky bylo zjistit, od jaké společnosti respondenti nejčastěji odebírají 

plyn. Jak vyplývá z obrázku 15, tak nejvíce dotazovaných odebírá plyn od společnosti SPP 

CZ, a.s., od této společnosti odebírá plyn 30 mnou dotazovaných. Za společnosti SPP CZ se 

umístila společnost innogy Energie, s.r.o., od které odebírá plyn 24 respondentů. 

16 dotazovaných pak odpovědělo, že neodebírají plyn vůbec. 

Společnost SPP CZ je v tomto případě na prvním místě hlavně díky tomu, že 

nejvíce dotazovaných pocházelo z Jihomoravského kraje. Do položky „jiné“ spadají 

společnosti typu E.ON, Centropol, Pražská plynárenská aj. 
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15,38%
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Obrázek 15: Počet respondentů odebírajících plyn od dané společnosti v [%] 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 3 byla stejně jako přechozí otázka polootevřená. Otázka byla 

konstruována tak, aby respondenti odpověděli, proč od svého dodavatele odebírají plyn 

(například přijatelné ceny, profesionální přístup atp.), případně mohli doplnit i jinou 

odpověď, která nebyla ve výčtu možností. V této otázce mohli respondenti uvést více 

odpovědí. 

Cílem této otázky bylo zjistit, proč jsou dotazovaní stále u svých dodavatelů. Jak 

vyplývá z obrázku 16, ve všech krajích vyjma Jihomoravského přes 32 % respondentů 

odebírá od svých dodavatelů plyn kvůli přijatelné ceně. Druhou nejčastěji volenou odpovědí 

byl profesionální přístup, který zvolilo téměř 26 % dotazovaných. 

Během výzkumu se také našli respondenti, kteří zvolili svou vlastní odpověď, tito 

respondenti byli zařazeni do položky „jiné“ (3 %). Objevil se i typ odpovědi, kdy dotazovaný 

nevěděl, od které společnosti plyn odebírá. Případně, že jsou si ceny konkurenčních 

společností za poskytování plynu natolik podobné, že se nevyplatí měnit dodavatele. 

V případě srovnání respondentů žijících v Jihomoravském kraji nejvíce lidí volilo 

přijatelnou cenu jako důvod setrvání u současného dodavatele plynu, takto hlasovalo 27 
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Obrázek 16: Důvodu odběru plynu od současného dodavatele v [%] 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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dotazovaných, tedy přes 64 %. Na druhém místě pak byl důvod strachu ze změny, kdy takto 

odpovědělo téměř 20 % respondentů, tedy 8 dotazovaných. 

Otázka č. 4 byla zaměřena na změnu poskytovatele plynu, tedy kolikrát respondenti 

vyměnili svého dodavatele. Otázka byla uzavřeného charakteru, neboli dotazování si museli 

vybrat z nabízených možností. V případě, že respondent odpověděl, že neodebírá plyn, byl 

dotazovaný předveden rovnou na otázku č. 9. 

Cílem otázky bylo zjistit, kolikrát respondenti měnili svého dodavatele. V případě 

Jihomoravského kraje, odkud pochází nejvíce dotazovaných, byli na nejvyšší příčce, ti 

respondenti, kteří jednou změnili svého dodavatele. Takto odpovědělo 15 dotazovaných, 

tedy téměř 36 %. Na druhém místě, pak lidé žijící v tomto kraji odpověděli, že měnili svého 

dodavatele dvakrát, na této odpovědi se shodlo 11 respondentů (26 %). 8 respondentů pak 

neměnilo svého poskytovatele ještě ani jednou.  

Co se týče ostatních krajů, tak nejčastější odpovědí bylo, že ještě poskytovatele 

neměnili. V tomto případě se odpověď vyskytovala u téměř  40 % respondentů, tedy u 24 

lidí.  Druhou nejčastější odpovědí poté bylo, že respondenti měnili poskytovatele aspoň 

1 krát, takto odpovědělo přes 24 % dotazovaných. Za zmínku ještě stojí, že téměř 18 % 

respondentů odpovědělo, že buď neodebírají plyn, nebo že změnili dodavatele 2 krát. 

0 krát 1 krát 2 krát 3 krát 4 a více krát neodebírám
plyn

19,05%

35,71%

26,19%

16,67%

0,00%
2,38%

38,71%

24,19%

17,74%

0%
1,61%

17,74%

Jihomoravský kraj Ostatní kraje

Obrázek 17: Kolikrát respondenti vystřídali dodavatele plynu v [%]? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.5 Využití plynu 

Otázka č. 5 byla polootevřeného typu. Respondenti si v této otázce museli 

z nabízených možností vybrat, za jakým účelem plyn odebírají. Pokud ve výčtu možností 

chyběla jim přiléhavá varianta, museli svou odpověď ručně dopsat. Respondenti měli 

možnost vybrat si více odpovědí. 

Cílem této otázky bylo zjistit, k čemu mnou dotazovaní odběratelé nejčastěji 

odebírají plyn. Respondenti měli na výběr z možností typu: na vaření, topení, ohřev vody, 

neodebírají plyn a jiné. Většina respondentů odebírá plyn víceúčelově, například používají 

plyn na vaření i topení aj. V případě ostatních krajů 17 dotazovaných, tedy přes 54 % 

používá plyn na vaření. Stejný počet respondentů využívá plyn na topení. 14 mnou 

oslovených lidí, žijících mimo Jihomoravský kraj využívá plyn pouze kvůli ohřevu vody. 

Poté vždy po 1 dotazovaném buď plyn neodebírá, případně využívá elektřinu a plyn pouze 

příležitostně. 

Co se týče Jihomoravského kraje, tak je zde pořadí využívání plynu neměnné. 33 

respondentů odebírá plyn na vaření, tedy více než 80 %. Vytápění pomocí plynu využívá 

téměř 71 % dotazovaných. 21 respondentů ohřívá vodu s pomocí plynu. 
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Obrázek 18: Na co je odebírán plyn v domácnostech v [%] 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.6 Spokojenost respondentů 

Otázka č. 6 byla vedena ve stylu hodnotící stupnice, kdy respondenti hodnotili 

atributy spokojenosti se svým dodavatelem. Hodnotící stupnice byla stanovená jako 

hodnocení ve škole (1 = velmi spokojen, 5 = velmi nespokojen). Toto hodnocení je pro 

respondenty jednoduché z hlediska chápání. 

Úkolem otázky bylo zjistit, jak jsou dotazovaní spokojeni se svým dodavatelem 

plynu a to z hlediska osobního přístupu, ceny plynu, spolehlivostí dodávek atp. 

V případě benefitů volili respondenti nejčastěji číselnou odpověď 3, pro kterou se 

rozhodlo 29 % odpovídajících. 28 % dotazovaných volilo odpověď za 2, tedy že jsou 

spokojeni s benefity, které společnost nabízí. Velmi spokojeni jsou respondenti se 

spolehlivostí dodávek plynu, kdy takto hlasovalo 83 % respondentů. 8 % dotazovaných 

odpovědělo číselnou hodnotou 3. Spokojenost se službami, které společnosti nabízí svým 

odběratelům, volilo 43,1 % respondentů. Na děleném druhém místě pak bylo číselné 

hodnocení za 1 a 3, kdy takto odpovědělo shodně 17 respondentů (24 %). S cenami za 

poskytování plynu je spokojeno 47,2 % respondentů. 18 dotazovaných pak odpovědělo, že 

neví, zda jsou spokojeni se stávajícími cenami plynu. Poslední položkou byl osobní přístup, 
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Obrázek 19: Spokojenost s dodavatelem plynu 
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kdy 50 % mnou dotazovaných osob volilo typ odpovědi velmi spokojen a 20 respondentů 

(28 %) volilo odpověď spokojen. 

Z obrázku 20 je zřejmé, že si mnou vybraná společnost nevede moc dobře v oblasti 

benefitů, kdy ji v tomto případě známkou za 1 ohodnotil pouze jeden respondent. Nejvíce 

dotazovaných volilo známku za 3, celkově tedy 32 %. Na čem se všichni respondenti z řad 

zákazníků společnosti shodli, byla spolehlivost dodávek, kdy 100 % dotazovaných hlasovalo 

známkou za 1. Za zmínku stojí osobní přístup, kdy známkou 1 hlasovalo přes 60 % 

dotazovaných a přes 35 % u této položky volilo druhé nejvyšší kladné ohodnocení, tedy za 2.  

Pokud chce společnost SPP CZ zdatně konkurovat největším distributorům plynu 

v podobě innogy a ČEZu musí se zaměřit na poskytování benefitů svým stávajícím, ale i 

nově příchozím zákazníkům. 
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Obrázek 20: Spokojenost se společností SPP CZ 
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Z obrázku výše můžeme vidět, že z těch respondentů, kteří jsou zákazníky 

společnosti innogy jich přes 43 % hlasovalo známkou za 2 pro položku benefity a 25 % 

volilo známku za 1. 75 % dotazovaných odpovědělo, že jsou spokojeni se spolehlivostí 

dodávek a 50 % ohodnotilo osobní přístup společnosti známkou za 1. V případě ceny za plyn 

se téměř 57 % respondentů shodlo na známce za 2 a přes 37 % dotazovaných osob hlasovalo 

známkou za 3. 
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Obrázek 21: Spokojenost se společností innogy 
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Přes 44 % dotazovaných osob hlasovalo v případě benefitů u této společnosti 

známkami za 2 a za 3. Stejně jako u společností innogy a SPP jsou i zákazníci podniku ČEZ 

velice spokojeni se spolehlivostí dodávek. V případě osobního přístup téměř 45 % zákazníků 

společnosti ohodnotilo tuto činnost podniku za 1. Přes 22 % dotazovaných osob, které byly 

zákazníky této společnosti, volilo u osobního přístupu známky 2 a 3. Co se týče položky 

cena plynu, tak zde respondenti hlasovali nejčastěji známkou za 2, celkem takto hodnotilo 

přes 55 % dotazovaných. 

Otázka č. 7 byla stejně jako ta předcházející zaměřena na spokojenost. Otázka je 

uzavřeného charakteru, respondenti si mohli vybírat z pěti možných variant odpovědí 
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Obrázek 22: Spokojenost se společností ČEZ 
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Zatímco u předešlé otázky respondenti hodnotili spokojenost se svým dodavatelem 

z pohledu osobního přístupu, benefitů atp. v případě této otázky museli dotazovaní určit 

celkovou spokojenost s poskytovatelem. 

Na obrázku 23 je na první pohled vidět, že žádný z dotazovaných respondentů 

neodpověděl na tuto otázku záporně, tedy nebyl nespokojen ani velmi nespokojen. 

Pokud opět vezmeme v potaz pouze respondenty z Jihomoravského kraje, pak 

nejvíce dotazovaných, celkově 23, tedy více než 56 % odpovědělo, že jsou spokojeni se 

svým dodavatelem. V případě velmi spokojených respondentů se jich takto vyjádřilo téměř 

22 % a stejný počet respondentů odpověděl i v případě, že nedokáži určit svou spokojenost. 

Přes 54 % mnou dotázaných respondentů žijících mimo Jihomoravský kraj shodně 

odpovědělo, že je spokojeno se svým dodavatelem plynu. Dalších 29 % označilo 

v dotazníku, že nedokáží určit, zda jsou či nejsou spokojeni. Méně než 17 % respondentů je 

pak se svým dodavatelem plynu velmi spokojeno 
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Obrázek 23: Celková spokojenost respondentů se svým dodavatelem plynu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z obrázku 24 vychází, že nejvíce dotazovaných se shodlo na odpovědi typu, že jsou 

spokojeni se svým dodavatelem plynu. V rámci společnosti SPP CZ 14 respondentů, 

odpovědělo, že je spokojeno s poskytováním služeb. Dalších 8 dotazovaných volilo 

odpověď, že jsou velmi spokojeni se společností SPP CZ a 6 respondentů (téměř 22 %) 

odpovědělo na otázku týkající se spokojenosti s dodavatelem plynu, že nedokáží určit svou 

spokojenost. 

V případě společnosti innogy 11 respondentů hlasovalo, že jsou spokojeni se svým 

dodavatelem. Další 3 respondenti nedokázali určit svou spokojenost a 2 respondenti se 

rozhodli pro odpověď, že jsou velmi spokojeni. Co se týče společnosti ČEZ, tak zde už 

respondenti volili pouze dva druhy odpovědí z pěti možných, tzn., že 6 respondentů je 

spokojeno s touto společností a 3 nedokáží určit. 

Otázka č. 8 byla koncipována jako polootevřená. Dotazovaní museli u této otázky 

určit, zda využívají ještě nějaké jiné služby od svého dodavatele plynu například ve formě 

elektřiny, případně nevyužívají jiných služeb. 
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Obrázek 24: Spokojenost v rámci třech největších dodavatelů [%] 
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Pomocí této otázky jsem se snažil zjistit, zda respondenti využívají od svých 

dodavatelů i jiné jimi poskytované služby například ve formě elektřiny. 

V případě dotazovaných osob, které žijí v Jihomoravském kraji 34 respondentů, tj. 

téměř 83 % nevyužívá dalších služeb od svého dodavatele. 6 mnou oslovených osob využívá 

elektřinu a 1 respondent (přes 2 %) odpověděl, že si pronajímá domácí elektrospotřebiče. 

U ostatních krajů 12 dotazovaných odpovídá na tuto otázku, tak že nevyužívají od 

svého poskytovatele plynu dalších služeb. Přes 48 % respondentů (15) využívá elektřinu. 

Zbylých necelých 10 % respondentů odpovědělo, že pobírají od svého dodavatele slevové 

kupóny. 

Co se týče této otázky, můžeme zde vidět, jak by společnosti SPP CZ prospěla 

nabídka dodání elektřiny a to nejen při získávání nových zákazníků, ale i při expanzi do 

dalších krajů. 
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Obrázek 25: Další služby, které respondenti využívají u svých dodavatelů 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.7 Distribuční cesty 

Otázka č. 9 byla opět polootevřená. Respondenti měli znovu možnost vybrat si z 6 

možných odpovědí, a pokud jim žádná nevyhovovala, museli odpověď dopsat. U této otázky 

si dotazovaní mohli zvolit více odpovědí. Otázku doprovázel průvodní text, ve kterém byly 

popsány jednotlivé distribuční cesty. Popsáni byli zprostředkovatelé, obchodní zástupci 

a call centrum. Tyto distribuční cesty mohly být pro respondenty cizí nebo zavádějící a proto 

musely být upřesněny. 

Cílem otázky bylo zjistit, jestli se dotazované osoby už někdy setkaly nějakými 

druhy nabídky plynu pomocí distribučních cest. 

V Jihomoravském kraji 30 dotazovaných uvedlo, že zná především internetovou 

nabídku. Call centrum se umístilo na druhém místě, když se s touto nabídkou plynu setkalo 

26 dotazovaných, tj. téměř 62 %. Na třetím místě pomyslného žebříčku skončili 

zprostředkovatelé, se kterými přišlo do styku 24 respondentů, což je více než 57 %. 23, resp. 

21 dotazovaných se setkalo s formami nabídky plynu pomocí obchodních zástupců a osobně 

na pobočce. Přes 7 % respondentů uvedlo, že se setkalo s nabídkou plynu prostřednictvím 

časopisu D-test. 
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Obrázek 26: Formy nabídky 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Bc. Dalibor Chovanec: Analýza distribučních cest průmyslové společnosti 

2017  56 

Co se týče ostatní krajů ČR, pak se 27 respondentů setkalo s formou nabídky plynu 

pomocí internetu. Velmi rozšířené a také oblíbené mezi společnostmi je call centrum, se 

kterým se setkalo 23 dotazovaných. Na třetím místě se umístila distribuční cesta typu osobně 

na pobočce, se kterou má zkušenost 19 respondentů. S formou nabídky plynu při využití 

zprostředkovatelů (například door to door) se setkalo přes 33 % mnou dotazovaných osob. 

Nabídku plynu pomocí obchodních zástupců zná 11 respondentů. Necelých 5 % respondentů 

uvedlo, že má osobní zkušenost i s jinými formami nabídky plynu, jako jsou reklama 

v televizi nebo D-test. 

Díky obrázku 26 můžeme vidět jak oblíbená je distribuční cesta prováděná pomocí 

internetu. Nicméně tato cesta není „samostatná“ jako například distribuční cesta prováděná 

přímo na pobočce, jelikož při využívání internetu, si zákazník zvolí pro něj nejlepší variantu 

smlouvy a poté je kontaktován call centrem. Takže pokud by společnost SPP CZ chtěla 

předčít své konkurenty měla by se zaměřit na distribuční cestu formou internetu bez podpory 

jiné distribuční cesty. 

Otázky č. 10 a č. 11 byly strukturovány tak, aby respondenti mohli odpovídat 

pomocí hodnotících stupnic. Stejně jako u otázky č. 6 i zde se hodnotilo jako ve škole, tedy 

1 = nejvhodnější a 5 = nejnevhodnější. V těchto otázkách jsem vypsal distribuční cesty, které 

používá přímo mnou sledovaná společnost SPP CZ. Respondenti zde hodnotí, jak jsou tyto 

druhy distribučních cest vhodné a jak jsou s nimi respondenti spokojeni. Právě díky těmto 

otázkám budu schopen provést analýzu distribučních cest z etického hlediska, tedy jak se 

dotazovaným osobám líbí kontroverzní podomní prodej, od kterého by se společnost 

SPP CZ ráda oprostila, pokud by za něj našla adekvátní náhradu. 
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Pro distribuční cestu prováděnou pomocí internetu hlasovalo 68 respondentů a je 

tedy druhou nejvhodnější, 15 respondentů tuto distribuční cestu ohodnotilo známkou za 2, 

tzn. jako vhodnou. Pouze 7 % dotazovaných odpovědělo, že internet je nejméně vhodnou 

distribuční cestou. Nejvhodnější distribuční cestou je dle respondentů distribuční cesta 

v podobě kontaktního centra přímo v místě pobočky. Známkou 1 takto ohodnotilo 

82 respondentů a pouze 6 dotazovaných odpovědělo, že je nejnevhodnější distribuční cestou. 

V případě call centra se nejvíce dotazovaných vyslovilo pro známku za 3, respondenti se 

tedy nepřiklonili k žádné z odpovědí, takto hlasovalo 30 dotazovaných. 25 mnou oslovených 

lidí ohodnotilo tuto formu distribuční cesty jako vhodnou, tedy za 2 a vždy po 

16 respondentech odpovědělo, že buď tato cesta není vhodná, nebo je dokonce tou 

nejnevhodnější. Obchodní zástupci jsou na tom podobně jako „osobně na pobočce“ tedy 

nejvíce osob odpovědělo na otázku, zda je tato distribuční cesta vhodná za 3. Takto 

odpovědělo 31 respondentů. A nakonec se dostáváme k té nejméně vhodné distribuční cestě, 

od které jak už jsem zmínil výše, by se ráda společnost SPP CZ, a.s. oprostila, a tou jsou 

zprostředkovatelé. Jako nejnevhodnější ji označilo 38 respondentů, tedy téměř 37 %, 

Internet

Osobně na pobočce

Call centrum

Obchodní zástupce

Zprostředkovatelé

65,50%

78,60%

16,70%

17,90%

10,70%

14,30%

10,70%

23,80%

26,20%

11,90%

7,10%

3,60%

28,60%

29,80%

22,60%

6%

1,20%

15,50%

14,30%

17,90%

7,10%

6%

15,50%

11,90%

36,90%

1 2 3 4 5

Obrázek 27: Vhodnost distribučních cest 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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19 dotazovaných tuto distribuční cestu označilo jako nevhodnou a 24 respondentů se 

nedokázalo rozhodnout. 

V případě spokojenosti s distribučními cestami je výsledek srovnatelný s výsledky 

jejich vhodnosti. Jak plyne z obrázku 28, nejvíce jsou spokojeni respondenti s distribuční 

cestou osobně na pobočce, kdy nejvyšší hodnocení, tedy za 1 ji dalo 69 respondentů a dalších 

19 respondentů ji ohodnotilo známkou za 2, neboli konstatovali, že jsou s touto formou 

spokojeni. Na druhém místě se umístila distribuční cesta uskutečňována pomocí internetu, 

kdy jako nejlepší ji označilo 58 dotazovaných a přes 21 % (22) respondentů ji ohodnotilo 

známkou za 2, tudíž jsou s ní spokojeni. Poměrně dobrých výsledků dosáhlo call centrum, 

které bylo hodnoceno za 2 u 25 respondentů. Jako dobrou, tj. za 3, ohodnotilo tuto distribuční 

cestu 24 dotazovaných. Pokud jde o obchodní zástupce, nejvíce lidí odpovědělo, že 

nedokážou určit, celkově se jednalo o 33 respondentů. 22 dotazovaných hodnotilo, že 

s obchodními zástupci jsou velmi nespokojeni. Stejně jako u vhodnosti, tak i u spokojenosti 

nejhůře vyšla distribuční cesta formou zprostředkovatelů. 42 respondentů hlasovalo, že 

Internet

Osobně na pobočce

Call centrum

Obchodní zástupci

Zprostředkovatelé

56%

66,70%

19%

11,90%

9,50%

21,40%

17,90%

23,80%

19%

7,10%

9,50%

8,30%

22,60%

32,10%

29,80%

4,80%

1,20%

15,50%

15,50%

13,10%

8,30%

6%

19%

21,40%

40,50%
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Obrázek 28: Spokojenost s distribučními cestami 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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zprostředkovatelé jsou tou nejhorší distribuční cestou, dalších 14 respondentů hodnotilo 

známkou za 4 a 31 respondentů nedokázalo určit. 

U poziční mapy jsem v případě spokojenosti její osu počítal, pomocí indexu 

spokojenosti zatímco vhodnost za pomoci průměrů z hodnotící stupnice, kdy 

5 = nejnevhodnější variantu a 1 = nejvhodnější. Pro výpočet průměru a jeho následného 

využití v grafu musely být u získaných dat převedeny jejich hodnoty, kdy 1 = 5 bodů a 5 = 1 

bod atp. 

Na obrázku 29 můžeme vidět, jak vychází spokojenost vzhledem k vhodnosti 

distribučních cest. O prvním kvadrantu, který se nachází vlevo nahoře, můžeme říci, že lidé 

jsou v jeho případě se službami velmi spokojeni, ale není tak úplně vhodný, díky obrázku 

výše, můžeme vidět, že v tomto kvadrantu se nevyskytuje žádný druh distribuční cesty. 

Naproti tomu kvadrant vpravo nahoře značí vysokou známku spokojenosti a významnosti. 

V tomto kvadrantu jsou označeny první distribuční cesty v podobě internetu a osobně na 

pobočce. To znamená, že mnou dotazované osoby jsou s těmito distribučními cestami 

nejvíce spokojeny a zároveň jsou pro ně nejvhodnější. Přesným opakem kvadrantu vpravo 

nahoře je kvadrant vlevo dole. Je tedy jasné, že bude znamenat nejmenší spokojenost 

a vhodnost, tento kvadrant obsahuje všechny 3 zbylé distribuční cesty typu 

Obrázek 29: Poziční mapa distribučních cest 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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zprostředkovatelé, call centrum a obchodní zástupce. Z obrázku 29 je jasně vidět, že nejhůře 

ohodnoceni jsou zprostředkovatelé (door to door prodej). I když jsou obchodní zástupci 

a call centrum poměrně blízko ke středu, stále se nachází ve stejném kvadrantu jako 

zprostředkovatelé, tudíž i s těmito dvěma distribučními cestami jsou respondenti 

nespokojeni a nejsou pro ně vhodné. 

Nevýhodou zprostředkovatelů je, že jsou neetičtí, nicméně i u této distribuční cesty 

došlo k mírnému zlepšení, které bylo zapříčiněno přijetím etického kodexu. I když většina 

distributorů energií tuto distribuční cestu zavrhuje, stále společnostem přivádí nové 

zákazníky a s tím i související výnosy. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této kapitole navrhnu společnosti SPP CZ, a.s., jaké distribuční cesty si ponechat, 

neboť podniku přináší nové zákazníky. A naopak, které už dále nevyužívat, jelikož jsou 

drahé, neetické apod. 

Vyhodnocení budu provádět na základě nákladů a ztrát stanovených k 1 získanému 

odběrnému místu a 1 MWh a to z důvodů objektivního posouzení, zda jsou jednotlivé 

distribuční cesty pro společnost výhodné či nikoli. Dále provedu návrhy a doporučení na 

základě dotazníku. 

5.1 Vyhodnocení distribuční cesty – zprostředkovatelé 

Jak jsem již zmínil v předešlé kapitole, společnost SPP CZ by ráda, především 

z etických důvodů, tuto distribuční cestu zcela opustila.  

Posoudíme-li distribuční cestu – zprostředkovatele z hlediska nákladů 

v Kč/ODM/MWh, můžeme z obrázku 10 vidět, že tento způsob distribuce se jeví jako 

úspěšný, jelikož má v roce 2016 nejnižší náklady ze všech distribuční cest. Co se týče ztrát 

tak ty dle obrázku 11 mají zprostředkovatelé v posledním roce nejnižší. Navíc k tomu všemu 

jako druzí v pořadí získali největší počet odběrných míst s druhou nejvyšší spotřebou plynu.  

V otázce č. 9 (viz výše) můžeme vidět, že tento druh distribuční cesty je třetím 

nejznámějším pro respondenty žijících v Jihomoravském kraji. V rámci ostatních krajů je 

pak tzv. door to door prodej čtvrtý nejznámější. 

Za pomoci otázek č. 10 a 11 vycházejících z dotazníku můžu říci, že dotazovaní 

respondenti tuto distribuční cestu označili jako nejnevhodnější a dotazované osoby jsou s ni 

nejméně spokojeny, přesto nemohu společnosti doporučit, aby tuto distribuční cestu zcela 

opustila, jelikož dosahuje nejnižších ztrát. Bude-li pokračovat nastoupený trend snižování 

ztrát pokračovat, může společnosti tato distribuční cesta přinést podstatné zisky. 

5.2 Vyhodnocení distribuční cesty – obchodní zástupci 

U obchodních zástupců je situace složitější než u zprostředkovatelů a kontaktního 

centra. Distribuční cesta tohoto typu má třetí nejvyšší náklady stanovené na 1 získané 
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odběrné místo a 1 MWh, ale zároveň má také třetí nejnižší ztráty (obrázek 10 a 11). Nicméně 

musím upozornit na to, že i v případě této distribuční cesty dochází ke snižování nákladů 

a snižování ztráty. Jedinou výjimkou byl rok 2015, kde si podnik mírně pohoršil oproti 

předešlému roku. V roce 2016 došlo opět k již zmíněným zlepšením. Velkou předností 

obchodních zástupců je celková spotřeba plynu odběrných míst, která je po celé sledované 

období jednoznačně nejvyšší. 

Na otázku č. 9 respondenti odpověděli tak, že se s distribuční cestou ve formě 

obchodních zástupců již někdy setkali. V případě Jihomoravského kraje jsou obchodních 

zástupci čtvrtou nejznámější formou distribuce. U ostatní krajů se obchodní zástupci umístili 

na předposledním místě. Důvodem proč je tato distribuční cesta málo známá nebo se s ni 

respondenti málo setkávají, je ten, že obchodní zástupci získávají pro společnost SPP CZ 

především velkoodběratele.  

Díky poziční mapě (obrázek 29), kterou jsem sestrojil pomocí otázek č. 10 a 11 

dotazníku vyplývá, že obchodní zástupci, stejně jako zprostředkovatelé, nejsou dle 

respondentů vhodnou distribuční cestou. Jak ale plyne z obrázku 26, vedou si v očích 

respondentů podstatně lépe, když se aspoň částečně přibližují středové hranici, kde už začíná 

kvadrant vysoké známky spokojenosti a vhodnosti. 

Pokud bude zlepšující trend této distribuční cesty pokračovat, doporučil bych 

společnosti podpořit ho. Nicméně k mým doporučením se váže i to, aby obchodní zástupci 

systematicky navyšovali počet odběrných míst a s tím i celkovou spotřebu plynu. 

5.3 Vyhodnocení distribuční cesty – call centrum 

Tento druh distribuční cesty měl v posledním sledovaném roce druhé nejmenší 

náklady ze všech distribučních cest po zprostředkovatelích. Dále má call centrum druhé 

nejnižší ztráty stanovené na 1 MWh a jedno získané odběrné místo. Z obrázků 10 a 11 je 

zřejmé, že i v případě této distribuční cesty dochází ke zlepšujícímu se trendu jak u nákladů, 

tak i v případě ztrát. Co se týče získávání odběrných míst, je call centrum na druhém místě 

pomyslného žebříčku za zprostředkovateli, přičemž se mu daří navyšovat počet odběrných 

míst. 
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Druhou nejznámější distribuční cestou pro respondenty žijící jak v Jihomoravském 

kraji, tak v ostatních krajích je právě call centrum, což vyplývá z otázky č. 9, případně 

obrázku 26. 

Z poziční mapy (obrázek 29) je zřejmé, že call centrum je poslední z distribučních 

cest, kterou respondenti v mém dotazníku označili jako nevhodnou, i když se podobně jako 

obchodní zástupci se přibližují kvadrantu značící vysokou spokojenost a vhodnost. 

I v případě call centra je společnost ztrátová. Jak už jsem se ale zmínil výše, 

společnosti se daří ztrátu této distribuční cesty snižovat, to znamená, že pokud by call 

centrum získalo více nových odběrných míst v podobě domácností, rychle by docílilo zisku. 

Internetový prodej 

Většina společností distribuujících plyn, včetně společnosti SPP CZ, nabízí své 

služby prostřednictvím internetu, který jak vychází z otázek č. 9, 10 a 11, je velmi oblíbený 

a vždy se u respondentů umístil na prvním místě. Nicméně na internetu má společnost 

SPP CZ uveden pouze formulář, který potencionální zákazník vyplní a na základě něj bude 

zákazníkovi nabídnut produkt. Kontaktován bude následně pomocí call centra. 

5.4 Vyhodnocení distribuční cesty – ostatní interní zdroje 

Distribuční cesta uskutečňovaná pomocí ostatní interních zdrojů byla ještě před 

vznikem kontaktního centra v roce 2016 tou nejhorší distribuční cestou, co se týče nákladů 

a ztrát stanovených na 1 získané odběrné místo a 1 MWh. I když se v posledních dvou 

sledovaných letech dařilo společnosti tyto náklady snižovat, byly přesto v roce 2016 oproti 

zprostředkovatelům, obchodním zástupcům a call centru extrémně vysoké. Co se týče ztrát, 

tak ty byly do roku 2016 nejvyšší, následně se v posledním sledovaném roce se staly 

druhými nejvyššími a to díky tomu, že vzniklo kontaktní centrum. 

Přestože se společnosti daří náklady a ztráty distribuční cesty – ostatní interní zdroje 

snižovat jsou stále druhou nejztrátovější distribuční cestou. Jediné čeho se ostatním interním 

zdrojům dařilo v průběhu sledovaného období dosáhnout, byla neustále se zvyšující spotřeba 

plynu zákazníky, která ovšem nezajistila společnosti kýžený zisk. 
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Pokud se ostatním interním zdrojům nepodaří získat dostatečný počet odběrných 

míst s adekvátní spotřebou plynu, nemohu společnosti doporučit, aby v této distribuční 

cestě pokračovala.  

5.5 Vyhodnocení distribuční cesty – kontaktní centrum 

Jak vyplývá z obrázků 10 a 11, je pro společnost SPP nejméně výhodnou distribuční 

cestou kontaktní centrum. I když tuto distribuční cestu začala společnost využívat až 

v posledním sledovaném roce, tedy v roce 2016, jsou její náklady a výnosy na 1 získané 

odběrné místo a 1 MWh v případě nákladů i ztrát jednoznačně nejvyšší. 

Společnost umístila kontaktní centrum do obchodního centra Vaňkovka v Brně 

a během tříměsíční existence této distribuční cesty, podnik získal pouhých 5 odběrných míst. 

Pokud se zaměříme na náklady stanovené k 1 získanému odběrnému místu a 1 MWh, 

zjistíme, že téměř tři sta osmdesátkrát převyšují náklady ostatních interních zdrojů 

v posledním sledovaném roce. Ztráty kontaktního centra během roční fungování jsou téměř 

sto násobně vyšší než ztráty ostatních interních zdrojů v roce 2016. 

Z odpovědí na otázku č. 9 můžeme vidět, že kontaktní centrum, případně osobně 

na pobočce je mezi dotazovanými osobami známé a v rámci všech krajů se s touto 

distribuční cestou setkal téměř každý druhý dotazovaný. Otázky č. 10 a 11 vycházející 

z dotazníku poukazují na to, že kontaktní centrum (osobně na pobočce) je podle respondentů 

velice vhodnou distribuční cestou a dotazovaní jsou s ni velice spokojeni. Ale i přes tyto 

výsledky, z důvodů značných ztrát nemůžu společnosti doporučit s kontaktním centrem 

nadále pokračovat, neboť díky této distribuční cestě společnost získala minimum odběrných 

míst s minimální spotřebou plynu. 

Jedním z důvodů proč se společnosti s kontaktním centrem nedařilo, může být i ten, 

že potencionální zákazníci chtějí mít v rámci domlouvání nového dodavatele soukromí, což 

jim stánek v obchodním centru nenabídne. 

5.6 Celkové vyhodnocení 

Pokud bude chtít společnost zdatně konkurovat společnostem typu innogy nebo 

ČEZ, které jak vychází z otázky č. 2, mají největší počet zákazníků z řad respondentů, pak 
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musí SPP CZ navýšit počet odběrných míst a s tím i související spotřebu plynu. V případě 

získávání nových odběrných míst existuje pro společnost problém spočívající v tom, že více 

než polovina respondentů z Jihomoravského kraje má za to, důvodem proč neměnit 

dodavatele plynu je jeho přijatelná cena (viz otázka č. 3 dotazníku). V okamžiku kdy 

společnosti distribuující plyn mají velice podobné ceny za komoditu a nevedou tedy mezi 

sebou cenovou válku, je jedinou cestou k získání nových odběrných míst masivní reklamní 

kampaň a zavedení nových služeb, které by zákazníky oslovily. Srovnám-li reklamní 

kampaně jednotlivých dodavatelů plynu, jsem nucen konstatovat, že společnost SPP CZ 

zaostává za svými konkurenty. SPP CZ investuje ročně do svých reklam „pouze“ cca 

4 000 000 Kč, což je oproti společnostem typu innogy mnohonásobně menší částka. 

Například innogy Energie, s.r.o. působící v celé České republice si může dovolit zadat 

reklamu na své produkty v hlavním vysílacím čase v televizi a rádiích, proto mají její 

reklamní kampaně široký záběr u příjemců reklamního sdělení a lépe se zapisuje do 

podvědomí potencionálních zákazníků. Naproti tomu SPP CZ vede reklamní kampaně 

hlavně na CityLight vitrínách zastávek MHD a na billboardech, čímž nezaujme velké 

procento potencionálních zákazníků.  

Z interních zdrojů společnosti SPP CZ je mi známo, že se společnost chystá 

vstoupit na trh s novým produktem v podobě elektřiny a tento krok mohu firmě jen 

doporučit. Z otázky č. 8 dotazníku vyplývá, že pokud respondenti využívají i jiné služby od 

svých dodavatelů, pak využívají právě výše zmíněnou dodávku elektřiny. Díky uvedení 

tohoto produktu na trh by podnik přilákal nové zákazníky a mohl by tak zdatněji konkurovat 

největší distributorům plynu na území ČR a posléze se i prosadit v jiných krajích naší 

republiky. 

Za zamyšlenou také stojí, zda potencionálním nebo i stávajícím zákazníkům, 

v rámci komplexnosti služeb nenabídnout zvýhodněné pronájmy spotřebičů (např. 

kondenzačních kotlů), výhodné úvěrování při koupi těchto spotřebičů zákazníky či jiné 

benefity. Jak plyne z otázky č. 6 dotazníku, přiklání se dotazované osoby se ve větší míře k 

názoru, že poskytované benefity v rámci služby dodávky plynu jsou nedostačující (viz 

obrázek 19). Jak respondenti hlasovali ohledně benefitů v případě společnosti ČEZ a innogy 

můžeme výsledky vidět na obrázcích 21 a 22.  Samotná společnost SPP CZ s ohledem na 

benefity nedopadla nijak dobře (viz obrázek 20), nejlepší známkou ji v tomto případě 

ohodnotil 1 člověk.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat distribuční cesty společnosti SPP CZ, a.s. 

Diplomová práce se skládá ze tří tematických kapitol a je doplněna o kapitolu úvod 

a závěr. Druhá kapitola mé práce se zabývá charakteristikou společnosti SPP CZ, tedy kde 

a jak dlouho působí, jaké má postavení na trhu a jací jsou její konkurenti. Třetí kapitola 

charakterizuje teoretická východiska distribučních cest společnosti a navíc je v této kapitole 

popsána distribuce jako taková. Poznatky, pomocí kterých jsem zpracoval teoretická 

východiska, jsem čerpal výhradně z odborných publikací.  

Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou distribučních cest v podobě zprostředkovatelů, 

obchodních zástupců, call centra, ostatních interních zdrojů a kontaktního centra. Analýzu 

jsem prováděl jak z ekonomického hlediska pomocí nákladů a ztrát, počtu odběrných míst 

a celkové spotřeby plynu samotných distribučních cest, tak z etického hlediska, které jsem 

zanalyzoval pomocí sestaveného dotazníku, na který mi odpovědělo 104 respondentů z celé 

České republiky, převážně však z Jihomoravského kraje, kde společnost SPP CZ působí. 

V páté kapitole jsem ze získaných dat vyhotovil návrhy a doporučení do budoucna. 

Tyto návrhy a doporučení se týkaly především zvýšení počtu odběrných míst a s tím 

související zvýšení spotřeby plynu a také zavedení nových služeb v podobě distribuce 

elektřiny, což jak jsem zmínil v předešlé kapitole, společnost plánuje. Podnik by se také měl 

zaměřit na poskytování benefitů. Díky čemuž by se mu podařilo získat nová odběrná místa 

a udržet si ta stávající. Dále jsem společnosti doporučil, aby dále nepokračovala v jedné 

z pěti distribučních cest v podobě kontaktního centra. Pokud se společnosti nepodaří pomocí 

distribuční cesty ostatní interní zdroje získat nová odběrná místa, pak ani u distribuční cesty 

jsem nedoporučil její další využívání.   
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Seznam zkratek 

 

a.s. = akciová společnost 

atd. = a tak dále 

aj. = a jiné 

B2B = business to business 

ČR = Česká republika 

GWh = gigawatthodina 

Kč = koruny české 

kWh = kilowatthodina 

Mil. = milión 

MWh = megawatthodina 

m3 = metr krychlový 

ODM = odběrné místo 

SPP = Slovenský plynárenský priemysel 

s.r.o. = společnost s ručeným omezeným  

SR = Slovenská republika 
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Příloha č. 1: DOTAZNÍK 

Vážený respondente, 

Jsem studentem 5. ročníku HGF VŠB-TUO, oboru Ekonomika a řízení v oblasti 

surovin. Prosím Vás, abyste věnovali několik minut svého času k vyplnění následujícího 

dotazníku. Tento dotazník mi pomůže získat informace k mé diplomové práci na téma: 

Analýza distribučních cest průmyslové společnosti. Veškerá použitá data jsou anonymní. 

Za vyplnění dotazníku Vám moc děkuji. 

Odpovědi, prosím, označte křížkem. (Není-li uvedeno jinak, vyberte prosím pouze 

jednu odpověď) 

1. Jaké znáte společnosti, které se zabývají distribucí plynu? 

…… 

2. Od které společnosti odebíráte plyn? 

 SPP CZ 

 E.ON 

 Innogy 

 Bohemia Energy 

 ČEZ 

 Pražská plynárenská 

 MND 

 Centropol 

 Jiné 

3. Proč odebíráte plyn od Vašeho současného dodavatele? (Můžete vybrat více 

odpovědí) 

 Přijatelné ceny 

 Profesionální přístup 

 O výběru dodavatele nerozhoduji 

 Neodebírám plyn 

 Bojím se změny 

 Jiné 

4. Kolik jste vystřídali poskytovatelů plynu? (Pokud zvolíte odpověď „neodebírám plyn“ 

přejděte prosím rovnou na otázku č. 9) 

 Ještě jsem poskytovatele neměnil 

 1 krát 

 2 krát 

 Neodebírám plyn 

 3 krát 

 4 a více krát

5. Ve Vaší domácnosti odebíráte plyn na? (Můžete vybrat více odpovědí) 

 Vaření  Topení 
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 Ohřev vody  Jiné 

6. Jak jste spokojen/a se svým dodavatelem plynu? (Hodnocení jako ve škole; 1 = velmi 

spokojen, 5 = velmi nespokojen) 

 

Osobní přístup 

Cena plynu 

Spolehlivost dodávek 

Benefity 

Spokojenost se službami, které 

firma nabízí 

7. Jak jste celkově spokojen se svým dodavatelem plynu? 

 Velmi spokojen 

 Spokojen 

 Nedokážu určit 

 Nespokojen 

 Velmi nespokojen 

8. Jaké další služby od svého dodavatele využíváte? 

 Elektřina 

 Nevyužívám 

 Slevové kupóny 

 Pronájem domácích spotřebičů 

(žárovky) 

 Jiné 

9. Se kterými formami nabídky plynu jste se setkali? (Můžete vybrat z více odpovědí); 

(Vysvětlení pojmů: Zprostředkovatelé -  jsou právnické či fyzické osoby, se kterými 

spolupracujeme na základě smlouvy o zprostředkování a které nám přivádějí nové 

zákazníky, za které dostávají vyplacené provize. Obchodní zástupci – jsou interní 

zaměstnanci, kteří přivádějí nové zákazníky a starají se o stávající. Call centrum – interní 

oddělení, kde zaměstnanci uzavírají smlouvy po telefonu.) 

 Internet 

 Call centrum 

 Osobně na pobočce 

 Zprostředkovatelé 

 Obchodní zástupci 

 Jiné 

10. Jak jsou podle Vás vhodné jednotlivé formy distribuce? (Vhodnost např. z etického 

hlediska); (Hodnocení jako ve škole, 1 = nejvhodnější, 5 = nejnevhodnější) 
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Internet 

Osobně na pobočce 

Call centrum 

Obchodní zástupce 

Zprostředkovatelé 

11. Ohodnoťte prosím, jak jste spokojeni s jednotlivými formami distribuce. 

(Hodnocení jako ve škole, 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) 

 

Internet 

Osobně na pobočce 

Call centrum 

Obchodní zástupce 

Zprostředkovatelé 

12. Uveďte, prosím Vaše pohlaví. 

 Žena  Muž 

13. Uveďte, prosím Váš věk. 

 18 – 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 a více let 

14. Uveďte, prosím Vaše bydliště. 

 Moravskoslezský kraj 

 Jihomoravský kraj 

 Ústecký kraj 

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj 

 Vysočina 

 Královéhradecký kraj 

 Zlínský kraj 

 Pardubický kraj 

 Karlovarský kraj 
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 Olomoucký kraj 

 Liberecký kraj 

 Jihočeský kraj 

 


