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Úvod 
 

V současnosti ve vyspělém tržním hospodářství může uspět jen ta firma, která uspokojí 

stále náročnější potřeby zákazníků solidní nabídkou nového, vysoce kvalitního, zboží nebo 

služeb. Nestačí však jen vyrobit či nakoupit kvalitní zboží, nebo připravit kvalitní služby,  

ale je třeba postarat se, aby bylo k dispozici správné zboží či služba, se správnou kvalitou,  

u správného zákazníka, ve správném množství, na správném místě, ve správném okamžiku, 

a to s vynaložením přiměřených nákladů1. Takzvaných 7 x S pomáhá řešit samostatná vědní 

disciplína – logistika.  

Cílem mé práce je zanalyzovat skladování a expedici české firmy Ferram, a.s. Rovněž 

chci zvážit vytvoření nové pobočky této firmy na jihu Moravy.  

V první části své práce charakterizuji společnost Ferram, a.s. Zaměřím se převážně  

na charakteristiku její Divize Staviva, její vznik, pobočky a organizační řízení. Zmíním zde 

rovněž strategii společnosti do roku 2010.  

V druhé části vysvětlím teoretická východiska své práce. Vše co souvisí  

se skladováním, prodejem a expedicí zboží. 

V dalších částech se pokusím zanalyzovat současný stav trhu pro velkoobchod  

se stavivy, skladovací systém a rovněž se pokusím na základě demografických ukazatelů, 

konkurence a odběratelů navrhnout umístění nové pobočky společnosti. 

V závěrečné části shrnu zjištěné poznatky a vyjádřím se, zda novou pobočku vytvořit,  

či nikoli. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  COYLE, J. J. The Management of Business Logistics. 5 ed. St. Paul: WPC, 1992, s. 57 
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1 Charakteristika firmy 
 

1.1 Historie a vznik společnosti Ferram a.s. 

Vznik firmy Ferram se datuje od roku 1991, kdy byla založena společnost Ferram, s.r.o. 

a od svého vzniku byla a zůstává ryze českou firmou. Na úplném počátku stálo pět 

zakladatelů – Ing. Vladimír Schreier, Zdeněk Šebesta, Vladimír Šťastný Jiří Sonnek, Břetislav 

Tůma. Základní činnosti firmy byl velkoobchod s hutním materiálem. Posléze se společnost 

rozšířila o strojírenskou výrobu a obchodní činnost se stavebními materiály. V roce 1998  

se firma transformovala ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.  

Podle strategických cílů, které byly definovány představiteli společnosti, se dnes 

společnost člení na Divizi Staviva se středisky v Ostravě, Opavě a Olomouci, Divizi Strojírna 

se střediskem v Opavě a Divizi Engineering se střediskem rovněž v Opavě, kde se nachází  

i sídlo firmy. 

V průběhu uplynulých let firma investovala do svého rozvoje a v současnosti je 

společnost Ferram a.s. silným a spolehlivým partnerem všem svým obchodním partnerům. 

Společnost Ferram a.s. je také významným zaměstnavatelem v regionu. V současné 

době zde pracuje téměř 200 zaměstnanců, kteří se podílí na dalším rozvoji společnosti.  

 

1.2 Profil Divize Staviva 

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti se v roce 2003 oddělila Divize 

Staviva od společnosti. Hlavním zaměřením této divize je nákup a prodej stavebních 

materiálů a služeb, které bezprostředně souvisí s touto činností. Nákup a prodej stavebních 

materiálů je uskutečňován v prodejních centrech v Opavě, Ostravě a v Olomouci. 

V průběhu let si dosahovanými výsledky vybudovala velmi dobrou pozici u svých 

obchodních partnerů.  

Divize Staviva dodává široký sortiment stavebního materiálu jak obchodním  

a stavebním firmám, tak i individuálním stavebníkům. Největších obratů dosahuje firma 

prodejem zdicích materiálů, betonových výrobků, suchých maltových směsí, izolací a také 

firma úspěšně nabízí maloobchodní prodej hutních materiálů. Dále nabízí základní sortiment 

nářadí a výrobků stavební chemie. 
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1.3 Pobočky společnosti 

V současné době má divize tři střediska, a to středisko v Opavě, Ostravě a od roku 2005 

i v Olomouci. 

 

1.3.1 Pobočka Opava 

Pobočka v Opavě vznikla jako první pobočka společnosti Ferram. V roce 1992  

se na Vančurově ulici zahájil prodej hutního materiálu a v témže roce se zahájila strojírenská 

výroba na ulici Hradecké. O rok později se spustil rovněž prodej stavebního materiálu  

ve vlastních prostorách na ulici Krnovské. 

Výhodou střediska je vynikající strategická poloha v centru města. Středisko Opava  

tak navazuje na starší tradici, což oceňují především drobní zákazníci, kteří sem v hojném 

počtu přijíždějí nakupovat. Stále více se však středisko zaměřuje na aktivní vyhledávání  

a získávání dalších odběratelů v okolí Bruntálska, Krnovska, Jesenicka nebo Šumperska 

prostřednictvím obchodních zástupců.  

Samotný skladovací areál má více než 1 500 m2, z toho samotná skladovací hala má 

rozměr 1 000 m2. Část prostoru je propůjčena vzorkové prodejně, kde zákazníci najdou 

vystavené vzorky zboží, které je nabízeno k prodeji. 

Zásobování tohoto skladu probíhá poměrně složitě z důvodu komplikovaného dojezdu 

pro kamiony.  

 

1.3.2 Pobočka Ostrava 

Prodejní středisko v Ostravě se stalo součástí společnosti Ferram v listopadu roku 2003. 

Původně zde byl sklad Krajského podniku Staviva a později zde působila velkoobchodní 

firma Stavoartikel. V současné době je prodejní středisko zaměřeno především  

na velkoobchod, což je dáno jeho polohou v průmyslové zóně Ostrava – Kunčice mimo 

centrum města. Na druhou stranu si však zachovalo středisko přízeň a věrnost řady koncových 

zákazníků, kteří si zde již před mnoha lety zvykli nakupovat. 

Prodejní středisko v Ostravě - Kunčicích je situováno na místě, kde se již po desítky let 

prodává stavební materiál. Tuto historickou reminiscenci evokuje mimo jiné i blízká zastávka 

městské hromadné dopravy s názvem Staviva. Tato poloha velmi významně ovlivnila 

možnosti skladování. Velikost celého areálu je větší, než 70 000 m2 z toho velikost samotné 
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skladovací haly staviv je cca 4 000 m2 a venkovní plocha pro stavební materiály má  

cca 6 000 m2. Jak na této pobočce, tak na všech ostatních je součástí administrativní budovy 

vzorková prodejna, která je nedílnou součásti prodeje stavebnin. Aby se zákazníci mohli lépe 

orientovat v nabízeném sortimentu, jsou zde přímo sestaveny na náklady dodavatelů 

jednotlivé kompletace kuchyní, koupelen a třeba zámkových dlažeb. Jsou zde rovněž 

vystaveny i vzorky stavebních hmot se stručnou charakteristikou.  

Středisko Ostrava zabezpečuje především dodávky do menších a středních stavebnin  

ve svém okolí. Akční rádius je velmi široký – pracovníci zajišťují dodávky až do poměrně 

vzdálených míst – od Hlučína až po Nový Jičín. Na východě dosahují obchodní aktivity až  

po město Jablunkov a na severu není ohraničen ani státní hranicí. Polsko totiž před časem 

zachvátil stavební boom podobně jako Českou republiku a Středisko Ostrava je pro export 

strategicky výhodně umístěné. Naším severním sousedům tak může bez problémů dodávat 

nejrůznější stavebniny, především pak zdící materiály. 

Dosavadní hospodářské výsledky střediska Ostrava jsou nad hranici plánů a to jak 

v tržbách, tak v hospodářském výsledku. Prostřednictvím subdodavatelů dodává stavební 

materiál například na výstavbu automobilky Hyundai v Nošovicích a zabezpečuje také 

dodávky na výstavbu třinácti bytových domů v Ostravě – Heřmanicích. Středisko Ostrava  

se rovněž podílí na dodávkách zdících materiálů pro dostavbu ostravského Shopping parku  

a při rekonstrukci komunikací na Českobratrské ulici, která patří k hlavním dopravním 

tepnám ve městě. 

 

1.3.3 Pobočka Olomouc 

Prodejní středisko v Olomouci vzniklo v roce 2005 na ulici Šlechtitelů. Společnost 

Ferram, a.s. odkoupila tento areál od firmy Sempra, a.s., která tyto prostory využívala 

k šlechtění květin. Skladovací prostory jsou přestavěny, ale i tak jsou poměrně menší  

než v Ostravě a Opavě. Přesto sklad obsahuje veškerý sortiment zboží. Rovněž i zde  

se nachází vzorková prodejna, kde si zákazníci mohou zboží vybrat. 

Tato olomoucká pobočka je situována mimo centrum města a to v části Nový Svět,  

kde se v blízkém okruhu nachází konkurenční staviva a to Stavebniny Balus a Stavebniny 

Tradix.  I přesto, že pobočka nemá svým umístěním ideální podmínky k prodeji, dokáže 

realizovat prodej a držet se tak plánů společnosti díky silné pozici a tedy i velmi výhodným 

nákupním podmínkám celé divize u klíčových výrobců a dodavatelů stavebnin. 
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obchodní zástupce. Vedoucím střediska a zároveň obchodním zástupcem je paní Pavlína 

Rokytová. Sklad a vzorkovou prodejnu obsluhuje pět zaměstnanců.  

Všechna tři střediska má z obchodního hlediska na starosti obchodní ředitelka  

paní Mgr. Vlasta Schreierová. 

Z hlediska organizační struktury by měla být budoucí střediska budována jako současná 

střediska Opava, Ostrava, Olomouc. V následujícím vývoji se nepředpokládá v rámci divize 

širší management. Výjimku by mohl tvořit asistent ředitele divize, který by zabezpečoval 

vnitřní organizaci činnosti divize (porady, směrnice divize, kontrolní činnost dokladů, 

dodržování směrnic, výběrová řízení dodavatelů apod). 

 

1.4.2 Organizační činnosti 

 

1.4.2.1 Dodavatelské vztahy 

a) Základem úspěšného obchodu jsou dodavatelské podmínky a jejich korektnost  

ve vztahu k dodavatelům i odběratelům. Nelze vytvořit předpoklady  

pro konkurenční podmínky u všech dodavatelů v rámci sortimentu, a proto budou 

vždy prioritně vybíráni dodavatelé, u kterých má společnost v současné době 

podmínky na úrovni konkurence. 

b) Při výběru dodavatelů je nutno upřednostnit lídry – výrobce, kteří mají 

vybudovanou značku, systém a kvalitu. V nejbližším období je nutno se zaměřit  

i na zahraniční výrobce především z Polska a Německa. 

c) Při výběru partnera je nutno zohlednit bonusy, které partner navrhuje za splnění 

plánovaných objemů. 

d) Předplatba a inkaso plateb nemohou být pravidlem u všech partnerů, ale jsou 

výhodné především u klíčových dodavatelů, kteří za tyto úhrady nabízejí další 

mimořádné bonusy ve formě slev z kupních cen. 

e) Rozdíl mezi obchodními lídry a společností Ferram, a.s. je v tom, že prodejní 

řetězce mají výhodné podmínky u většiny alternativních dodavatelů. Úkolem 

obchodníků ve firmě Ferram, a. s. je tuto výhodu eliminovat minimálně u klíčových 

komodit, na něž se zaměřuje. 

f) Nového dodavatele schvaluje porada vedení divize. Návrh na zařazení mezi 

dodavatele předkládá obchodní ředitelka a vedoucí středisek a návrh musí být vždy 

doložen návrh kvalifikovaným odhadem obratu ve všech skladech. 
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g) Jedenkrát ročně musí být organizováno výběrové řízení pro celý prodejní sortiment. 

h) Rámcové kupní smlouvy s dodavateli podepisuje ředitel divize. 

i) Objednávky a běžné obchodní kontakty zabezpečují manažeři nákupu a prodeje  

a obchodní zástupci. 

 

1.4.2.2 Odběratelské vztahy 

a) Vztahy k odběratelům jsou budovány především na základě přímého, pravidelného 

a osobního kontaktu se zákazníkem. 

b) Všechny fakturační vztahy jsou doloženy písemnou rámcovou kupní smlouvou. 

Rámcové kupní smlouvy s odběrateli podepisují dle kompetenčního řádu 

společnosti vedoucí středisek nebo ředitel divize. 

c) Základním prvkem při budování obchodních vztahů je obchodní zástupce,  

který vyhledává nové zákazníky přímo v terénu a udržuje kontakty se stávajícími 

zákazníky. 

d) Další prvek při budování obchodních vztahů jsou manažeři nákupu a prodeje, 

 kteří mají za úkol rozvíjet nabízený sortiment zboží a zároveň se starat o kontakt  

se zákazníky a realizovat jak cenové nabídky, tak i samotnou realizaci dodávek. 

e) Nedílnou součásti odběratelských vztahů jsou skladové účetní, které svou činností 

realizují vztahy mezi zákazníky na prodejně a společností Ferram. Musí zajišťovat 

prodej ze skladu a předávat ostatním pracovníkům oddělení informace  

o požadavcích zákazníků. 

 

1.5  Strategie společnosti do roku 2010  

V ekonomické a obchodní činnosti Divizí Staviva je zapotřebí postupovat tak,  

aby dosáhla v obratech na postavení největšího prodejce v rámci regiónu Opava a v rámci 

Moravy, aby byla mezi třemi nevětšími prodejci. Základem celé koncepce je vybudovat síť 

prodejen na Moravě, prostřednictvím kterých je možno plošně působit na celém území 

Moravy v souladu se strategickými cíli. 

 

Rovněž bude důležité odstranit slabé stránky společnosti, mezi které spadá hlavně: 

o rozšíření jména firmy v oblasti prodeje stavebního materiálu, 
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o rozšířit odběratelské vztahy u nosných výše uvedených komodit, 

o navázat nové odběratelské vztahy. 

Společnost klade důraz na jednu z teorií jak dosáhnout v podnikání úspěchu a to nutnost 

odlišit se od konkurence, nabídnout něco víc než ostatní. 

 

2 Teorie - Skladování a expedice 
 

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Skladování tvoří 

spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Zabezpečuje uskladnění produktů (např. surovin, 

dílů, hotových výrobků) v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby  

a poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných 

produktů. Sklady umožňují překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby zajišťují plynulost 

výroby. Zásoby obchodního zboží zajišťují plynulé zásobování obyvatelstva. 

 

2.1  Velikost skladů 

Jak by měl být sklad velký, určuje řada faktorů. Nejprve je nutné definovat měřítko 

velikosti skladu, tj. jakým způsobem se vlastně velikost skladu bude měřit. Zavedená zvyklost 

hodnotí velikost skladu buď pomocí velikosti skladové plochy, nebo objemu skladového 

prostoru. Většina veřejných skladů používá při inzerci a propagaci svých zařízení stále ještě 

udávající skladovou plochu – v m2. 

Údaj jen o velikosti skladové plochy však ignoruje možnost využití moderních 

skladovacích zařízení umožňujících uskladňovat zboží také vertikálně. Z toho důvodu se stále 

více využívá k měření velikosti skladu hodnoty skladového prostoru udávaného v m3. 

Kubický prostor se vztahuje k celkovému objemu, který je k dispozici uvnitř daného zařízení. 

Ve srovnání s údaji o skladové ploše poskytují údaje o skladovém prostoru mnohem 

realističtější odhad velikosti skladu. 

Při úvahách o velikosti skladu je nutné zvažovat mnoho faktorů. K faktorům, které jsou 

určující pro stanovení velikosti skladu, patří následující: 

o úroveň zákaznického servisu, 

o velikost trhu, který bude sklad obsluhovat, 
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o velikost skladování produktů, 

o používaný systém manipulace s materiálem (velikost uliček apod.), 

o typ použitého skladu (regály, police apod.), 

o velikost kancelářských prostor v rámci skladu.  

Stručně k vlivům určitých faktorů. S růstem úrovně zákaznického servisu se obvykle 

zvyšují požadavky na skladovací prostor, aby se zajistilo uskladnění vyššího objemu zásob. 

S růstem velikosti trhu nebo počtu trhů, které daný sklad obsahuje, se bude vyžadovat další 

skladovací prostor. Pokud podnik dodává větší počet produktů nebo produktových skupin  

a zejména pokud mají tyto produkty různorodý charakter, je nutný větší skladovací prostor. 

Dále platí, že požadavky na velikost skladu budou vyšší, pokud mají výrobky velké rozměry, 

pokud celková doba výroby je vysoká, pokud se používá manuální systém manipulace  

s materiálem, pokud se ve skladu budou realizovat i administrativní, prodejní nebo počítačové 

aktivity a pokud je poptávka kolísavá nebo nepředvídatelná. 

Velikost skladu souvisí s typem použitého manipulačního zařízení. Vzhledem  

k rozdílným schopnostem různých typů vidlicových zdvižných vozíků se může podniku 

vyplatit zakoupení dražšího typu kvalitnějšího zařízení. Manažer, který rozhoduje o koupi 

manipulačního zařízení, musí zvážit celkové náklady u všech dostupných alternativ a vybrat 

tu, která zajišťuje odpovídající úroveň zákaznického servisu a je nákladově nejvýhodnější. 

Poptávka má také důležitý význam při stanovení velikosti skladu. Pokud poptávka 

zaznamenává výrazné výkyvy nebo je nepředvídatelná, musí podnik obvykle udržovat vyšší 

hladinu zásob. To se projeví ve větších požadavcích na prostor a tím i na větší sklad. 

 

2.2 Počet skladů  

Při rozhodování a počtu skladů jsou významné čtyři faktory: náklady související  

se ztrátou prodejní příležitosti, náklady na zásoby, náklady na skladování a přepravní 

náklady. Na obr. 2.1 je graficky znázorněn vztah těchto nákladových oblastí. 
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Obr. 2.1 Vztah mezi celkovými logistickými náklady a počtem skladů2 

Náklady související se ztrátou prodejní příležitosti 

 Ztracená prodejní příležitost je pro podnik mimořádně závažná, je velmi obtížné ji 

nějakým způsobem kalkulovat nebo předvídat. U jednotlivých podniků a podle různých 

odvětví se hodně odlišuje. Pokud bychom náklady související se ztrátou prodejní příležitosti 

zahrnuli do obr. 2.1. S největší pravděpodobností by jejich křivka s rostoucím počtem 

skladových zařízení klesala. Přesný sklon křivky se podstatně liší podle jednotlivých odvětví, 

podniku, výrobku, ale i zákazníka. 

Závislost dalších nákladových položek uvedených na obr. 2.1 vykazuje u různých 

odvětví, podniků mnohem více podobnosti. 

Náklady na zásoby 

Náklady na zásoby se s počtem skladů zvyšuji, protože podnik obvykle v každé lokalitě 

skladuje určitý, i když minimální, objem zásob všech svých výrobků. To v praxi znamená,  

že se na skladě udržují, jak položky a rychlým, tak s pomalým obratem, v důsledku toho  

se zvyšují nároky na prostor ve skladovém hospodářství. 

Skladovací náklady 

Náklady na skladování se s počtem skladových zařízení také zvyšují. Více skladů 

znamená více skladového prostoru (vlastních plus pronajatých). Při dosažení určitého většího 

počtu skladovacích zařízení však tyto náklady začínají klesat, zejména v případech,  

                                                 
2 LAMBERT, D. M., STOCK, J. R. A ELLARM, L. M. Logistika. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-221-1. 



13 
 

kdy si podnik skladový prostor najímá. Veřejné a smluvní sklady totiž často poskytují 

množstevní slevy, pokud si podnik najímá prostor ve více skladech jedné společnosti. 

Přepravní náklady 

Přepravní náklady zpočátku s počtem skladů klesají, následně však opět vzrůstají.    Je- li 

do distribučního systému zahrnuto příliš mnoho skladů, zvyšuje se součet nákladů  

na vstupní a výstupní dopravu. Podnik musí zahrnout do výpočtu celkových nákladů  

na dodání produktů od výrobce k zákazníkům i náklady vzniklé přesunem výrobků  

do skladovacího zařízení. Obecně platí, že použití menšího počtu skladů znamená nižší 

náklady na vstupní dopravu, neboť výrobci (resp. dodavatelé) mohou zboží expedovat  

ve větších objemech, ovšem stoupají náklady na přepravu zboží k zákazníkům. 

Pokud počet skladů dosáhne určitého kritického bodu, podnik již není schopen (většinou 

to není ekonomický výhodné) dodávat své produkty do skladů v tak velkých množstvích  

a musí dopravcům platit za přepravu vyšší sazby. Lokální přepravní náklady na dodávku 

produktů ze skladu k zákazníkům se mohou však snižovat. 

Pokud bychom neuvažovali náklady související se ztrátou prodejních příležitostí,  

pak by součtová křivka nákladů, znázorněná na obr. 2.1, naznačovala, že pro podnik je lepší 

udržovat menší počet skladů. Zákaznický servis je však kritickou složkou marketingového  

a logistického systému podniku. Obecně zde platí, že pokud jsou náklady související  

se ztrátou prodejních příležitostí vysoké, bude pro podnik výhodnější rozšířit počet svých 

skladovacích zařízení anebo používat plánované dodávky zákazníkům. Stále je nutno 

zvažovat vazby mezi úrovní nákladů a úrovní servisu. Management se musí pokusit určit 

optimální počet skladových zařízení vzhledem k požadované úrovni zákaznického servisu 

(nejlépe charakterizovaný procentním podílem tržního segmentu). 

 

2.3 Nejběžnější chyby při skladování 

Je důležité, aby se management pokoušel odstranit všechny neefektivity, které  

se vyskytnou při přesunu produktů, uskladnění produktů nebo přenosu informací v rámci 

skladu. Tyto neefektivity se projevují různými formami. 

o Přebytečná nebo nadměrná manipulace. 

o Nízké využití skladové plochy a prostoru. 

o Nadměrné náklady na údržbu a výpadky kvůli zastaralým zařízením. 
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o Zastaralé způsoby příjmu a expedice zboží. 

o Zastaralé způsoby počítačového zpracování rutinních transakcí. 

  

2.4 Základní funkce skladu 

Základním úkolem skladu je ekonomické sladění rozdílně dimenzovaných toků.  

Mezi hlavní funkce skladování patří zejména: 

o vyrovnávací funkce při vzájemně odchylném materiálovém toku materiálové potřebě 

z hlediska jejich kvantity nebo ve vztahu k časovému rozložení, 

o zabezpečovací funkce vyplývající z nepředvídatelných rizik během výrobního procesu 

a kolísání potřeb na odbytových trzích a časových posunů dodávek na zásobovacích 

trzích, 

o kompletační funkce pro tvorbu sortimentu v obchodě nebo pro tvorbu sortimentních 

druhů podle potřeb individuálních provozů v průmyslových podnicích,  

protože materiály disponibilní na trhu neodpovídají obvykle konkrétním výrobně 

technickým požadavkům, 

o spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení na zásobovacích  

a odbytových trzích, spekulační funkce vyplývající z očekávaných cenových zvýšení 

na zásobovacích a odbytových trzích, 

o zušlechťovací funkce zaměřená na jakostní změny uskladněných druhů sortimentu 

(např. stárnutí, kvašení, sušení, zrání). Hovoří se zde o tzv. produktivních skladech, 

protože se jedná o skladování spojené s výrobním procesem. 

 

2.5 Druhy skladů 

Sklady je možné dělit podle celé řady různých kritérií, např. dělení nejrozsáhlejší  

(viz příloha č. 1), nebo dělení dle různých typů skladů (viz příloha č. 2). 

Z pohledu logistiky je nejdůležitějším dělení skladů dle postavení skladu v hodnotovém 

procesu. Můžeme hovořit o skladech na straně vstupu (zásobovací sklady), tzv. mezisklady, 

sklady určené k předzásobení mezi různými stupni výrobního procesu (mezisklady 

s rozpracovanou výrobou) a sklady na výstupu z výrobního podniku (odbytové sklady) 

vyrovnávající časové rozdíly mezi výrobou a odbytem. 
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2.6 Optimalizační přístupy ve skladování 

Mezi možná východiska optimalizace patří strategie skladování. Při nízkých skladových 

zásobách postačí menší sklad s nižší průměrnou délkou pohybů. Pro příjem či výdej položek 

se může vytvořit několik předávacích bodů. Lze zvyšovat kapacitu dopravních vozíků  

nebo kombinovat uskladňování a vyskladňování v jednom pracovním cyklu.  

Důležitým hlediskem je bezpochyby volba ukládacích míst pro uskladnění a výběr 

položek při vyskladňování prostřednictvím systému správy skladu. Existuje několik metod, 

níže jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. 

Metoda pevného ukládání. Při čistém pevném ukládání se každé skladové položce 

přidělují vlastní ukládací místa, rezervovaná výhradně pro ni. Má to výhodu rychlého 

vyhledání položky pracovníkem, která se ovšem neuplatní v automatizovaných skladech. 

Nevýhodou je neefektivní využívání skladové kapacity, protože do přidělených ukládacích 

míst se musí vejít maximální možná zásoba každé položky. 

Metoda záměnného ukládání. Tento problém řeší záměnné ukládání. Každou položku 

lze uskladnit do libovolného ukládacího místa (při respektování určitých omezení, například 

velikosti, hmotnosti či potřeby chlazení). Protože se zásoba položek zpravidla nedoplňuje 

současně, pro maximální celkovou zásobu ve skladu postačí menší kapacita než při pevném 

ukládání. Menší sklad snižuje také průměrnou délku pohybů mezi ukládacím místem  

a předávacím bodem. 

Nevýhodou se ukazuje, že tato metoda nedbá toho, že některé položky jsou požadovány 

častěji než jiné. Existuje nebezpečí, že zřídka požadovaná položka dostane ukládací místo 

blízko předávacího bodu a dlouho je blokuje. Položky s častým pohybem se pak musí 

uskladnit do méně výhodných ukládacích míst.  

Metoda skladových zón. Tento problém řeší klasifikace položek podle průměrné 

četnosti odběru a tvorba zón. Uskladňuje se do předem určených skladových zón – položky 

s nízkou četností odběru do zóny s dlouhými manipulačními časy, položky s vysokou četností 

odběru zóny v blízkosti předávacího bodu. Položky v jedné zóně se uskladní záměnným 

způsobem.  

Průměrná délka pohybů ve skladě se značně sníží. Potřebná celková skladová kapacita 

je ovšem oproti čistému záměnnému ukládání vyšší, protože se musí dimenzovat  

pro špičkovou zásobu položek v každé zóně. 
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Metoda tzv. dynamické zóny. Tento problém řeší dynamické rozvrhování zón. Strategie 

velikosti objednávek a strategie řízení zásob se totiž během času mění. Položky mohou 

krátkodobě nebo střednědobě vyhovovat klasifikačním kritériím pro jinou zónu, nadto existují 

nové a zrušené položky. 

Příslušnost položek k zónám a hranice zón se periodicky přizpůsobují aktuální situaci  

a rámcovým podmínkám. Tím lze snížit potřebu skladové kapacity; rezerva platí vždy jen  

pro jedno plánovací období. Dynamickou klasifikací položek a dynamickým rozvrhováním 

zón se sníží i průměrná délka pohybů. 

Nevýhodou této metody je, že individuální chování položky se může odchýlit  

od průměru. Stává se tak, že první položky z další zóny budou požadovány dříve než poslední 

položky z předchozí zóny. Pak by bylo výhodnější takové položky uskladňovat do míst 

předchozí zóny, protože jejich konkrétní doba pobytu ve skladu je menší, a proto může být 

dané ukládací místo využito v určitém období vícekrát. 

Metoda přípravného vyskladňování. Nevýhodu předcházející metody řeší  

tzv. přípravné vyskladňování a v omezené míře také vychystávací sklad. Zde se prostoje 

manipulačních zařízení využívají k přípravě vyskladňovacích operací, které brzy přijdou  

na řadu: požadované položky se přeskladní do blízkosti předávacího bodu. Pak mohou být 

první příkazy provedeny rychle z důvodu malé vzdálenosti. Předpokládá to ovšem existenci 

prostojových časů pro manipulační zařízení. Celková pracnost manipulace se zvyšuje 

přídavnými přeskladněními. Nadto se mohou optimalizovat pouze ty příkazy, které přijdou 

brzy na řadu. 

Metoda předvídajícího uskladňování. Tato metoda též vznikla řešením nevýhody 

předcházející metody (přípravného vyskladňování). Pro položku se již při jejím uskladňování 

určí očekávaný okamžik vyskladnění, a to se zřetelem na již uskladněné položky. Této 

položce se přidělí nejlepší z volných ukládacích míst, jestliže během odhadnuté doby jejího 

pobytu ve skladu se neočekává uskladnění jiné položky, která bude vyskladněna dříve. Jinak 

se vezme v úvahu další nejlepší místo. 

 

Cílem je minimalizovat počet skladových operací pro nejvýhodnější ukládací místa. 

Čím kratší je očekávaná doba pobytu položky ve skladu, tím „lepší“ místo se jí přidělí. 

K tomu jsou zapotřebí patřičné prognostické údaje a informace o plánovaných dodávkách  

a objednávkách. Jde o výhledovou metodu. 
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Ve středním podniku nemusí existovat optimální skladová organizace, protože mnohdy 

jsou požadavky zákazníků příliš rozdílné. Velkou výhodou středních podniků však je,  

že mohou právě tyto zákaznické požadavky klást do centra procesů a organizace, aby dosáhly 

výhod oproti větším konkurentům. Neboť ne vždy velcí porážejí malé, nýbrž stále častěji 

rychlejší porážejí pomalejší.3 

 

2.7 Postavení a funkce dopravy jako intenzifikačního faktoru 

 logistických řetězců 

Máme – li analyzovat působení dopravy v logistickém systému z hlediska 

intenzifikačního působení, je nutné vycházet ze dvou rovin, a to z roviny vnitřního vývoje 

dopravy a z roviny jejích vnějších vazeb. Dříve než přistoupíme k analýze, definujme dopravu 

jako ekonomický fenomén, který bude předmětem zkoumání. 

Doprava jako lidská činnost slouží k uspokojování potřeb přemisťování lidí a hmotných 

statků. To je funkční poslání dopravy. Přemísťování hmotných statků uskutečňuje doprava 

v každé ze tří fází reprodukčního procesu, přičemž: 

o doprava ve sféře výroby uspokojuje potřeby vyvolané technologií výroby, dělbou 

činností a zejména kooperací a specializací výroby mezi fázemi i v jednotlivých fázích 

výroby, až do finálního výrobku, 

o doprava ve sféře oběhu uspokojuje potřeby přemísťování nutné k realizaci 

ekonomického oběhu – procesů zbožních směn – aniž se při tom stala jeho součástí 

(její průběh produkcí pohybu hmotných toků tak věcně a časově slouží oběma 

koncovým fázím reprodukčního procesu, tj. výrobě a spotřebě),  

o doprava ve sféře spotřeby uspokojuje potřeby přemísťování výrobků, které  

již vstoupily do spotřeby v případě, že spotřebitel sám změní své místo spotřeby 

v prostoru a přemístěním hmotných statků se mu umožňuje jejich další spotřeba. 

 

Přemísťování lidí uskutečňuje doprava ve dvou rovinách, a to: 

o dopravou pracovní síly do nebo z pracovního procesu, 

o ve sféře spotřeby, kde uspokojuje osobní potřeby jednotlivců. 

                                                 
3 Jak zlepšit skladovou organizaci ve středním podniku. Logistika: Měsíčník Hospodářských novin. Praha 2003, roč. IX., č. 4., s. 17. 
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Cílem logistiky ne všech úrovních je maximalizovat efektivnost oběhových procesů. 

K tomu je nutné, aby byl vytvořen řídicí systém, který vedle řízení technologických procesů 

v jednotlivých činnostech oběhového procesu za pomoci všech s tím spojených informačních 

procesů optimalizuje (s využitím exaktních a heuristických metod) celkový efekt oběhového 

procesu. Takový systém označujeme jako logistický systém, který vyhovuje logistickému 

řízení oběhových procesů, jako dopravu logistickou. 

Nabídku kapacity logistické dopravy ovlivňuje především: 

o kapacita stabilních prostředků využívaných logistickou dopravou (dopravních cest, 

dopravních uzlů dopravního systému, dopravních uzlů na styku s uživatelem dopravy, 

dopravních uzlů na styku různých druhů dopravy nebo dopravních systémů), 

o kapacita dopravních prostředků, 

o soulad kapacit dopravních cest, dopravních uzlů a dopravních prostředků, 

o optimální technologie dopravního procesu, využívajícího danou technickou základnu. 

Označme takto definovanou nabídku kapacity logistické dopravy jako technologickou 

kapacitu dopravy. Dopravní soustava v logistickém systému bude funkční, budou – li  

ve vzájemné proporcionalitě tři faktory, při dokonalé funkci informačního systému, jak je 

patrné z obr. 2.2 Vazby mezi těmito faktory mají interaktivní charakter, to znamená, že: 

o logistická objednávka dopravy: 

� klade nároky na technologické kapacity dopravní soustavy, rozložené  

na jednotlivé druhy dopravy podle dále popsané metodiky interakcí mezi 

kvalitativními charakteristikami dopravy a afinitou přepravovaného zboží, 

� určuje kvalitativní úroveň přepravy, která zpětně ovlivňuje technologickou 

kapacitu dopravy, 

o technologická kapacita dopravy: 

� ovlivňuje logistickou objednávku dopravy, je – li předem dána kvalita 

přepravy, neboť je – li technologická kapacita dopravy dostatečně vysoká, 

může při stanovené kvalitě snižovat až minimalizovat potřeby kapacit ostatních 

činností oběhového procesu, zejména skladování a manipulaci, 

� jsou – li technologická kapacita dopravy i logistická objednávka dopravy 

determinovány, je omezena kvalitativní úroveň přepravy, 



 

o kvalita přepravy: 

S ohledem na to, že produkt dopravy (užite

skladovatelný a při tom vznik nárok

je ovlivňován řadou faktorů statistického i dynamického charakteru, je pro vyšší kvalitu 

přepravy nutné zabezpečovat v

omezuje nabídku (logistickou objednávku dopravy)

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Vazby

Rozvoj technologické kapacity dopravy ve vazb

objednávku dopravy ovlivňuje dynamiku rozvoje výrobních struktur (nebo

lze rozvíjet jen za toho předpokladu, že jejich produkce bude s

přemístěna do místa spotřeby), ale i rozvoj región

hmotných statků, ale i s ohledem na p

strukturách vznikají rozpory mezi rozmíst

vzhledem k nepřemístitelnému výrobnímu potenciálu, p

Z těchto aspektů lze hovořit o 

schopnost dopravy přetvářet z

ovlivňovat strukturu sociálně ekonomického systému a dávat tak impuls k

procesům.  

 

 

dem na to, že produkt dopravy (užitečný efekt přemístění 

i tom vznik nároků na dopravu lze charakterizovat jako 

adou faktorů statistického i dynamického charakteru, je pro vyšší kvalitu 

čovat větší rezervy technologické kapacity, v

omezuje nabídku (logistickou objednávku dopravy) 

Vazby mezi jednotlivými faktory dopravní soustavy 

Rozvoj technologické kapacity dopravy ve vazbě na kvalitu přepravy a logistickou 

ňuje dynamiku rozvoje výrobních struktur (neboť

lze rozvíjet jen za toho předpokladu, že jejich produkce bude s minimálními náklady 

řeby), ale i rozvoj regiónů (ve vazbě nejen na p

ohledem na přemísťování pracovní síly, nebo

strukturách vznikají rozpory mezi rozmístěním zdrojů pracovních sil a jejich pot

emístitelnému výrobnímu potenciálu, případně surovinovým zdroj

řit o národohospodářské utvářecí síle dopravy

řet z určité výchozí situace podmínky oběhového procesu, a tím 

ě ekonomického systému a dávat tak impuls k
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2.8 Analýza konkurence a trhu 

 

2.8.1 Analýza trhu 

Analýza trhu patří mezi marketingové studie, které se standardně zpracovávají před 

vstupem na nové trhy, ať jde o trhy domácí nebo zahraničí. Cílem studie je identifikovat,  

ať jde o trhy, skupiny zákazníků, rozhodující výrobce či dodavatele, distribuční cesty, bariéry 

vstupu a výstupu nebo intenzitu konkurence. Studie se zpracovávají jak za domácí trh,  

tak zahraniční trhy a podávají první obrázek vytypované tržní příležitosti. 

 

2.8.2 Analýza konkurenční pozice 

Analýza směřuje k pochopení toho, co tvoří podstatu konkurenční pozice, jak je pevná, 

čím je napadnutelná a jak se konkurenční pozice mění v čase. Obvykle se zkoumají hlavní 

charakteristiky odvětví, ve kterém analyzovaná firma pracuje, klíčové prvky konkurenční 

pozice sledované firmy a jejich vývoj v čase a základní prvky strategie, kterou firma uplatňuje 

k zajištění své konkurenční pozice. 

V rámci hlavních charakteristik odvětví se sleduje především míra koncentrace 

v odvětví, ziskovost dosahovaná v odvětví, bariéry vstupu a výstupu, tempo růstu odvětví  

a intenzita konkurence. Mezi klíčové prvky konkurenční pozice patří velikost firmy, tržní 

podíl, zákaznická orientace, výzkum a vývoj, přístup k technologiím, kvantifikace a jiné, které 

jsou charakteristické pro danou situaci. 

Základní prvky strategie jsou vlastně dílčími strategiemi segmentace, tvorby pozice atd., 

a to ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům či odběratelům. Platí, že se zpracovávají ty části, 

které jsou pro konkrétní společnost relevantní. 
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3 Analýza současného stavu 
 

3.1 Sítě dodavatelů 

Od roku 1993, kdy vznikla Divize Staviva docházelo postupně k rozšiřování portfolia 

svých dodavatelů. U svých nejvýznamnějších dodavatelů nakupuje společnost Ferram 

v současnosti díky vynikajícím odběrům a vzorné platební morálce zboží za velmi výhodných 

podmínek. 

Nelze jednoznačně specifikovat, které zboží se kdy nakupuje a v jakém množství. 

Divize reaguje pružně na poptávku po zboží, a tak se snaží na sklad nakupovat převážně 

materiály, o které je v dané době zájem. Přesto se na skladě udržuje alespoň minimální 

množství z každého druhu nabízeného sortimentu pro splnění veškerých požadavků klientů. 

V současnosti Divize Staviva nakupuje od více než šedesáti dodavatelů z celé České 

republiky. Jejich seznam a mapa pokrytí jsou uvedeny v přílohách č. 3 a č. 4.  

Mezi nejvýznamnější dodavatele patří Wienerberger cihlářský průmysl,  XELLA CZ, 

BETA Olomouc, PRESBETON, BAUMIT, CEMIX, ROCKWOOL, ISOVER – ORSIL,  

od kterých odebírají ve velkém množství zdicí bloky, betonové tvárnice, suché maltové směsi 

a izolace. Mezi nejvíce odebírané zboží patří zdicí materiály, betonové výrobky a suché 

maltové směsi, které tvoří až 70% obchodovaného objemu. 

Hromadnou dopravu materiálu do skladu zajišťují samotní dodavatelé silniční nákladní 

dopravou. V současnosti Divize Staviva nevlastní žádné nákladní automobily, drobné rozvozy 

ze skladu jsou realizovány prostřednictvím smluvních dopravců. V blízké budoucnosti bude  

i tento nedostatek vyřešen nákupem nákladních automobilů a hydraulickou rukou na každé 

středisko. 

 

3.2 Síť odběratelů 

Za dobu své existence si společnost vybudovala stabilní síť odběratelů, mezi kterými je 

spousta významných společností působících na českém a zahraničním trhu. Zmínit se o všech 

by bylo takřka nemožné, protože jich jsou řádově stovky.  
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Nejvýznamnější odběratelé například u ostravského střediska: 

o Carbol Jaromír  – stavebniny Cajar odebírají od Ferram převážně zdící materiál 

pro hrubou stavbu, 

o ETYMOS  – stavebniny s kompletním sortimentem stavebního materiálu, 

o Ing. Aleš Bubík – prodej uhlí a koksu, 

o O.K.D.C MONT  – výstavba rodinných domů, rekonstrukce a výstavba 

průmyslových a komerčních objektům, výroba ocelových konstrukcí  

a zámečnických výrobků, 

o KB Stavebniny – prodej stavebního materiálu, 

o KVAZAR  – opravy rekonstrukce demolice novostavby domy průmyslové 

objekty inženýrské sítě zpevněné plochy hráze a jezy na vodních tocích, 

o Axiom line – provádění staveb, jejich změn a odstraňování  

se specializace na pozemní stavitelství, 

o První chodská Ametyst  – dodávka a montáž střešních plášťů na ploché i šikmé 

střechy. Prodej střešních materiálů a příslušenství, 

o Tchas – realizace dopravních, vodohospodářských, inženýrských  

a průmyslových staveb, provozování obchodu s hutním a stavebním materiálem, 

o GMP Mix  – výstavba a rekonstrukce občanských, výrobních objektů  

a rodinných domů na klíč, 

o Břetislav Maceček – prodej stavebnin, 

o Vostav Morava – návrhy a realizace standardních i specializovaných stavebních 

projektů. 

 

3.3 Infrastruktura zásobování mezi pobočkami 

V současné době se udržuje na jednotlivých skladech zboží v hodnotě  

cca. 10 000 000 Kč. Stav nabízeného sortimentu zboží rovněž rozšiřují samotní dodavatelé 

pomocí tzv. konsignačních skladů. Podstata konsignačních skladů je v tom, že odběratel,  

tedy společnost Ferram, s.r.o. dává k dispozici své skladovací prostory a vyčleňuje pro tento 

účel prostor se zvláštním označením. Náklady na zřízení, provoz a údržbu konsignačního 

skladu nese společnost Ferram, s.r.o.  

V praxi tento sklad funguje tak, že po dodávce zboží do skladu odběratel prohlédne 

konsignační zboží. Případné vady je odběratel povinen ihned oznámit dodavateli. Společnost 
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konsignační zboží na své náklady pojistí proti živeným pohromám, požáru, krádeži nebo 

poškozením způsobené třetí osobou. Poté odběratel smí prodávat jednotlivé zboží ze skladu. 

Důležitou podmínkou je rovněž zasílání dodavateli každých 15 dní seznam prodaného zboží, 

na základě kterého vystaví dodavatel fakturu. Takovým to způsobem se uskutečňuje prodej 

pletiv, tyčí do plotu, vázacích drátů nebo i trubek do odpadů a kanalizace. 

Struktura jednotlivých skladů Divize Staviva se neliší nijak zvlášť od ostatních. 

Vzhledem k charakteru skladovaných materiálů se zboží uskladňuje zejména na paletách. 

Materiály nenáročné na působení povětrnostních vlivů (vítr, déšť, sníh) je možné uskladnit 

mimo zastřešené prostory skladu. Jiné materiály vyžadují pro své uskladnění nejen 

zastřešenou plochu, ale konstantní teplotu, např. barviva a stavební chemie. Pro tyto účely je 

část zastřešené skladovací plochy oddělena pevnými přepážkami a vytápěna. V části skladu  

se nachází také posuvný jeřáb, který se používá pro manipulaci s hutním materiálem. Jeho 

využití se striktně uplatňuje na železo, které se ukládá přímo pod tento jeřáb. Součástí jeřábu 

je i řezačka, která je schopna jednotlivé železné materiály nařezat. Samotnou obsluhu 

v jednotlivých skladech zajišťují čtyři motorové vysokozdvižné vozíky s užitečnou nosností  

až 3500 kg. Využívají se hlavně pro nakládku a vykládku nákladních vozů a paletizaci. 

Je využita celková plocha skladu a okolního volného prostranství. Veškerý sortiment je 

rozčleněn zhruba do 10 kategorií a to: 

1. Zdící materiály 

2. Suché maltové a omítkové směsi, cementy, vápno, sádra 

3. Betonové výrobky, prvky zahradní architektury, betonové dlažby 

4. Keramické obklady a dlažby 

5. Izolační materiály, zateplovací systémy 

6. Komínové systémy 

7. Prvky stavební chemie 

8. Sádrokartony, dveře, zárubně 

9. Plastové potrubí 

10. Hutní materiál 

 

Z výše uvedených charakteristik se tedy uplatňuje metoda pevného ukládání. Každá 

kategorie má ve skladu své místo. Také jednotlivé kategorie jsou dále členěny podle četnosti 

odběrů jednotlivých druhů zboží daného sortimentu. 
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4 Konkurence 
 

V oblasti Severní Moravy zaujímají rozhodující pozici a současně zde sehrávají 

dominantní roli řetězce, které mají své prodejní pobočky po celé České republice. Jedná  

se zejména o síť stavebnin Raab Karcher, síť stavebnin OBI, síť stavebnin Hornbach, 

Bauhaus nebo Baumax. Mimo těchto řetězců zaujímají jedno z nejvýznamnějších postavení 

mezi prodejci stavebnin materiálů na Severní Moravě Stavebniny Janík. Svoji prodejní 

činnost uskutečňují především na Ostravsku, ale velkoobchodní činnost směřují také  

na Opavsko, Šumpersko, Jesenicko, Bruntálsko a Krnovsko. Z hlediska celé Moravy je další 

konkurencí firma RABAT Praha, která se snaží vytvořit celorepublikovou působnost. Kromě 

toho v rámci jednotlivých regiónů působí další stavebniny středního typu, jako jsou LEKOS, 

Tvarstav, Prodoma a další. 

V regionu Opavy zaujímá středisko Opava Divize Staviva Ferram, a.s. dominantní 

postavení. Je to především díky strategickému umístění prodejního centra a také díky 

komplexnosti nabízeného sortimentu zboží.  

Největším konkurentem v oblasti prodejů stavebních materiálů ne Opavsku jsou 

stavebniny Raab Karcher, dále pak stavebniny VESTAM, RAMIKA a další, specializovaní 

prodejci, například Střešní krytiny Mlýnek, firma DEKTRADE, firma LEKOS a další. Přímo 

v Opavě je OBI a Baumax. 

 V rámci Olomouckého kraje hraje významnou roli v oblasti prodejů stavebních 

materiálů firma FKK, Balus Stavebniny a AZ Stavebniny. Přímo v Olomouci  

se také nachází OBI, Baumax a Hornbach.   
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5 Analýza vzniku nové pobočky 
 

Vzhledem ke stanovené strategii společnosti pokrýt prodejem celé území Moravy, je 

zapotřebí vytvořit minimálně jednu pobočku na jihu Moravy. Současné pobočky Divize 

Staviva pokrývají trh od Polska až po Olomoucký kraj. Z rozhovoru s jedním z manažerů 

firmy vyplynulo, že společnost nemá zájem v nejbližší době pokrýt prodejem celou Českou 

Republiku, ale hlavním cílem bude proniknout do podvědomí odběratelů po celé Moravě.  

Z tohoto důvodu je potřeba vytvořit novou pobočku na lukrativním místě,  

která by zvýšila prodej. Na jižní Moravě se nachází hned několik míst, kde by se pobočka 

mohla rozšířit, avšak je zapotřebí zjistit, zda je v této lokalitě kupní síla.  

Na jihu Moravy připadají v úvahu pro rozšíření pobočky tyto kraje a to Jihomoravský 

s centrem v Brně a Zlínský kraj s centrem ve Zlíně.  

Zlínský kraj jsem vybrala hned z několika důvodů. Pro samotný velkoobchod  

a jeho dodavatele i odběratele je důležitá kvalitní dopravní infrastruktura. Ta se v tomto kraji 

rok od roku zkvalitňuje. Na území Zlínského kraje se nacházejí silnice I., II. a III. třídy. Síť 

dálnic zatím na území kraje nezasahuje, probíhá však výstavba dálnice D 1 v okolí 

Kroměříže, která se stane prvním dálničním úsekem ve Zlínském kraji. V závěru roku 2006 

byl zprovozněn první úsek rychlostní komunikace na území Zlínského kraje - stavba R 55 

Otrokovice, obchvat severovýchod, která však zatím nemá návaznost na ostatní síť dálnic  

či rychlostních komunikací a slouží v podstatě jako částečný obchvat města Otrokovice. 

Dalším důvodem je nárůst objemu stavebních prací v tomto kraji, který se od loňského 

roku zvýšil o 11,2 % na přibližně 14,6 miliardy korun. Na tomto výsledku se podílelo přes  

160 stavebních podniků s více než 20 zaměstnanci, které mají sídlo na území kraje.  

Pro srovnání v celé České republice se loni objem stavebních prací zvýšil o 9,3 % na více  

než 350,8 miliardy korun.4 Největší objem peněz prostavěných v loňském roce představovala 

výstavba, rekonstrukce a modernizace.  

Při rostoucím objemu stavebních prací se loni ve Zlínském kraji meziročně snížila 

zaměstnanost u stavebních firem o 6,8 %. Ve stavebnictví tak bylo zaměstnáno  

8 834 lidí. Jejich průměrná měsíční mzda představovala 18 782 korun a oproti loňsku vzrostla 

o 8,9 %. Produktivita práce v základní stavební výrobě se zvýšila o 13,3 %.  

                                                 
4 Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Z tohoto důvodu mi přišel pro výstavbu nové pobočky Divize Staviva Zlínský kraj  

jako nejvýhodnější. 

Pokusím se zanalyzovat tyto lokality: Zlín, Kroměříž a Vsetín. Na základě 

demografických faktorů, infrastruktury a konkurence se pokusím zjistit, která z lokalit je 

nejvýhodnější. 

Hospodářský a demografický vývoj má svůj význam při analýze odvětví, v němž firma 

podniká. Teorie firemní strategie se však nespokojuje s analýzou těchto vnějších podmínek  

a doporučuje každé firmě prověřit míru a charakter konkurenčního soupeření ve svém 

vlastním odvětví a nalézt v jeho rámci svou optimální strategickou skupinu a strategický 

prostor. Míra konkurenční rivality v odvětví (jedna ze sil) je formována:  

o snadností vstupu nových konkurentů do odvětví, 

o existencí nebo možnou existencí náhradních výrobků či služeb v rámci odvětví, 

o silou dodavatelů, 

o silou odběratelů v daném odvětví. 

 

5.1 Analýza trhu 

Pro analýzu trhu jsem se vydala do kraje osobně. Navštívila jsem jednotlivé lokality  

s úkolem zjistit konkurenční firmy a možné odběratele. 

V jednotlivých lokalitách je zapotřebí se zaměřit především na firmy, které prodávají 

stavební materiál a rovněž vyhledat firmy, které budou odebírat podstatnou část svého 

sortimentu od firmy Ferram. Ve vybrané lokalitě by měla pobočka obsluhovat stavební firmy 

jen v případě, že je vybraný obchodník neumí uspokojit svou nabídkou nebo v případě 

velkých staveb, které obchodník neumí zabezpečit organizačně či kapitálově, ale vždy  

po dohodě s příslušným obchodníkem.  

 

5.1.1 Zlínský kraj – Zlín  

Zlínský kraj leží na jihovýchodě republiky a svou východní částí tvoří státní hranici 

České republiky se Slovenskou republikou. Na jihu a jihozápadě sousedí s krajem 

Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a nejkratší hranice vede na severu  

s Moravskoslezským krajem. 
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Dosavadní průmyslový potenciál kraje je založen na existenci dříve klíčových 

strojírenských výrobních podniků. Značný význam mají závody zpracovatelského průmyslu, 

zejména: obuvnického, dřevozpracujícího, kožedělného a dále chemie, gumárenství, 

potravinářství. Ty dosud patří k předním zásobovatelům spotřebního zboží na českém trhu. 

Nemají však potřebnou výkonnost - s výjimkou těch, do nichž vstoupil zahraniční investor. 

Nejvíc lidí je zaměstnáno v těchto oborech: 

o v průmyslu, 

o ve stavebnictví, 

o v dopravě, skladování a spojích, 

o v oblasti obchodu, pohostinství, ubytovacích služeb a oprav motorových 

vozidel, 

o v obchodu s nemovitostmi. 

Populace je z velké části tvořena venkovským obyvatelstvem. V kraji se nenachází 

žádné město s více než 100 000 obyvateli. Počet mladých lidí převyšuje počet důchodců,  

což oblasti poskytuje dostatek pracovních sil pro rozvoj v nejbližších letech. 

Zlínský kraj pro celkový hospodářský růst kraje a růst životní úrovně jeho obyvatel 

vybral následující cíle, které chce uskutečnit do roku 2010:  

o Výstavba dálnice a silnic - nejvyšší prioritou je zajistit společným úsilím veřejné 

správy a podnikatelů napojení kraje na dálniční síť, zlepšit dopravní dostupnost 

měst a obcí kraje a využít mezinárodní železniční koridor, který krajem 

prochází.  

o Rozvoj podnikání – vytváření podmínek pro podnikání a pro jeho 

konkurenceschopnost, aby se snížilo a postupně odstranilo zaostávání kraje.  

o Zvýšení úrovně vzdělání, schopností a kultury - zvýšení vzdělanosti, schopnosti 

obyvatel a rozvíjení kulturního dědictví, zlepšit kvalitu života v kraji  

a předcházet nezaměstnanosti.     

o Dosažení strukturálních změn - spolupráce s partnery v kraji na zefektivnění 

pomoci ze Strukturálních fondů Evropské unie. 
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zemědělské vsi Vážany, Kotojedy, Bílany, Těšnovice, Trávník, Miňůvky, Postoupky, 

Hradisko, Drahlov a Zlámanka. Zastavěná plocha samotného města představuje 11 % celkové 

výměry katastru. Kroměříž se dělí na 10 obcí s počtem 29 038 obyvatel. Ve městě a jeho 

okrajových částech žije bezmála 30 tisíc obyvatel, počet žen mírně převažuje nad počtem 

mužských obyvatel. Početně nejsilnější jsou generace od 15 do 59 let s 19 500 obyvateli. 

Věková skupina seniorů nad 60 let s 5 300 občany převažuje nad nejmladší generací do 14 let 

s počtem 5 100 osob. Bilance populačního vývoje je takřka vyrovnaná, v posledních letech 

vykazuje mírný pokles. V Kroměříži je 4 100 domů s 11 tisíci bytů, z toho 3 700 bytů je  

v rodinných domcích. 

Na rozdíl od řady jiných měst, v Kroměříži nevytváří profil města průmysl. Odklon 

projektu hlavní železnice kolem roku 1840 znamenal ve svých důsledcích relativně malý 

zájem o průmyslovou výstavbu. Rozsahem a co do počtu pracovních míst nevelký průmysl 

elektrotechnický a potravinářský překračuje svým významem rámec místa a regionu. Město  

si udrželo historický charakter správního centra (v minulosti tu sídlila dokonce významná 

správa majetku olomoucké biskupské a arcibiskupské diecéze), města kulturních památek, 

duchovní kultury, umění a vzdělanosti. Pro současný vývoj je charakteristický prudký rozvoj 

živnostenského podnikání. Převažující drobné podnikání vytváří strukturu obchodu a služeb, 

která reaguje na potřeby obyvatel. Statistický údaj o počtu živností ve městě  

(4 989, z toho 4 586 živností fyzických osob) podává však jen obrys o rozsahu 

podnikatelských aktivit. Ekonomický profil města vytvářejí velké firmy. Z 94 podniků, které 

jsou členy Okresní hospodářské komory v Kroměříži, jich má v Kroměříži sídlo 73.  

Z tohoto počtu je 1 strojírenská firma, 16 stavebních, 4 potravinářské, 3 nábytkářské,  

3 elektrotechnické, 2 chemické a plastikářské a 4 podnikající školy. Ostatní se zabývají 

různými výrobními, obchodními, poradenskými a dalšími obory. 

Samotná dopravní infrastruktura v současnosti není na kvalitní úrovni.  

Zatímco železniční spojení je reprezentováno tratí navazující v nedalekých městech Hulíně  

a Kojetíně na hlavní tepny, silniční komunikace jsou relativně na úrovni potřeb s tím,  

že zejména projekt navázání na dálniční síť pomůže v budoucnu řešit problém překrvení 

silniční sítě. Ve spojení s místy a městy okresu, regionu a země sehrává hlavní roli 

automobilová a autobusová doprava. 

Počet obyvatel ve městě Kroměříž se v uplynulém desetiletí neustále snižuje. Od roku 

2000, kdy počet obyvatel přesáhl téměř hranici 30 000, se počet obyvatel snižuje  

a v současnosti žije ve městě 29 038 obyvatel (viz graf 5.3).  
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5.1.3 Zlínský kraj – Vsetín  

Město Vsetín se rozkládá na třech katastrálních územích a tvoří je 4 části – Vsetín, 

Horní Jasenka, Rokytnice a Semetín. Na stejném katastrálním území leží části Semetín  

a Vsetín. Město Vsetín patří k nejvýznamnějším střediskům východní Moravy. Způsobilost 

města prezentovat svou připravenost k udržitelnému rozvoji, trvale zvyšovat a zkvalitňovat 

svou ekonomickou základnu, rozvíjet potencionál lidských zdrojů včetně schopnosti přilákat  

a přijmout nové investory je významnou předností města v konkurenci ostatních sídel. Město 

chce rovněž vytvářet podmínky pro další rozvoj celého území.  

Proto jsou definovány potřeby a cíle města Vsetín tak, aby byl posílen jeho význam  

pro oblast Valašska, zejména jako atraktivního centra hospodářství, kultury, společenského 

života, a to v návaznosti na krajské, národní a nadnárodní cíle:  

o zvýšit atraktivnost města zejména pro mladé obyvatele,  

o zlepšit přitažlivost pro příliv kapitálu, a současně tak vytvořit předpoklady pro vznik 

pracovních příležitostí,  

o zvýšit přitažlivost města a jeho území pro turisty a návštěvníky, zejména nabídkou  

a kvalitou služeb,  

o využít přírodní a kulturní potenciál pro komplexní rozvoj území s důrazem na jeho 

trvale udržitelný rozvoj.   

Co se týče dopravní infrastruktury města, kvalitu dopravy vnímá město Vsetín  

jako jeden z důležitých úkolů. Proto se intenzivně angažuje v přípravách a finančním 

zabezpečení adekvátní silniční sítě.  Mezi priority města patří v prvé řadě dokončení důležité 

spojnice Vsetína a Valašského Meziříčí  - silnice I/57 a její napojení na rychlostní 

komunikace R (48) Palačov a R (49) Pozděchov. To předpokládá dokončit a vybudovat  

1. úsek silnice I/57 ze Semetína na Bystřičku, dále úseky Semetín – Ústí, Ústí – Leskovec 

Valašská Polanka - Pozděchov, západní obchvat Valašského Meziříčí a přeložku Podlesí – 

Bystřička. 

Přes veškeré snahy o rozvoj a zatraktivnění města, počet obyvatel v období let 1996  

až 2006 je charakterizován neustálým snižováním, které bylo způsobeno především 

nepříznivým vývojem migrace. K největšímu poklesu obyvatel došlo v roce 1999, kdy došlo  

k územní změně, a od města se odtrhla část Lhota. Pokles počtu obyvatel 

v období let 2000 až 2006 je patrný z grafu 5.5. Od roku 2000, kdy počet obyvatel přesahoval 



 

hranici 29 500, se počet obyvatel rok od roku snižuje a v

obyvatel. 

Dalším problémem je dlouhodobá 

starších padesáti let ve struktu

z 16,4 % na 25,0 %. Podíl uchaze

ze 41,0 % na 43,2 %. Z grafu 

ve městě Vsetín se snižuje. Od roku 2004, kdy nezam

uchazečů, v roce 2006 je již z

o zaměstnání.   

Naopak zastoupení žen ve struktu

vzrostl ze 42,7 % v roce 2001

rizikových skupin, tedy absolvent

v roce 2001 na 7,0 % v roce 2006. Také podíl mladistvých v celkovém po

o zaměstnání zaznamenal pokles.

Počet obyvatel k 31. 12.

27 000 

27 500 

28 000 

28 500 

29 000 

29 500 

30 000 

Počet obyvatel ve městě Vsetín

et obyvatel rok od roku snižuje a v současnosti má mě

roblémem je dlouhodobá nezaměstnanost a neustále se zvyšující podíl osob 

ve struktuře uchazečů o práci, který vzrostl ve sledovaném období 

6,4 % na 25,0 %. Podíl uchazečů nezaměstnaných déle než jeden rok 

 5.6 je patrné, že i přes tyto negativní statistiky, nezam

 Vsetín se snižuje. Od roku 2004, kdy nezaměstnanost překračovala hranici 1

, v roce 2006 je již z tabulky vidět rapidní pokles a to na 1

Graf 5.5 Počet obyvatel ve městě Vsetín 

Naopak zastoupení žen ve struktuře uchazečů o zaměstnání se neustále zvyšuje, podíl 

vzrostl ze 42,7 % v roce 2001 na 47,0 % v roce 2006. Příznivý je vývoj po

rizikových skupin, tedy absolventů a mladistvých. Podíl absolventů klesl z 13,1 % 

v roce 2001 na 7,0 % v roce 2006. Také podíl mladistvých v celkovém po

stnání zaznamenal pokles. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Počet obyvatel k 31. 12. 29 556 28 983 28 731 28 575 28 350 28 261 

27 000 

27 500 

28 000 

28 500 

29 000 

29 500 

30 000 

Počet obyvatel ve městě Vsetín

34 

má město Vsetín 28 075 

eustále se zvyšující podíl osob 

 o práci, který vzrostl ve sledovaném období  

stnaných déle než jeden rok vzrostl  

es tyto negativní statistiky, nezaměstnanost 

čovala hranici 1 850 

t rapidní pokles a to na 1 589 uchazečů  

 

stnání se neustále zvyšuje, podíl 

íznivý je vývoj počtu uchazečů 

 a mladistvých. Podíl absolventů klesl z 13,1 %  

v roce 2001 na 7,0 % v roce 2006. Také podíl mladistvých v celkovém počtu uchazečů 

2005 2006

28 261 28 075 



 

Graf 5.6

V registru ekonomických subjekt

úřadem, je evidováno 6 100 

z celkového počtu subjektů Zlínského kraje.

V registru převažují fyzické osoby, z nich jsou nej

podnikající na základě živnostenského zákona, kte

města zastoupeni 73,5 %. Právnické osoby jsou ve m

společnost s ručením omezeným, tyto spole

Z hlediska odvětví činnosti p

a oprav motorových vozidel a spot

subjektů. Činnostmi v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí a služeb pro podniky, 

výzkum a vývoj se zabývá 18,1 % subjekt

do zpracovatelského průmyslu.

Jak ve městě Zlín a Kr

potencionální odběratele (viz 

se nenachází hobby market. Jsou zde pouze dv

a Helwez, s.r.o. 

 

 

 

6 Nezaměstnanost ve městě Vsetín v letech 2004 – 2006

V registru ekonomických subjektů, který je vytvářen a spravován Českým statistickým 

 subjektů se sídlem ve městě Vsetíně, což p

ů Zlínského kraje. 

evažují fyzické osoby, z nich jsou nejčastěji zastoupeni podnikatelé 

 živnostenského zákona, kteří jsou ve struktuře ekonomických subjekt

sta zastoupeni 73,5 %. Právnické osoby jsou ve městě nejvíce zastoupeny právní formou 

ením omezeným, tyto společnosti tvoří 8,8 % evidovaných subjekt

činnosti převažují ve městě subjekty podnikající v oblasti obchodu 

a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží, představují 29,3 % z celkového po

innostmi v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí a služeb pro podniky, 

výzkum a vývoj se zabývá 18,1 % subjektů a 15,6 % subjektů se zabývá činnostmi, které pat

myslu. 

 Zlín a Kroměříž, i ve Vsetíně jsem sepsala a zazna

ratele (viz přílohy č. 9 a č. 10). Ve Vsetíně, stejně jako v

se nenachází hobby market. Jsou zde pouze dvě velké stavebniny a to Sandrik, s.r.o. 

35 

 

2006 

en a spravován Českým statistickým 

, což představuje 4,7 %  

ji zastoupeni podnikatelé 

e ekonomických subjektů 

e zastoupeny právní formou 

í 8,8 % evidovaných subjektů. 

 subjekty podnikající v oblasti obchodu  

29,3 % z celkového počtu 

innostmi v oblasti nemovitostí, pronajímání movitostí a služeb pro podniky, 

 se zabývá činnostmi, které patří 

 jsem sepsala a zaznačila do mapy 

, stejně jako v Kroměříži,  

 velké stavebniny a to Sandrik, s.r.o.  



36 
 

5.2 Náklady na vytvoření nové pobočky 

Náklady na skladování v rámci závodu mají převážně fixní charakter. Pokud jsou 

některé náklady variabilní, mění se většinou podle množství výrobků, které se přesunují 

v rámci výrobního zařízení, tedy v návaznosti na tok materiálu, nikoliv podle množství 

skladovaných zásob. 

Předmětem konkrétních závěrů týkajících se nákladů na vytvoření nové pobočky  

by se měla zabývat samostatná podrobná finanční analýza. I tato by však z velké části měla 

vycházet z již ověřeného modelu předešlých dvou poboček, kde hlavním měřítkem bude 

schopnost samostatného a nezávislého života pobočky do tří let od zahájení provozu pobočky. 

 

5.3 Technické zajištění 

Pro uvažovanou nově vzniklou pobočku bude nutné zajistit vnitřní skladovací prostory 

o rozloze cca 1000 m2 a k tomu odpovídající venkovní plochy pro skladování materiálů 

nenáročných na ochranu před povětrnostními vlivy. V areálu bude nutné vybudovat vlastní 

vzorkovou prodejnu a administrativní a sociální zázemí. Při otvírání nové pobočky  

se předpokládá postupovat podle modelu uplatněného u předešlých dvou poboček.  

Jako ideální umístění pro budoucí pobočku se nabízejí lokality mimo centrum města 

v některé z průmyslových zón na hlavních příjezdových tepnách do centra města.  
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Závěr 
 

Ferram, a.s. je rozvíjející se společnost, která čím dál více proniká do povědomí nejen 

svým zákazníkům, ale i dodavatelům. Ti mají samozřejmě velký zájem na spolupráci  

s kapitálově silnou firmou. V oblasti Severní Moravy zaujímá společnost rozhodující pozici  

a stále častěji jsou její stavebniny exportovány i do Polska. V jiných oblastech se však 

společnost zcela ještě neprosadila. Z rozhovoru s jedním z manažerů společnosti vyplynulo, 

že společnost nemá zájem v nejbližší době pokrýt prodejem celou Českou Republiku,  

ale hlavním cílem bude upevnit silné jméno společnosti Ferram a podporovat obecné 

povědomí odběratelů zejména na celém území Moravy.   

Pro další rozvoj společnosti a rozšíření její působnosti na celém území Moravy je 

vytvoření nové pobočky nutným krokem a to nejen z důvodu navýšení skladovacích kapacit 

společnosti, ale také rozšíření akčního rádiusu potencionálního odbytiště. 

Pro vytvoření nové pobočky jsem zvolila jako cílovou lokalitu Zlínský kraj. Tento 

region zaznamenal oproti loňskému roku rapidní nárůst objemu stavebních prací. Rovněž 

se zde rozvíjí dopravní infrastruktura, snižuje se nezaměstnanost. V této oblasti jsem vybrala 

tři největší města a to Kroměříž, Zlín a Vsetín. Na základě demografických faktorů, dopravní 

infrastruktury a konkurenceschopnosti jsem analyzovala jednotlivá města.  

Z výše uvedených výsledků jednoznačně vystupuje město Zlín jako nejlepší volba  

pro vytvoření nové pobočky společnosti Ferram, a.s. I po přezkoumání konkurence, 

která se ve městě rovněž začíná poměrně rozvíjet, je možné se domnívat, že by zde nová 

pobočka firmy Ferram našla své místo. 
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