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ABSTRAKT 

 

Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodnou formu vstupu firmy Walmark, a.s. na 

italský trh. V úvodní části práce jsou popsány rŧzné formy vstupu firem na zahraniční trhy a 

modely, které slouţí k analýze vnitřního a vnějšího okolí firmy. V další části je zmapován 

farmaceutický trh v Itálii se zaměřením na doplňky stravy, je zpracována SWOT analýza a 

PEST analýza. V závěrečné části je navrţena konkrétní forma vstupu na italský trh na základě 

provedených analýz.  
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PEST analýza, farmaceutický trh, doplňky stravy 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to propose a suitable entry mode on the Italian market for Walmark 

Company, Inc. The introductory section describes the different foreign market entry modes 

for companies and models used to analyze internal and external environment of the company. 

In the next section the surveys of the Italian pharmaceutical market with a focus on food 

supplements, the SWOT analysis and PEST analysis were done. The final part contains a 

particular entry mode on the Italian market on the basis of the analysis. 

 

Keywords: export, Italy, Italian market, entrance of a company on a foreign market, SWOT 

analysis, PEST analysis, farmaceutical market, food supplements 
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1 Úvod 

Vstupem České republiky do Evropské unie došlo ke zrušení mnoha překáţek v zahraničním 

obchodování a firmám se tak otevřely dveře k expanzi na zahraniční trhy. Nejčastějšími cíly 

jsou trhy sousedních zemí a trhy v rámci Evropské unie. Dalším impulzem je stále se 

rozšiřující logistická síť a technologický pokrok, který umoţňuje firmám z rŧzných částí světa 

komunikovat a obchodovat mezi sebou v reálném čase. Tímto pokrokem je myšlen internet, 

který se stal účinným médiem pro získávání vývozních informací, pro výzkum trhu, 

objednávky a platby.
[1]

 

Firmy se mohou zapojit do mezinárodního obchodování dvěma zpŧsoby. Buď se samy budou 

snaţit proniknout na zahraniční trh, anebo si je vybere zahraniční firma jako svého 

obchodního partnera. Já jsem si pro svoji diplomovou práci vybrala český výrobní podnik, 

který se rozhodl vyuţít svých vlastních zkušeností a proniknout na zahraniční trhy. Po 

dosaţení předního postavení na českém trhu se firma musela rozhodnout, jestli se spokojí se 

zisky jen z domácího trhu, anebo se pokusí o jeho zvýšení expanzí do zahraničí. Firma 

Walmark, a.s. si je plně vědoma potenciálu na zahraničních trzích, kde mŧţe uplatnit své 

výrobky. Během svého dvacetiletého pŧsobení otevřela firma 8 zahraničních poboček a přes 

hladký export prodává své výrobky do dalších více jak 20 zemí světa. Přestoţe Česká 

republika leţí ve střední Evropě, byla a v některých případech stále je povaţována za 

východní zemi. Proto se firma Walmark, a.s. v první etapě své expanze zaměřila na 

vybudování pevného postavení v zemích východní Evropy. Nyní, po několikaletých 

zkušenostech se zahraničním obchodem, kdy se firmě podařilo získat přední postavení na trhu 

na většině svých poboček, se rozhodla obrátit svou pozornost na západní země a proniknout 

na trh doplňkŧ stravy i tam. V roce 2008 byla zaloţena pobočka ve Francii a v současné době 

zvaţuje firma vstup na některé další trhy, jedná se především o Itálii, Španělsko či severní 

země. Z těchto vyjmenovaných zemí jsem si pro svoji práci vybrala Itálii, jakoţto zemi, která 

je nejblíţe k nám a jiţ několikrát jsem ji navštívila. 

     

1.1 Cíl práce 

Tématem mé práce je vstup společnosti Walmark, a.s. na italský trh. Cílem práce je 

analyzovat italský trh z hlediska makro- a mikroekonomického se zaměřením na 

farmaceutické odvětví a dále provést interní analýzu společnosti. Na základě těchto analýz 

pak navrhnout vhodný vstup na daný trh. 

                                                
1 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, str.280. 
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Práci jsem rozdělila do čtyř částí. První část obsahuje teoretické poznatky v oblasti vstupu 

firem na zahraniční trh. Tato část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá expanzí 

firem na zahraniční trhy, jaké jsou jejich hlavní dŧvody a s jakými riziky se mohou setkat. 

Druhá kapitola popisuje jednotlivé formy vstupu na zahraniční trhy a třetí kapitola je 

zaměřena na teoretický popis strategické analýzy jak samotné firmy, tak i jejího okolí. 

V druhé části je představena společnost Walmark, a.s., její historie, organizační struktura a 

provedena analýza vnitřního prostředí firmy pomocí SWOT analýzy. Třetí část je zaměřena 

na analýzu italského trhu. Vedle popisu obecného prostředí je tato část zaměřena na popis 

farmaceutického prostředí, především na trh doplňkŧ stravy, které jsou hlavní činností 

společnosti. V této části je také provedena PEST analýza makroprostředí Itálie. Poslední část 

je zaměřena na volbu formy vstupu na italský trh na základě získaných informací a 

provedených analýz. 
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2 Teoretická východiska vstupu firem na zahraniční trhy 

Technologický rozvoj, vybudování a rozšíření logistických sítí, odstranění obchodních bariér, 

to jsou jedny z mnoha faktorŧ, které byly impulzem pro mnohé firmy k zahájení 

mezinárodního obchodu.  

 

2.1 Důvody vstupu firem na zahraniční trhy 

Dŧvody vstupu firem na zahraniční trhy mohou být rŧzné. Jiný dŧvod bude mít velká 

společnost, která jiţ pŧsobí na několika trzích a stále chce expandovat, a jiný malá firma, 

která s mezinárodním obchodem nemá ţádné zkušenosti. Dŧvody se liší i podle zaměření 

firmy, zda se jedná o výrobní podnik nebo obchodní společnost, podle druhu oboru, velikosti 

aj. Mezi obecné dŧvody, které vedou firmu k rozšíření jejich aktivit do zahraničí, lze uvést: 

 potřeba rŧstu 

 zvýšení prodeje výrobkŧ a sluţeb a tím nárŧst trţeb a zisku  

 sníţení výrobních nákladŧ díky rozpuštění fixních nákladŧ do většího počtu výrobkŧ 

 prodlouţení trţní ţivotnosti výrobkŧ 

 investování volných finančních prostředkŧ, které mohou být lépe zhodnoceny v cizí 

zemi neţ v tuzemsku  

 uplatnění kvality, odlišnosti, výjimečnosti svých výrobkŧ a další. 

 

Jestliţe se zaměříme na české podniky, tak nezbytnost jejich zapojení do mezinárodního 

obchodu je dána i charakterem české ekonomiky. Zejména malým vnitřním trhem, 

nedostatečným vybavením přírodními zdroji, relativně vysokým stupněm specializace 

prŧmyslu a nedostatkem vlastních kapitálových zdrojŧ.
[2]

 Velký vliv na zapojení českých 

firem do mezinárodního obchodu měl i vstup České republiky do Evropské unie. 

 

2.2 Rizika související se vstupem firem na zahraniční trh 

Podniky, které se rozhodnou zapojit do mezinárodního podnikání, si musí být vědomy nejen 

příleţitostí, které jim vstup na nové trhy nabízí, ale i rizik, se kterými je mezinárodní 

podnikání spojeno.
[3]

 Tato rizika nelze při mezinárodním obchodování vyloučit, ale díky 

jejich včasné analýze a vyhodnocení je moţné daná rizika omezit, vyhnout se jim či přenést 

                                                
2 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.12. 
3 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.37. 
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na jiný subjekt. Rizika představují pro firmu moţnost vzniku ztráty díky nepředvídaným 

výdajŧm, nedosaţení očekávaných ziskŧ, ale na druhou stranu s sebou přináší i moţnost 

sníţení nákladŧ či dosaţení vyššího zisku oproti pŧvodnímu předpokladu. 

V mezinárodním podnikání se mŧţeme nejčastěji setkat s riziky teritoriálními, kurzovými, 

trţními, s riziky přepravními či odpovědnostními.     

 

Teritoriální rizika 

Teritoriální rizika souvisejí zejména s politickou a ekonomickou nestabilitou jednotlivých 

zemí, ale mohou být také dŧsledkem přírodních katastrof, embarga, bojkotu zboţí apod.
[4]

 

Nejčastějšími teritoriálními riziky jsou platební potíţe partnera, riziko transferu, 

administrativní zásahy státu, opatření ve třetích zemích, která znemoţňují transfer deviz a 

přírodní katastrofy. Předvídat tato rizika je velmi obtíţné, pŧsobí dlouhodobě a často vedou 

k nesplnění strategického záměru na daném trhu, a proto by se firmy měly před nimi chránit. 

Nejúčinnějším preventivním opatřením je získávání informací o daných zemích. Firma také 

mŧţe vyuţít rŧzných preventivních a zajišťovacích opatření, jako je například pojištění.   

 

Kurzová rizika 

Kurzová rizika vyplývají z proměnlivosti vývoje kurzŧ jednotlivých měn. Stoprocentní 

ochrana před dopadem kurzového rizika neexistuje, protoţe předvídání měnového vývoje je 

poměrně obtíţné. V dŧsledku vývoje kurzu mŧţe podnik ztratit svou schopnost cenově 

konkurovat na zahraničních trzích, někdy však mŧţe kurzový vývoj přístup na určitý trh 

naopak usnadnit. K nejčastějším nástrojŧm pro omezení negativního vlivu patří vhodná volba 

měny, měnová struktura pohledávek a závazkŧ, vyuţití zajišťovacích nástrojŧ a prodej 

pohledávek. 

 

Tržní rizika 

Trţní riziko vyplývá ze změn trţních cen a jejich dopadu na zisk firmy. Tyto změny jsou 

vyvolány rŧznými příčinami, například hospodářským poklesem, vstupem silné konkurence 

na trh, poklesem poptávky či sezonními výkyvy aj. V dŧsledku trţních rizik mŧţe dojít ke 

ztrátě podílu na zahraničním trhu, k neprodejnosti výrobkŧ nebo k zablokování distribučních 

cest. Ochranou před trţními riziky mŧţe být výzkum zahraničních trhŧ, posilování vztahŧ se 

                                                
4 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.38. 
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zákazníky, schopnost pruţně reagovat na potřeby trhŧ, včasné zavádění inovací, optimální 

vyuţití marketingového mixu. 

 

Přepravní rizika 

Přepravní rizika souvisí s přepravou zboţí, kdy během přepravy mŧţe dojít k jeho poškození 

či ztrátě. Zodpovědnost za poškození či ztrátu nese subjekt, který v daném okamţiku nesl 

přepravní riziko. Mŧţe to být prodávající, kupující, dopravce, eventuálně speditér. Přepravní 

rizika se dají omezit vhodnou volbou dodací podmínky a dopravce a pojištěním. 

 

Riziko odpovědnosti za výrobek 

Riziko odpovědnosti za výrobek souvisí s ochranou spotřebitele. Jestliţe výrobek zpŧsobí 

spotřebiteli škodu na zdraví nebo majetku, mŧţe spotřebitel poţadovat náhradu škody od 

výrobce. Proto firmy kladou velký dŧraz na bezpečnost výrobkŧ, která mŧţe být zajištěna 

kontrolou kvality. 

 

2.3 Formy vstupu firem na zahraniční trhy 

Rozhodnutí o tom, jak podnik vstoupí na zahraniční trh, mŧţe mít významný dopad na 

výsledky a existenci podniku vŧbec. Proto toto rozhodnutí patří mezi klíčová. Výběr 

konkrétní strategie ovlivňují zejména následující faktory: investiční náročnost vstupu na 

zahraniční trhy, zdroje, které má podnik k dispozici, potenciál cílového trhu, moţnost 

kontroly mezinárodních podnikatelských aktivit, rizikovost podnikání na cílovém 

zahraničním trhu a celková konkurenceschopnost firmy v mezinárodním prostředí.
[5]

 Formy 

vstupu firem na zahraniční trhy rozdělujeme do základních tří skupin: 

1. Vývozní a dovozní operace 

2. Formy nenáročné na kapitálové investice 

3. Kapitálové formy vstupu firem na zahraniční trhy 

 

2.3.1 Vývozní a dovozní operace 

Vývozní a dovozní operace jsou tradiční a dobře zavedené metody pro vstup na zahraniční 

trhy. Jedná se o přímý prodej v tuzemsku vyrobeného zboţí v jiné zemi. Vzhledem k tomu, ţe 

tato forma vstupu na zahraniční trh nevyţaduje, aby zboţí bylo vyrobené v cílové zemi, 

nejsou nutné ţádné investice do zahraničních výrobních zařízení. Většina nákladŧ spojených 

                                                
5 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.74. 
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s vývozem zboţí jsou marketingové náklady. Obchodní operace probíhají na základě 

smluvních vztahŧ s obchodními partnery. 

 

2.3.1.1 Prostřednické vztahy 

Pro firmu (výrobce), která chce vstoupit na zahraniční trh, ale nechce za tímto účelem vyvíjet 

ţádnou speciální činnost, je nejlepší volbou nepřímý vývoz – tzn. pomocí zprostředkovatelŧ, 

kteří obchodují vlastním jménem, na vlastní účet a riziko. Nejčastějšími prostředníky jsou: 

vývozní společnosti, zahraniční nákupní společnosti a mezinárodní obchodní společnosti. 

Prostředníci prodávají nakoupené zboţí dalším odběratelŧm a jejich odměnou je rozdíl mezi 

nákupní a prodejní cenou, tzv. cenová marţe.
[6]

 Tato forma vstupu je vhodná pro malé a 

střední firmy, které se nespecializují na vývoz a dovoz.  

K hlavním výhodám nepřímé obchodní metody patří niţší náklady oběhu a eliminace rizik, 

která jsou spojena s mezinárodním obchodováním (např. rizika politická, inkasní, kurzovní, 

riziko změny poptávky aj.), moţnost vývozu na trhy s vysokou náročností na přímé 

zpracování. Nevýhodou této metody je ztráta bezprostředního kontaktu se zákazníkem, ztráta 

kontroly nad další distribucí a cenami. 

 

2.3.1.2 Smlouvy o výhradním prodeji 

Smlouvou o výhradním prodeji se dodavatel zavazuje, ţe zboţí určené ve smlouvě nebude 

v určité oblasti dodávat jiné osobě neţ odběrateli, tj. výhradnímu prodejci.
[7]

 Smluvní vztah 

musí být uzavřen písemně a ve smlouvě musí být uvedena oblast a druh zboţí.   

Výhodou této metody mŧţe být zajištění dobré distribuce výrobkŧ v zaběhnutých 

distribučních kanálech a dále moţnost proniknutí na vzdálené trhy. Nevýhodou je ztráta 

bezprostředního kontaktu s trhem, mŧţe dojít i k zablokování vstupu na daný trh, jestliţe 

partner nesplní naše očekávání. Je proto vhodné, aby ve smlouvě byla dohodnuta minimální 

mnoţství zboţí k odběru, která by zajistila výrobci dostatečný obrat. 

Tuto formu vstupu na zahraniční trh si firmy volí, jestliţe se chtějí podrobněji seznámit 

s daným trhem a zjistit, zda je po jejich výrobcích (produktu) dostatečná poptávka. Jestliţe 

ano, po skončení smlouvy o výhradním prodeji rozvíjí další aktivity na daném trhu firma 

sama. Nejčastěji si zřizuje své vlastní dceřiné společnosti, které jsou v přímém kontaktu 

s trhem a dále rozvíjí rozběhnutý obchod. 

                                                
6 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.74. 
7 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.74. 
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2.3.1.3 Obchodní zastoupení 

Na mezinárodních trzích se mŧţeme setkat s mnoha subjekty, které pŧsobí na zastupitelské 

bázi. Podstatou jejich činnosti je vyvíjet aktivity, které povedou k uzavírání určitého druhu 

smluv, tj. hledat příleţitosti k uzavření smlouvy. Z časového hlediska rozdělujeme obchodní 

zastoupení na krátkodobé a dlouhodobé. V případě krátkodobého zastoupení hovoříme o 

smlouvě o zprostředkování, která se pouţívá v oblasti sluţeb, na burzách, při jednorázových 

obchodech. U dlouhodobého zastoupení hovoříme o smlouvě o obchodním zastoupení, ve 

které se zástupce zavazuje soustavně vyvíjet činnost směřující k uzavírání smluv a obchodŧ 

jménem zastoupeného a na jeho účet. V tomto případě musí být firma velmi opatrná při 

výběru zástupce, protoţe o úspěchu firmy na daném trhu rozhoduje právě kvalita zastupitelské 

sítě. Podle smlouvy pak zástupci zprostředkovávají obchody ve vymezené oblasti a musí 

dosáhnout sjednaného minimálního obratu za určité období.  

  

2.3.1.4 Smlouva mandátní 

Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje, ţe pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu 

určitou obchodní záleţitost uskutečněním právních úkonŧ jménem mandanta nebo 

uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.
[8]

  

 

2.3.1.5 Komisionářská smlouva 

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje, ţe zařídí vlastním jménem pro komitenta 

na jeho účet určitou obchodní záleţitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu.
[9]

 Rozdíl 

mezi komisionářkou smlouvou a smlouvou o obchodním zprostředkování je, ţe komisionář se 

zavazuje přímo k uzavření konkrétní smlouvy, kdeţto zprostředkovatel se zavazuje pouze 

zprostředkovat příleţitost k uzavření smlouvy. Další rozdíl je, ţe komisionář uzavírá smlouvy 

vlastním jménem, ale ne na vlastní účet, nýbrţ na účet komitenta.  

Výhodou této smlouvy je kontrola nad cenami a moţnost vyuţití goodwillu komisionáře, jeho 

obchodních kontaktŧ a logistických a distribučních kanálŧ.  

 

                                                
8 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.76. 
9 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.76. 
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2.3.1.6 Piggybacking 

Jedná se o spolupráci více firem ze stejného oboru podnikání v oblasti vývozu, při které dává 

za úplatu velká a známá firmy k dispozici své zahraniční distribuční kanály menším firmám. 

Díky této spolupráci se podaří malým firmám dostat na zahraniční trh a vyuţívat jména a 

zkušeností velké firmy. Velká firma tím zase získá dodavatele, rozšíří svŧj sortiment a mŧţe 

nabízet komplexní portfolio. Jestliţe však malé firmy nejsou schopny dodávat své zboţí včas, 

stává se tato spolupráce pro velkou firmu nevýhodná. 

 

2.3.1.7 Přímý vývoz 

Přímý vývoz se obvykle pouţívá při vývozu výrobních zařízení a investičních celkŧ, neboť 

dodávky těchto výrobkŧ jsou velmi komplikované. Často je s nimi spojena celá řada 

odborných sluţeb, které vyţadují přítomnost výrobce na zahraničním trhu.  

Výhodou je moţnost kontroly nad výrobkem, nad cenami, moţnost realizace vlastní 

marketingové strategie. Nevýhodou jsou náklady spojené s přímým vývozem, které spadají na 

výrobce. 

 

2.3.2 Formy nenáročné na kapitálové investice 

Formy nenáročné na kapitálové investice si volí firma, která nechce v zahraničí investovat, ale 

přesto chce posílit svoji pozici na trhu a nechce vyuţít jiných neţ vývozních operací. Mezi 

formy nenáročné na kapitálové investice patří licence, franchising, smlouva o řízení, 

zušlechťovací operace a mezinárodní výrobní kooperace. 

  

2.3.2.1 Licence 

Licencování v podstatě opravňuje firmu v cílové zemi, a to buď výlučně nebo nevýlučně, k 

pouţití majetku poskytovatele licence. Tento majetek je obvykle nehmotné povahy a 

zahrnuje: ochranné známky, patenty, prŧmyslové a uţitné vzory či know-how. 

Firma zvaţuje prodej práv v následujících případech: 

 nemá moţnost uvést vlastní vynálezy, vědecko-technické poznatky do výroby  

 soustředí se pouze na výzkum a vývoj 

 nemŧţe přímo proniknout na trh kvŧli překáţkám, např. celním, obchodně-politickým 

či devizovým a prodej práv je jedinou moţností, jak se na daný trh dostat 

 spojení s výhodnými kooperačními vztahy 
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Licencování však představuje i určité nevýhody
[10]

, např.: 

 po vypršení platnosti licence se z nabyvatele mŧţe stát konkurent, který je dobře 

obeznámen se situací poskytovatele 

 ztráta kontroly nad licenční výrobou, marketingem a prodejem, coţ mŧţe vést ke 

ztrátě kvality 

 licenční poplatky jsou mnohem menší neţ zisk z vlastní produkce 

 Firmy, které se rozhodnou pro prodej práv, by si měly zachovat otevřené dveře pro další 

rozšiřování účasti na trhu. To lze provést prostřednictvím joint venture s nabyvatelem licence. 

 

2.3.2.2 Franchising 

Franchising mŧţe být definován jako systém, ve kterém nezávislí podnikatelé (franšizanti – 

nabyvatelé) se zavazují zaplatit smluvní odměnu poskytovateli (franšizér) své značky a know-

how. Jedná se o kombinaci trţní síly a know-how zavedené firmy a osobní iniciativou 

soukromého vlastníka.  

V porovnání s licencí je franchising uzavírán na delší dobu a franšizér nabízí širší soubor práv 

a zdrojŧ, které obvykle obsahují: zařízení, řídicí systémy, návod k obsluze, počáteční školení, 

schválení místa provozu a veškerou podporu potřebnou pro franšizanta, aby mohl vést svou 

činnost stejným zpŧsobem jako franšizér. Kromě toho, licenční dohoda zahrnuje i duševní 

vlastnictví, obchodní tajemství a další, zatímco franchising je omezen pouze na ochranné 

známky a provozní know-how podniku. 

Výhody mezinárodního franchisingu jsou: 

 nízké politické riziko 

 nízké náklady a niţší ceny 

 umoţňuje současnou expanzi do rŧzných oblastí světa 

Franchising má nejčastější uplatnění v těchto oblastech: 

 maloobchod 

 hotelnictví 

 rychlé občerstvení 

 čerpací stanice 

   

                                                
10 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, str.280. 
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2.3.2.3 Smlouva o řízení 

Smlouvou o řízení se rozumí poskytnutí řídících znalostí a špičkových manaţerŧ obvykle na 

dobu určitou. Domácí firma neexportuje výrobky, ale manaţerské sluţby.
[11]

 Smlouva o řízení 

má podobné rysy jako franchising – předání zavedené koncepce. Odměnou poskytovateli 

mŧţe být procento z obratu, podíl na zisku, získání akcií aj. Se smlouvami o řízení se mŧţeme 

setkat v oblasti hotelového managementu, při dodávkách investičních celkŧ na klíč, 

v poradenství. 

  

2.3.2.4 Zušlechťovací operace 

Podstatou zušlechťovacích operací je zpracování nebo přepracování surovin, materiálŧ či 

polotovarŧ do vyššího stupně finality, popř. do podoby hotového výrobku.
[12]

 Firmy vyuţívají 

tohoto smluvního vztahu, jestliţe jsou v cizí zemi niţší náklady, např. na suroviny, mzdy, 

energii aj. Zušlechťovací operace rozdělujeme na aktivní, kdy česká firma zušlechtí cizí 

výrobek na celní záznam a je znovu vyvezen, a na pasivní, kdy si česká firma nechá 

v zahraničí zušlechtit svŧj výrobek a pak ho doveze zpět do ČR. Tyto operace se často 

nazývají jako outsourcing. 

 

2.3.2.5 Mezinárodní výrobní kooperace 

U mezinárodní výrobní kooperace se jedná o spolupráci výrobcŧ z rŧzných zemí, kteří si 

rozdělí výrobní program, ale nedochází k jejich kapitálovému propojení. Finální produkt je 

pak zhotoven buď jedním, nebo oběma výrobci. Tato spolupráce je vyuţívána nejen ve 

výrobě, ale i ve výzkumu a vývoji, v odbytu, v poskytování sluţeb aj. Výhodou této 

spolupráce mŧţe být sníţení celkových nákladŧ, zvýšení kvality a uţitné hodnoty výrobkŧ. 

 

2.3.3 Kapitálové formy vstupu firmy na zahraniční trh 

Kapitálové formy vstupu firmy na zahraniční trh jsou nejvyšším stupněm expanze firmy. 

Díky své velké investiční náročnosti jsou vyuţívány především velkými firmami. Kapitálový 

vstup je součástí dlouhodobého strategického záměru firmy. Rozlišujeme dva typy investic: 

přímé a portfoliové investice. 

 

 

                                                
11 KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, str.281. 
12 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.83. 
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Přímé zahraniční investice 

Přímé zahraniční investice (FDI) hrají mimořádnou a rostoucí roli v globálním podnikání. 

Firmě poskytují moţnost vstupu na nový trh a vyuţití prodejních kanálŧ, levnější výrobní 

zařízení, přístup k novým technologiím, produktŧm, dovednostem a financování. Přímou 

zahraniční investici lze jednoduše definovat jako „podnik z jedné země investuje do 

vybudování továrny v jiné zemi.“ Vzhledem k rychlému rŧstu a rozvoji mezinárodních 

investic mŧţeme tuto definici rozšířit o „získání dlouhodobé spolupráce a podílu na vedení 

společnosti nebo podniku v jiné zemi, neţ je sídlo investiční společnosti.“ Přímé investice 

mohou mít podobu akvizice, fúze, investice na zelené louce, joint venture či vznik strategické 

aliance. 

Přímé vlastnictví poskytuje vysoký stupeň kontroly nad provozem a moţnost lépe poznat 

spotřebitele a konkurenční prostředí. Nicméně, to vyţaduje vysokou úroveň zdrojŧ a vysokou 

míru nasazení. 

 

Portfoliové investice  

Portfoliové investice představují nákupy dlouhodobých zahraničních majetkových cenných 

papírŧ (akcií) a dluhových nástrojŧ (dluhopisŧ). Jejich nákupem získá investor výnosy 

z kapitálu ze zahraničí, neovládá však a ani neřídí podnik v zahraničí. 

 

Rozhodování o kapitálovém vstupu na zahraniční trh ovlivňuje řada faktorŧ, které mŧţeme 

rozdělit do čtyř základních skupin – faktory marketingové, obchodněpolitické, nákladové a 

faktory, které souvisejí s příznivým investičním klimatem (Tabulka č.1).
[13]

   

 

Tabulka č. 1: Faktory, které ovlivňují rozhodování o přímé zahraniční investici 

Marketingové faktory 

 

 Velikost zahraničního trhu 

 Rŧstový potenciál zahraničního trhu 

 Snaha o udrţení podílu na trhu 

 Snaha o podporu exportu mateřské 

firmy 

 Nutnost uţšího kontaktu se zákazníky 

 Nespokojenost s dosavadní strategií 

mezinárodního marketingu 

 Základna pro vývozní aktivity 

                                                
13 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.84. 
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 Větší ziskovost 

Obchodněpolitické faktory 

 

 Obchodní bariéry 

 Preference tuzemských výrobcŧ 

Nákladové faktory  Snaha o přiblíţení se surovinovým 

zdrojŧm 

 Kvalifikovaná pracovní síla 

 Dostupnost kapitálu/technologií 

 Levné suroviny 

 Levná pracovní síla 

 Nízké výrobní náklady 

 Nízké přepravní náklady 

 Finanční a další pobídky pro 

investory 

 Celkové niţší náklady 

Investiční klima 

 

 Stabilita zahraniční měny 

 Daňový systém 

 Znalost místního trhu 

Zdroj: MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3.vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, str.84. 

 

2.3.3.1 Akvizice 

Akvizici mŧţeme charakterizovat jako obchod, ve kterém firma koupí určitou část nebo 

všechny akcie druhé firmy, aby nad ní převzala kontrolu. Akvizice jsou často součástí firemní 

strategie rŧstu, kdy je výhodnější převzít jiţ existující firmu neţ proniknout na trh sám.  

Akvizice mŧţe být buď přátelská nebo nepřátelská. Přátelská akvizice nastane, kdyţ cílová 

firma souhlasí s převzetím kontroly nad vedením firmy a jejím cílem je posílení pozice na 

trhu.  Zatímco nepřátelská akvizice mŧţe mít za cíl likvidaci konkurence a za tímto účel musí 

nabývající firma získat většinový podíl cílové firmy. 

 

2.3.3.2 Fúze 

Fúze znamená spojení či sloučení dvou nebo více firem, většinou tak, ţe akcionářŧm jedné 

firmy jsou nabídnuty cenné papíry nabývající společnosti výměnou za vzdání se svých akcií.  

Fúze má podobu sloučení nebo splynutí. Při sloučení dochází ke spojení firem a slučovaná 

společnost zaniká. Její aktiva a pasiva jsou převedena na firmu, se kterou se slučuje. Při 

splynutí splývající firmy zanikají a vzniká nový právní subjekt. 
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V mezinárodním obchodě rozlišujeme tři druhy fúzí:  

 horizontální -  spojení podnikŧ ze stejného oboru podnikání s cílem zvýšit podíl na 

trhu 

 vertikální – cílem je zvýšit kontrolu nad dodavateli či odběrateli 

 konglomerátní  - spojení firem z rŧzných oborŧ s cílem rozšíření firemních aktivit a 

produktŧ 

  

2.3.3.3 Investice na zelené louce 

O investicích na zelené louce hovoříme tehdy, kdy mateřská firma začne nový podnik v cizí 

zemi tím, ţe postaví nový podnik od základŧ. Kromě vybudování nového podniku většina 

mateřských firem také vytvoří nové pracovní pozice v cizí zemi. 

Hostitelská země často nabízí firmám daňové prázdniny, dotace a další formy pobídek 

k vybudování nových podnikŧ.  

 

2.3.3.4 Joint venture 

Joint venture (společný podnik) znamená spolupráci dvou nebo více firem, v níţ kaţdý 

souhlasí podílet se na zisku, ztrátě a řízení v konkrétním podniku. Je to dobrý zpŧsob, jak se 

firmy mohou stát partnery bez nutnosti sloučení. 

Existuje pět společných cílŧ v rámci společného podniku:  

 vstup na trh,  

 sdílení rizika a zisku,  

 sdílení technologií,  

 společný vývoj produktŧ, 

 to vše v souladu s vládními nařízeními.  

Mezi další výhody patří přístup k politickým konexím a distribučním kanálŧm. 

Taková spojenectví jsou často výhodnější, kdyţ:  

 partnerské strategické cíle se sbliţují, zatímco jejich konkurenční cíle se rozcházejí 

 velikost partnerŧ, trţní síla a prostředky jsou malé ve srovnání s lídry na trhu 

 partneři jsou schopni se učit jeden od druhého a zároveň omezit přístup k jejich know-

how 

Mezi klíčové otázky, které by měla firma zváţit v rámci společného podniku, jsou vlastnictví, 

ovládání, délka smlouvy, ceny, přesun technologií, schopnosti a zdroje místní firmy a vládní 
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záměry.  

Jako kaţdá forma vstupu na zahraniční trh i společný podnik má své problémy, např.:  

 konflikt ohledně nových investic 

 nedŧvěra o dostatečných zkušenostech 

 nedostatek podpory mateřské firmy 

 kulturní střety 

 jak a kdy ukončit spolupráci 

 

2.3.3.5 Strategické aliance 

Strategická aliance je obdobou společného podniku. Jedná se o dohodu mezi dvěma firmami, 

které se rozhodly sdílet své zdroje v konkrétním projektu. Mŧţe se jednat o společný výzkum, 

výrobu určité součástky, která je pak pouţita při kompletaci finálního výrobku kaţdého 

partnera. Při prodeji finálního výrobku si firmy na trhu opět konkurují. 

Vznik strategických aliancí lze charakterizovat těmito znaky: 

 aliance vznikají často mezi firmami z vyspělých zemí 

 cílem je vytvoření nového výrobky nebo technologie, ne distribuce současného 

produktu 

 často jsou vytvořeny jen na krátkou dobu 

Se strategickými aliancemi se mŧţeme setkat především v oblasti vědecko-technické, 

například v telekomunikacích, informačních technologiích, elektrotechnice, automobilovém či 

farmaceutickém prŧmyslu. 

 

2.4 Strategická analýza 

Podrobná analýza vnitřního a vnějšího prostředí je dŧleţitou součástí procesu strategického 

plánování. K tomu, aby firma zvolila správnou taktiku vstupu na zahraniční trh, musí se 

podrobně seznámit s prostředím, ve kterém hodlá podnikat a rovněţ analyzovat samotnou 

firmu.
[14]

 Na firmu pŧsobí vnější prostředí, které rozdělujeme na mikroprostředí a 

makroprostředí a je znázorněno na následujícím obrázku: 

 

 

 

                                                
14 KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie: plánování a realizace. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2002. 
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Obrázek č. 1: Vnější a vnitřní prostředí (vlastní zpracování) 

 

 

Strategická analýza začíná rozborem okolí firmy a následně rozborem vnitřního prostředí. 

K rozboru makroprostředí se pouţívá tzv. PEST analýza, k rozboru vnitřního prostředí se 

pouţívá SWOT analýza. Tyto dvě metody jsou podrobněji popsané v následujících 

kapitolách. 

 

2.4.1 PEST analýza 

PEST analýza je analýza vnějšího makroprostředí, které ovlivňuje všechny společnosti. 

P.E.S.T. je zkratka pro politické, hospodářské, sociální a technologické faktory vnějšího 

makroprostředí.  

Politické faktory 

Politické faktory zahrnují vládní nařízení a právní otázky a definují formální a neformální 

pravidla, podle kterých musí firma fungovat. Mezi politické faktory patří např.: 

 daňová politika 

 pracovněprávní předpisy 

 předpisy o ţivotním prostředí 

 omezení obchodu a tarify 

 politická stabilita 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory ovlivňují kupní sílu potenciálních zákazníkŧ a firemní náklady na 

kapitál. Níţe jsou uvedeny příklady faktorŧ v makroekonomie: 

 ekonomický rŧst 

 úrokové sazby 

 směnné kurzy 

Makroprostředí 

 

Politicko-právní       Sociálně-kulturní 

Ekonomické       Technologické 

Mikroprostředí 

Veřejnost   Zákazníci 

Konkurence   Dodavatelé 

Odběratelé  

 

Firma (vnitřní 

prostředí) 

 

  Vnitřní prostředí       Vnější prostředí 
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 míra inflace 

Sociální faktory 

Sociální faktory zahrnují demografické a kulturní aspekty vnější makroprostředí. Tyto faktory 

ovlivňují zákazníka a velikost potenciálního trhu. Mezi sociální faktory patří: 

 zdravotní vědomí 

 míra populačního rŧstu 

 věkové a kariérní postoje 

 dŧraz na bezpečnost 

 

Technologické faktory 

Technologické faktory mohou sníţit překáţky vstupu na trh, sníţit minimální efektivní úrovně 

produkce a ovlivnit rozhodnutí týkající se outsourcingu. Mezi technologické faktory patří: 

 výzkumné a vývojové činnosti 

 automatizace 

 technologie pobídky 

 rychlost technologických změn 

 

Podrobnější přehled faktorŧ sledovaných v rámci PEST analýzy je uveden v tabulce č.2. 

Někdy je tato analýza rozšířena o oblast legislativní a pak hovoříme o tzv. SLEPT analýze. 

V poslední době, kdy se velmi často hovoří o vlivu na ţivotní prostředí, se pouţívá PESTEL 

analýza, do které byly zahrnuty ekologické vlivy. 

Cílem PEST analýzy není analyzovat všechny faktory, ale jen ty, které mají pro podnik 

význam. Analýza by rovněţ měla identifikovat budoucí vývoj vybraných faktorŧ a jejich vliv 

na podnik.
[15]

 

Tabulka č. 2: Příklady faktorŧ sledovaných v rámci PEST analýzy  

Politické/Právní Ekonomické Sociální Technologické 

Legislativa regulující 

podnikání 

HDP, ekonomický 

rŧst, výdaje 

spotřebitelŧ 

Rozdělení příjmŧ Vládní výdaje na 

výzkum 

Legislativa určující Monetární politika Demografické Zaměření prŧmyslu 

                                                
15 BLAŢKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2007. 
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zdanění (podnikŧ, 

jednotlivcŧ) 

(úrokové sazby) faktory (např. věková 

struktura 

obyvatelstva, 

pohlaví, velikost 

rodiny, povolání, 

stárnutí obyvatelstva) 

na zlepšení 

technologií 

Předpisy pro 

mezinárodní obchod 

Vládní výdaje Pracovní mobilita Nové objevy, 

patenty, vývoj 

nových technologií 

Ochrana spotřebitelŧ Politika proti 

nezaměstnanosti 

(minimální mzda, 

výhody 

v nezaměstnanosti) 

Změny ţivotního 

stylu (práce 

z domova, více 

volného času) 

Míra 

technologického 

opotřebení 

Pracovní právo Zdanění (vliv na 

příjem spotřebitelŧ, 

na spoření) 

Postoje k práci a 

volnému času 

Spotřeba energie a 

náklady na energii 

Předpisy a regulace 

upravující 

konkurenční 

prostředí monopoly 

Měnové kurzy (vliv 

na poptávku 

zahraničních 

zákazníkŧ, vliv na 

náklady 

importovaného 

zboţí) 

Vzdělání Vliv změn 

v informačních 

technologiích 

Vládní rozhodnutí, 

ustanovení, nařízení 

Inflace (vliv na 

náklady a prodejní 

ceny) 

Móda a záliby, 

koníčky, módní 

výstřelky 

Internet, satelitní 

komunikace 

Předpisy Evropské 

unie, jiné 

mezinárodní právo či 

nařízení 

 Kulturní faktory 

mající vliv na zpŧsob 

uţití výrobku 

 

Předpisy na ochranu 

ochranných známek, 

patentŧ 

 Regionální rozdíly  

Předpisy na ochranu 

prostředí, recyklační 

nařízení 

   

Zdroj: BLAŢKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Str.53-54 

 

2.4.2 SWOT analýza  

SWOT analýza je nástroj pro analýzu podniku a jeho prostředí. Jejím cílem je identifikovat to, 

do jaké míry jsou současná strategie firmy a její specifická silná a slabá místa relevantní a 
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schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají v prostředí.
[16]

 S.W.O.T. je zkratka pro silné 

(S) a slabé (W) stránky, příleţitosti (O) a hrozby (T). Silné a slabé stránky jsou vnitřní faktory 

jako aktiva, dovednosti nebo zdroje, které podnik má k dispozici. Příleţitosti a hrozby jsou 

vnější faktory, které podnik nemŧţe ovládat, ale které vznikají buď z dynamického rozvoje 

odvětví či trhu nebo z demografických, ekonomických, politických, technologických, 

sociálních, právních a kulturních faktorŧ.   

 

SWOT analýza poskytuje informace, které jsou uţitečné pro správné spojení firemních zdrojŧ 

a schopností s konkurenčním prostředím, v němţ pŧsobí. Tato syntéza má zásadní význam 

pro formulaci a výběr správné strategie vstupu firmy na zahraniční trh.
[17]

  

 

Silné stránky 

Hlavními silnými stránkami firmy jsou její zdroje a moţnosti, které mohou být pouţity jako 

základ pro vytvoření konkurenční výhody. Příklady takových silných stránek jsou: 

 patenty 

 silné značky 

 dobrá pověst mezi zákazníky 

 nákladové výhody z vlastnictví know-how 

 exkluzivní přístup k vysoce kvalitním přírodním zdrojŧm 

 příznivý přístup k distribučním sítím 

 

Slabé stránky 

Absence některých silných stránek mŧţe být vnímána jako slabost. Například mŧţeme 

povaţovat za nedostatky: 

 nedostatečné patentové ochrany 

 slabé značky 

 špatnou pověst mezi zákazníky 

 vysoká nákladová struktura 

 nedostatečný přístup k nejlepším přírodním zdrojŧm 

 nedostatečný přístup ke klíčovým distribučních kanálŧ 

 

                                                
16 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vydání Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, str. 103. 
17 SEDLÁČKOVÁ, Helena, BUCHTA, Karel. Strategická analýza. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

C.H.Beck, 2006, str.11. 
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Příleţitosti 

Analýza vnějšího prostředí mŧţe odhalit některé nové příleţitosti pro zisk a rŧst podniku. 

Mezi příleţitosti mŧţeme zařadit: 

 nenaplněné potřeby zákazníkŧ 

 nástup nových technologií 

 uvolnění předpisŧ 

 odstraňování překáţek mezinárodního obchodu 

 

Hrozby 

Změny ve vnějším prostředí mohou také představovat ohroţení pro firmu. Příkladem 

takových hrozeb mohou být: 

 změny v zákazníkových preferencích vŧči firemním produktŧm 

 vznik substitutŧ 

 nové předpisy 

 zvýšení obchodních bariér 

 

Nevýhodou SWOT analýzy je, ţe je příliš statická a navíc velmi subjektivní.
[18]

 Proto je 

doporučováno, aby se na její tvorbě podílelo více zaměstnancŧ z rŧzných pozic, a tak byly 

zohledněny všechny relevantní faktory. 

 

 

  

                                                
18 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vydání Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, str. 104. 
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3 Charakteristika společnosti Walmark, a.s. 

3.1 Historie a profil společnosti 

Firma Walmark, a.s. (dále jen Walmark) byla zaloţena 30. 7. 1990 jako společnost s ručením 

omezeným. Tato pŧvodně rodinná firma se v první fázi své existence orientovala na 

zahraniční obchod. Po počátečních aktivitách v oblasti obchodu s výpočetní technikou a 

potřebami pro domácnost se společnost v první polovině roku 1991 přeorientovala na obchod 

se zemědělskými produkty, zejména pak na vývoz speciálních semen pro potravinářské účely. 

V druhé polovině roku 1991 zahájila společnost své obchodní aktivity a posléze i vlastní 

výrobu v segmentu nealkoholických nápojŧ.
[19]

 Od roku 1992 se začala zabývat nejprve 

dovozem a posléze také vlastní výrobou farmaceutických a parafarmaceutických přípravkŧ, 

zejména doplňkŧ stravy a prostředkŧ léčebné kosmetiky.  

Uvedené tři hlavní směry podnikání, konstituované do tří divizí, divize potravin, divize 

farmacie a divize zemědělských produktŧ, představovaly aţ do roku 2001 základní články v 

organizaci firmy. V té době bylo vedením společnosti v rámci formulace dlouhodobé strategie 

přijato rozhodnutí o strategické orientaci firmy na oblast farmacie jako oboru s vysokou 

perspektivou rŧstu i v mezinárodním měřítku. V návaznosti na toto rozhodnutí byla v září 

2001 odprodána divize zemědělských produktŧ a Walmark v následujících letech pŧsobil jako 

výrobce doplňkŧ stravy a nealkoholických nápojŧ. Proces postupného opouštění 

nefarmaceutických oborŧ završil Walmark na konci roku 2004 prodejem převáţné většiny 

aktiv divize potravin, zabývající se výrobou nealkoholických nápojŧ.  

Vedle těchto divestičních procesŧ a s pomocí takto získaných zdrojŧ společnost významně 

investovala do rozvoje své farmaceutické divize. Byl vybudován zcela nový farmaceutický 

závod splňující normy GMP (správné výrobní praxe), který patří k nejmodernějším v ČR. Na 

základě úspěšně zvládnutého certifikačního procesu je Walmark od roku 2003 drţitelem 

povolení k výrobě léčiv, vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Významným 

mezníkem pro další rozvoj firmy bylo zahájení výroby prvních lékŧ v září 2004.
[20]

 Pŧvodní 

portfolio doplňkŧ stravy, které nadále tvoří páteř trţeb společnosti, tak bylo rozšířeno o 

humánní léčiva.  

S cílem získat větší potenciál pro další expanzi se firma zaměřila na akviziční procesy, a to 

v oblastech souvisejících s farmaceutickou výrobou a zdravým ţivotním stylem. V lednu 

                                                
19 Historie společnosti Walmark, a.s [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. Dostupné z: 

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/historie_spolecnosti.aspx 
20 Historie společnosti Walmark, a.s [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. Dostupné z: 

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/historie_spolecnosti.aspx 

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/historie_spolecnosti.aspx
http://www.walmark.eu/cz/Stranky/historie_spolecnosti.aspx
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2005 převzala společnost Profitness, a.s. provozující síť obchodŧ pro zdravý ţivotní styl 

Vitaland. O rok později získala majoritu a v roce 2008 pak 100 % podíl ve společností 

Aminostar, která je předním tuzemským výrobcem doplňkŧ stravy a výţivy pro sportovce. 

Walmark má kromě silného postavení v ČR rychle expandující dceřiné společnosti v dalších 

osmi evropských zemích (Slovensko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, Litva, Bulharsko, 

Lotyšsko a Francie) a exportuje do dalších více neţ dvou desítek zemí světa. Díky rychlému 

rozvoji svých zahraničně obchodních aktivit skupina podnikŧ Walmark realizuje většinu 

svých trţeb na zahraničních trzích.  

Celá dosavadní historie společnosti je obdobím rychlého a stabilního rŧstu. Strategické cíle 

společnosti jsou velmi ambiciózní. Do roku 2012 by se chtěla stát jedním ze tří největších 

producentŧ doplňkŧ stravy v Evropě a do roku 2017 získat na tomto trhu pozici lídra. 

Razantněji vstoupit na trh sportovní výţivy a stát se do roku 2012 jedničkou ve střední 

Evropě. Zvýšit portfolio lékŧ  (Rx i OTC) tak,  aby jejich podíl tvořil v zemích visegrádské 

čtyřky a Rumunska 10% z celkových trţeb společnosti.  

 

3.2 Organizační struktura firmy 

Ve společnosti jsou uplatňovány tyto organizační struktury řízení: 

 Liniově-funkční organizační struktura (stálá); 

 Projektové týmy pro řešení konkrétních a časově omezených úkolŧ, které přesahují 

pŧsobnost jednotlivých útvarŧ ve společnosti (o jejich vzniku a sloţení rozhoduje 

výkonný ředitel). 

 

Organizační struktura vyjadřuje uspořádání společnosti do organizačních útvarŧ. 

Uvádí funkční závislosti organizačních útvarŧ a pracovních míst v systému řízení a stanoví 

místa s rozhodovací pravomocí (obrázek č.2). 
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Obrázek č. 2: Organizační struktura společnosti Walmark, a.s. 

 

Zdroj: Personální oddělení společnosti Walmark, a.s. 

 

3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je vhodný nástroj pro vyhodnocení pozice dané firmy na cílovém zahraničním 

trhu. Tak jako pro kaţdou jinou prosperující firmu, je i pro firmu Walmark velmi dŧleţitá 

SWOT analýza jejího interního a externího prostředí. 

V následující matici SWOT jsou v bodech uvedeny mé poznatky z provedené analýzy 

interního a externího prostředí. Do uvedené analýzy jsem pro zlepšení výsledkŧ zapojila své 

kolegy z Exportního oddělení a Marketingu. Naše společné poznatky jsem shrnula do 

následující matice. Jednotlivým faktorŧm jsem přiřadila číslo v rozpětí od jedné do pěti
21

, 

které určuje dŧleţitost jednotlivých faktorŧ pro podnik. Pro určení příleţitostí a hrozeb jsem 

navíc vyuţila informací získaných z reportu od Euromonitor International (viz bod 4.4).   

 

Matice SWOT 

SILNÉ STRÁNKY 

- Zkušenosti firmy Walmark s prodejem 

doplňkŧ stravy na více jak 20 trzích (5) 

- Široký sortiment výrobkŧ (5) 

- Kvalifikovaná pracovní síla (3) 

SLABÉ STRÁNKY 

- Dlouhá doba vývoje nových výrobkŧ (5) 

- Vyšší ceny výrobkŧ (3) 

- Vysoké náklady na marketingovou 

podporu (3) 

                                                
21 Stupnice 1-5, čím vyšší číslo, tím je daný faktor pro firmu dŧleţitější a má na ni větší vliv. 

PŘEDSTAVENSTVO 
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marketing 
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záleţitosti 

Provozní 
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Finanční 

ředitel 
Personální 

ředitel 
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Exportní 

oddělení 

 

Pobočky Walmark CZ, 

SK, PL, RO,   HU, LT, 

UA, BG, LV, FR 

 

Vitaland 

CZ, SK, PL 

Koordinátor  

mezinárodního 

prodeje 

Aminostar CZ 
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- Moderní technologie splňující poţadavky 

GMP (4) 

- Silná marketingová podpora výrobkŧ (3) 

 

- Chybějící stabilitní studie na výrobky (5) 

PŘÍLEŽITOSTI 

- Některé segmenty na trhu nejsou plně 

rozvinuty (4) 

- Široká škála prodejních kanálŧ (5) 

- Místní výroba nestačí pokrývat rostoucí 

poptávku (5) 

- Moţnost akvizice některé menší italské 

firmy (3) 

- Moţnost kontraktační výroby pro jiné 

firmy a private label pro obchodní řetězce 

(2)  

HROZBY 

- Malá znalost jiných přípravkŧ neţ 

multivitamínŧ a multiminerálŧ – nutnost 

investic do edukace (4) 

- Stabilní a silní hráči na trhu (5) 

- Místní farmaceutické firmy mŧţou 

zvaţovat investice do místních výrobcŧ 

doplňkŧ stravy (4) 

 

 

Silné stránky 

Mezi silné stránky patří zkušenosti firmy Walmark s prodejem doplňkŧ stravy. Za posledních 

20 let se firma rozrostla z malé společnosti dováţející mák z Polska na nadnárodního výrobce 

a prodejce doplňkŧ stravy a léčiv, jeţ prodává své výrobky na více jak 20 trzích. Na mnohých 

těchto trzích je jedničkou ve svém oboru. 

Další silnou stránkou firmy je i její široké portfolio výrobkŧ, které v současnosti čítá více neţ 

100 rŧzných výrobkŧ v několika produktových řadách. Díky tomu má potenciální zahraniční 

partner velkou moţnost výběru. Výrobky zahrnují oblast od jednosloţkových vitamínŧ a 

minerálŧ aţ po speciální přípravky pro řešení konkrétních problémŧ (bolest kloubŧ, močové 

cesty, prostata, atd…) 

K udrţení tak širokého portfolia je potřeba vyuţít vysoce kvalifikované pracovní síly, dobře 

orientované v problematice doplňkŧ stravy. A ani výroba některých preparátŧ by bez 

moderních technologií jako je např. fluidní granulace nebyla moţná. I proto má Walmark 

vlastní vývojovou laboratoř, ve které neustále pracuje na novinkách a zlepšeních. 

Jako poslední jsem do silných stránek zahrnula i silnou marketingovou podporu, která je 

v dnešní době nezbytná pro získání a udrţení klíčového podílu na trhu. 

 

Slabé stránky 

Jednou z nejproblematičtějších slabých stránek Walmarku je bezesporu dlouhá doba vývoje 

nových výrobkŧ. Uvedení nového výrobku na trh v současnosti trvá více jak 2 roky. 
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Druhou nejdŧleţitější slabou stránkou, významnou zvláště pro expanzi na zahraniční trhy, 

jsou chybějící stabilitní studie. Evropská unie sice stabilitní studie na doplňky stravy 

nevyţaduje, ale většina lukrativních zemí východu na stabilitních studiích trvá. Například 

v Saudské Arabii a dalších zemích blízkého východu nelze bez stabilitních studií vŧbec uvést 

doplněk stravy na trh. Přitom tyto země patří mezi velice zajímavé trhy. 

Do silných stránek jsem uvedla silnou marketingovou podporu, která s sebou ale přináší i 

slabou stránku – zvýšené fixní náklady. Ty následně zvyšují cenu výrobkŧ Walmarku.  

 

Příležitosti 

Velkou příleţitostí je široká škála prodejních kanálŧ. Díky tomu jsou doplňky stravy pro 

zákazníky snadno dostupné (viz bod 4.4.5). 

Jak ukázal výzkum společnosti Euromonitor, domácí výrobci doplňkŧ stravy nestačí uspokojit 

poptávku na domácím trhu. Proto se na trhu objevují dovozci zahraničních výrobkŧ, coţ 

otevírá cestu i pro Walmark, aby se na daném trhu uchytil. 

Jelikoţ je Walmark finančně silná společnost s obratem pohybujícím se okolo 3 miliard korun 

ročně, má dostatečné finanční prostředky na nákup menší italské firmy. 

Zajímavá příleţitost také vzniká díky tomu, ţe Walmark má vlastní výrobu, která je schopná 

pokrýt vysokou poptávku a v současnosti není zcela vytíţená. Otevírá to moţnost 

kontraktační výroby pro jiné firmy a private label pro obchodní řetězce. 

Dle studie Euromonitor nejsou na italském trhu dostatečně zastoupeny doplňky stravy řešící 

problémy s močovými cestami či erekcí. Co otvírá prostor pro Walmark, jehoţ široký 

sortiment výrobkŧ pokrývá i tyto oblasti. 

 

Hrozby 

Euromonitor dále uvádí, ţe mezi nejvíce prodávané doplňky stravy patří multivitaminy a 

multiminerály. Mŧţe to znamenat, ţe zákazníci nemají dostatečné povědomí nebo potřebu 

kupovat jiné preparáty. Takţe bude třeba vynaloţit větší investice do edukace koncových 

zákazníkŧ. 

Na italském trhu jsou jiţ někteří z největších světových hráčŧ v oblasti farmaceutik a doplňkŧ 

stravy (např. Bayer, Whitehall, Sanofi-Aventis, a další). Pro Walmark tedy bude náročnější se 

mezi tyto silné společnosti dostat. 

V Itálii existuje několik místních farmaceutických firem, a vzhledem k tomu, ţe trh doplňkŧ 

stravy je pro tyto společnosti extrémně zajímavý, je velice pravděpodobné, ţe tyto společnosti 

začaly nebo začnou podnikat kroky k rozšíření svého portfolia i o tento druh výrobkŧ. 
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3.4 Doporučení plynoucí ze SWOT analýzy 

Z analýzy vyplývá, ţe silné i slabé stránky ve firmě Walmark, a.s. jsou si téměř rovny, coţ 

není pro firmu příznivé. Mezi nejsilnější stránky patří zkušenosti firmy s prodejem doplňkŧ 

stravy na zahraničních trzích, jejichţ dŧkazem je 8 zahraničních poboček. Dále široký 

sortiment výrobkŧ, moderní technologie splňující poţadavky GMP. Silná marketingová 

podpora výrobkŧ je určitě jednou ze silných stránek firmy, ale na druhou stranu je to i slabá 

stránka, protoţe velkými investicemi do reklamy se výrazně sniţuje zisk výrobkŧ. Firma by 

proto měla zváţit, zda je opravdu nutné investovat do reklamy takové peníze. Jestli by se 

výrobky nedaly propagovat i jinou méně finančně náročnou cestou. 

Nejslabšími stránkami firmy jsou jednoznačně dlouhá doba vývoje nových výrobkŧ a 

chybějící stabilitní studie. Jestliţe chce firma drţet krok s konkurencí a nebýt na trhu poslední 

s novinkami, musí se zaměřit na proces inovace výrobkŧ a zjistit, ve kterém stádiu dochází 

k výraznému zpoţdění. Firma si musí uvědomit, ţe na zahraničních trzích je velká 

konkurence, která chce získat co moţná největší podíl trhu a proto se snaţí být na trhu 

s novinkami co nejdříve. Co je na českém trhu novinkou, mŧţe být (a většinou je) na 

zahraničním trhu jiţ běţným výrobkem, který má ve svém portfoliu většina firem. Co se týče 

stabilitních studií, tak zde je firma Walmark, a.s. v nevýhodě. Evropská legislativa nevyţaduje 

studie na doplňky stravy, ale farmaceutické firmy, které vidí v tomto segmentu velký 

potenciál a rozhodly se do něj vstoupit, je mají. Jestliţe se ukáţe, ţe pronikání na trhy bez 

stabilitních studií je velmi obtíţné aţ nemoţné, firma by měla zváţit, zda by nebylo vhodné 

vypracovat studie alespoň na stěţejní výrobky. 
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4 Analýza makroprostředí, mikroprostředí a 

konkurenceschopnosti firmy 

 

4.1 Základní informace o Itálii 

Itálie je středomořský stát s hlavním městem Řím. Na svém severním území sousedí s Francií, 

Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Celkový počet obyvatel Itálie je přibliţně 60 340 000 

(prosinec 2009), podíl ekonomicky činného obyvatelstva je 58,7%. Věková struktura 

obyvatelstva je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 3: Věková struktura k 1.lednu 2007-2010 (v %)  

Rok Věková skupina 

0-14 let 15-64 let 65 a více let 

2007 14,1 66,0 19,9 

2008 14,0 65,9 20,0 

2009 14,0 65,8 20,1 

2010 14,0 65,7 20,2 

Zdroj: www.businessinfo.cz 

 

Přestoţe Itálie patří k zemím s velkým přílivem přistěhovalcŧ, 98 % občanŧ se hlásí k italské 

národnosti. Úředním jazykem je italština a v oblastech se zvláštní autonomií rovněţ němčina, 

slovinština a francouzština.  

Itálie je rozdělena do 20 regionŧ (regioni) (obrázek č. 3). Pět z těchto regionŧ má zvláštní 

autonomní status, který jim umoţňuje uzákonit legislativu týkající se některých jejich 

specifických místních záleţitostí. Itálie je dále rozdělena do 103 provincií (province) a 8 100 

obcí (comuni). 

 

  

http://www.businessinfo.cz/


29 

 

Obrázek č. 3: Mapa Itálie v rozdělení na jednotlivé regiony 

Zdroj: www.wikipedia.org  

 

Co se týče zahraničně-politické orientace, je Itálie členem většiny významných 

mezinárodních organizací: OSN (UNESCO, WHO, ICAO, UNIDROIT aj.), NATO, ZEU, 

OBSE, EU, RE, WTO, MMF, WB, BERD. 

 

4.1.1 Ekonomická situace Itálie 

Itálie patří mezi prŧmyslově vyspělé země a podle údajŧ MMF byla v roce 2009 sedmou 

největší ekonomikou na světě a čtvrtou největší v EU. V roce 2009 vzhledem k celosvětové 

recesi došlo v Itálii k
[22]

: 

- výraznému hospodářskému poklesu o 5,0 % 

- meziročnímu poklesu vývozu o 20,7 %, dovoz se sníţil o 22 % 

- poklesu prŧmyslové výroby o 17,4 % 

- rekordnímu poklesu prŧměrné roční inflace na 0,8% 

- rŧstu nezaměstnanosti na 8,5% 

- ve srovnání s předchozím rokem se zdvojnásobil roční deficit veřejných rozpočtŧ 

v poměru k HDP a dosáhl hodnoty 5,3%. Veřejný dluh tak vzrostl na 115,8% HDP. 

                                                
22 Itálie: Souhrnná teritoriální informace [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. BussinesInfo. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/ 

http://www.wikipedia.org/
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/
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Nejdŧleţitějším sektorem italského hospodářství z hlediska zapojení Itálie do mezinárodního 

obchodu je prŧmysl, přestoţe se na tvorbě HDP podílí jen 23%. Největší podíl na tvorbě HDP 

má sektor sluţeb 66%, který se rozrŧstá ve všech prŧmyslově vyspělých zemích světa. 

Od roku 2002 je v Itálii peněţní měnou Euro. 

 

4.1.2 Zahraniční obchod Itálie 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozím bodě, celosvětová recese měla negativní vliv na italskou 

ekonomiku. Projevila se i v zahraničním obchodě Itálie, kdy v roce 2009 klesl jak dovoz, tak i 

vývoz o více jak 20% (Tabulka č.4).   

 

Tabulka č. 4: Vývoj zahraničního obchodu Itálie za posledních 5 let v mil EUR  

(mil. EUR) Vývoz Dovoz Saldo 

2005 295,739 305,686 -9,947 

2006 332,013 352,465 -20,452 

2007 364,744 373,340 -8,596 

2008 365,806 377,284 -11,478 

2009 290,113 294,213 -4,100 

Zdroj: www.businessinfo.cz  

 

Největším obchodním partnerem Itálie je EU. V roce 2009 téměř polovina vývozu směřovala 

do Eurozóny a rovněţ nejvíce komodit bylo dováţeno z Eurozóny (46% z celkového dovozu). 

Z jednotlivých státŧ je největším obchodním partnerem Itálie Německo, s 13% podílem na 

celkovém vývozu a 17% podílem na celkovém dovozu.  

Dle komoditní struktury měl největší podíl na celkovém vývozu vývoz strojŧ a strojních 

zařízení (18,9 %). Dále pak textil, oděvy, galantérie a doplňky, kovové výrobky a dopravní 

prostředky. Léčiva představovaly 4,2 %. V dovozu měl největší podíl dovoz dopravních 

prostředkŧ (12 %), léčiva představovaly 5 %. 

 

4.1.3 Obchodní spolupráce s ČR 

Itálie patří k nejdŧleţitějším obchodním partnerŧm České republiky. I přes nepříznivý vývoj 

ekonomiky v roce 2009 si udrţela pozici šestého nejdŧleţitějšího obchodního partnera ČR 

s 4,42 % podílem na českém zahraničním obchodě. Z hlediska vývozu zaujímá 7. místo s 4,42 

http://www.businessinfo.cz/
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% podílem a z hlediska dovozu zaujímá 6. místo s 4,43 % podílem.
[23]

 Z následující tabulky je 

patrné, ţe od roku 2006 české vývozy převyšují italské dovozy. 

 

Tabulka č. 5: Vývoj vzájemného zahraničního obchodu mezi ČR a Itálií (v mil. EUR) 

(mil. EUR) Obrat Vývoz Dovoz Saldo 

2005 5.573,92 2.657,99 2.915,93 -257,94 

2006 6.932,29 3.492,85 3.439,44 53,41 

2007 8.353,03 4.291,28 4.061,75 229,53 

2008 8.938,12 4.620,57 4.317,55 303,02 

2009 6.861,93 3.554,93 3.307,00 247,93 

Zdroj: www.businessinfo.cz  

 

Téměř polovinu českého vývozu do Itálie představoval v roce 2009 vývoz strojŧ a dopravních 

zařízení. Mezi další významné poloţky patří vývoz cigaret, pneumatik, ocelářských výrobkŧ a 

další. 

Také v dovozu dominuje poloţka strojŧ a dopravních zařízení, která představuje aţ jednu 

třetinu celkového objemu. Velký podíl má i dovoz léčiv. Z dalších významných výrobkŧ lze 

uvést: trubky, pneumatiky, obuv, kabelky ocelářské výrobky a další. 

Vzájemný česko-italský obchod je provázán v řadě komodit. Přesto existuje několik oborŧ, o 

které mají italské firmy velký zájem. Mezi ně patří: stavebnictví, strojírenství, automobilový 

prŧmysl (komponenty), potravinářství, energetika. 

Ve struktuře dovozu a vývozu v oblasti sluţeb zaujímají přední místo obor dopravy (příjmy 

3 225,2 mil Kč, výdaje 2 472,7 mil Kč) a cestovního ruchu (příjmy 4 165,4 mil Kč, výdaje 

4 296,4 mil Kč). 

  

4.1.4 Dovozní a vývozní podmínky 

Po vstupu České republiky do EU v roce 2004 se bilaterální obchod s Itálií stal součástí 

vnitrounijního obchodu, který nepodléhá celní kontrole ani výběru celních dávek. V Itálii 

platí, stejně jako v ostatních členských zemích EU, společný celní sazebník a harmonizovaný 

systém popisu a číselného označování zboţí, který je aplikovaný rovněţ v českém celním 

sazebníku a slouţí i pro statistické účely. 

                                                
23 Itálie: Souhrnná teritoriální informace [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. BussinesInfo. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/ 

http://www.businessinfo.cz/
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/
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Závazky vyplývající z akceptŧ směnek mohou přijímat jen ti italští dovozci, kteří mají tzv. 

“benestare bancario”. Pro účely jištění plateb se doporučuje poţadovat vlastní směnky 

vystavené a splatné v Itálii. Platby mezinárodními poštovními prŧvodkami jsou moţné. 

Při dovozu se platí daň z přidané hodnoty. Sazba se pohybuje v rozmezí 5%-20%. Základem 

pro výpočet DPH je fakturovaná cena zboţí zvýšená o clo, případné spotřební daně a dopravní 

náklady na italskou hranici.
 [24]

 

Itálie si chrání svŧj domácí trh a poměrně striktně poţaduje dodrţování norem kvality řady 

produktŧ. Zvýšené ochraně podléhají zejména potraviny, dále pak léčiva a zdravotnické 

přípravky.  

  

4.2 PEST analýza  

Před konečným rozhodnutím, zda vstoupit na daný trh, by měla firma dŧkladně poznat 

specifika a problematiku daného trhu, a sníţit tak riziko neúspěchu na minimum. Součástí 

analýzy trhu jsou údaje o jeho velikosti a rŧstu, míře dosahovaného zisku v odvětví, 

informace o úrovni nabídky, o snadnosti vstupu na trh, ale i výstupu s ohledem na finanční 

moţnosti podniku, o současné i potenciální intenzitě konkurence, míře státní regulace, rizicích 

trhu, technologické náročnosti atd. 

K základním nástrojŧm analýzy makroprostředí patří PEST analýza, tedy analýza politického 

a právního prostředí, ekonomického prostředí, sociálního a kulturního prostředí a analýza 

technologického prostředí. 

 

POLITICKÉ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ 

Jeden z nejvýznamnějších faktorŧ při vstupu na zahraniční trh je charakter jeho politického a 

právního prostředí. Stabilita politického systému a vymahatelnosti práva ovlivňují zejména 

rozhodnutí, zda a jak vstoupit na daný trh.  

Itálie je demokratický stát s dvoukomorových parlamentem s pětiletým funkčním obdobím. 

Současná italská vláda byla sestavena v roce 2008 na základě výsledku předčasných voleb a 

jiţ po dvou letech prochází krizí, kdy byl premiér vyzván k demisi. Toto „hašteření“ na 

politické scéně by však nemělo ovlivnit zahraniční politiku země ani podnikatelské prostředí 

ve farmaceutickém oboru. Tato vláda se bude i nadále drţet svých plánŧ, jimiţ jsou 

stabilizace veřejných financí, zajištění sociální soudrţnosti a podpora likvidity firem. Reforma 

                                                
24 Itálie: Souhrnná teritoriální informace [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. BussinesInfo. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/ 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/


33 

 

veřejné správy by měla zlepšit podnikání v Itálii, které je neúměrně zatíţeno byrokracií. 

Náklady a potřebný čas k zaloţení firmy se nyní liší mezi regiony a to by se mělo změnit. 

Zahraniční politika země je otevřená. Itálie je členem většiny mezinárodních organizací a 

rovněţ podepsala většinu významných mnohostranných smluv. Jelikoţ jsou obě země členem 

EU, neexistují mezi nimi překáţky ve vzájemném obchodu. 

Italská vláda je rovněţ vstřícná vŧči přílivu zahraničních investic, i kdyţ se investoři musí 

potýkat s mnoha byrokratickými poţadavky a prŧtahy. Samozřejmě existují i rŧzná omezení, 

např. v souvislosti s ochranou hospodářské soutěţe a při fúzích. Některé prŧmyslové sektory 

jsou přísně regulovány nebo zčásti uzavřeny zahraničním investorŧm, např. letecký prŧmysl, 

ţeleznice, výroba tabákových výrobkŧ. Státní podpora zahraničním investicím, např. formou 

daňových úlev, je směrována především na podporu rozvoje ekonomicky zaostalých regionŧ, 

zejm. italského Jihu. Investorŧm jsou poskytnuty nenávratné příspěvky (aţ do 40%) či 

zvýhodněné pŧjčky (aţ do 30%).
[25]

 Vyšší investiční pobídky nabízí vláda při investování do 

jiţních regionŧ, o které nemají zahraniční investoři velký zájem, protoţe je zde vyšší 

zločinnost a korupce. Na druhou stranu díky vysoké nezaměstnanosti je zde dostatečná 

nabídka kvalifikovaných pracovních sil a v okolí větších měst i potřebná infrastruktura. Mezi 

perspektivní odvětví pro investice patří například: letecká doprava, chemický a potravinářský 

prŧmysl, výpočetní technika, nanotechnologie, cestovní ruch a další.  

K rizikŧm investování v Itálii patří výrazný rozdíl v úrovni podnikatelského prostředí, ve 

kvalifikaci pracovních sil a v infrastruktuře v jednotlivých regionech. V níţe uvedené tabulce 

je uveden ţebříček největších překáţek podnikání v Itálii podle Global Competitivness Report 

2010-2011, který byl sestaven na základě prŧzkumu mezi vybranými respondenty. 

 

Tabulka č. 6: Největší překáţky v podnikání v Itálii 

Překážka Nejčastěji uváděná (v %) 

Byrokracie 19,3 

Přístup k úvěrŧm 15,2 

Daňové zatíţení 14,9 

Daňová pravidla 13,0 

Infrastruktura 11,9 

Restriktivní pravidla na trhu práce 9,1 

Korupce 5,8 

Politická nestabilita 3,2 

Zdroj: www.businessinfo.cz  

                                                
25 Itálie: Souhrnná teritoriální informace [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. BussinesInfo. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/ 

http://www.businessinfo.cz/
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/
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Legislativa 

Doplňky stravy 

Legislativa pro doplňky stravy v Itálii se řídí jednak nařízeními EU, a dále místními pravidly 

a předpisy, které vydává italské Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute). 

Nejvýznamnějším předpisem v oblasti potravních doplňkŧ je dekret č. 169/04 italského 

Ministerstva zdravotnictví prováděný Direktivou EU 2002/46. 

Dekret č. 169/04 obsahuje seznam vitamínŧ a minerálŧ (Allegato I) a jejich zdrojŧ (Allegato 

II), které mohou být pouţity pro výrobu doplňkŧ stravy.  

Za účelem uvedení produktu do distribuce a provádění marketingových aktivit je nutné splnit 

určitá pravidla v závislosti na povaze a sloţení produktu. Co se týká doplňkŧ stravy, na 

Ministerstvo zdravotnictví musí být předloţeny návrhy etiket nebo označování obchodního 

balení, GMP certifikát, certifikát analýzy a specifikace produktu. Pokud nemá Ministerstvo 

zdravotnictví ţádné výhrady, produkt mŧţe být schválen do 90 dnŧ. Ministerstvo si však 

vyhrazuje právo vyţádat si produkt pro další zkoumání, a případně jej stáhnout z trhu, pokud 

informace umístěné na obale nebo na etiketě neodpovídají obsahu produktu, nebo pokud se 

zjistí, ţe produkt není bezpečný pro uţivatele. Potravní doplňky mohou být prodávány 

v potravinových obchodech a health shopech, supermarketech, obchodních domech apod. 

 

Bylinné přípravky 

V srpnu 2002 podepsalo italské Ministerstvo zdravotnictví oběţník Evropské direktivy pro 

potravní doplňky. Tento nový předpis platí pro produkty nově uváděné na trh i pro ty jiţ na 

trhu prodávané. Bylinné doplňky nesmí propagovat léčebné účinky, ale mnoho claimŧ mŧţe 

povolit Ministerstvo.  

Všechny etikety musí získat povolení Ministerstva a sloţení by mělo odpovídat seznamu 900 

bezpečných bylin (seznam je neoficiální, ale obecně akceptovaný). Byliny mohou být 

kombinovány s jinými přírodními přísadami jiného neţ rostlinného pŧvodu, jako např. rybí 

olej apod. Pokud je uváděn produkt obsahující přísadu, která není v seznamu bezpečných 

bylin, musí výrobce nebo distributor předloţit Ministerstvu rozsáhlejší údaje o produktu. 

Všichni výrobci musí splňovat podmínky GMP pro výrobu. 

 

Výše zmíněné poţadavky na registraci výrobkŧ nejsou pro firmu Walmark nesplnitelné. Jedná 

se o základní dokumenty, které vyţadují téměř všechny členské země EU. Jediné úskalí vidím 
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v délce registrace, protoţe výše zmiňovaná doba 90 dní není striktní a registrace se tak mŧţe 

protáhnout na pŧlrok či dokonce i delší dobu.     

 

EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 

Jak jiţ bylo zmíněno v bodě 4.1.1. Ekonomická situace Itálie, došlo v roce 2009 vzhledem 

k celosvětové recesi v Itálii k výraznému hospodářskému poklesu, sníţil se vývoz i dovoz, 

prŧměrná roční inflace poklesla na 0,8%, nezaměstnanost se zvýšila na 8,5% a roční deficit 

veřejných rozpočtŧ v poměru k HDP se zdvojnásobil. Italská vláda musela tedy přijmout řadu 

opatření, jejichţ cílem je sníţení rozpočtových výdajŧ v následujících letech, zesílený boj 

proti daňovým únikŧm a sníţení potenciálu korupce. Dále chce vláda sníţit veřejný deficit 

pod 3% HDP v roce 2012, který v roce 2009 dosáhl hodnoty 5,3% a veřejný dluh tak vzrostl 

na 115,8% HDP. V současné době patří Itálie na špici ţebříčku zemí EU s nejvyšší mírou 

zadluţení podle poměru veřejného dluhu k HDP. 

Italská ekonomika se pomalu vzpamatovává z „finanční krize“ a pokračuje v rŧstu. Očekává 

se velmi pozvolný rŧst jen kolem 0,6-1,5% HDP.
[26]

 K rychlejšímu rŧstu by mohly pomoci 

strukturální reformy, které by zvýšily konkurenceschopnost Itálie a vyšší zaměstnanost.  

Farmaceutický trh vzrostl v roce 2010 i navzdory krizi o 1% a dosáhl hodnoty přibliţně 17,5 

miliard EUR. Předpokládá se, ţe farmaceutický trh bude rŧst i v následujících 10 letech a 

nárŧst bude téměř 25%.
[27]

 Tento trend je pro firmu Walmark velmi příznivý, neboť 

s rostoucím trhem poroste i poptávka a firma by tak měla najít uplatnění pro své výrobky.  

  

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PROSTŘEDÍ 

V posledních letech se demografické sloţení obyvatelstva téměř nezměnilo. I počet obyvatel 

Itálie by zŧstal na přibliţně stejné hodnotě, kdyby se nezvýšila migrace cizincŧ. Itálie je na 

rozdíl od České republiky silně věřící národ, coţ je podpořeno sídlem papeţe ve Vatikánu. Ke 

katolickému vyznání se hlásí 97 % obyvatelstva. K valdenské evangelické církvi se hlásí 1,5 

%, ostatní jsou muslimové a nedefinovaní. Tento fakt mŧţe značně ovlivnit moţnosti uvedení 

na trh některých výrobkŧ Walmarku, zejména zaměřených na zlepšení potence a erekce.  

Ačkoliv na druhou stranu na příkladu Polska (také silně katolické země), kde výrobek Permen 

slaví velké úspěchy, je vidět, ţe tento předpoklad nemusí být zcela správný. 

                                                
26 Itálie: Souhrnná teritoriální informace [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. BussinesInfo. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/ 
27 Mercato farmaceutico in crescita nonostante crisi [online]. 2011 [cit. 2011-04-10]. SanitaInCifre. Dostupné z:  

http://www.sanitaincifre.it/2011/02/mercato-farmaceutico-in-crescita-nonostante-crisi-in-italia-175-miliardi-nel-

2010/  

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/
http://www.sanitaincifre.it/2011/02/mercato-farmaceutico-in-crescita-nonostante-crisi-in-italia-175-miliardi-nel-2010/
http://www.sanitaincifre.it/2011/02/mercato-farmaceutico-in-crescita-nonostante-crisi-in-italia-175-miliardi-nel-2010/
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Díky blízkosti Itálie s Českou republikou se dá předpokládat určitá shodnost v rámci 

hodnotového systému obyvatel, podobnosti spotřebních a nákupních zvykŧ a citlivosti na 

ceny. Rovněţ v obchodním styku se zvyklosti v Itálii příliš neliší od zvyklostí v ČR. Ve 

srovnání s Čechy italští obchodníci oceňují rychlou odpověď na své dotazy, dochvilnost od 

cizincŧ, přestoţe oni sami příliš dochvilní nejsou, rychleji přecházejí do neformálního 

oslovování jménem. Italové jsou také díky výrazně teplejšímu klimatu zvyklí na polední 

odpočinek „siestu“. Tomu je přizpŧsobena i pracovní doba, která je zpravidla od 9:00 do 

13:00 a odpoledne pak od 15:00 do 19:00 hod. 

Itálie a středomoří obecně je známo svou kvalitní a zdravou stravou. I zde se ale stále více 

prosazují fast foody a jiné ne zcela zdravé zpŧsoby stravování. Coţ opět otevírá moţnosti pro 

propagaci doplňkŧ stravy jakoţto prostředkŧ pro sniţování dopadu těchto civilizačních 

vymoţeností na lidský organizmus. 

 

TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ 

Itálie je vyspělý stát, který podporuje rozvoj technologií a investuje do výzkumu a vědy. 

Internet je dostupný ve všech regionech. Po vzoru ostatních zemí zavádí datové schránky, 

televizní stanice postupně přechází na digitální vysílání. Co se týče infrastruktury, tak zde je 

rozdíl mezi severem a jihem Itálie, který je v tomto směru trochu zaostalý.  

Dobrá infrastruktura a vyspělé technologie jednoznačně zjednodušují vstup na italský trh. 

Prŧměrné vyuţití internetu (49 % populace vyuţívá internet)
[28]

 umoţňuje vyuţití tohoto 

média jako dalšího kanálu k propagaci Walmarku. Nebude ale zřejmě tak efektivní jako 

v jiných evropských zemích, kde se vyuţití internetu pohybuje nad 60 %. 

 

4.3 Popis farmaceutického trhu 

Italský farmaceutický trh je po Německu a Francii třetí největší v Evropě, a zároveň pátý 

největší ve světě s více neţ 330 farmaceutickými podniky (výrobci surovin i lékŧ), které 

zaměstnávají přes 67 tisíc lidí. V roce 2009 činila farmaceutická produkce 22,6 miliard EUR, 

coţ znamená pokles oproti roku 2008 (-1,8%).
[29]

 V Itálii pŧsobí mnoho zahraničních, ale i 

                                                
28 Estimated Internet users, fixed Internet subscriptions [online]. 2010 [cit. 2011-04-10]. International 

Telecommunication Union. Dostupné z: http://www.itu.int/ITU-

D/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechnologyPublic&RP_intYear=20

08&RP_intLanguageID=1 
29 Indicatori farmaceutici 2010 [online]. 2010 [cit. 2011-03-25]. Farmindustria. Dostupné z: 

http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/indicatori_farmace.asp?menu2expand=elTwo&anno=2010  

 

http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechnologyPublic&RP_intYear=2008&RP_intLanguageID=1
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechnologyPublic&RP_intYear=2008&RP_intLanguageID=1
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechnologyPublic&RP_intYear=2008&RP_intLanguageID=1
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/indicatori_farmace.asp?menu2expand=elTwo&anno=2010
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domácích farmaceutických společností. Na obrázku č. 4 je zřetelně vidět, ţe v Itálii převládají 

zahraniční firmy nad domácími, které mají 37% z celkového obratu na trhu.  Největšími 

domácími výrobci lékŧ jsou společnosti Angelini, Chiesi Farmaceutovi, Menádini Group, 

Recordati Industria Chimica e Farmaceutova, Sigma Tau a Zambon. 

 

Obrázek č. 4: Itálie – rozdělení farmaceutického sektoru podle země pŧvodu podniku (v % z celkového obratu 

na trhu)  

 

Zdroj: Farmindustria - Indicatori farmaceutici 2010  

 

Farmaceutické výrobky se v Itálii dělí do dvou skupin – na léky (farmaci) a 

parafarmaceutika
30

 (parafarmaci). Doplňky stravy spadají do skupiny parafarmaceutik, coţ 

znamená, ţe jsou volně prodejná v lékárnách bez předpisu a mohou být propagována 

v médiích. Podrobné členění produktŧ do dvou hlavních skupin je uvedeno v tabulce č.7.  

 

Tabulka č. 7: Členění produktŧ na farmaceutickém trhu v Itálii 

FARMACI PARAFARMACI 

 OTC (Over The Counter = sul banco) o 

„farmaci da banco“, non soggeti a 

prescrizione, pubblicizzabili 

 Cosmetici 

 SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): 

farmaci non soggetti a prescrizione, non 

pubblicizzabili 

 Prodotti per l’igiene  

 OMEOPATICI (farmaci non soggetti a 

prescrizione) 

 Integratori alimentari  (doplňky stravy) 

                                                
30 Pojem parafarmaceutika se pouţívá pro přípravky a doplňky stravy, které se prodávají v lékárně a nejsou 

léčivem. 

USA; 21%

Italie; 
37%

Evropa; 
41%

Japonsko; 
1%
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 ETICI (farmaci soggetti a prescrizione)  Alimenti dietetici per bambini 

 VETERINARI (esistono farmaci sia 

soggetti a prescrizione che no) 

 Alimenti dietetici per adulti 

  Prodotti di erboristeria 

  Prodotti per la medicazione 

  Strumenti elettromedicali 

  Test diagnostici 

Zdroj: Di.Tech S.p.A. (Innovazione per la distribuzione) 

 

Vzhledem k zaměření společnosti Walmark na doplňky stravy se dále zaměřím na popis trhu 

doplňkŧ stravy a zbývající skupiny vynechám. 

 

4.4 Popis trhu doplňků stravy 

Získat nejaktuálnější data o tomto trhu je velmi těţké, protoţe většina z nich je zpoplatněna. 

Níţe uvedené informace jsem čerpala z reportu z roku 2008, který vypracovala společnost 

Euromonitor International. 

V roce 2007 vzrostly celkové trţby o více neţ 7% na 1,341 milionu EUR, a to díky rostoucí 

poptávce po produktech, které zlepšují celkové zdraví. Prodej vitamínŧ a potravních doplňkŧ 

byl rovněţ částečně ovlivněn novým zákonem o distribučních kanálech, který umoţnil jejich 

distribuci nejen v lékárnách, ale i ve specializovaných koutech v supermarketech a 

hypermarketech. Vedoucí pozici si udrţela společnost Whitehall Italia SpA, následovaná 

společností Sanofi-Aventis SaA a Bayer SpA díky úspěchu jejich brandŧ Multicentrum, 

Enterogermina a Supradyn. 

Obliba potravních doplňkŧ stoupá především díky přesvědčivé reklamě a vzdělávacím 

kampaním o dŧleţitosti vitamínŧ a doplňkŧ stravy. Ve skutečnosti, význam vitamínŧ a 

doplňkŧ stravy byl v Itálii rozpoznán teprve nedávno, protoţe tradiční středomořská strava je 

bohatá na vitamíny. Díky ale měnícím se stravovacím návykŧm a rostoucímu počtu lidí, kteří 

konzumují nevyváţenou stravu, je příjem vitamínŧ a doplňkŧ stravy stále více a více 

potřebný.  

 

Vitamíny 

Prodej vitamínŧ v Itálii stále roste (o 4 % ročně), především díky zvyšující se známosti 

multivitamínŧ. Nejvýznamnější výrobci-importéři – Bayer a Wyeth – investují do velkých 
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reklamních kampaní na podporu těchto produktŧ. Je však nutno zdŧraznit, ţe prodeje 

jednotlivých vitamínŧ se velmi liší. Velký zájem byl o multivitamíny, zatímco prodej určitých 

jednosloţkových vitamínŧ, např. vitaminu C, se sníţil. 

 

Doplňky stravy (dietary supplements) 

Prodej doplňkŧ stravy v Itálii vzrostl v roce 2007 o 9 % v porovnání s předchozím rokem (viz 

tabulka č. 8). Aktuálně jsou v této kategorii nejúspěšnější probiotické produkty, produkty 

obsahující vlákninu, rybí olej, a produkty zaměřené na zrak. 

 

Tabulka č. 8: Prodeje vitamínŧ a doplňkŧ stravy podle subsektorŧ v období 2002-2007 

4.4.1.1.1 Table 1 Sales of Vitamins and Dietary Supplements by Subsector: Value 

2002-2007 

 

EUR million 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

Vitamins and dietary 880.2 1,009.3 1,090.9 1,171.6 1,247.2 1,341.1 

    supplements       

Vitamins  267.9 309.1 345.8 362.5 376.0 391.6 

Dietary supplements 548.8 627.5 667.1 724.7 779.2 850.6 

Tonics and bottled  55.6 63.7 67.6 72.3 78.2 83.2 

    nutritive drinks       

Child-specific vitamins 7.9 9.0 10.4 12.1 13.9 15.7 

    and dietary supplements 

Zdroj: Euromonitor International  

 

4.4.2 Domácí výrobci 

Většina domácích výrobcŧ je soustředěna především v jiţní a střední Itálii, kde také zásobují 

místní trh. V severní části Itálie převládají na trhu výrobky z dovozu. 

Trh je značně roztříštěný bez jasně dominantních společností, s výjimkou firmy Indena, coţ je 

nadnárodní výrobce bylinných výtaţkŧ se sídlem v Miláně.  

Mezi značkovými produkty italských společností (např. Specchiasol, Aboca a ESI v oblasti 

„health“, L´Erbolario vedoucí mezi značkami „beauty“) nemá ţádná větší neţ 10-i % podíl na 

národním trhu. Podle SISTE (Authoritative consulting herbal association), v Itálii vyrábí nebo 

distribuuje bylinné přípravky a doplňky více neţ 1200 společností, které zaměstnávají 25 tis. 

lidí. 
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V Itálii se projevuje také globalizace a koncentrace díky nádnárodním společnostem, které 

otevírají na trhu své pobočky nebo získávají italské společnosti. Prŧkopník v oblasti 

bylinných extraktŧ, turínská společnost Ulrich (zaloţena 1864), byla převzata německou 

German MB group.  

Většina domácích maloobchodních produktŧ nenese značku výrobce, ale nese značku 

italského distributora, lékárny nebo hlavního řetězce supermarketu. 

 

4.4.3 Import doplňků stravy 

Odhaduje se, ţe 65 – 75 % potravinových doplňkŧ konzumovaných v Itálii je buď zcela 

importováno, nebo obsahuje importované suroviny. Většina importu italské zdravé výţivy 

(health food and food supplements), který směřuje především na sever Itálie, pochází 

z evropských zemí jako Nizozemí, Německo, Velká Británie a Švýcarsko. Dalším 

významným importérem je USA. 

 

4.4.4 Distribuční kanály 

Podle organizace ADF (Italian Association of Pharmaceutical Distributors) pŧsobí v Itálii 110 

distributorŧ farmaceutických produktŧ (údaj z roku 2007). Zatímco někteří z nadnárodních 

a domácích výrobcŧ sídlících v Itálii vyuţívají k distribuci svých produktŧ své vlastní 

komerční organizace, mnohem více společností vyuţívá samostatně fungující velkoobchody. 

V některých oblastech pŧsobí také místní výrobci jako distributoři pro zahraniční společnosti, 

a to jak na lokálním trhu, tak i na dalších trzích. Distributoři a velkoobchody musí být 

autorizováni Ministerstvem zdravotnictví. 

V následující tabulce je uvedena struktura distributorŧ v Itálii. 

 

Tabulka č. 9: Struktura distributorů 

Přehled distributorů v Itálii 

Distribuční společnosti 110 

Pobočky 131 

Celkem distribučních jednotek 241 

Celkem lékáren 17 352 

Prŧměrný počet lékáren připadajících na 1 distributora 70 

Zdroj: ADF (Associazione Distributori Farmaceutici) 
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Mezi nejvýznamnější distributory farmaceutických produktŧ patří společnosti Adivar 

Comifar, Admenta Italia, Alleanza Salute Italia, Farmaintesa a New Pharmajani. 

 

4.4.5 Prodejní kanály 

Doplňky stravy se prodávají prostřednictvím čtyř hlavních kanálŧ: lékárny, „herbal shopy“, 

„mass market“ a internetový prodej. Jednotlivé prodejní kanály jsou podrobněji popsány 

v následujících kapitolách. 

 

4.4.5.1 Lékárny 

V Itálii se nachází nejvíce prodejen s „non-pharmaceutical“ produkty a přírodními přípravky 

z celého Evropského společenství. Prodej bylin se dělí stejnou měrou mezi herbal stores a 

lékárny. Podle údajŧ sborníku italského prŧmyslu „Annuario Italiano di Erboristeria“, se zde 

nachází 4 500 prodejen herbal stores, z nichţ 70 % je soustředěno v severní Itálii. Okolo 20 % 

z 17 500 italských lékáren obsahuje sekci bylinných produktŧ, která je často zastoupena 

rŧznými bylinnými přípravky a přírodní kosmetikou. V těchto odděleních pracují experti na 

přírodní produkty, kteří poskytují zákazníkŧm konzultace ohledně produktŧ.  Lékárny mají 

dále monopol na prodej homeopatických lékŧ. 

Italský NHS (National Health Service) umoţňuje pŧsobení jak soukromým, tak i veřejným 

lékárnám. V Itálii je z 17 524 lékáren 8 % veřejných. Soukromé lékárny jsou vlastněny 

lékárníky, kteří vystupují jako nezávislé smluvní strany pod NHS. Veřejné lékárny, většinou 

obecní, jsou řízeny lékárníky zaměstnanými obcí, ve které se lékárna nachází. Přes toto 

administrativní členění jsou oba typy lékáren oprávněny prodávat komerční produkty a 

v zastoupení místní zdravotnické entity také farmaceutika. Komerční zboţí většinou zahrnuje 

obvazy, kontraceptiva, poloţky pro osobní hygienu, produkty pro děti a kosmetiku (některé 

lékárny také prodávají homeopatické produkty).  

V 90. letech začal vládní proces deregulace lékáren, který umoţnil lékárny vlastněné obcemi 

prodat velkým organizacím. Tímto zpŧsobem mohly zahraniční velkoobchodní společnosti 

jako např. Phoenix nebo Gehe získat podíl na trhu lékáren. Celkem bylo privatizováno 231 

lékáren, coţ představuje asi 1,3 % všech lékáren v Itálii. Phoenix koupil v roce 1996 majoritní 

podíl ve společnosti Comifar a zvýšil její 25 % podíl v Società Adriatica Medicinali, aby 

mohl získat kontrolu nad touto společností. Gehe začal ovládat obecní sdruţení lékáren v roce 

1999, s 80 % majoritním podílem v AFM, Bologna Group a pobočce Alliance Unichem získal 
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ve stejném roce 73,8 % společnosti Amfa, coţ je veřejná italská lékárna a velkoobchodní 

společnost. 

V následující tabulce je pro srovnání uvedeno na kolik obyvatel připadá jedna lékárna ve 

vybraných 25 evropských zemích.  

 

Tabulka č. 10: Srovnání počtu lékáren připadajících na obyvatele v Evropských zemích 

Poměr lékárna/počet obyvatel v Evropě (duben 2010) 

Země Počet lékáren Populace Podíl 

1. Dánsko 318 5.511.451 17.332 

2. Švédsko 883 9.256.347 10.483 

3. Nizozemí 1.976 16.405.399 8.302 

4. Slovinsko 294 2.032.362 6.913 

    

9. Česká republika 2.346 10.467.542 4.462 

    

14. Itálie 17.796 60.045.068 3.374 

    

25. Řecko 9.500 11.260.402 1.185 

Evropa celkem 141.582 470.517.730 3.323 

Zdroj: Federfarma.it   

 

4.4.5.2 Herbal stores (Erboristerias) 

Výrobkový mix v herbal stores zahrnuje širokou řadu bylin (aţ 400 druhŧ v některých 

obchodech), extraktŧ, značkových bylinných přípravkŧ, potravních doplňkŧ a přírodní 

kosmetiky. Zatímco organické potraviny nakupují spotřebitelé prostřednictvím jiných 

maloobchodŧ (okolo 1 000 specializovaných prodejen potravin + rostoucí zájem z masového 

trhu), herbal stores jsou královstvím přírodní krásy, s rŧstem výdajŧ spotřebitelŧ ve výši více 

neţ 7 % v posledních letech. Podle Unipro (beauty industries association) je tempo rŧstu 

prodejŧ v herbal stores vyšší neţ na celkovém trhu kosmetiky.   

Přestoţe většina herbal stores jsou malé podniky, nově posilují řetězce především formou 

franšízy (nyní 4500 prodejních jednotek vlastní okolo 500 subjektŧ), roste také počet herbal 

outletŧ v obchodních centrech a mega stores. K rozvoji těchto prodejen také přispívá moţnost 

tříletého studia dotyčného oboru na univerzitě, ze kterého vychází nová generace specialistŧ 

na byliny. 
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Podobně jako lékárny i obchody s přírodními a bylinnými produkty se sdruţují do řetězcŧ, 

například Erbonatura, Erbavita, Erbolinea a další. 

Nejvýznamnějším řetězcem prodejen produktŧ pro zdraví a krásu je Bottega Verde. 

Společnost má v současnosti 120 vlastních prodejen a 124 prodejen fungujících na principu 

franšízy. Kromě prodeje v obchodech vyuţívá zásilkový prodej a on-line shop. 

  

4.4.5.3 MassMarket 

Tuto skupinu tvoří supermarkety a hypermarkety, z nichţ nejvýznamnější a nejaktivnější 

v prodeji potravních doplňkŧ je COOP. Tento řetězec supermarketŧ začal v polovině roku 

2006 ve svých prodejnách otevírat tzv. „Health Corners“, přičemţ v kaţdém z nich se prodává 

okolo 300 druhŧ OTC produktŧ a také potravinové doplňky.  Příští rok plánuje Coop otevřít 

dalších 150 míst prodeje pro OTC léky. Kromě toho plánuje řetězec supermarketŧ uvést na trh 

vlastní řadu lékŧ, vitamínŧ a minerálŧ, které by měly dosáhnout o 50 % niţších cen ve 

srovnání s podobnými produkty, které se nacházejí v lékárnách. Jiţ nyní jsou ceny v Health 

Corners niţší neţ v lékárnách. 

 

4.4.5.4 Mail, Direct, Web 

Část prodejŧ potravních doplňkŧ se uskutečňuje prostřednictvím zásilkových obchodŧ a 

jiných prodejních kanálŧ. Nejvýznamnější v této oblasti je společnost Bottega Verde, která 

začínala jako zásilkový obchod, později spustila on-line shop, a také začala otevírat vlastní 

prodejny a franšízy.  

On-line shopy nabízejí široký sortiment výrobkŧ pro zdraví, krásu, sport apod. od 

zahraničních i domácích výrobcŧ. 

Ceny v těchto on-line obchodech jsou srovnatelné s cenami v lékárnách. Navíc jsou nabízeny 

speciální slevové akce na vybrané produkty. 

Níţe jsou uvedeny některé italské on-line obchody se sortimentem potravních doplňkŧ: 

Erboristeria 

http://www.erboristeria.com/index.php 

Piram.it 

http://www.piram.it/ 

Saninforma 

http://www.saninforma.it/Sezione.jsp?idSezione=472&idSezioneRif=57  

 

http://www.erboristeria.com/index.php
http://www.piram.it/
http://www.saninforma.it/Sezione.jsp?idSezione=472&idSezioneRif=57
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4.4.6 Struktura ceny 

Marţe farmaceutického prŧmyslu, velkoobchodŧ a lékáren jsou podle nařízení SSN (Servizio 

Sanitario Nazionale) upraveny legislativou a jsou zafixovány na úrovni 66,65 %, 6,65 % a 

26,70 % podle typu produktu. 

Marţe velkoobchodu je 6,65 %, marţe lékárny 26,7 %. 

U potravinových doplňkŧ se marţe lékáren pohybuje v rozmezí 40–50 %, 

marţe velkoobchodu je 10 %, příp. marţe partnera se pohybují v rozmezí 30-40 %. 

DPH pro farmaceutika je ve výši 10 % (sníţená sazba), pro parafarmaceutika a dietary 

supplements činí DPH 20 %. 

 

4.4.7 Propagace doplňků stravy 

Propagace doplňkŧ stravy je upravena zákonem, platí zde stejná pravidla jako v ČR, tzn., ţe 

doplňky stravy nesmí prezentovat léčivé účinky.  

Reklama doplňkŧ stravy a dietních produktŧ nesmí propagovat vlastnosti, které neodpovídají 

reálným specifickým vlastnostem produktu nebo je produkt vŧbec nemá. Dále tato reklama 

musí být prezentována tak, aby nevyvolala u spotřebitelŧ špatné návyky ve stravování, a musí 

se vyhýbat odkazŧm na doporučení nebo prohlášení určená pro léky. Stejná pravidla platí i 

pro výţivu určenou pro děti. 

V televizi se objevuje velké mnoţství reklam na doplňky stravy a probiotika, zatímco 

multivitamíny jsou propagovány méně. Ve velké míře se propagují biopotraviny. 

Propagace lékŧ na předpis stejně jako distribuce lékŧ jako vzorkŧ zdarma veřejnosti je 

zakázána. Propagace lékařských produktŧ určených profesionálŧm by měla obsahovat 

základní charakteristiky produktu. Stimuly k předepisování nebo dodávání jednotlivých 

lékařských produktŧ jsou zakázány.  

 

4.4.8 Konkurence 

Hlavními konkurenty na trhu vitamínŧ a doplňkŧ stravy jsou firmy Whitehall Italia SpA, 

Sanofi-Aventis SpA a Bayer SpA. Tyto tři vedoucí firmy celkově kontrolují přes 30% trhu. 

Dalšími významnějšími společnostmi na trhu jsou Aboca Sas, Herbalife, Sigma-Tau a 

Specchiasol SpA. 
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Whitehall Italia SpA 

Tato italská pobočka firmy WYETH (v roce 2009 byla převzata společností Pfizer) se 

především soustředí na distribuci a propagaci vitamínŧ řady Multicentrum a Polase, které 

měly 7% podíl trhu v roce 2007. 

Řada Multicentrum (http://www.multicentrum.it/) obsahuje multiminerál pro dospělé, pro 

těhotné a matky, dále multivitaminy pro starší a pro děti.  Řada Polase je zaměřena na 

sportovce (http://www.polasesport.it/public/home.jsp). 

Sanofi-Aventis SpA 

Pro tuto nadnárodní farmaceutickou skupinu a lídra na evropském trhu představuje v Itálii 

stěţejní produkt Enterogermina s 11% podílem trhu. Jedná se o probiotický produkt k úpravě 

střevní mikroflóry.  

Bayer SpA 

Náplní skupiny Bayer jsou především farmaceutika. Významný podíl na italském trhu získal 

Bayer díky akvizici Roche Consumer Health v roce 2004. Hlavními produkty jsou: 

multivitamin Supradyn (7% podíl trhu), Benoxol a Protovit s 1% podílem trhu. 

 

  

http://www.multicentrum.it/
http://www.polasesport.it/public/home.jsp
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5 Návrh vstupu společnosti na daný trh 

Na základě výsledkŧ vnitřní analýzy firmy a analýzy obecného i farmaceutického prostředí 

bych doporučila firmě pozvolné pronikání na trh. Nejvhodnější formou vstupu je obchodní 

zastoupení, které mŧţe po určité době přejít na výhradní obchodní zastoupení.  

Tuto variantu povaţuji za vhodnou, protoţe vstup na italský trh prostřednictvím obchodního 

zastoupení je jednak finančně méně náročný neţ jiné alternativy a také tím mŧţe firma 

Walmark získat partnera s dobrou znalostí italského trhu. Dŧleţité bude, aby vybraný partner 

měl jiţ kontakty s nejrozšířenějšími distribučními a prodejními řetězci, do kterých se 

v současnosti sdruţují lékárny (viz bod 4.4.5.1).  

S vybraným obchodním partnerem doporučuji uvádět na trh výrobky Walmarku postupně, 

zejména z dŧvodu finanční náročnosti uvedení velkého mnoţství výrobkŧ na trh. V první fázi 

bude dŧleţité, aby se Walmark dostal do povědomí zákazníkŧ a získal si jejich dŧvěru. Také 

je dŧleţité prověřit si vybraného partnera, zda jeho dovednosti odpovídají představám 

Walmarku. Vstup na trh s menším počtem výrobkŧ sníţí komplikace v případě nutnosti 

výměny partnera. Naopak pokud se partner osvědčí, mŧţe firma začít své portfolio nabízené 

na italském trhu rychleji rozšiřovat. 

Vzhledem k podobnosti italského a českého trhu, doporučuji uvést na trh v první řadě 

výrobky, které se osvědčily na českém trhu.  

 

5.1 Rizika plynoucí z obchodní spolupráce 

K nejvýznamnějším rizikŧm patří správná volba distributora, který by obchodoval v souladu 

s cíli firmy. Výběr distributora je velmi dŧleţitý, a aby firma předešla případným obtíţím, 

měla by se pokusit získat na distributora reference.    

Dalším významným rizikem je ztráta kontroly nad jeho činností. Proto by si firma Walmark 

měla hned na začátku spolupráce dohodnout s partnerem určité body, které by eliminovaly 

toto riziko, a zachovala si dostatečnou kontrolu ve svých rukou. 

I přes poskytovaná data o trhu od distributora, by si měla firma Walmark zajistit nezávislá 

data o trhu například koupí reportu od společnosti IMS, jejíţ sluţby jiţ vyuţívá na jiných 

trzích. V rámci nízkonákladové varianty je moţno při obchodních cestách provádět náhodné 

„storechecky“, které sice neposkytnou komplexní přehled o trhu, ale mohou upozornit na 

moţné problémy s distribucí a prodejem výrobkŧ Walmarku. 



47 

 

K zajištění hladkého prŧběhu spolupráce a stanovení konkurenceschopných cen by firma 

Walmark měla neustále vyhodnocovat prodeje a monitorovat konkurenci z pravidelných 

reportŧ od partnera a osobního prŧzkumu. 

 

5.2 Návrh možností pro výběr vhodného partnera 

Při hledání vhodného obchodního partnera nemusí firma spoléhat jen na svoje vlastní síly, ale 

mŧţe vyuţít pomoci české exportní agentury CzechTrade, příspěvkové organizace 

Ministerstva prŧmyslu a obchodu ČR. Jejím posláním je usnadnit vstup českých firem na 

mezinárodní trhy tím, ţe firmám poskytuje aktuální informace ze zemí, ve kterých má své 

kanceláře, mapuje obchodní příleţitosti a nabízí individuální asistenční sluţby. Agentura má 

svého zástupce i v Itálii – Miláně, který je schopen prozkoumat trh, oslovit vybrané firmy 

telefonicky, v případě velkého zájmu i osobně, nebo jen předat kontakty firmě Walmark, která 

bude firmy kontaktovat sama. Agentura si účtuje přibliţně 700 Kč za hodinu práce. Na 

vyhledání obchodních kontaktŧ by agentura potřebovala 10-15 hodin. 

Další moţností, jak najít vhodného partnera, je účast na veletrzích a výstavách, zaměřených 

na doplňky stravy či zdravý ţivotní styl obecně. Zde se mŧţe firma rozhodnout, jestli si vše 

zařídí sama nebo vyuţije agenturu CzechTrade v případě její účasti na firmou vybraných 

veletrzích. Firmě Walmark bych doporučila následující veletrhy: Pharmaintech, Cosmofarma 

a Sana. Těchto vybraných veletrhŧ se účastní jen firmy, které jsou s daným oborem úzce 

spjaty a mohly by mít zájem o výrobky společnosti Walmark. 

Jako nejvhodnější partner se jeví firma, která má zkušenosti s prodejem doplňkŧ stravy či 

jiných produktŧ zaměřených na zdravý ţivotní styl. Z vlastní zkušenosti vím, ţe není třeba se 

obávat toho, ţe firma distribuuje výrobky konkurence. Walmark má několik takovýchto 

partnerŧ v jiných zemích.  

 

5.3 Důvody odmítnutí jiných forem vstupu 

Formy vstupu na zahraniční trh jsou popsány v kapitole 2.3 Formy vstupu firem na zahraniční 

trhy. Kaţdá z výše uvedených forem má své výhody a nevýhody. Já jsem se rozhodla pro co 

moţná nejméně rizikovou cestu, která při vhodné volbě partnera mŧţe firmě Walmark zajistit 

dobrou distribuci výrobkŧ a přinést poţadovaný zisk. 

Licencování není v tomto případě vhodné, protoţe zde nejsou ţádné překáţky, které by 

znemoţňovaly prodej výrobkŧ firmy Walmark na italském trhu. 
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Akvizice je vhodnou formou, jak proniknout na zahraniční trh. Firma Walmark má jiţ 

zkušenost s akvizicemi dvou českých firem, ale tato forma vyţaduje vysoké náklady. Sloţité 

by mohly být i administrativní úkony spojené s připojením nové firmy.  

Rovněţ zaloţení dceřiné společnosti patří mezi finančně náročné formy vstupy. Souvisí s tím 

i vysoká míra rizika. Firma by si musela rozmyslet, kolik zaměstnancŧ by nová pobočka 

měla, kde bude její sídlo, kdo bude jejím ředitelem – někdo ze současných zaměstnancŧ 

firmy, který je obeznámen s portfoliem a procesy ve firmě, přestoţe neumí italsky nebo někdo 

cizí s dobrou italštinou? I jazyková vybavenost se mŧţe stát bariérou v obchodním styku. 

Rovněţ znalosti místního trhu, forem uvaţování, obchodních zvyklostí a dalších typických 

rysŧ trhu jsou nezbytné k dosaţení úspěchu. U této varianty vstupu je výsledek velmi nejasný 

a v případě neúspěchu by mohla pobočka nakonec brzdit firmu v dalším rozvoji. 

  



49 

 

6 Závěr 

Díky poměrně malému místnímu trhu je mnoho českých firem nuceno rozšířit své 

podnikatelské aktivity za hranice republiky. Vstupem na zahraniční trh získá firma nové 

zákazníky, další odbytiště pro své výrobky, ale zároveň se zvětšuje konkurenční prostředí. 

Firma by si proto měla zvolit vhodnou strategii a formu vstupu na zahraniční trh, která by ji 

přinesla na novém trhu úspěch. 

Pro svoji práci jsem si vybrala společnost Walmark, a.s., která má jiţ několikaletou zkušenost 

se zahraničním obchodem a i nadále hledá nové trhy, o které by mohla rozšířit svoji 

pŧsobnost. V posledních letech se firma zaměřila na západní země, především Itálii, 

Španělsko a severské státy. Tato práce je zaměřena na analýzu italského trhu. 

Cílem práce bylo analyzovat italský trh z hlediska makro- a mikroekonomického se 

zaměřením na farmaceutické odvětví a dále provést interní analýzu společnosti. Na základě 

těchto analýz pak navrhnout vhodný vstup na daný trh. 

Na základě provedené PEST analýzy se ukázalo, ţe finanční krize v roce 2009 měla negativní 

dopad na italskou ekonomiku, která se z ní jen velmi pomalu vzpamatovává. Pro její oţivení 

přijala řadu opatření včetně podpory přílivu zahraničního kapitálu. Pozitivní je, ţe 

farmaceutický trh rostl i navzdory ekonomické krizi a očekává se jeho rŧst i v dalších letech. 

Itálie je známá svojí pověstnou mafií a korupce patří k největším překáţkám v podnikání. 

Firma by měla být velmi obezřetná ve výběru obchodního partnera a v poskytování dŧvěrných 

informací. Také se bude muset vypořádat s velkou byrokracií, díky které se mŧţe prodlouţit 

doba registrace výrobkŧ a tudíţ samotný vstup na trh. Z hlediska infrastruktury jsou zřejmé 

rozdíly mezi rozvinutějším severem a jihem, který je v této oblasti zaostalejší. Bude proto 

vhodnější najít obchodního partnera se sídlem v severní části Itálie, kde nebude problém 

s dovozem výrobkŧ a jejich distribucí.  

Ve SWOT analýze byly rozebrány silné a slabé stránky firmy a její příleţitosti a hrozby na 

italském trhu. Z analýzy vyplývá, ţe silné stránky nepřevyšují o moc slabé stránky, coţ není 

pro firmu příznivé. Firma by se proto měla zaměřit na odstranění slabých stránek a 

podniknout kroky, které by vedly k rychlejšímu procesu inovace výrobkŧ a k vypracování 

potřebné dokumentace ke stěţejním výrobkŧm. Při vstupu na trh by firma v první fázi měla 

vybrat produkty, které jsou úspěšné na českém trhu a je pro ně vypracována pestrá 

marketingová podpora a dále výrobky, které patří do segmentŧ, které ještě nejsou plně 

obsazeny konkurencí. K prodeji svých výrobkŧ mŧţe firma vyuţít širokou škálu prodejních 

kanálŧ (lékárny, supermarkety, herbal stores a další). 
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Na základě výše zmíněných analýz a podrobné analýze farmaceutického trhu v Itálii jsem 

doporučila firmě pozvolný vstup na italský trh prostřednictvím obchodního zastoupení. Tato 

forma vstupu nepřináší ţádné velké investice a rizika. Při správné volbě obchodního partnera 

bude moci celkem snadno proniknout na trh, dostat se do povědomí lidí, seznámit se 

podrobně s trhem a v budoucnu je zde i moţnost zaloţení vlastní dceřiné společnosti. 

V kaţdém případě proniknutí na italský trh nebude jednoduché a je moţné, ţe firma bude 

muset čelit novým specifickým poţadavkŧm trhu, se kterými se doposud nesetkala. 
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