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1 Úvod  

V dnešní době není problém až tak vyrábět zboží, ale prodávat. Existuje řada metod, 

moderních technologií, postupů, výkonných strojů a vysoká kvalifikace pracovníků, kteří nám 

zaručí efektivní výrobu různých druhů, tvarů a velikostí produktů. Ale existuje i dobrý návod 

jak výrobky prodat? Vše závisí na poptávce zákazníků, množství konkurentů na jednom trhu, 

různých specifických vlastnostech a rysech oblastí, národů, také na nákladech na propagaci 

našich výrobků a dalších faktorech. 

Zboží se prodává různým způsobem. Než se od výrobce dostane ke konečnému 

spotřebiteli, projde tzv. distribuční cestou. Tato cesta může být přímá nebo nepřímá. Celý 

proces každé distribuce se vždy odehrává na jednom z několika druhů trhů. Mezi nejznámější 

patří B2B trh a B2C trh. Co jednotlivé značky znamenají? Business to customer (B2C) je 

označován jako spotřebitelský trh, kde figurují podniky a koneční zákazníci. Jako business to 

business (B2B) je pojmenován trh organizací, kde mezi sebou firmy komunikují a 

spolupracují. 

Firmy, ať už působí v jakémkoliv odvětví, vyváží a nechávají si dovážet zboží. Každý 

den projíždí několika místy České republiky desítky kamionů z různých částí světa. Nejeden 

kamion patří i závodu Viadrus, který je součástí akciové společnosti ŽDB GROUP. Právě tato 

společnost bude ztělesňovat v bakalářské práci důležitou roli. Téma zní Analýza 

alternativního prodeje. Konkrétně se bude jednat o prodej pomocí vlastního prodejního místa. 

Cílem bakalářské práce je navržení nejvhodnější destinace ke zřízení vlastního prodejního 

místa závodu Viadrus. 

V práci budou objasněny základní pojmy a problematika týkající se strategické 

analýzy. Bude přiblíženo vnější prostřední podniku a metody, které se k tomu vztahují. V 

bakalářské práci bude na konkrétním příkladě aplikována metoda 4C a nakonec pro celkové 

zhodnocení SWOT analýza. Dále se naskytne prostor pro představení závodu Viadrus jako 

součástí akciové společnosti ŽDB GROUP. Budou zmíněny základní údaje, historie a 

organizace společnosti. Vyvrcholením celého úsilí by mělo být navržení a doporučení vhodné 

destinace k zřízení prodejního místa, jako bonus navíc také posouzení nejvhodnější 

marketingové podpory, podpory prodeje. 



5 

 

2 Strategická analýza vnějšího prostředí podniku 

Řízení podniku ztělesňuje proces. Jelikož podnik je docela komplikovaný organismus, 

tento proces je rovněž mnohostranný a složitý. Různé části, oddíly společnosti by měly být 

navzájem propojené a být ve vzájemné součinnosti. Měla by být snaha jak o věcné, tak i 

finanční propojení všech činností společnosti. V tržní ekonomice držiteli velkých řídicích 

rozhodnutí a nařízení jsou majitelé nebo instituce jimi stvořené pro tyto účely. Vrcholový 

management řeší zásadní a podstatné záležitosti pro správné fungování podniku. Také 

definuje poslání, cíle a strategii. Vrcholový management spravuje firmu strategicky, takticky 

a v neposlední řadě operativně (Synek, 2006). 

Podle Heleny Sedláčkové a Karla Buchty (2006, str. 1) „Strategické řízení je proces, 

ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených 

cílů, k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím a k zajištění celkové 

prosperity a úspěšnosti podniku.“ Strategické řízení je důležitým podkladem pro správu 

organizace, pomáhá ke splynutí funkcí či aktivit zaměstnanců a v neposlední řadě je toto 

řízení výchozím bodem pro jednotlivé podnikové plány a projekty. Jak už je výše naznačeno, 

celý proces řízení se realizuje za pomocí produkce a po následném vykonání jednotlivých 

strategií (Sedláčková a Buchta, 2006). 

Problematika deskripce průběhu tvoření strategie a její následné zavedení do praxe je 

řešena mnoha autory v několika publikacích. Na obrázku 2.1 – Tradiční model procesu 

strategického řízení lze vidět schéma tradiční koncepce podle Thompsona a Stricklanda 

(Lednický, 2003). 
 

Obrázek 2.1 - Tradiční model procesu strategického řízení 

 
Zdroj: Lednický (2003, str. 20). 
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2.1 Strategie a strategická analýza 

Existuje mnoho způsobů jak vysvětlit pojem strategie. Velmi dobře interpretované 

formulování mají ve svém díle paní Helena Sedláčková a pan Karel Buchta (2006, str. 2). 

„Strategie stanoví cesty, jak dosáhnout naplnění poslání, vize a cílů. Představuje koncept 

celkového chování podniku, určuje nezbytné činnosti a alokaci zdrojů potřebných pro 

dosažení zamýšlených záměrů.“ Podle charakteru strategie se tvoří záměry a úmysly           

pro objektivní rozvoj společnosti. Strategie se mohou týkat tvorby metod, prostředků, 

opatření, oblasti, kde se řeší co, v jakém množství, kvalitě, kdy a pro koho nejlépe vyrábět. 

Prostřednictvím takových záměrů a naplánovaných účelů jsou do popředí vyzdvihovány 

objektivní strategie. Mezi nimi a strategiemi řízení je určité spojení (Sedláčková a Buchta, 

2006). 

Provedením správné strategické analýzy a za předpokladu, že se pokusíme odhadnout 

budoucí vývoj, bychom se měli snažit odpovědět na otázky „Kde jsme nyní?“, „Kam 

jdeme?“, „Kde chceme být?“ a „Jak se tam dostat?“.  

Strategická analýza vnějšího prostředí podniku je nezbytná pro manažery. Pomůže 

jim lépe poznat vlivy prostředí a více se informovat o stavu, ve kterém se jejich podnik 

v současnosti nachází. Dnešní dobu doprovází neustále mnoho změn v prostředí a právě 

strategická analýza představuje základ, na kterém můžeme stavět proces strategického výběru 

a implementace. Tento proces současně testuje korektnost analýzy. Postup rovněž nabádá, 

abychom se k analýze neustále vraceli. Manažeři, kteří chtějí znát vlivy prostředí, vedou boj 

s těžkými překážkami. Problémy jsou existence různorodých sil, vlastní úsilí na nic 

nezapomenout, zkoumat a zaobírat se všemi silami. Vytváří se riziko úbytku celkového 

nadhledu a rozeznávání klíčových strategických sil. Dalším a podstatným problémem je 

nejistota, ve které společnosti účinkují. Tady hraje důležitou roli umět využít své zkušenosti a 

poznatky z oboru a individuální inteligenci. Dnes řada modelů udává integrovaný a analytický 

názor na vnější prostředí podniku. 

Ústřední výstupy strategické analýzy prostředí by měly vedoucí pracovníky připravit 

na dění v okolním prostředí. Smyslem analýzy je tedy nejen určit všechny vlivy, ale i 

napomoci dobře se orientovat v prostředí společnosti. Doporučuje se identifikovat jenom 5 až 

7 nejdůležitějších vlivů. Je vhodné sledovat a kontrolovat prostředí v pravidelných intervalech 

a jeho výstupy i s radami a doporučeními prezentovat nejvyššímu vedení společnosti 

(Bělohlávek, Košťan a Šuleř, 2006). 
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2.2 Analýza vnějšího prostředí podniku 

Prostředí okolo firmy se skládá z mnoha částí neboli segmentů, jak je uvedeno na 

obrázku 2.2 – Segmenty vnějšího prostředí podniku. Tyto prvky se díky evoluci situace 

dokážou navzájem spojovat a mezi sebou vázat. 

 

Obrázek 2.2 - Segmenty vnějšího prostředí podniku 

 
Zdroj: Lednický (2003, str. 47). 

 

Musíme mít na paměti, že vnější prostředí je ve spojitosti k firmě síla, kterou smíme 

měnit jen do určité míry (lobbováním, vyzdvihováním některých morálních zásad). Správné 

poznání vnějšího prostředí podniku nám poskytuje výtah faktorů, které na nás mohou 

v budoucnu působit. Proto poznání má pro společnost velkou hodnotu. K ocenění vlivů 

vnějších faktorů prostředí se aplikují různé metody. Pro prostředí místní i celosvětové povahy 

můžeme využít základní, snadnou, ale velmi účinnou PEST analýzu. 

Jako další příručka, jak korektně provést podrobnou analýzu vnějšího prostředí, může 

sloužit analytický model (obrázek 2.3 – Model pro analýzu vnějšího prostředí podniku) 

od Hrona J., Tiché I. a Dohnala J (Lednický, 2003). 
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Obrázek 2.3 - Model pro analýzu vnějšího prostředí podniku 

 
Zdroj: Lednický (2003, str. 50). 

 

Jak vysvětluje ve své knize Jakubíková Dagmar (2008, str. 82) „Vnější prostředí firmy 

se člení na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí obsahuje faktory (vlivy nebo 

také síly), které působí na mikroprostředí všech aktivních účastníků trhu, ovšem s různou 

intenzitou a mírou dopadu.“ 

Rozbor vnějšího okolí podniku je zaměřen na analýzu okolností, které mají přímý 

účinek na strategickou pozici firmy. Koncentruje se na působící tendence dílčích složek 

makroprostředí a mikroprostředí. Základní postup strategické analýzy je: 1) podrobně 

zanalyzovat a prozkoumat vlivy makro okolí, 2) určit nejdůležitější konkurenční síly, 

zanalyzovat své soupeře a vytýčit přitažlivost odvětví, 3) formulování důležitých hrozeb a 

příležitostí podniku (Sedláčková a Buchta, 2006). 

 

2.2.1 PEST analýza 

V příloze je uvedena ukázka, jak si PEST analýzu můžeme připravit, aby mohla být 

provedena její správná aplikace na konkrétním příkladě (Příloha 1 – PEST analýza). První 

písmena čtyř okruhů vnějšího prostředí představují označení PEST a tvoří tak podstatu celé 

analýzy. Jsou to Politické, Ekonomické, Sociální a Technologické faktory. Dnes již existují i 

rozšířené modely o další faktory, např. Legislativní činitel (SLEPT analýza). PEST analýza 

vychází z minulosti a usiluje o předpovídání budoucnosti ve čtyřech zásadních odvětvích. 
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Co si pod jednotlivými oblastmi můžeme konkrétně představit, nám naznačuje 

následující obrázek 2.4 – PEST analýza vlivu prostředí. Není potřeba se zabývat všemi 

zmíněnými faktory, protože na organizaci působí jen pár klíčových sil. Analýza by měla 

hlavně podchytit okolnosti, které by mohly do budoucna znamenat příležitosti nebo hrozby 

pro společnost (Bělohlávek, Košťan a Šuleř, 2006). 

 

Obrázek 2.4 - PEST analýza vlivu prostředí 

Zdroj: Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2006, str. 196). 

 

2.2.2 Nejistota prostředí 

Pro manažery je důležitá jakákoliv část prostředí a hlavně pochopení, jak je toto 

prostředí ovlivňuje. Prostřednictvím míry nejistoty a různých vztahů (vztah společnosti se 

stakeholdery a dalšími vnějšími subjekty) prostředí působí a ovlivňuje manažery. 

Všechna prostředí se od sebe liší a to tzv. nejistotou prostředí, která je stanovena 

dvěma dimenzemi – míra změn a míra složitosti prostředí. Z čeho se skládá nejistota 

prostředí, je dobře popsáno v tabulce 2.1 – Matice nejistoty prostředí. 
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Tabulka 2.1 - Matice nejistoty prostředí 

 Míra změn 

Míra 

složitosti 

prostředí 

 Stabilní Dynamické 

Jednoduché 

1. skupina 

Stabilní předvídatelné prostředí. 

Prostředí se skládá z několika 

prvků. Prvky jsou do jisté míry 

podobné a v podstatě zůstávají 

beze změny. Minimální potřeba 

sofistikovaných znalostí o 

prvcích prostředí. 

2. skupina 

Dynamické a nepředvídatelné 

prostředí. Prostředí se skládá 

z několika prvků. Prvky jsou do 

jisté míry podobné, ale trvale se 

mění. Minimální potřeba 

sofistikovaných znalostí o 

prvcích prostředí. 

Složité 

3. skupina 

Stabilní a předvídatelné 

prostředí. Prostředí se skládá 

z mnoha prvků. Prvky nejsou 

podobné a zůstávají v podstatě 

beze změny. Značná potřeba 

sofistikovaných znalostí o 

prvcích prostředí. 

4. skupina 

Dynamické a nepředvídatelné 

prostředí. Prostředí se skládá 

z mnoha prvků. Prvky nejsou 

podobné a trvale se mění. 

Značná potřeba sofistikovaných 

znalostí o prvcích prostředí. 

Zdroj: Robbins a Coulter (2004, str. 85). 

 

První dimenze je míra změn, která prostředí dělí na stabilní a dynamické. Dynamické 

prostředí se vyznačuje často se měnícími prvky v prostředí podniku. Pozor na případ, kdy 

dynamická změna je předvídatelná, nejedná se o dynamické prostředí. Vždy hovoříme o 

takové míře změn, kdy jsou změny pouze nepředvídatelné, protože jakmile budu vědět, co se 

předem stane, není to nejistota. Když se jedná o malé změny, mluvíme o stabilním prostředí. 

V takovém prostředí například nejsou konkurenti a aktivity nátlakových skupin jsou malé. 

Míra složitosti prostředí představuje druhou dimenzi matice. Tato míra je tvořena 

počtem prvků v prostředí společnosti a rozsahem znalostí. Organizace by měla mít znalost o 

daných prvcích. Jestli se pokusíme jakkoliv zjednodušit své prostředí (spojit se 

s konkurentem, snížit počet dodavatelů atd.), pomůže nám to zmenšit složitost a tím snížíme 

nejistotu prostředí. Složitost lze porovnávat také podle množství a kvality informací o svém 

prostředí organizace. Rozdílné informace budou mít například manažeři on-line makléřské 

firmy oproti manažerům v obchodech se smíšeným zbožím. V prvním případě manažeři musí 

mít dokonalý přehled o svých internetových operacích a o provozovatelích internetu, aby 

mohli garantovat spolehlivou a bezpečnou webovou stránku pro všechny prodávající a 
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kupující. V druhém případě není potřeba mít o svých dodavatelích tak promyšlené a 

propracované znalosti. 

Matice nejistoty prostředí nám tedy ukazuje, do jaké míry nejistota prostředí má vliv 

na manažery. V tabulce můžeme vidět čtyři skupiny. 1. skupina odpovídá nejnižší míře 

nejistoty, vliv manažerů na výsledky společnosti bude největší. 4. skupina je opak. 

Představuje nejvyšší míru nejistoty a nejméně silný vliv manažerů na výsledky společnosti. 

Nejraději by manažeři pracovali v prostředím uvedeném v 1. skupině, ale praxe nás většinou 

díky neustále se zvyšující dynamičnosti vede jiným směrem. V náplni práce manažera by 

měla být i minimalizace nejistoty, jelikož nejistota je jeden z faktorů působící negativně na 

efektivnost firmy (Robbins a Coulter, 2004). 

 

2.2.3 Analýza makroprostředí a mikroprostředí 

Analýza vlivů makro okolí se zaměřuje na činitele, které společnost ovlivňují na 

makro úrovni. Pro takovou analýzu se aplikují dvě známé metody – PEST analýza a metoda 

„4C“. Závěry PEST analýzy se dále promítají do ostatních pasáží strategické analýzy, např. 

do SWOT analýzy. Zásadním smyslem výše zmíněných metod je motivovat manažery, aby 

brali v potaz široké spektrum faktorů, velmi často poměrně vzdálených faktorů, a jejich 

vzájemné spojení. Špičkoví vedoucí by se díky tomu měli stát bystrými k hrozbám a 

příležitostem tvořícím se v okolí společnosti. 

Analýza vlivů mikro okolí se zabývá rozborem sektorů, kde důraz je kladen na 

konkurenční prostředí. Cíl se zaměřuje na určení totožností sil a faktorů, které dělají odvětví 

více či méně atraktivním. Východiskem je dostatečně rozumět základní charakteristice 

odvětví. Klíčovou součástí je vymezení hybných změnotvorných sil a základních faktorů 

úspěchu. Na každý podnik mají vývoj a trendy různorodý dopad. Porterův model pěti 

konkurenčních sil je významným prvkem analýzy mikroprostředí. Souvisí a navazuje na 

analýzu odvětví, ale přední místo zaujímají konkurenční síly. Firmy vyskytující se 

v jakémkoliv oboru, více či méně atraktivním, se dostávají do problémů, protože na ně 

působily právě mocné konkurenční síly (Sedláčková a Buchta, 2006). 
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2.3 4C 

Firma, která se rozhodne podnikat, začíná provozovat své aktivity jen na jednom, 

obvykle domácím trhu. Po několika letech vývoje se tento trh pro společnost stane 

nasyceným. Pokud se firma rozhodne dále rozvíjet, musí si zvolit cestu globální expanze. 

Téma celosvětového soupeření a eliminace bariér mezinárodního obchodu je velmi aktuální. 

K téhle problematice se rovněž vztahuje otázka globální a lokální/multiregionální 

strategie. První zmíněná strategie vidí svět nebo jiný větší region pouze jako homogenní trh. 

Naopak lokální strategie nahlíží na regiony jako jednotlivé a rozdílné celky. Pro srovnání 

obou strategií může sloužit tabulka, která je v příloze označena jako Příloha 2 – Porovnání 

multiregionální a globální strategie. Dané informace v tabulce se musí brát s nadhledem, 

protože je to příklad extrémních případů. Společnosti se snaží tyto protiklady kombinovat. 

Jak interpretuje paní Sedláčková a pan Buchta ve své literatuře (2006, str. 24), 

„Proces globalizace znamená střetávání a průnik trhů i kultur, které byly až dosud vzdáleny.“ 

Vliv globalizace je dnes běžný jev. Manažeři usilují o zdroje vstupů v nejméně drahých 

oblastech, mezinárodní (ne lokální) zdroje kapitálu a o co nejnižší mzdové výdaje 

(Sedláčková a Buchta, 2006). 

Metoda 4C se řadí mezi metody vnějšího prostředí. Používá se, pokud firma plánuje 

vstup na jiný trh, chce vybudovat a zvolit novou pobočku nebo expanduje do nové země. 

Často dochází k záměně s PEST analýzou. Ale oproti PEST analýze je 4C více konkrétnější a 

zaměřena na konkurenci. Tahle metoda se nachází na pomezí obecného a oborového okolí 

(podklady z předmětu Metody a techniky v managementu). 

Během průzkumu vlivů prostředí je nutné zohlednit zvětšující se hodnotu globalizace. 

I když se firma rozhodne působit na regionálním trhu, nevyvaruje se možným dopadům 

globalizace a rivality s nadnárodními firmami. V opačném případě, podnik na globálním trhu 

bere v potaz určité místní výhrady v regionech, mluvíme o glokalizaci1. Tzv. glokalizace nám 

doporučuje myslet globálně, ale přitom jednat lokálně. Metoda 4C je vhodná jak pro 

globalizační i lokální předpoklady (Bělohlávek, Košťan a Šuleř, 2006). 

Metoda „4C“, která je na obrázku 2.5 – Model „4C“, se opírá o 4 elementární 

skupiny faktorů. Jedná se o anglické názvy: Customers (zákazníci), Country (národní 

specifika), Costs (náklady) a Competitors (konkurence). Při výběru vhodné strategie pro 

                                                      
1 Autoři používají slovo glocalizace, které je odvozeno od slova local = místní a global = celosvětový.  
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globální expanzi podniku, je třeba posuzovat dílčí, důležité faktory z každé skupiny 

(Sedláčková a Buchta, 2006). 

Obrázek 2.5 - Model „4C“ 

 

Zdroj: Sedláčková a Buchta (2006, str. 25). 

 

V době, kdy se snažíme o pocit mezinárodní sounáležitosti a propojování trhů i 

podnikání, se také používá rozšíření verze 4C na 7C. Kromě čtyř původních faktorů country, 

customers, cost a competitors se zohledňuje i climate/context - makroekonomické faktory, 

company – podnik a collaborators - spolupracující společnosti a osoby (Jakubíková, 2008). 

V práci bude použita pouze metodika 4C. Firma nebude chtít proniknout na jiný trh, 

ale bude se pokoušet o založení nového, svého jediného, vlastního prodejního místa. 

V dalších podkapitolách vždy budou první rozebrány faktory, které jsou důležité a zohledňují 

se při vstupu na jiný trh nebo při proniknutí na trh jiné země. Pak budou vyjádřeny faktory, 

které budou skutečně použity v praktické části bakalářské práce. 

 

2.3.1 Zákazníci 

Společnosti by se měly zajímat o potřeby a požadavky zákazníků. V každém regionu 

se tyto nezbytnosti mohou lišit. Ne každý výrobek či službu potenciální zákazníci stejně 

preferují a vnímají ve všech regionech České republiky. Je vhodné, aby si podnik při svém 

rozhodování prvně položil a odpověděl na ústřední otázky. Co od nás naši potenciální 

zákazníci očekávají? Jaké požadavky mají na náš produkt? Jsou tyto požadavky 

homogenní nebo odlišné v krajích České republiky? Můžeme uspokojit potřeby 

zákazníků homogenním produktem? 
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Dále se podnik musí zajímat o použití či nepoužití jednotné marketingové 

komunikační strategie. Dnešní doba umožňuje tuto strategii použít, jelikož se ve světě 

vyskytuje univerzální životní styl a potřeby. Existují organizace, které prodávají totožný 

výrobek v dalších zemích pod odlišným značením, ale jsou i takové organizace, které 

využívají právě jednotný marketingový postoj. Dalším příkladem jsou zahraniční podniky. 

Společnosti jako Nestlé a Renault, aby získali přízeň potenciálních zákazníků u nás v České 

republice, měli těžké rozhodování o globální strategii. Jednalo se hlavně o názvy svých 

produktů s kombinací uplatnění výhod snižování nákladů na marketing (Sedláčková a Buchta, 

2006). 

Klíč k úspěchu každé společnosti je ve velké míře závislý na uspokojování potřeb a 

požadavků všech zákazníků a kupujících. Aby firmy mohly být životaschopné v daném 

odvětví, musí brát v potaz hlavně tyto potřeby. Z toho vyplývá, že zákazníci musí být svolní 

ke koupi produktu dané společnosti za cenu přesahující jeho výrobní náklady. Pokud by tak 

nebylo učiněno, dané odvětví a podnik nemá šanci přežít. Pak následuje otázka, zda si firmy 

umí výše zmíněnou hodnotu a jakost pro klienta udržet. Jestli ne, jistě se tak dostane do 

jiných, konkurenčních rukou, záleží na struktuře odvětví (Porter, 1985). 

Kritéria, která budou hodnocena v praktické části, jsou tzv. nepřímé poptávky 

zákazníků. Myslí se tím počet obyvatel ve vybraných krajích ČR a městech, průměrná hrubá 

mzda, nezaměstnanost, počty obydlených rodinných domků a bytů a údaje ohledně výstavby 

bytů. 

 

2.3.2 Národní specifika 

I když ve světě panuje trend zmírňování bariér obchodu, stále fungují i země se svou 

protekcionistickou obchodní politikou, kde platí celní zábrany, dovozní kvóty a také národní 

subvence. Týká se to obzvlášť států, které nejsou členy organizací jako EU, WTO nebo 

NAFTA. Příklad protekcionismu, kdy státní zakázky jsou poskytovány jen místním 

společnostem, dělá určité zboží nekonkurenceschopné ve srovnání s lokálními výrobky. 

Každá země preferuje zájem, aby na její dotyčný trh byly uváděny pouze vhodné a 

hlavně bezpečné výrobky. Co si pod tímto představit? Orgány vládního řízení nebo zmocněný 

orgán si připraví a následně uvede seznam výrobků, které podléhají povinnému schvalování. 

Jedná se o technické standardy o odpovědnosti za výrobek, o všeobecné bezpečnosti 

výrobků, o technických požadavcích na výrobky a další. Před uvedením na trh se tyto 

produkty musí podrobit zkoušce v příslušné laboratoři. Pokud bude vše vyhovovat 
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specifikovaným normám, až tehdy bude produkt dostupný pro zákazníky. Odlišnosti 

v normách můžou pro firmu představovat velké překážky při globalizaci. Rozdílné metrické 

systémy nebo elektrické napětí v evropských zemích oproti americkým či jiným státům jsou 

názornými příklady ze života, se kterými se mnozí lidé už setkali. 

Dalším národním specifikem jsou většinou nepsané kulturní a institucionální 

normy. Také představují určité překážky pro aplikování jednotné strategie. Jsou tím myšleny 

nestejné eventuality pro upotřebení strategie ve dvou různých státech. Každá země má své 

přijaté kodexy. V USA je dovoleno používat agresivní reklamní strategii, která často v oblibě 

potlačuje a znehodnocuje charakteristiky konkurenčního produktu ve prospěch 

propagovaného výrobku. Tento způsob porovnávací reklamy je v mnoha státech netolerován. 

Stejně tak se může jednat o rozdílné obchodní praktiky a způsoby vyjednávání. Prakticky 

nepřekonatelnou bariérou distribučního systému je pro Evropu a Ameriku vstup na japonský 

trh spotřební elektroniky. Bývalí zaměstnanci velkých firem v předčasném důchodu si na 

přání bývalého zaměstnavatele zřizují vlastní prodejny a obchodují čistě s jeho zbožím a 

výrobky (Sedláčková a Buchta, 2006). 

V praktické části budou místo národních specifik brány v úvahu místní specifika 

vybraných destinací České republiky. Jsou to přírodní podmínky, klima a okolní životní 

prostředí. Bude prošetřena i otázka tlaku vlády na ovlivnění podmínek prodeje a fungování 

firmy. Dále také oblast možných dotací do jednotlivých zvolených regionů. 

 

2.3.3 Konkurence 

Existuje na světě nespočetně mnoho podniků (např. automobilových), které obchodují 

celosvětově. Tyto podniky tvoří obrovské tlaky na malé výrobce s menší zeměpisnou mírou, 

protože si smí rozložit náklady na vývoj, reklamu a tak lépe uspokojit potřeby zákazníka. Tíha 

na globalizaci a globální konkurence je nesmírně obrovská. 

Provázanost činností a trhů je jeden z faktorů vedoucí k propojování světa v jeden 

velký celek. Po lokalizování výrobní haly do destinace s nízkými výrobními náklady má 

výrobní podnik nákladový přínos oproti konkurentům v jiných méně příznivých regionech. 

Tito konkurenti jsou přinuceni aplikovat takové podobně identické strategie (Sedláčková a 

Buchta, 2006).  

Po odhadnutí výše zmíněných okolností, ze stránky globálního rozpínání se nám 

naskytnou tři dosavadní obměny, viz tabulka 2.2 – Dosavadní obměny. 
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Tabulka 2.2 - Dosavadní obměny 

1. možnost 2. možnost 3. možnost 

Konkurenti patří ke 

globálním, nejsou zábrany 

pro globalizaci, celosvětový 

trh je homogenní. Nutností je 

rozprostření svých aktivit na 

globálním podkladě kvůli 

docílení větší nákladové 

efektivnosti a zdokonalit 

svou konkurenční pozici. 

Je nezbytné vyrábět velké 

objemy produkce, činnosti 

podniku by měly působit ve 

více oblastech. Jsou zde 

zvláštní bariéry pro 

globalizaci, regionální 

předpoklady jsou 

heterogenní. Každá 

destinace, kraj nebo region 

vyžaduje individuální postoj. 

Diferencovanost v krajích, 

základní princip odvětví 

neznevýhodňuje místní 

výrobce. Překážky rozvoje za 

hranice tvoří dopravní 

náklady, odlišnosti 

v normách a kultuře. 

Konkurence v odvětví je na 

provinciální hladině. Světová 

expanze není nezbytná ani 

účelná. 

Zdroj: Sedláčková a Buchta, 2006 

 

Vidina dosažení výhodné a prosperující pozice na trhu otvírá boje uvnitř jednoho 

odvětví mezi stávajícími konkurenty. Společnosti k tomuto soupeření využívají různé nástroje 

a metody, například zajímavé reklamní kampaně, formu cenové konkurence, inovují své 

výrobky, zakládají si na zdokonalení opravné služby pro své zákazníky, poskytují delší 

záruky. Jak už to v životě bývá, vše má své klady a zápory. Boj a rivalita je důsledkem 

velkého tlaku z okolí nebo nepřekonatelná touha uchopení své příležitosti ve prospěch 

zlepšení stávající pozice. Takové negativní působení na ostatní vyvolává různé odvety a 

pokusy o vyrovnání. Říkáme tomu princip akce a reakce, existuje vzájemná závislost mezi 

podniky. V praxi nastávají i takové situace, kdy všichni jsou po protiakci na tom hůře než 

předtím (Porter, 1980). 

Měřítkem pro srovnání v praktické části u konkurence budou základní údaje o 

konkurenčních firmách, v jakých oblastech působí a které produkty nabízí, porovnání cen 

některých výrobků, silné a slabé stránky analyzované firmy, tržby za prodej zboží, poměr 

vlastního kapitálu k cizím zdrojům dané společnosti a výsledek hospodaření za účetní období. 
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2.3.4 Náklady 

Náklady na vývoj jsou ve spojitosti s technologickou vynalézavostí výrobků. Náklady 

rostou přímo úměrně se zvětšující se technologií. Doba životního cyklu produktu má tendenci 

se zkracovat. To vše vyvolává tlaky na firmy a manažery a nutí je vyvíjet stále nové a nové 

produkty. V technologicky obtížných odvětvích jako automobilový, letecký nebo 

farmaceutický průmysl jsou náklady na vývoj příliš vysoké pro menší výrobce. Nemohou si 

dovolit tyto náklady uhradit.  V takové průmyslu se udrží jen ty největší firmy, globálně 

přemýšlející. 

Další vysoké náklady, např. výrobní a marketingové, jsou jednou z příčin vysoké 

hodnoty bodu zvratu. Je v rozporu, když výrobní společnost má hodnotu (množství 1 typu 

výrobku) bodu zvratu vyšší, než hodnotu, kterou trh, na kterém působí, je schopen vůbec 

pohltit za jeden rok. V tomto případě je globalizační tendence nutností a tlak na docílení 

většího rozměru produkce je nepředstavitelně velký. Dnešní společnost vyvíjí tlak i na ceny 

výrobků, proto začínají firmy přemýšlet o kooperaci se svými konkurenty. Takový nový jev 

před několika lety nebyl nikde vůbec k vidění. Názorný příklad takové spolupráce je 

například v České republice. Automobilky Citroën, Toyota a Peugeot se dohodly postavit 

novou, jednotnou výrobní fabriku u města Kolín. Výhodou je sdílení výrobních kapacit, 

podporování se ve společném vývoji a také slušný překryv dílčích částí. Automobilky 

dosahují výnosů z rozsahu a úspěšně tak konkurují levnějším vozům. 

Jednou z eminentních bariér proti procesu globalizace jsou náklady na dopravu. 

Například cihly a další podobné výrobky, kdy poměr mezi hodnotou a hmotností takového 

produktu je velmi nízký. Existuje však úsilí EU a dalších organizací se bránit těmto 

nákladům. Předpokládají do budoucna účinnější a ekonomičtější dopravní infrastrukturu a pro 

globalizační tendenci náklady na dopravu nebudou tvořit velké bariéry (Sedláčková a Buchta, 

2006). 

Faktory týkající se nákladů, které budou posuzovány v aplikační části bakalářské 

práce, jsou náklady na pronájem prostor prodejny, konkrétně skladových prostor, náklady na 

parkování a náklady na pracovní sílu, např. prodavač v obchodě. 
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2.3.5 Utužení věrnosti spotřebitelů, obchodních partnerů a prodejních sil 

Jak uvádí ve své knize pan Philip Kotler (2001, str. 590) „Podpora prodeje zahrnuje 

soubor různých motivačních nástrojů převážně krátkodobého charakteru, vytvářených pro 

stimulování rychlejších nebo větších nákupů určitých produktů zákazníky nebo obchodníky“. 

Podpora prodeje neposkytuje důvod, ale podnět k nákupu. Dělí se na podporu prodeje 

spotřebitelům, obchodníkům a podporu prodeje pro prodejce a prodejní síly. Takovou 

podporu využívají jak výrobci, distributoři, maloobchodníci, neziskové organizace i různé 

obchodní společnosti. Před několika lety firmy více využívaly reklamu než podporu prodeje, 

ale dnes, hlavně u podniků vyrábějící spotřební balené zboží, je poměr reklamy k podpoře 

prodeje opačný. Je všeobecně známo, že kombinace podpory prodeje s reklamou je 

nejúčinnější. Při využívání podpory prodeje musí být vytyčeny jasné cíle, patřičné nástroje a 

zpracovány projekty. Projekty by měly být podrobeny zkoušce, pak až realizovány, 

kontrolovány a nakonec vyhodnoceny. 

Mezi základní prostředky podpory prodeje spotřebitelům patří vzorky, kupony, 

rabaty, ceny balení, prémie, výhry, odměny zákazníkům, vyzkoušení zboží zdarma, záruky na 

výrobek, spojená nebo společná propagace, vystavování a předvádění výrobků. Vzorky 

jednotlivých výrobků je možno zdarma poskytnout prostřednictvím dovážky přímo do 

domácností, přiložením ke koupenému zboží, mohou být volně k dispozici přímo v prodejně. 

Vzorek může být i doplňujícím prvkem reklamní nabídky. Kupony se používají většinou jen 

u zboží ve stádiu zralosti a opravňují nositele k tomu, aby mu byla udělena předem sdělená 

sleva při zakoupení výrobku. Ceny balení mohou být výhodné z pohledu, že zákazník si 

koupí buď dva kusy stejného výrobků za cenu jednoho, nebo si koupí jeden produkt a zdarma 

je k němu přiložen produkt jiný. Prémie či dárky jsou zboží zadarmo nebo za nízkou cenu. 

Výhra v soutěži, loterii nebo po zúčastnění nějaké hry může být formou peněz, popřípadě 

nehmotné odměny jako výlet a podobně. Spojená reklama je propagace dvou i více značek či 

firem, ale společná reklama je propagace jedné značky k propagaci nekonkurenční druhé 

značky. 

Klíčové nástroje podpory prodeje obchodníkům, obchodním partnerům jsou 

rozepsány následovně. V praxi se používají nákupní rabaty, slevy za podíl na reklamě nebo za 

vystavování výrobků. Nesmí být opomenuty další pomůcky jako sleva za každý prodaný kus 

zboží v určitém období, srážky za posílení prodeje daného produktu nebo zboží zdarma při 

zakoupení určitého množství základního zboží. 
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Převládající nástroje podpory prodeje obchodním a prodejním silám jsou veletrhy a 

výstavy, prodejní soutěže a reklamní dárky. Veletrhy a výstavy se konají v tuzemsku i 

v zahraničí. Firmy mají možnost posílit kontakty se zákazníky, představit novinky, 

poskytnout cenné rady a doporučení zákazníkům prostřednictvím speciálních publikací. 

Vítězové prodejních soutěží jsou patřičně odměněni různými dary, peněžní i nepeněžní 

cenou. Soutěž může spočívat v dosažení největšího počtu získání nových zákazníků nebo 

docílení největší velikosti prodeje. Pod pojmem reklamní dárky se dají představit praktické, 

levné, užitečné předměty. Prodejní zástupci dávají tyto dárky potenciálním zákazníkům 

(Kotler, 2001). 

 

2.4 SWOT analýza 

Velmi známá SWOT analýza je nástroj pro charakteristiku ústředních faktorů, které 

působí na strategickou pozici podniku. Tato analýza se snaží být určitým vztahem střetnutí 

vnitřních zdrojů a možností firmy se přizpůsobit na změny v jeho prostředí. SWOT analýza 

navazuje na závěry předchozích, jiných analýz. Určuje tak totožnost důležitých silných a 

slabých stránek společnosti, které srovnává se zásadními vlivy z okolí podniku, příležitostmi a 

ohroženími.  Vše by mělo spět k sjednocení jako základu pro formulaci strategie. 

SWOT je odvozené od počátečních písmen anglických slov: silný – Strengths, slabý – 

Weaknesses, příležitosti - Opportunities a hrozby – Threats. Cílem této metody není vytvořit 

seznam, ale hluboká myšlenka uspořádané analýzy, která přinese použitelné a užitečné 

poznatky (Sedláčková a Buchta, 2006). 

V praktické části bakalářské práce SWOT analýza bude pojata trochu jiným 

způsobem. Nebude hledat silné a slabé stránky podniku, ani příležitosti a ohrožení, se kterými 

se může firma v blízké budoucnosti setkat, ale bude zaměřena na celkové shrnutí všech 

doposud známých informací. Bude se snažit o rekapitulaci nejdůležitějších pozitivních a 

negativních stránek, se kterými by se závod Viadrus setkal, kdyby se rozhodl založit si svoji 

vlastní prodejnu v destinaci Ostrava, Brno, Praha nebo Český Krumlov. 
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3 Představení podniku 

Tato kapitola je zaměřena na seznámení se se závodem Viadrus. Tato společnost mi je 

nápomocna při aplikování teoretické části do praktické části v mé bakalářské práci. Budou 

představeny základní informace, historie firmy a organizační struktura společnosti. V příloze 

je vloženo logo závodu Viadrus (Příloha 3 – Logo závodu Viadrus). 

 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Viadrus je jeden ze závodů akciové společnosti ŽDB GROUP, a.s. Hlavní sídlo se 

nachází v Bohumíně. Závod Viadrus je přední ryze český výrobce litinových kotlů a 

radiátorů. Má hojnou historii a zakládá si na tradici. Už v roce 1890 byla odstartována výroba 

litinových radiátorů. Viadrus se snaží využít své dlouholeté znalosti o trhu v oblasti 

topenářské techniky ve prospěch svého rozvoje, zdokonalení a doplnění produktového 

portfolia. Nedávno tento závod zahrnul do svého výrobního programu i kotle na obnovitelné 

zdroje tepla. 

Ve výroční zprávě společnosti ŽDB GROUP, a. s. z roku 2010 byly formulovány    

pro závod Viadrus záměry a strategie do budoucna jako: Posilovat pozici uznávaného výrobce 

a dodavatele, zlepšit pozitivní vnímání značky VIADRUS, zvýšit konkurenceschopnost 

produktů v tuzemsku i v zahraničí, rozvíjet obor alternativních produktů, neustále 

zkvalitňovat personální obsazení závodu, hledat nové trhy také mimo Evropu, atd. (interní 

materiály firmy). 

 

3.2 Historie firmy 

Závod Viadrus je znám jako firma s českou topenářskou výrobou s tradicí dosahující 

120 let. V roce 1885 byly vybudovány Hahnovy železárny a o tři roky později byla spuštěna 

do provozu slévárna. Zahájení produkce litinových radiátorů proběhlo v roce 1890. Rok 1928 

je zapsáno jako období, kdy se uskutečnilo rozšíření výrobní řady o litinové kotle vlastní 

konstrukce. V roce 1963 se výzkumné centrum přesunulo z Prahy do Bohumína a o čtyři roky 

později se odstartovala produkce plynových kotlů. Uvedena do provozu byla nová 

slévárenská a montážní linka pro radiátory v roce 1973. V roce 1993 Viadrus získal certifikaci 

EN ISO 9001. Zřetelný rozkvět exportu byl kolem roku 1996. Další certifikaci EN ISO 14001 

závod Viadrus obdržel v roce 1997. Rok 2002 je významný, protože pomocí investice 



21 

 

proběhla modernizace výrobních linek. Jasný rozmach exportních oblastí do více než 40 zemí 

se realizoval v roce 2006. V roce 2008 došlo k výrobkové inovaci a k re-design (úprava 

k lepšímu) loga. O rok později byly spuštěny další, zcela nové projekty na rozšíření 

produktového portfolia. Rok 2010 je prosperující, proběhla změna managementu, došlo k 

podpoření marketingové komunikace a proniknutí na trh solárních systémů a jiné tepelné 

techniky, kde velký důraz je kladen na obnovitelné zdroje tepla (interní materiály firmy). 

 

3.3 Organizace společnosti 

Správná organizační struktura společnosti by měla produkovat vhodné prostředí, 

podmínky a prostor pro efektivní součinnost všech zaměstnanců. Formuje rámec pro realizace 

konspektu, čeho touží podnik dosáhnout. Snad nejdůležitější záměr je navyšovat tržní hodnotu 

své společnosti. Dobře nastavená organizační struktura kladně podporuje řízení výkonnosti 

podniku a také úroveň komunikace, která je nesmírně důležitá pro podnik. Prostřednictvím 

tohoto nástroje se uvnitř každé firmy stane vztah a spolupráce mezi zaměstnanci a 

nadřízenými snadnou nebo nesnadnou záležitostí. 

Závod Viadrus je představitelem funkční organizační struktury, kde jsou jednotlivé 

organizační jednotky rozděleny podle podnikových funkcí, které v tomto závodu zastávají. 

Tyto útvary jsou specializované, ručí za plnění dané funkce a jsou vybaveny přiměřenou 

pravomocí. Nižší nositelé činností jsou součástí vyšších vnitropodnikových jednotek (Synek, 

2006). 

Na obrázku 3.1 – Organizační schéma ředitelství Viadrusu je vidět schéma 

ředitelství Viadrusu. Závod Viadrus vykazuje 6 důležitých útvarů – technický, obchodní a 

výrobní útvar, útvar kvality a ekologie, ekonomický a nákupní útvar. V čele každého útvaru 

stojí ředitel nebo manažer. Například obchodní jednotka musí zajistit funkci monitorování 

potřeb a požadavků zákazníků, aby mohla k tomu přizpůsobit svůj výrobní program, výrobní 

jednotka má za úkol transformovat výrobní faktory na produkty a nákupní jednotka by měla 

zabezpečit základní suroviny, potřebný materiál, nářadí atd. Ředitel Viadrusu spolu s celým 

útvarem vedení závodu koordinuje všechny funkce, jednání a činnosti (interní materiály 

firmy).  
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Obrázek 3.1 - Organizační schéma ředitelství Viadrusu 

 
Zdroj: interní materiály firmy 
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4 Analýza alternativního prodeje v ČR 

Cílem bakalářské práce je navržení nejvhodnější destinace ke zřízení vlastního 

prodejního místa závodu Viadrus. K této analýze bude použita metoda 4C, která je teoreticky 

už představena v předchozích kapitolách. Úkolem bude systematicky ukázat celý postup 

řešení a provést aplikace na konkrétním příkladě. Celé shrnutí proběhne formou SWOT 

analýzy, která bude pojata trochu jiným způsobem. 

Prvním úkolem bylo nahlédnout do mapy České republiky a vybrat několik měst nebo 

destinací, které jsou vhodné pro účel práce. Česká republika se skládá ze tří částí – Čech, 

Moravy a Slezska. Je žádoucí, aby případné vlastní prodejní místo závodu Viadrus bylo 

situováno v městě, které je známé nejen po celé České republice, ale i za hranicemi. Po 

konzultaci s obchodním ředitelem závodu Viadrus byly vybrány města Praha, Brno a 

Ostrava. 

Nakonec původní návrh byl rozšířen ještě o jednu destinace. O tom bude zmíněno 

později. Praha je hlavní město České republiky a nachází se v centru Čech. Určitě stojí za to, 

pouvažovat nad možností založit prodejnu Viadrus právě v tomto městě plného cestovního 

ruchu. V centru Moravy je situováno statutární město Brno. Jedná se o kulturní a vzdělávací 

město s vhodnými podmínkami pro podnikání a rozvoj firmy. Brno je po Praze druhé největší 

město v České republice a tvoří pomyslný střed Jihomoravského kraje. Třetí vybranou 

destinací je Ostrava, středisko Slezska a Moravskoslezského kraje. Ostrava je známá díky 

velkému počtu průmyslových zón, které jsou lákadlem pro podnikatele. Konají se zde různé 

kulturní a sportovní akce. I o Ostravě by se dalo uvažovat jako o vhodném prodejním místu, 

také i z důvodu blízkosti sídla akciové společnosti ŽDB GROUP.  

Závod Viadrus zatím nemá svoji vlastní prodejnu se svými produkty, ale prodává své 

zboží prostřednictvím smluvních prodejců. Má to své klady i zápory. Jedním velkým 

negativem je, že tito prodejci nabízí také výrobky jiných firem, konkurenční produkty. Dalším 

plánem bylo se podívat na jednotlivé smluvní prodejce závodu Viadrus, včetně těch, kteří 

poskytují servis a montáž k výrobkům. Pro význam bakalářské práce nebylo nutné dělat 

rozdíly mezi prodejními podniky a těmi, kteří poskytují pouze servis a podobné činnosti. 

Nadále budou tyto podniky dohromady označovány pod pojmem smluvní prodejci závodu 

Viadrus. 

Do 14 tabulek, protože Česká republika má celkem 14 krajů, byly shromážděny 

informace související s názvy prodejců, počtem prodejců v dílčích okresech a v kraji a adresy 
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výskytu smluvních prodejců. Každá tabulka se týká jednoho z čtrnácti krajů ČR. Celý přehled 

byl zpracován samostatně za pomocí interních materiálů firmy a je k nahlédnutí v přílohách 

bakalářské práce. Konkrétně se jedná o podklady od Příloha 4 – Smluvní prodejci 

v Moravskoslezském kraji až po Příloha 17 – Smluvní prodejci v Jihočeském kraji. 

Celkové součty smluvních prodejců, včetně servisních a montážních firem, 

v jednotlivých krajích České republiky jsou přehledně uvedeny v následujícím obrázku 4.1 – 

Součet smluvních prodejců v jednotlivých krajích ČR. Při pohledu na tento obrázek a 

záznam v každém kraji musí být zohledněna informace, že ne každý kraj má stejnou rozlohu. 

Z toho vyplývá neobjektivnost. Velkou rozlohu má například Jihočeský kraj, ale v něm je 

pouze 21 smluvních prodejců topenářského zboží. Za to hl. m. Praha, která je velikostí 

nejmenší, má o jednoho prodejce více než Jihočeský kraj. Nejvíc prodejců se vyskytuje 

v Moravskoslezském kraji i přesto, že je rozlohou menší než Jihomoravský a již zmíněný 

Jihočeský kraj. Rovněž tyhle faktory můžou hrát roli při rozhodování o vhodné destinaci 

k založení svojí první prodejny. 

 

Obrázek 4.1 – Součet smluvních prodejců v jednotlivých krajích ČR 

 
Zdroj: interní materiály firmy 

 

Dále, pro lepší přehled o firmách, které prodávají topenářské produkty různých 

organizací, firem a závodů, jsou v příloze seskupeny informace s počtem zastoupení 

jednotlivých smluvních prodejců v rámci celé České republiky (Příloha 18 – Počet 

zastoupení smluvních prodejců v rámci ČR). Pokud se prodejce nebo servisní firma 

vyskytuje v rámci ČR pouze jeden krát, není v přehledu uvedena.  
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Tabulka 4.1 – Nejčastější prodejci topenářských výrobků v rámci ČR je zkrácená 

verze Přílohy 18. Z tabulky je viditelné, že nejrozsáhlejším prodejcem po celé České 

republice je společnost GIENGER, která se dělí na GIENGER CENTRON, s. r. o., 

GIENGER BOHEMIA, s. r. o. a GIENGER spol. s. r. o. Dalšími významnými prodejci jsou 

Ptáček – velkoobchod, a. s. a CESARO a WOLSELEY company. 

 

Tabulka 4.1 – Nejčastější prodejci topenářských výrobků v rámci ČR 

VIHAMIJ s.r.o. 11 

GIENGER CENTRON, s.r.o. 15 

GIENGER BOHEMIA, s.r.o. 17 

Richter + Frenzel s.r.o. 17 

CESARO a WOLSELEY company 23 

GIENGER spol. s r.o. 33 

Ptáček - velkoobchod, a.s. 38 

GIENGER Celkem 65 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Po zpracování materiálů o smluvních prodejcích v okresech a krajích České republiky 

se došlo k závěru navrhnout čtvrtou destinaci, vhodnou k posouzení o umístění vlastní 

prodejny. Jedná se o město Český Krumlov, jelikož zde zatím není situováno žádné prodejní 

místo smluvního prodejce. Český Krumlov je významné historické centrum Jihočeského kraje 

a nachází se blízko hranic České republiky s Německem a Rakouskem. Tato prospěšná 

strategická poloha města by byla výhodou pro rozšíření firmy o vlastní prodejnu, bylo by zde 

snadnější nabízet výrobky do zahraničí. 

V bakalářské práci budou nakonec mezi sebou porovnávány a hodnoceny 4 destinace 

– Praha, Brno, Ostrava a Český Krumlov. Následující podkapitoly budou sloužit 

ke zpracování jednotlivých faktorů, které by měly pomoci k rozhodnutí o vhodnosti a 

nevhodnosti doporučení daného města jako destinaci ke zřízení vlastního prodejního místa 

závodu Viadrus. 

 Ještě, než se začne aplikovat metoda „4C“, je vhodné si položit otázku: Vyplatí se 

vůbec závodu Viadrus pořízení podnikové prodejny? Jak už bylo uvedeno v úvodu 

bakalářské práce, není takový problém vyrábět, ale své výrobky prodat. Tento závod vyrábí 

své tradiční produkty, které následně po dohodě dováží do skladů velkoobchodů a prodejců. 

Ti se pak snaží a starají o prodej těchto výrobků. Tudíž, tato činnost vypadla z náplně práce 

závodu Viadrus. Na oplátku za každý prodaný kus výrobku, například kotle, Viadrus 
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poskytuje prodejcům tzv. rabat. Myslí se tím sleva, částka v hodnotě určitého procenta 

z prodejní ceny jednoho prodaného výrobku. Ve Viadrusu se hodnota rabatu pohybuje okolo 

20 – 30 % (interní materiály firmy). 

Výhodou je, že závod Viadrus se nemusí starat o prodej, činnosti a náklady s tím 

spojené. Velké negativum spočívá v tom, že když přijde zákazník do prodejny s cílem koupit 

si kotel nebo jiný výrobek, budou mu nabídnuty i konkurenční produkty. Toto by se s vlastní 

prodejnou nikdy závodu Viadrus nestalo. Se zřízením prodejního místa se ale naskytnou i 

další náklady, které je nutné brát v úvahu, ty však budou rozebrány v jedné z následujících 

kapitol.  

 

4.1 Nepřímé poptávky zákazníků 

Zákazníci při nakupování zboží hledí na různá hlediska. První z nich je kvalita 

výrobku. Člověk má potřebu už od svého narození si vytvářet kvalitní podmínky pro svůj 

život. Touží, aby věci kolem něho měli svou hodnotu a přiměřenou jakost. Proto i v obchodě 

s jakýmkoliv zbožím se rozhodují podle tohoto kritéria. Dalším faktorem je cena. Cena musí 

být v souladu s požadovanou kvalitou. Třetím měřítkem je tradice výrobku nebo společnosti. 

Tradice u zákazníka vyvolává určitý pocit jistoty, kvality, přiměřené ceny a spokojenosti. 

Všechny tři kritéria jsou vzájemně propojená a zákazník podle potřeby a preference vybírá a 

nakupuje. Každá firma by měla mít toto na paměti, aby se co nejvíce přiblížila požadavkům 

zákazníků. Jen tak může doopravdy uspět a udržet se na trhu mezi tolika konkurenty. 

V této kapitole budou brány v úvahu nepřímé poptávky zákazníků. Jsou to faktory, 

které nepřímým způsobem mohou ovlivnit nový styl prodeje výrobků závodu Viadrus 

v daném městě. V tabulce 4.2 – Základní nejnovější údaje o krajích z roku 2011 a 2012 

jsou informace o hl. m. Praze, Jihočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Nejvíc 

obyvatel žije v hl. m. Praze, nejmíň v Jihočeském kraji. Z tohoto pohledu je pro nás 

nejvhodnější mít vlastní prodejnu v Praze, protože tak nabídneme být v blízkosti a k dispozici 

více lidem. Více lidí nás může přijít navštívit a je větší pravděpodobnost, že si více zákazníků 

u nás nakoupí. Hrubá mzda je největší taktéž v Praze, což nám signalizuje ochotu a možnost 

lidí si více připlatit za kvalitní kotle, radiátory, solární sestavy a jiné zboží. Nízká 

nezaměstnanost v hl. m. Praze nás utvrdila, že v hlavním městě lidi mají práci a vydělávají 

peníze, které mohou případně utratit právě nákupem topenářského produktu. Nejvyšší je 

nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji, což je pozitivní zpráva z pohledu, že Viadrus 
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bude očekávat větší výběr uchazečů o zaměstnání na místo odborného prodavače v prodejně. 

Lidé žijící v tomto kraji by určitě rádi přijali nová volná pracovní místa. 

 

Tabulka 4.2 - Základní nejnovější údaje o krajích z roku 2011 a 2012 

Kraj Město 
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2011 

Hrubá mzda 
1. - 4. 

čtvrtletí 2011 

Nezaměstnanost 
k 31. 3. 2012 

Hl. m. Praha Praha 1 241 273 31 109 Kč 4,01 % 

Jihočeský Český Krumlov 639 099 21 997 Kč 8,00% 

Jihomoravský Brno 1 166 179 23 538 Kč 10,12% 

Moravskoslezský Ostrava 1 230 534 22 907 Kč 11,70% 
Zdroj: Nejnovější údaje: Hl. m. Praha, Nejnovější údaje: Jihočeský kraj, Nejnovější údaje: Jihomoravský kraj, 

Nejnovější údaje: Moravskoslezský kraj, 2012 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 přímo v jednotlivých vybraných městech ČR je 

následující. V městě Praha žije 1 257 158 obyvatel, Brno má 371 371 obyvatel, v Ostravě se 

vyskytuje 303 609 osob a v Českém Krumlově žije 13 377 lidí. Tyto informace nám potvrdily 

již výše zmíněné názory. Podle vysokého počtu obyvatel je Praha nejlepší místo pro založení 

vlastní prodejny (Databáze demografických údajů za obce ČR, 2012). 

V tabulce 4.3 – Sčítání domů a bytů – údaje z roku 2011 jsou sčítány trvale 

obydlené domy a trvale obydlené byty.  Z obydlených domů jsou dále rozvedeny trvale 

obydlené rodinné domy. Informace platí pro celý kraj, ne pouze pro dané město. Sčítání 

Český statistický úřad provádí přibližně co 10 let. Údaje z roku 2011 jsou podle místa 

trvalého pobytu a slouží zatím jako předběžné výsledky. Jsou k nahlédnutí v územní struktuře 

k 26. 3. 2011. 

 

Tabulka 4.3 - Sčítání domů a bytů – údaje z roku 2011 

Kraj Město 
Trvale obydlené 

domy 
Rodinné 

domy 
Trvale obydlené 

byty 

Hl. m. Praha Praha 89 825 55 163 496 911 

Jihočeský Český Krumlov 122 262 107 669 238 257 

Jihomoravský Brno 221 582 198 729 423 451 

Moravskoslezský Ostrava 173 067 145 659 460 513 
Zdroj: Vybrané údaje za Hl. město Prahu – sčítání lidu, domů a bytů, Vybrané údaje za Jihočeský kraj – sčítání 

lidu, domů a bytů, Vybrané údaje za Jihomoravský kraj – sčítání lidu, domů a bytů, Vybrané údaje za 

Moravskoslezský kraj – sčítání lidu, domů a bytů, 2012 
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Nejvíce obydlených rodinných domů se nachází v Jihomoravském kraji. Může to 

naznačovat větší potenciální poptávku po tepelném zařízení jako kotle a solární sestavy než 

v jiném kraji. Lidé žijící v rodinném domě převážně topí za pomocí kotle. Ekologičtější a 

modernější alternativou jsou například solární sestavy, kde nejdůležitější část se upevňuje na 

střechu rodinného domu. Za to v Praze, kde jsou nejvíce obydlené byty oproti ostatním 

krajům, by mohla být větší poptávka po radiátorech do bytů.  

Záznamy v tabulce 4.4 – Výstavba bytů – údaje z roku 2011 o zahájených bytech 

pochází z údajů v územní struktuře daného roku. Dokončené byty jsou předběžné informace 

z roku 2011 a dále se rozdělují na dokončené rodinné domy, dokončené bytové domy a 

dokončené nástavby, přístavby a vestavby. Informace platí pro uvedený kraj, ne pouze pro 

zvolené město. 

 

Tabulka 4.4 - Výstavba bytů – údaje z roku 2011 

Kraj Město 
Zahájené 

byty 
Dokončené 

byty 
Rodinné 

domy 
Bytové 
domy 

Nástavby, 
přístavby 

a 
vestavby 

Hl. m. Praha Praha 2 733 3 480 557 2 324 462 
Jihočeský Český Krumlov 2 193 2 028 1 199 627 116 

Jihomoravský Brno 3 380 3 606 1 872 1 139 400 
Moravskoslezský Ostrava 2 711 2 523 1 939 74 316 

Zdroj: Vybrané údaje za Hlavní město Prahu – bytová výstavba, bydlení, Vybrané údaje za Jihočeský kraj – 

bytová výstavba, bydlení, Vybrané údaje za Jihomoravský kraj – bytová výstavba, bydlení, Vybrané údaje za 

Moravskoslezský kraj – bytová výstavba, bydlení, 2012 

 

Údaje jsou pouze informativního charakteru, který nám signalizuje, že v budoucnu 

bude nadále tendence stavět nové a nové rodinné i bytové domy. Lidé se budou do těchto 

nových domů a bytů stěhovat a budou chtít zabezpečit teplo ve svých domovech. Závod 

Viadrus má příležitost nabídnout svůj různorodý sortiment výrobků ve všech vybraných 

krajích. Určitě i v budoucnu bude poptávka po tomto zboží aktuální. 

 

 

 

 

 



29 

 

4.2 Regionální, místní specifika 

Praha, Brno i Ostrava jsou města situována v nižších polohách než město Český 

Krumlov. Český Krumlov se nachází v nadmořské výšce přibližně 500 metrů nad mořem, 

Ostrava je zhruba až o 300 metrů níže položena než město Český Krumlov. Obecně platí, že 

v horách je větší zima než v městech. Český Krumlov je umístěn poblíž krásného Národního 

parku Šumava. Nejvyšší hora pohoří Šumavy je Plechý, který je vysoký 1378 metrů nad 

mořem (ŠKOLNÍ ATLAS SVĚTA, 2001). 

Tento ukazatel nabádá k vybudování vlastní prodejny závodu Viadrus v městě Český 

Krumlov. Protože je město ve vyšších polohách, lidé hlavně v zimním období potřebují 

zvýšenou péči v zabezpečení tepla pro svoje domovy. Tamní obyvatelé určitě uvítají kvalitní 

a spolehlivé kotle, radiátory, krbové vložky, ohřívače vody a jiné tepelné výrobky za 

přijatelnou cenu, jakou značka Viadrus přináší. Možná by stálo za to pouvažovat o speciálním 

poradenství pro lidi žijící v domovech ve vysokých nadmořských výškách. Speciální 

pracovníci závodu Viadrus by doporučovali po konzultaci se zákazníkem, jak nejlépe 

zabezpečit v oblasti tepla své chaty a domy v horách v nejmrazivějším zimním období. 

Ochrana ovzduší je v dnešní době velmi aktuální téma. Dobrá kvalita ovzduší je pro 

lidstvo velmi důležitá. Bohužel sami lidé přispívají ve velké míře k znečištění ovzduší. Ve 

svých domácnostech topí také nekvalitními palivy a odpadem. Moravskoslezský kraj je 

dlouhodobě postižený špatnou kvalitou ovzduší. Ministerstvo životního prostředí se snaží 

pomoci v podobě dotací a programů, například program na výměnu starých kotlů za nové 

ekologické kotle (Ministerstvo životního prostředí, 2012). 

Pro závod Viadrus je zapojení se do zmíněných programů velká příležitost. Nejen že 

by mohl napomoci lidem k dýchání čistšího vzduchu, ale má možnost si rozšířit zakázky a 

kontakty, zviditelnit se, ukázat obyvatelům tohoto kraje kvalitu, spolehlivost a dlouhodobou 

účinnost kotlů značky Viadrus.   

Průměrné teploty vzduchu, údaj z roku 2010, se v jednotlivých krajích ČR liší jen 

málo. Moravskoslezský kraj má průměrnou teplotu vzduchu 8,2oC, Jihočeský 8,4oC, 

Jihomoravský kraj 9,0oC a hl. m. Praha má průměrnou teplotu vzduchu 9,4oC (Český 

hydrometeorologický ústav v Praze, 2012). 

Z tohoto pohledu by bylo nejrozumnější založit si prodejnu s topenářským zbožím v 

Moravskoslezském kraji v Ostravě, protože teplota vzduchu za celý rok oproti ostatním 
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krajům je tady nejchladnější. Čím chladněji je v daném místě, tím víc mají lidé potřebu se 

zajímat o topenářské výrobky. 

Byla položena otázka, jak může tlak vlády ovlivnit podmínky prodeje a fungování 

firmy? Vláda může vydat omezující emisní normy nebo zákony. Emisní normy mohou 

zapříčinit ukončení prodeje některého z výrobků a to by nebylo pro firmu vůbec žádoucí. 

Zákony stanoví kritéria a dokáží omezit vstup nové konkurence, což by byl pro závod Viadrus 

pozitivní krok. 

 

4.3 Seznámení s konkurencí   

Po konzultaci s obchodním ředitelem závodu Viadrus bylo vybráno pro seznámení a 

srovnání se s konkurencí 7 firem. Jednotlivé informace byly seskupeny do tří následujících 

tabulek. Při porovnávání informací se musí brát ohled na to, že jednotlivé údaje z Rozvah a 

Výkazů zisku a ztrát z roku 2010 u obchodní divize Buderus a Dakon a závodu VIADRUS 

jsou za celou společnost, tedy Bosch Termotechnika s. r. o. a ŽDB GROUP a. s. Proto 

můžeme brát tyto zprávy za trochu zkreslené. 

První tabulka 4.5 – Srovnání konkurentů – sídlo, okres a rok založení nám vytváří 

jednoduchý přehled o právní formě podnikání organizací, sídla konkurenčních firem a jejich 

roku založení. Není nejlepší, aby vlastní prodejní místo závodu Viadrus bylo spojováno se 

sídlem některého z konkurenčních podniků. Podle tohoto kritéria bychom jako možnou 

alternativu vyloučili město Prahu. V Brně, v Ostravě ani v Českém Krumlově nesídlí žádná 

z níže jmenovaných konkurenčních firem. 

Podle roku založení je patrné, že akciová společnost ŽDB GROUP, závod VIADRUS 

je na trhu nejdéle, má nejdelší tradici v tomhle oboru. Dlouholetá tradice působí na zákazníka 

velmi přívětivým dojmem a budí tak pocit kvalitních výrobků za odpovídající cenu. 
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Tabulka 4.5 – Srovnání konkurentů - sídlo, okres a rok založení  

Obchodní jméno Sídlo Okres Rok založení 

Jaroslav Cankař a syn ATMOS Bělá pod Bezdězem Mladá Boleslav 1935 

ATTACK, s. r. o. Vrútky  Slovensko 1995 

Bosch Termotechnika s. r. o., 
obchodní divize Buderus 

Praha 4 Praha 1993 

Bosch Termotechnika s. r. o., 
obchodní divize Dakon 

Praha  10 - Štěrboholy Praha 1949 

KORADO, a. s. Česká Třebová Ústí nad Orlicí 1990 
OPOP spol. s. r. o. Valašské Meziříčí Vsetín 1949 
Vaillant Group Czech s. r. o. Chrášťany Praha - západ 1992 

ŽDB GROUP a. s.,            
závod VIADRUS 

Bohumín Karviná 1885 

Zdroj: Výroční zpráva Jaroslav Cankař a syn ATMOS za rok 2010, Výroční zpráva ATTACK, s. r. o. za rok 

2010, Výroční zpráva Bosch Termotechnika s. r. o. za rok 2010, Výroční zpráva KORADO, a. s. za rok 2010, 

Výroční zpráva OPOP spol. s. r. o. za rok 2010, Výroční zpráva Vaillant Group Czech s. r. o. za rok 2010, 

Výroční zpráva ŽDB GROUP a. s. za rok 2010, 2012 

 

Další charakteristické údaje nám předává tabulka 4.6 – Srovnání konkurentů – 

počet zaměstnanců, základní kapitál a tržby za prodej zboží. Co se týče počtu 

zaměstnanců, ŽDB GROUP a. s. se řadí na vedoucí příčku. Počet zaměstnanců v této firmě 

sahá až k číslu 2 114 (rok 2010). Pro firmu z toho vyplývá jistější stabilita oproti 

konkurentům, ale naproti tomu vetší zodpovědnost za své zaměstnance. Základní kapitál, 

soubor peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků, má nejvyšší akciová společnost 

KORADO.  Tento údaj je pouze informativní, v tuhle chvíli není až tak rozhodující. Největší 

tržby za prodej zboží ke dni 31. 12. 2010 vykazuje Bosch Termotechnika s. r. o. Je to znamení 

toho, že zákazníci mají zájem o výrobky téhle společnosti, kupují je a firmě Bosch 

Termotechnika s. r. o. to velmi prospívá na tržbách. ŽDB GROUP a. s. má tržby přibližně ve 

výši jedné třetiny tržeb společnosti Bosch Termotechnika s. r. o.  
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Tabulka 4.6 – Srovnání konkurentů - počet zaměstnanců, základní kapitál a tržby za prodej zboží  

Obchodní jméno 
Počet 

zaměstnanců 
v roce 2010 

Základní kapitál   
ke dni 31. 12. 2010 

(v celých tisících Kč) 

Tržby za prodej zboží 
ke dni 31. 12. 2010      

(v celých tisících Kč) 

Jaroslav Cankař a syn 
ATMOS 

156 317 763 44 459 

ATTACK, s. r. o. 100-150 
1 000 000 EURO -> 

24 770 000 Kč 
 údaje nejsou zveřejněny 

Bosch Termotechnika 
s. r. o., obchodní divize 
Buderus 

398 5 000 693 944 

Bosch Termotechnika 
s. r. o., obchodní divize 
Dakon 

400 5 000 693 944 

KORADO, a. s. 500-600 840 700 19 566 

OPOP spol. s. r. o. 72 34 680 28 360 

Vaillant Group Czech 
s. r. o. 

58 6 500 667 171 

ŽDB GROUP a. s., 
závod VIADRUS 

2 114 2 000 253 444 

Zdroj: Výroční zpráva Jaroslav Cankař a syn ATMOS za rok 2010, Výroční zpráva ATTACK, s. r. o. za rok 

2010, Výroční zpráva Bosch Termotechnika s. r. o. za rok 2010, Výroční zpráva KORADO, a. s. za rok 2010, 

Výroční zpráva OPOP spol. s. r. o. za rok 2010, Výroční zpráva Vaillant Group Czech s. r. o. za rok 2010, 

Výroční zpráva ŽDB GROUP a. s. za rok 2010, 2012 

 

Třetí informativní záznam o srovnání všech společností je možné schlédnout v tabulce 

4.7 – Srovnání konkurentů – poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům a výsledek 

hospodaření. Společnosti, které více preferují jako zdroj financování cizí kapitál, jsou Bosch 

Termotechnika s. r. o., OPOP spol. s. r. o., Vaillant Group Czech s. r. o. a také analyzovaná 

firma ŽDB GROUP a. s. Ostatní firmy dávají přednost vlastnímu kapitálu než cizímu zdroji. 

Například podnik Jaroslav Cankař a syn ATMOS má hodnotu vlastního kapitálu osm krát 

vyšší než hodnotu cizích zdrojů. Výsledek hospodaření za účetní období na konci roku 2010 

je nejvyšší u analyzované společnosti ŽDB GROUP a. s., závod VIADRUS. Je to známka 

prosperující firmy. 
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Tabulka 4.7 – Srovnání konkurentů - poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům a výsledek hospodaření 

Obchodní jméno 
Vlastní kapitál / Cizí zdroje 

ke dni 31. 12. 2010               
(v celých tisících Kč) 

Výsledek hospodaření  
za účetní období  

ke dni 31. 12. 2010 
( v celých tisících Kč) 

Jaroslav Cankař a syn ATMOS 425 860 / 50 808 108 097 

ATTACK, s. r. o.  údaje nejsou zveřejněny údaje nejsou zveřejněny 

Bosch Termotechnika s. r. o., 
obchodní divize Buderus 

287 163 / 489 702 -91 759 

Bosch Termotechnika s. r. o., 
obchodní divize Dakon 

287 163 / 489 702 -91 759 

KORADO, a. s. 1 288 181 / 884 837 19 644 
OPOP spol. s. r. o. 46 274 / 48 712 4 182 
Vaillant Group Czech s. r. o. 32 590 / 147 690 17 919 

ŽDB GROUP a. s.,            
závod VIADRUS 

1 971 408 / 2 717 484 957 800 

Zdroj: Výroční zpráva Jaroslav Cankař a syn ATMOS za rok 2010, Výroční zpráva ATTACK, s. r. o. za rok 

2010, Výroční zpráva Bosch Termotechnika s. r. o. za rok 2010, Výroční zpráva KORADO, a. s. za rok 2010, 

Výroční zpráva OPOP spol. s. r. o. za rok 2010, Výroční zpráva Vaillant Group Czech s. r. o. za rok 2010, 

Výroční zpráva ŽDB GROUP a. s. za rok 2010, 2012 

 

Závod VIADRUS se zabývá výrobou různých druhů kotlů, radiátorů, solárních sestav, 

krbových vložek, akumulačních nádob, ohřívačů vody. Další neméně podstatnou činností je 

zakázková výroba a slévárna oceli a neželezných kovů. Rodinná firma ATMOS je zaměřena 

na zhotovení kotlů, například zplynovacích kotlů na uhlí a dřevo, zplynovacích kotlů 

s úpravou pro hořák na pelety nebo na dřevěné brikety a dřevo, prohřívací kotle, kotle čistě 

jen na pelety a kombi kotle na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn. Výrobce tepelné techniky, 

Slovenská společnost, ATTACK má ve svém portfoliu stacionární kotle, nástěnné kotle, také 

i nástěnné kondenzační kotle, plynové zásobníky a nepřímoohřívané zásobníky TUV, solární 

techniku, akumulační nádrže a radiátory. Obchodní divize Dakon vyrábí nástěnné a 

stacionární plynové kotle, kondenzační kotle, elektrokotle a kotle na pevná paliva. Firma 

KORADO preferující vytápění otopnými tělesy nabízí svým zákazníkům deskové radiátory a 

desková otopná tělesa, koupelnové radiátory a trubková otopná tělesa, designové radiátory a 

otopné stěny. Podnik OPOP směřuje k výrobě různých druhů kotlů, např. peletové, 

zplyňovací atd., a lázeňských kamen. V jeho náplni práci je také zakázková výroba. Obchodní 

divize Buderus má široký sortiment kotlů, regulačních přístrojů, zásobníků teplé vody, 
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otopných těles, radiátorů, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel a solární techniky. 

Produkty společnosti Vaillant jsou závěsné a stacionární plynové kotle, průtokové a 

zásobníkové ohřívače vody, solární systémy, tepelná čerpadla, regulační technika a 

akumulační zásobníky vody (internetové stránky jednotlivých společností, 2012). 

Všechny firmy poskytují servis, instalaci, náhradní díly a příslušenství. Své výrobky 

ve velké míře prodávají přes své smluvní prodejce a velkoobchody po celé České republice. 

Jen málokterá firma má svoji vlastní prodejnu. Možná tento důvod, odlišit se od ostatních, je 

pro závod Viadrus taková výzva. Všechny firmy působí na polypolním trhu, který je typický 

pro existenci velkého počtu menších firem v jednom oboru. 

Při srovnávání se s konkurencí se berou v potaz i skutečnosti, že některé konkurenční 

firmy nemusejí vyrábět a prodávat stejné výrobky, ale různé obměny či alternativy. 

KORADO, a. s. má ve svém sortimentu plechové a jiné typy radiátorů, což pro zákazníka 

znamená nová, cenově levnější, alternativa. Firma, která se zabývá výrobou stejného produktu 

jako závod Viadrus, je například Jaroslav Cankař a syn ATMOS. Je to velmi silný konkurent 

z pohledu, že je tento podnik považován za jednoho z největšího evropského výrobce kotlů. 

Srovnání cen u výrobku kotle na pevná paliva nám zobrazuje tabulka 4.8 – Srovnání 

cen kotlů na pevná paliva. Jsou porovnávány ceny závodu VIADRUS s cenami obchodní 

divize Buderus a Dakon a společnosti OPOP. Ostatní konkurenti ATMOS, ATTACK, 

KORADO a Vaillant tento typ kotlů nevyrábí, proto nejsou uvedeni v následujícím přehledu. 

Pro srovnání cen jsou vybrány kotle na tuhá paliva, jelikož se jedná o typický produkt pro 

podniky zabývající se tepelnou technikou. Navíc zákazníci dobře znají tenhle tradiční 

prostředek pro vytváření tepla v domech. 
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Tabulka 4.8 – Srovnání cen kotlů na pevná paliva 

VIADRUS 

Kotle na pevná paliva - ruční přikládání 

Výrobek 
Počet 

článků 
Výkon [kW] Palivo 

Cena 

Kč/ks bez DPH 

Cena 

Kč/ks s DPH 

HERCULES U26 4 20 - 24 koks, č. uhlí, dřevo 23 798,00 28 557,60 

HERCULES U26 7 43 - 48 koks, č. uhlí, dřevo 30 407,00 36 488,40 

Buderus 

Kotle na pevná paliva 

Výrobek 
Počet 

článků 
Výkon [kW] Palivo 

Cena 

Kč/ks bez DPH 

Cena 

Kč/ks s DPH 

G211-20D N 6-20 koks, č. uhlí, dřevo 25 000,00 30 000,00 

G211-42D N 13-42 koks, č. uhlí, dřevo 34 000,00 40 800,00 

Dakon 

Kotle na tuhá paliva 

Výrobek 
Počet 

článků 
Výkon [kW] Palivo 

Cena 

Kč/ks bez DPH 

Cena 

Kč/ks s DPH 

Kotel FB 20 D 4 18 koks, č. uhlí, dřevo 23 990,00 28 788,00 

Kotel FB 42 D 8 42 koks, č. uhlí, dřevo 31 590,00 37 908,00 

OPOP 

Kotle na tuhá paliva 

Výrobek 
Počet 

článků 
Výkon [kW] Palivo 

Cena 

Kč/ks bez DPH 

Cena 

Kč/ks s DPH 

UNI 4 N 19,5 - 20,0 dřevo, černé uhlí 22 490,00  26 988,00  

UNI 8 N 33,8 - 53,0 dřevo, černé uhlí 33 990,00  40 788,00  

Zdroj: VIADRUS ceník, Ceník pro rodinné domy Buderus, Ceník výrobků 2012 DAKON, Ceník kotlů UNI pro 

ČR OPOP, 2012 

 

Jsou porovnávány kotle na pevná paliva: a) první měřítko je výkon v rozmezí 18 - 20 

[kW] a počet článku 4, b) druhým kritériem byl výkon v rozsahu 42 - 43 [kW] a počet článku 

v rozmezí 7 až 8. Značka N v sloupci počet článků znamená, že údaj nebyl zjištěn. Ceny 

těchto typů kotlů se nijak výrazně mezi sebou neliší. Zákazník tedy bude vybírat podle 

kvality, dopravní dostupnosti, doporučení od známých a podobně. 

Další srovnání cen představuje tabulka 4.9 – Srovnání cen automatických kotlů. 

Budou mezi sebou srovnány ceny automatických kotlů závodu Viadrus, společnosti 

BENEKOVterm s. r. o. z Horního Benešova a společnosti SLOKOV a. s. z Moravského 

Písku. Prvním měřítkem je taktéž výkon v rozmezí 13 – 15 [kW], druhým kritériem je výkon 

v rozměru 25 – 30 [kW]. Ceny automatických kotlů závodu Viadrus jsou poměrně vyšší než 

ceny tohoto typu výrobku u dvou zmíněných konkurentů. Na základě tohoto tvrzení by se měl 

závod Viadrus zamyslet nad daným faktem a zhodnotit, zda vyšší cena automatického kotle 
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oproti ostatním není velkou překážkou pro potenciálního zákazníka a zda taková výše ceny je 

pro závod Viadrus efektivní a má svůj smysl. 

 

Tabulka 4.9 – Srovnání cen automatických kotlů 

závod Viadrus 

Kotle na pevná paliva - automatické kotle 

Výrobek 
Výkon 

[kW] 
Palivo 

Cena 

Kč/ks bez DPH 

Cena 

Kč/ks s DPH 

EKORET SAPHIR 15 č. uhlí, h. uhlí, pelety 98 695,00 118 434,00 

EKORET SAPHIR 25 č. uhlí, h. uhlí, pelety 101 063,00 121 276,00 

BENEKOVterm s.r.o., Horní Benešov 

Automatické kotle 

Výrobek 
Výkon 

[kW] 
Palivo 

Cena 

Kč/ks bez DPH 

Cena 

Kč/ks s DPH 

BENEKOV C 15 15 
pro spalování uhlí – 

ocelový výměník 
75 000,00 90 000,00 

BENEKOV LT25 25 
pro spalování uhlí - 

litinový výměník 
77 490,00 92 988,00 

SLOKOV a.s., Moravský Písek 

Automatické kotle 

Výrobek 
Výkon 

[kW] 
Palivo 

Cena 

Kč/ks bez DPH 

Cena 

Kč/ks s DPH 

Kotel Variant SL 12 A 13 pelety, hnědé uhlí 55 431,00 66 518,00 

Kotel Variant SL 33 A 35/30 pelety, hnědé uhlí 71 085,00 85 303,00 

Zdroj: VIADRUS ceník, Ceník kotlů 2012 BENEKOVterm s. r. o., Doporučený prodejní ceník od 1. 9. 2011 

SLOKOV, a. s., 2012 

 

Kdyby měly být vyjmenovány silné a slabé stránky analyzované firmy, v našem 

případě závodu Viadrus, je nezbytně nutné zmínit silnou hodnotu značky, dlouholetou tradici, 

kvalitu, spolehlivost, určitý standard a vysoký tržní podíl na domácím trhu. Když se řekne 

litinový kotel, většina lidí si to spojí se značkou Viadrus. To je právě to, co je dobré udržet 

v podvědomí našich zákazníků, aby i prodej přes nově vzniklou vlastní prodejnu závodu 

Viadrus byl účelný a efektivní. Slabou stránkou může být právě vysoká cena některých 

výrobků, například automatických kotlů, oproti konkurentům. Viadrus si nemůže v takovém 

případě dovolit snížit cenu automatického kotle na úroveň nebo pod cenu některého 

z konkurentů (interní materiály firmy). 
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4.4 Náklady na provoz prodejny 

V této kapitole budou řešeny faktory týkající se nákladů na pronájem prostor prodejny, 

konkrétně skladových prostor, nákladů na parkování a nákladů na pracovní sílu. 

Prostřednictvím internetových stránek www.realcity.cz a po zadání doplňujících informací byl 

vybrán vždy jeden nejvhodnější komerční objekt z okolí Prahy, Brna, Ostravy a Českého 

Krumlova. Všechny objekty musí splňovat následující hlediska. Jako typ zakázky bylo zadáno 

pronájem, typ nemovitosti byl uveden komerční objekt, podtyp nemovitosti byl upřesněn 

jako skladové prostory. Užitná plocha se pohybuje v rozmezí 710 – 1 000 m². 

Skladové prostory v Praze 10 – Strašnice mají užitnou plochu ve velikosti 710 m². 

Jedná se o zrekonstruovanou skladovou halu, která je součástí většího, uzavřeného, hlídaného 

a elektronicky zabezpečovaného areálu. Blízko odtud je hlavní komunikace a stanice metra 

Skalka. Tyto prostory nabízí bezproblémový vjezd pro veškerou osobní i nákladní dopravu. 

Parkování pro osobní automobily a nakládací prostor je zajištěn. Hala je zděná, zateplena, 

vytápěná a konstrukce budovy je cihlová. Využitelná výška dosahuje 9 metrů. Je zde i 

nákladní rampa. Podlahy mají konstrukční nosnost 1 000 kg / m². Součástí skladových prostor 

jsou vestavěné čtyři kanceláře a sociální zázemí. Cena za pronájem těchto skladových prostor 

činí 100 000 Kč za měsíc, plus DPH. Pro lepší představu o daném místě jsou v příloze 

vloženy dva obrázky (Příloha 19 – Skladové prostory obr. 1 Praha 10 – Strašnice, Příloha 

20 - Skladové prostory obr. 2 Praha 10 – Strašnice) (REALCITY.CZ, 2012). 

Skladové prostory v obci Všechovice, okres Brno – venkov mají užitnou plochu ve 

velikosti 800 m². Samostatně stojící objekt je po vnitřní rekonstrukci. Z celkové pronajímané 

plochy je 500 m2 temperovaných, ostatní prostory nejsou vytápěny. K dispozici je sociální 

zařízení, dvě kanceláře, kuchyň a další prostory. Objekt je dostupný také pro kamionovou 

dopravu, je zde možnost vykládky zboží v zadní nebo boční části objektu. Cena za pronájem 

těchto skladových prostor činí 35 000 Kč za měsíc, plus je k tomu zapotřebí započíst energii 

dle spotřeby. Kauce i provize je ve výši 1 x měsíční platby. Pro lepší představu o daném místě 

jsou v příloze vloženy dva obrázky (Příloha 21 – Skladové prostory obr. 1 obec 

Všechovice, okres Brno – venkov, Příloha 22 - Skladové prostory obr. 2 obec Všechovice, 

okres Brno – venkov) (REALCITY.CZ, 2012). 

Skladové prostory v Ostravě – Krásném Poli mají užitnou plochu 1 000 m². Součástí 

skladu je zabezpečovací systém, alarm, sociální prostory jako WC, sprcha a kanceláře. Je tady 

k dispozici elektřina 220 V a 380 V. Sklad je napojený na dálkový vodovod. Zastavěná plocha 
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činí 420 m². Cena za pronájem skladovacích prostor v Ostravě je 25 000 Kč za měsíc, kauce 

je ve výši 50 000 Kč. V příloze jsou vloženy dva obrázky, kde jsou vyfoceny tyto skladové 

prostory (Příloha 23 – Skladové prostory obr. 1 Ostrava – Krásné Pole, Předvrší, Příloha 

24 - Skladové prostory obr. 2 Ostrava – Krásné Pole, Předvrší) (REALCITY.CZ, 2012). 

V Českém Krumlově nesplňoval všechny výše určená hlediska žádný objekt. 

Například užitná plocha nebyla v rozmezí od 710 – 1 000 m², komerční objekt nebyl 

k pronájmu, ale ke koupi, nejednalo se o skladové prostory a podobně. V tomto případě by se 

měl závod Viadrus rozhodnout, zda pozmění daná hlediska nebo si v Jihočeském kraji vybere 

jiné město. V druhém případě, pokud by závod Viadrus stále uvažoval o založení vlastního 

prodejního místa v Jihočeském kraji, blízko hranic České republiky s Německem a 

Rakouskem, by bylo dobré pouvažovat o destinaci České Budějovice jako možnou náhradu 

za Český Krumlov. 

Komerční objekt v Českých Budějovicích 5, Fr. Skroupa je ve velikosti 1 000 m². 

Prostory zahrnují tři vytápěné haly, jeden nevytápěný sklad, tři kanceláře a WC. Tento sklad 

se nachází v komerční zóně. Parkování je zajištěno pro cca 10 aut. Výhodou jsou rolovací 

vrata, manipulační rampa a napojení na obecní vodu i kanalizaci. Jeden měsíční nájem jako 

kauce. Je zde dobrá dostupnost i pro nákladní auta, běžná spojení přes ČSAD a MHD. Cena 

za pronájem skladovacích prostor činí 30 000 Kč za měsíc. Cena je bez DPH a energie. Pro 

názornější představu o tomto objektu jsou v příloze vloženy dva obrázky (Příloha 25 – 

Skladové prostory obr. 1 České Budějovice 5, Fr. Skroupa, Příloha 26 - Skladové 

prostory obr. 2 České Budějovice 5, Fr. Skroupa) (REALCITY.CZ, 2012). 

K samotné prodejně jsou přilehlé skladové prostory pro závod Viadrus velmi důležité. 

Vlastní prodejna nebude až v takové blízkosti k výrobní hale a sídlu Viadrusu v Bohumíně. 

Zboží se bude muset do prodejny dovážet a než si je konečný zákazník koupí, tak bude 

skladováno v těchto prostorách. Měsíční náklady na pronájem skladových prostor určitě 

nebudou jediné vynaložené peníze, se kterými se při zařizování vlastní prodejny závod 

Viadrus setká. Závod Viadrus bude muset celý skladový prostor a objekt přizpůsobit vlastním 

potřebám a hlavně bude muset vyhradit místo pro samotnou prodejnu, kde bude probíhat 

samotný osobní styk se zákazníkem. Více je pravděpodobné, že závod Viadrus se rozhodne 

prodejnu postavit odděleně, vedle skladových prostor. 

Při porovnávání nákladů na pronájem skladových prostor musí být uváženo, že výše 

ceny se odráží od celkového stavu skladu, zda je po rekonstrukci a tak dále, nebo od umístění 

v dané lokalizaci, skladové prostory mohou být poblíž centra města nebo někde na odlehlém 
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místě. V Praze je měsíční nájemné 100 000 Kč, naproti tomu v Ostravě je měsíční nájemné 

25 000 Kč, což je jedna čtvrtina měsíčního nájemného v Praze. Nižší nájemné je také v Brně a 

Českých Budějovicích. Z toho pohledu by bylo lepší pro závod Viadrus mít vlastní prodejnu 

v Ostravě, popřípadě také v Brně nebo Českých Budějovicích. Tam je nájemné maximálně o 

10 000 Kč větší než v Ostravě. 

Parkování v komerčním objektu v Praze a v Českých Budějovicích je zajištěno. U 

zbylých dvou objektů, v Ostravě a Brně, tenhle údaj nebyl konkretizován. Pokud by 

neexistovala možnost parkování u prodejny a skladových prostor, závod Viadrus musí počítat 

s náklady na vybudování parkovacích míst pro své obchodní a prodejní účely a pro zákazníky. 

Náklady na pracovní sílu jsou dalším rozhodovacím kritériem. Po konzultaci 

s obchodním ředitelem závodu Viadrus se došlo k závěru, že nejlepší je v tomto oboru 

zaměstnat muže, protože se více hodí jako odborný prodavač v prodejně s topenářským 

zbožím, působí lepším dojmem na zákazníky jako expert v téhle oblasti. Z tabulky 4.10 – 

Porovnání platů 2009 je patrné, že nejnižší průměrná hrubá mzda na pozici prodavač, muž, 

v obchodech je v Moravskoslezském kraji. Hrubá mzda v tomto kraji je dokonce pod 

celorepublikovým průměrem. Kdyby Viadrus založil vlastní prodejnu ve městě Ostrava, měl 

by nižší mzdové náklady na pracovní sílu oproti tomu, kdyby byla prodejna v jiném městě. 

Z hlediska nákladů na pracovní sílu jako rozhodující faktor by nebylo doporučeno umístit 

prodejnu s výrobky od značky Viadrus v městě Praze, hrubá mzda je zde nejvyšší 

z vybraných 4 měst. 

 

Tabulka 4.10 - Porovnání platů 2009 

Průměrná hrubá mzda - prodavači (muži) v obchodech  
Kraj Město Hrubá mzda 

Hl. m. Praha Praha 20 670 Kč 

Jihočeský  Český Krumlov 16 667 Kč 

Jihomoravský Brno 17 916 Kč 

Moravskoslezský Ostrava 14 550 Kč 

Celorepublikový průměr 17 351 Kč 
Zdroj: Mzdový kalkulátor 2009 – porovnání platů 
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4.5 Zkrácená SWOT analýza 

Tato kapitola se zaměří na rekapitulaci nejdůležitějších pozitivních (silných) a 

negativních (slabých) stránek, se kterými by se závod Viadrus setkal, kdyby se rozhodl založit 

svoji vlastní prodejnu v destinaci Praha, Brno, Ostrava nebo Český Krumlov. Jde o zkrácenou 

SWOT analýzu, protože místo silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení se budou řešit 

pouze jenom dva ze čtyř okruhů – silné a slabé stránky daného města. 

Praha je hlavní město České republiky, žije zde přes 1 200 000 obyvatel. V Praze by 

závod Viadrus byl v blízkosti spousta lidem. Hrubá mzda je v hlavním městě nejvyšší a 

zároveň nezaměstnanost nejnižší. Silnou stránkou je, že v Praze lidé mají práci a vydělávají 

peníze, které mohou případně utratit za kvalitní výrobky závodu Viadrus. Naproti tomu Praha 

je sídlo mnoha firem, je zde velká konkurence a soutěživost. Slabou stránkou této destinace 

jsou náklady spojené s pronájmem skladových prostor, které jsou hodně vysoké oproti jiným 

městům. Průměrný prodavač v obchodě v Praze má nejvyšší hrubou mzdu, což by pro závod 

Viadrus představovalo vysoké náklady na pracovní sílu. 

Vysoká nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji je silnou stránkou pro závod 

Viadrus, který při zakládání vlastní prodejny v Ostravě nebude mít problém s najímáním 

zaměstnanců. Tamní lidé přivítají nová pracovní místa. Moravskoslezský kraj je postižený 

špatnou kvalitou ovzduší a Ministerstvo životního prostředí se snaží pomoci v podobě dotací a 

programů. V tomto kraji se může závod Viadrus zapojit do programů a pomoci s výměnou 

starých kotlů za nové ekologické kotle, nejlépe kotle značky Viadrus. Silnou stránkou 

destinace Ostrava jsou docela nízké náklady na provoz prodejny a náklady na pracovní sílu 

v porovnání s ostatními městy. 

Český Krumlov je historické město, což s sebou přináší pozitivní i negativní dopad. 

Český Krumlov je umístěn blízko hranic České republiky s Německem a Rakouskem. Tato 

strategická poloha umožní snadněji nabízet výrobky také do zahraničí. V tomto městě zatím 

není situováno žádné prodejní místo smluvního prodejce. Tento fakt nabádá k tomu být první, 

kdo bude prodávat topenářské produkty právě v tomto městě. Další výhodou Českého 

Krumlova je jeho poloha ve vyšší nadmořské výšce, než je pro město typické. Obyvatelé 

Českého Krumlova a okolí hlavně v zimním období potřebují zvýšenou péči v zabezpečení 

tepla pro svoje domovy. Negativum tohoto města je v nenalezení žádného vhodného objektu 

se skladovými prostory k pronájmu. 
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Brno je rozlohou druhé největší město v České republice a žije tam okolo 371 000 

obyvatel, což není málo. V Jihomoravském kraji je nejvíce obydlených rodinných domů. 

Tento údaj signalizuje větší potenciální poptávku po tepelném zařízení do rodinných domů, 

například kotle na tuhá paliva, solární sestavy. Náklady na provoz prodejny a náklady na 

pracovní sílu jsou průměrné v porovnání s ostatními městy. 

Následující tabulka 4.11 – Přehled hodnocených kritérií v destinacích byla 

vytvořena pro názorný přehled zjištěných výsledků. 

Tabulka 4.11 – Přehled hodnocených kritérií v destinacích 

Kritéria / 
Destinace 

Praha Brno Ostrava 
Český 

Krumlov 
Počet obyvatel       
v kraji 

přes 1 000 000 přes 1 000 000 přes 1 000 000 pod 1 000 000 

Počet obyvatel       
v městě 

přes 1 000 000 přes 300 000 přes 300 000 pod 15 000 

Průměrná hrubá 
mzda 

vysoká průměr průměr průměr 

Nezaměstnanost nízká vysoká vysoká průměr 
Počet trvale 
obydlených 
rodinných domů 

pod 100 000 nad 100 000 nad 100 000 nad 100 000 

Počet trvale 
obydlených bytů 

nad 400 000 nad 400 000 nad 400 000 pod 400 000 

Výstavba bytů 
rostoucí 
tendence 

rostoucí 
tendence 

rostoucí 
tendence 

rostoucí 
tendence 

Přírodní podmínky průměrné průměrné průměrné výborné 
Klima příznivé příznivé příznivé příznivé 
Okolní životní 
prostředí 

příznivé příznivé 
znečištěné 

ovzduší 
příznivé 

Tlak vlády může působit může působit může působit může působit 
Státní dotace ne ne ano ne 
Sídlo konkurenční 
firmy v daném 
městě 

ano ne ne ne 

Náklady               
na pronájem 
skladových prostor 

vysoké průměr nízké není řešeno 

Parkování u 
skladových prostor 

zajištěno 
údaj není 
upřesněn 

údaj není 
upřesněn 

není řešeno 

Náklady               
na pracovní sílu 

vysoké průměr nízké průměr 

Přítomnost 
smluvního 
prodejce v městě 

ano ano ano ne 
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5 Návrhy a doporučení ke zřízení prodejního místa 

Na základě vyhodnocení výsledků po provedené analýze metodou „4C“ by bylo 

nejvhodnější pro závod Viadrus zřízení vlastního prodejního místa v destinaci Ostrava, 

Moravskoslezský kraj. Ostrava je vhodné prodejní místo také z důvodu blízkosti sídla 

akciové společnosti ŽDB GROUP, a. s. v Bohumíně. Zásobování do skladových prostor u 

prodejny v Ostravě by bylo snadnější, rychlejší a flexibilnější. Ostrava je centrum Slezska, po 

Praze a Brně je Ostrava rozlohou třetí největší město v České republice s počtem obyvatel 

okolo 303 000. Jedním z rozhodujících faktorů byly nízké náklady na pronájem skladových 

prostor a nízké náklady na pracovní sílu. Cena čistě za pronájem skladových prostor se 

v Ostravě pohybuje okolo 25 000 Kč za měsíc. Případná hrubá mzda odborného prodavače, 

experta, v prodejně s topenářským zbožím závodu Viadrus by se pohybovala okolo        

14 550 Kč.  

Než by však závod Viadrus provedl takové zásadní rozhodnutí, je možné zvážit 

levnější alternativu. Eventualita spočívá v pronajmutí prodejního místa pouze ve velikosti 

kanceláře. Jednalo by se pouze o kontaktní místo, vzorkovou prodejnu s vlastním logem, 

značkou a designem, pouze se svými produkty, kde by probíhal osobní kontakt se 

zákazníkem. K dispozici by byl pro přímý kontakt zákazníka s výrobkem jen nejzákladnější 

výrobek z každého kategorie. Obchodní zástupci by v dané lokalitě byli jen po určitou dobu, 

například 3 měsíce, seznamovali by zákazníky s produkty značky Viadrus, podávali potřebné 

informace a rady, sepisovali objednávky a zkoumali by poptávku po těchto výrobcích. 

V případě objednávky by závod Viadrus doručil objednané zboží zákazníkovi na předem 

dohodnutou adresu. Lokality by se mohly co 3 měsíce měnit v rámci České republiky. Po 

zjištění poptávky, popřípadě možnosti většího odbytu zboží, by závod Viadrus mohl 

zrealizovat vlastní prodejnu. 

Tuhle levnější alternativu by bylo zajímavé uskutečnit v městě Český Krumlov. 

V tomto městě zatím není situováno žádné prodejní místo smluvního prodejce. Jelikož je 

Český Krumlov umístěný ve vyšší nadmořské výšce u pohoří Šumava, tamní obyvatelé by 

uvítali specializovanou prodejnu s odborníky, kteří by doporučili po konzultaci, jak nejlépe 

zabezpečit v oblasti tepla své chaty a domy v horách v nejmrazivějším zimním období. Taky 

by odpadl problém s nalezením vhodného komerčního objektu pro skladování. 

Na základě řešené problematiky špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, 

v kapitole 4.2 Regionální, místní specifika, by bylo závodu Viadrus doporučeno aktivně se 
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podílet na různých programech Ministerstva životního prostředí. Program na výměnu 

starých kotlů za nové ekologické kotle by pomohl závodu Viadrus rozšířit zakázky a 

kontakty. Jako doplňující, podpůrný prvek prevence proti topení nekvalitním palivem je 

za zvýhodněnou cenu, v určitých obdobích i zdarma, nabídnout zákazníkovi ke koupi kotle 

(automatického či kotle na tuhá paliva) balení kvalitního paliva, například černého nebo 

hnědého uhlí, briket, pelet a podobně.  

Marketingová podpora prodeje konečnému uživateli, kterou v dnešní době už závod 

Viadrus využívá, představuje například vystavené vzorky kotlů v prodejnách smluvních 

prodejců, poskytování různých prospektů, nabízení malých dárků – tužky s logem, 

hodnotnější dárky zdarma (poukázky na nákup benzínu v hodnotě až 500 Kč) za nákup 

v určitém období nebo za nákup určitého množství produktů. V neposlední řadě svým 

smluvním prodejcům může navýšit rabat. Místo standardní hodnoty rabatu se navýší rabat 

například o 2 %, podle výše uskutečněného prodeje. 

Závod Viadrus se účastní výstav v České republice i v zahraničí. Na každé výstavě se 

prezentuje prostřednictvím svého vlastního stánku, kde potenciálním zákazníkům a veřejnosti 

nabízí reklamní předměty a hlavně informace o firmě a výrobcích. Viadrus se také prezentuje 

v novinách a odborných časopisech. V minulosti závod Viadrus využil možnost se zviditelnit 

také prostřednictvím televizní reklamy (interní materiály firmy). 

Je znatelné, že závod Viadrus využívá nástroje podpory prodeje ve velké míře. Je 

vhodné i nadále kombinovat reklamu s nástroji podpory prodeje, protože toto spojování je 

nejúčinnější. V souladu s dnešní situací na trhu by i nadále měla být doporučena každoroční 

účast na výstavách a veletrzích pořádané jak v České republice, tak i v zahraničí. I přes 

vysoké náklady se závodu Viadrus vyplatí účast na výstavách a veletrzích, protože může 

konkurovat kvalitními výrobky značky Viadrus, tradicí, přijatelnou cenou a spolehlivostí pro 

zákazníky. Výstavy a veletrhy v České republice i v zahraničí jsou jediným místem, kdy 

zákazník má možnost shlédnout pohromadě veškeré produkty od několika firem na trhu 

z daného oboru, aniž by musel objet celou zemi. 

Pokud by závod Viadrus přistoupil k zřízení vlastního prodejního místa v některém 

ze jmenovaných měst, měl by zvážit možnost informovat veřejnost o tomto důležitém kroku 

prostřednictvím reklamy v televizi nebo v rádiu. Na základě této možnosti by bylo 

přiměřené mít krátkou, poutavou, pro národ zapamatovatelnou reklamu s atraktivním 

sloganem, která by byla ke zhlédnutí nebo k slyšení například měsíc před otevřením 

prodejního místa a měsíc po otevření prodejny značky Viadrus. Rádio a televize jsou 
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používány jako jeden z nejčastějších prostředků přenosů nových informací. I přesto, že to 

bude nákladné, by tento způsob propagace nového prodejního místa mohl mít pozitivní 

výsledky. 

Použití nástrojů marketingové podpory prodeje a reklam je nutné náležitě zvážit 

k finančním a ostatním možnostem závodu Viadrus. Na základě podkladů v kapitole 2.3.5, 

Utužení věrnosti spotřebitelů, obchodních partnerů a prodejních sil, by bylo možné doporučit 

spojenou reklamu dvou i více značek či firem nebo společnou reklamu jedné značky 

k propagaci nekonkurenční druhé značky.   
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navržení nejvhodnější destinace ke zřízení vlastního 

prodejního místa závodu Viadrus. Dosažení tohoto cíle proběhlo za pomocí patřičného 

nastudování teorie, správného pochopení a následné aplikace metody „4C“ na konkrétním 

příkladě. Model „4C“ se stal vzorem pro provedení správné analýzy alternativního prodeje 

pomoci vlastního prodejního místa. Podnik, pro který byla analýza provedena, je závod 

Viadrus. Je jedním ze závodů akciové společnosti ŽDB GROUP, a. s., se sídlem v Bohumíně 

v Moravskoslezském kraji. Závod Viadrus je přední ryze český výrobce litinových kotlů a 

radiátorů. Zakládá si na své bohaté historii, dlouholeté tradici, spolehlivosti, příznivých 

cenách, kvalitě výrobků, odborném přístupu a hlavně na dobrém vztahu ke svým zákazníkům. 

První kapitola, Úvod, nás obecně seznámila s tématem bakalářské práce. Druhá 

kapitola, Strategická analýza vnějšího prostředí podniku, byla zaměřena na teoretická 

východiska. V této kapitole se objasnily pojmy jako strategie, strategická analýza, analýza 

vnějšího prostředí podniku, PEST analýza, nejistota prostředí, analýza makroprostředí a 

mikroprostředí, SWOT analýza. V druhé kapitole byla také podrobně vysvětlena problematika 

metody „4C“, která se skládá ze 4 částí – zákazníci, národní specifika, konkurence, náklady. 

Dále pak utužení věrnosti spotřebitelů, obchodních partnerů a prodejních sil. 

Třetí kapitola se nesla v duchu představení závodu Viadrus. Byly zmíněny základní 

údaje o společnosti, historie firmy a organizace společnosti. Čtvrtá kapitola, Analýza 

alternativního prodeje v ČR, navázala na kapitolu předešlou a jedná se o aplikační část 

bakalářské práce. V této kapitole se zkoumaly faktory čtyř prvků modelu „4C“. Prvkem jsou 

myšleny nepřímé poptávky zákazníků, regionální či místní specifika, seznámení s konkurencí 

a náklady na provoz prodejny. Kromě toho v téhle kapitole byla provedena „zkrácená SWOT 

analýza“, takové shrnutí silných a slabých stránek jednotlivých měst Prahy, Brna, Ostravy a 

Českého Krumlova z pohledu posouzení vhodnosti města jako destinace pro založení 

vlastního prodejního místa závodu Viadrus. 

Předposlední kapitola, Návrhy a doporučení ke zřízení prodejního místa, uzavírá celé 

téma. Jsou zde sděleny různé nápady, návrhy, zajímavé poznatky a rady podloženy 

provedenou analýzou. Některé návrhy a doporučení jsou z oblasti marketingové podpory 

prodeje. Šestá kapitola, Závěr, shrnuje celý obsah bakalářské práce do několika odstavců. 

Přínosem bakalářské práce byla možnost vyzkoušení si na praktickém příkladě 

aplikaci metody „4C“. Prostřednictvím celého procesu, od seznámení se s teorií, 



46 

 

vyhledáváním potřebných informací, konzultace s odborníky až po závěrečné vyhodnocení, 

byl naplněn hlavní cíl této bakalářské práce.  
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Seznam zkratek 

4C Metoda vnějšího prostředí podniku, Customers - zákazníci, Country - 

národní specifika, Costs - náklady a Competitors – konkurence. 

7C Rozšířená verze 4C o Climate/Context – makroekonomické faktory, 

Company – podnik a Collaborators – spolupracující společnosti a osoby. 

B2B Business to business je trh organizací, firmy mezi sebou komunikují a                       

spolupracují. 

B2C Business to customer je spotřebitelský trh, figurují zde podniky a koneční                                      

zákazníci. 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

NAFTA North American Free Trade Agreement - Severoamerická dohoda o volném                                  

obchodu 

PEST Analýza vnějšího prostředí podniku, Politické, Ekonomické, Sociální a 

Technologické faktory. 

SLEPT Rozšířená PEST analýza o Legislativní činitelé. 

SWOT Tato analýza je nástroj pro charakteristiku hlavních faktorů, které působí na 

strategickou pozici podniku. Strengths – silné stránky podniku, Weaknesses 

– slabé stránky podniku, Opportunities – příležitosti a Threats – hrozby. 

USA United States of America – Spojené státy americké 

WTO World Trade Organization – Světová obchodní organizace 

ŽDB GROUP společnost Železárny a drátovny Bohumín 
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Zdroj: interní materiály firmy 

 

Příloha 6 - Smluvní prodejci v Zlínském kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 7 - Smluvní prodejci v Králové - Hradeckém kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 8 - Smluvní prodejci v Pardubickém kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 9 - Smluvní prodejci v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 10 - Smluvní prodejci v Libereckém kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 11 - Smluvní prodejci v Středočeském kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 12 - Smluvní prodejci v Praze 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Příloha 13 - Smluvní prodejci na Vysočině 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 14 - Smluvní prodejci v Ústeckém kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 15 - Smluvní prodejci v Karlovarském kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 

 

Příloha 16 - Smluvní prodejci v Plzeňském kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 17 - Smluvní prodejci v Jihočeském kraji 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 18 - Počet zastoupení smluvních prodejců v rámci ČR 

 

Zdroj: interní materiály firmy 
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Příloha 19 – Skladové prostory obr. 1 Praha 10 - Strašnice 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/praha/-/1423828.html#detail 

 

Příloha 20 - Skladové prostory obr. 2 Praha 10 - Strašnice 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/praha/-/1423828.html#detail 
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Příloha 21 – Skladové prostory obr. 1 obec Všechovice, okres Brno - venkov 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/vsechovice/-/1634591.html#detail 

 

Příloha 22 - Skladové prostory obr. 2 obec Všechovice, okres Brno - venkov 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/vsechovice/-/1634591.html#detail 
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Příloha 23 – Skladové prostory obr. 1 Ostrava – Krásné Pole, Předvrší 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/ostrava/-/1572693.html#detail 

 

Příloha 24 - Skladové prostory obr. 2 Ostrava – Krásné Pole, Předvrší 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/ostrava/-/1572693.html#detail 
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Příloha 25 – Skladové prostory obr. 1 České Budějovice 5, Fr. Skroupa 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/ceske-budejovice/-/875165.html#detail 

 

Příloha 26 - Skladové prostory obr. 2 České Budějovice 5, Fr. Skroupa 

 

Zdroj: REALCITY.CZ ze dne 4. 5. 2012 [online]. Dostupné z: http://www.realcity.cz/pronajem/komercni-
objekt/ceske-budejovice/-/875165.html#detail 

 


