
 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 
BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 

 

 

ÚSTAV MANAGEMENTU 

INSTITUTE OF MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

MARKETINGOVÝ MIX SPOLEČNOSTI 

MARKETING MIX OF A COMPANY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER´S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

Bc. Martin Hudec 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. 

BRNO, 2020 
  



 

 

  



 

  



Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na marketingový mix rodinného vinařství. V teoretické části jsou 

definovány základní marketingové pojmy a proměnné marketingového mixu. V analytické části 

jsou detailně zpracované analýzy, na základě kterých jsou v návrhové části diplomové práce 

navrhovány způsoby zlepšení marketingového mixu vinařství. 

Abstract 

The diploma thesis is focused on marketing mix of family viniculture. The theoretical part 

defined basic marketing concepts and variables of marketing mix. The analytical part contained 

detailed analysis, which are source for proposed part like a ways for improving of the marketing 

mix of the viniculture. 

Klíčová slova 

marketingový mix, SLEPT analýza, SWOT analýza, produkt, cena, výrobní technologie, 

kvevri, vinařství 

 

Key words 

marketing mix, SLEPT analysis, SWOT analysis, product, price, production technology, 

kvevri, viniculture 

  



Bibliografické citace 

HUDEC, Martin. Marketingový mix společnosti. Brno, 2020. Dostupné také z: 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125231. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu. Vedoucí práce Lucie Kaňovská. 

  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/125231


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva 

(ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem 

autorským). 

 

V Brně dne 1. 5. 2020  

       ………………………………  

        podpis studenta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 V úvodu práce bych chtěl v první řadě poděkovat vedoucí diplomové práce Ing. Lucii 

Kaňovské, Ph.D. za trpělivost, poskytnuté konzultace a cenné rady, které mi velmi pomohly při 

zpracování této práce. Dále, bych chtěl poděkovat rodinnému vinařství Koblížek, zejména 

slečně Tereze, která byla velmi ochotná a při zodpovídání dotazů nápomocná. Dále mojí celé 

rodině, za vytvoření komfortu při studiu a také přítelkyni, která mě po celou dobu neustále 

podporovala. 

  



OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................................................... 12 

1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE ..................................................................................................... 14 

 Vymezení problému ................................................................................................ 14 

 Cíle práce ................................................................................................................ 14 

 Metodické postupy zpracování ............................................................................... 15 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .......................................................................................................... 16 

 Podnik ..................................................................................................................... 16 

 Podnikání .................................................................................................. 16 

 Podnikatel ................................................................................................. 17 

 Rodinný podnik ........................................................................................ 17 

 Marketing ................................................................................................................ 18 

 Strategický marketing ............................................................................................. 18 

 Marketingová strategie ............................................................................. 19 

 Strategické marketingové plánování ........................................................ 20 

 Strategické marketingové řízení ............................................................... 22 

 Strategický řídící proces.......................................................................................... 23 

 Poslání podniku ........................................................................................ 23 

 Cíle a strategie podniku ............................................................................ 24 

 Identifikace příležitostí ............................................................................. 25 

 Marketingové prostředí ........................................................................................... 25 

 Analýza vnějšího prostředí ....................................................................... 26 

 Analýza vnitřního prostředí ...................................................................... 31 

 Marketingový mix .................................................................................... 35 

 SWOT analýza ........................................................................................................ 42 

 Řízení rizik .............................................................................................................. 44 



3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE ....................................................................................... 46 

 Základní údaje o společnosti ................................................................................... 46 

 Analýza vnějšího prostředí ...................................................................................... 47 

 Analýza obecného prostředí ..................................................................... 47 

 Analýza oborového prostředí ................................................................... 52 

 Analýza vnitřního prostředí .................................................................................... 56 

 Analýza faktorů úspěšnosti podniku 7S McKinsey ................................. 56 

 Marketingový mix .................................................................................... 59 

 SWOT analýza ........................................................................................................ 71 

 Shrnutí SWOT analýzy ............................................................................ 74 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ ......................................................................... 77 

 Produkt .................................................................................................................... 77 

 Výroba vína v barrique sudech ................................................................ 78 

 Výroba vína v kvevri ................................................................................ 78 

 Řízená degustace vín ................................................................................ 79 

 Shrnutí ...................................................................................................... 80 

 Cena ........................................................................................................................ 81 

 Cena francouzských barrique sudů .......................................................... 81 

 Cena kvevri .............................................................................................. 84 

 Řízená degustace vín ................................................................................ 86 

 Shrnutí ...................................................................................................... 86 

 Distribuce ................................................................................................................ 87 

 Webová prezentace firmy ........................................................................ 88 

 Sociální sítě .............................................................................................. 90 

 Propagace ................................................................................................................ 91 

 Po(vinná) výbava vinaře .......................................................................... 93 



 Ne(vinný) teambuilding ........................................................................... 93 

 Lidé ......................................................................................................................... 94 

 Vinobraní a zpracování hroznů ................................................................ 94 

 Struktura projektu ..................................................................................... 96 

 Procesy .................................................................................................................... 97 

 Síly inicializující proces změny ............................................................... 97 

 Nositel změny ........................................................................................... 99 

 Intervenční oblasti .................................................................................... 99 

 Realizace změny ..................................................................................... 100 

 Operační modely .................................................................................... 100 

 Zhodnocení ............................................................................................. 105 

 Riziková politika .................................................................................... 108 

 Shrnutí a doporučení .............................................................................. 109 

 Materiálové prostředí ............................................................................................ 110 

 Vybavení degustačních prostor .............................................................. 110 

 Shrnutí a vizualizace ............................................................................................. 114 

 Projekt .................................................................................................... 115 

 Degustační prostory ............................................................................... 116 

 Skladovací prostory ................................................................................ 117 

 Uskladnění barrique sudů ....................................................................... 118 

 Kompletní stavba ................................................................................... 119 

 Harmonogram návrhů ........................................................................................... 120 

 Zhodnocení a přínosy návrhů .............................................................................. 122 

 Rizika projektu .................................................................................................... 124 

 Identifikace a ohodnocení rizik ............................................................ 124 

 Opatření ke snížení rizik ...................................................................... 126 



 Pohled vinařství................................................................................................... 127 

ZÁVĚR ................................................................................................................................................................ 128 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................................................. 129 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................................................... 133 

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................................................... 134 

SEZNAM PŘÍLOH.............................................................................................................................................. 135 



12 

ÚVOD 

Marketing a jeho prostředky hrají na dynamickém a rychle se měnícím trhu 

významnou roli. Jestliže chce být podnik úspěšný, tak musí dokonale znát potřeby 

zákazníka. Marketing svým způsobem vyjadřuje vzájemnou komunikaci podniku a 

zákazníka. To, jak podniky naslouchají a komunikují se svými zákazníky, jim výrazně 

ulehčuje práci při vytváření nových produktů. Klíčovou skutečností pro podnik se stává, 

znalost zákazníka a jeho potřeb. Na základě získaných informací, se podnik snaží vyrobit 

a nabídnout charakteristický a komplexní produkt, prostřednictvím tzv. marketingového 

mixu.  

Moderní trendy, média, ekologická situace a sociální sítě jsou faktory, které výrazně 

ovlivňují chování zákazníka a jeho pohled na produkt. V dynamickém a rychle se 

měnícím prostředí na trhu by bez marketingu nemohl fungovat žádný podnik. Pohledy 

zákazníků totiž nesměřují pouze na samotný produkt. Troufám si tvrdit, že nikdy dříve 

nehrálo v chování zákazníků, rozhodovací roli tolik faktorů, jako nyní. Způsob výroby 

produktu, jeho design a dodání k zákazníkovi nebo ekologická a environmentální politika 

podniku. Tyto faktory podmiňují úspěch podniku na daném trhu. 

Ve velké míře je chování zákazníků podmíněno pouze činností tzv. influencerů, kteří 

prostřednictvím sociálních sítí určují směr trhu. Pocit vlastnictví jedinečného produktu a 

sebeprezentace na této online platformě vytváří lavinový efekt na trhu, který vyvolává 

zvýšený zájem o konkrétní produkt. Myslím si, že prezentace sebe sama, nebo podniku 

vytváří příběh, kterým se tato osoba, potažmo subjekt, prezentuje veřejnosti. A to co 

veřejnost na první pohled upoutá je právě příběh jedinečnosti a něčeho neobyčejného. 

Pro diplomovou práci jsem si vybral malé rodinné vinařství, které takový příběh má. 

V souvislosti s tradicemi vinařství a jeho vizí bych chtěl tento příběh uchopit a více ho 

prezentovat veřejnosti. Vinařství zakládající si na své rodinné tradici a přátelském 

přístupu se nachází, na jižní Moravu, v ne úplně typické lokalitě. Rosice nepatří mezi 

typické vinařské oblasti, ale určitou tradici si zde rodinné vinařství Koblížek snaží 

vybudovat. Spolumajitelkou vinařství je kamarádka Tereza Koblížková, která mě svým 

nadšením a chutí pracovat na nových věcech velmi zaujala. Jakmile jsem „nakoukl pod 

pokličku“ pěstování hroznů a výroby vína, tak mě napadlo, že by to mohlo být velmi 

zajímavé téma pro marketing, potažmo moji diplomovou práci. 
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Diplomová práce je rozdělena do třech částí, která na sebe vzájemně navazují. V první 

části se věnuji teoretickým východiskům, na které budou navazovat moje další kroky. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na detailní zpracování analýz. Na základě 

zjištěných skutečností v analytické části budou navrhovány změny pro oblast 

marketingového mixu. Všechny navrhnuté změny marketingového mixu se budu snažit 

pojmout reálně vzhledem k finančním a rodinným možnostem vinařství, a to za 

předpokladu dodržení hlavních hodnot charakterizující vinařství.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Nejprve vymezím problém a cíl práce, následně definuji metodické postupy použité 

při zpracování diplomové práce. 

 Vymezení problému 

V současné době je produkce rodinného vinařství Koblížek nedostatečná a poptávka 

zákazníků začíná být vyšší, než je samotná roční produkce vína. Z tohoto důvodu 

vinařství plánuje zvýšení produkce, ale zatím pro to nemá konkrétní plán. V rámci 

diplomové práce se chci zaměřit na marketingový mix a definovat způsoby, jak dosáhnout 

rozvoje rodinného vinařství za předpokladu dodržení hlavních priorit, hodnot a stanovené 

mise vinařství. 

 Cíle práce 

Hlavní cíl práce 

Cílem diplomové práce je na základě provedených analýz navrhnout změny týkající se 

současného marketingového mixu rodinného vinařství Koblížek. 

Dílčí cíle práce 

Teoretická část – vhodným způsobem charakterizovat oblasti a kritéria, které budou 

podkladem pro zpracování analýzy trhu a vlastních návrhů. 

Analytická část – prostřednictvím zvolených analytických metod popsat vnější a vnitřní 

okolí vinařství, které budou sloužit, jako východiska pro rozvoj vinařství. 

Návrhová část – na základě teoretického rámce a zpracovaných analýz navrhnout a 

propojit marketingový mix, prostřednictvím kterého může dojít k reálnému rozvoji 

vinařství, za předpokladu dostupných materiálových, lidských a finančních zdrojů. 
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 Metodické postupy zpracování 

SLEPT analýza – prostřednictvím SLEPT analýzy bylo analyzováno vnější okolí 

vinařství, se zaměřením na problematiku a trendy související s oborem vinařství a 

vinohradnictví. 

Porterův model pěti konkurenčních sil – Porterův model poskytuje informace o 

konkurenčním prostředí vinařství 

McKinseyho model 7S – hlavní zdroj informací a charakteristik o vinařství od Jaroslava 

a Terezy, které sloužily k vytvoření uceleného obrazu o vinařství a způsobu jejich 

prezentace vzhledem ke svému okolí. 

Marketingový mix 7P – v rámci analýzy marketingového mixu (tzv. 7P), byly získány 

kompletní informace o obsahu jednotlivých proměnných marketingového mixu, které 

slouží pro pochopení strategie vinařství na daném trhu. 

SWOT analýza – souhrnná identifikace a utřídění silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb, které byly zjištěny v souvislosti s oborem vinařství a vinohradnictví, 

prostřednictvím výše zmíněných a provedených analýz.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole se pokusím sestavit rámec teoretických východisek, ze kterých budu 

vycházet pro analytickou a návrhovou část této diplomové práce.  

 Podnik 

„Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na 

jeho právní formu. K těmto subjektům se řadí zejména osoby samostatně výdělečně 

činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti 

neb sdružení, která opakovaně vykonávají hospodářskou činnost.“ 

(Martinovičová, 2019, s. 14) 

Existence podniku má podle Martinovičové (2019) hned několik důvodů. Jsou jimi 

výroba a realizace výrobků, zboží a poskytování služeb zákazníkům a uspokojování 

potřeb zákazníkům a všem, kteří jsou s podnikem spjati. Každý podnik má svého 

zakladatele, tedy vlastníka. Hlavním cílem podniku je generovat peníze. Proto platí 

následující tvrzení. 

„Cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku – maximalizace hodnoty majetku 

vlastníků.“ 

(Martinovičová, 2019, s. 15) 

 Podnikání 

Podnikání lze definovat, jako samostatnou, soustavnou, udržitelnou, dlouhodobě 

výdělečnou činnost prováděnou na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. 

Podnikání zahrnuje vyhledávání, objevování a využívání podnikatelských příležitostí 

k vyplňování mezer na daném trhu. Podnikání dále slouží jako prostředek k uspokojování 

vlastních a cizích potřeb (Martinovičová, 2019). 

Gála (2012) definuje podnikání, jako hodnotovou strukturovanou orientaci hodnot a 

postojů, která je prováděna individuálně. Základními znaky podnikání jsou zájem a snaha 

vytvořit něco navíc, nalézat příležitosti k realizaci cíle a efektivně využívat vlastní zdroje, 

čas a svého jména pro realizaci pozitivních výsledků. 
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V souladu s obecným cílem podnikání je nezbytné určovat také dílčí cíle dlouhodobých, 

krátkodobých, ekonomických, technických a sociálních cílů a cílů jednotlivých 

organizačních jednotek podniku. Pro podnik je závazné respektování pravidel podnikání 

stanovenými a kontrolovanými státem, jehož porušování může mít pro podnik několik 

forem možných sankcí (Martinovičová, 2019). 

 Podnikatel 

Podnikatel je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem s cílem soustavného 

dosahování zisku. Dále Martinovičová (2019) definuje, že činnost úspěšného podnikatele 

je zakládána na vysoké kvalifikaci, odbornosti, informovanosti a na systematickém 

cílevědomém úsilí. 

Podnikatel dále z pravidla zodpovídá za: 

 předmět podnikání, 

 co, pro koho a jaké množství vyrábět, 

 na jakém trhu prodávat, 

 jaké zdroje a kam bude alokovat (Martinovičová, 2019). 

 Rodinný podnik 

Definice rodinných podniků není jednotná. Teorie rodinného podniku používá řadu 

definic, které používají nepřeberné množství kritérií. Koráb (2008) mezi nejčastější 

kritéria řadí – procento podniku, které rodina vlastní, počet generací, které byli či stále 

jsou do podniku angažovány, počet členů rodiny, kteří v podniku pracují nebo úmysl 

předávat podnik na další generace. 

„Rodinný podnik je takový podnik, na který vyvíjí rozhodující a určující vliv rodina.“ 

(Koráb, 2008, s. 21). 

Hlavním znakem odlišnost rodinného podniku od nerodinných podniků, je, že jedna nebo 

více rodin má rozhodující vliv na jeho politiku. Vliv je zajištěn tak, že se členové rodiny 

podílí na vedení podniku (Koráb, 2008). 
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 Marketing 

Pojem marketing vyjadřuje manažerský proces, díky kterému lze zjišťovat, předvídat a 

uspokojovat požadavky spotřebitelů rentabilním způsobem (Foret, 2004). 

Marketing má několik definicí, ale to, v čem se všechny definice shodují je, že marketing 

je komplexní soubor činností s orientací na trh, jehož základním cílem je směna hodnot. 

Podstatné je, že východiskem marketingových procesů jsou odhady spotřebitelských 

potřeb a následná tvorba nabídky, která povede k jejich uspokojení. Z toho vyplývá, že 

marketingovým cílem je stálý prodej produktů a dosahování zisku (Foret, 2004). 

Boučková (2007) popisuje úspěch podnikání v tržní ekonomice, jako schopnost 

podnikatelů pružně reagovat na vznikající tržní situace prostřednictvím marketingových 

metod a přístupů. Proto je vývoj marketingu nerozlučně spjatý s rozvojem samotného 

trhu. 

Boučková (2007) dále poukazuje na rozdíl mezi prodejem zboží, tedy snahou přimět 

zákazníka k nákupu zboží, které je již vyrobeno a marketingem, jakožto snahou o to, aby 

podnik vyráběl a prodával právě ten druh zboží, které si bude zákazník přát. 

„Dnešní marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu, jako schopnost prodat – 

„přesvědčit a prodat“ – ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji 

dochází až poté, co e produkt vyroben.“ 

(Kotler, 2007, s. 38) 

Marketing je společenský a manažerský proces, prostřednictvím kterého jsou 

uspokojovány přání a potřeby jednotlivců či skupin v procesu výroby (Kotler, 2004). 

 Strategický marketing 

Strategický marketing je forma marketingu, která proniká do řídících a rozhodovacích 

podnikových procesů. Často bývá spojován s hledáním konkurenčních výhod, které jsou 

s výsledky situačních analýz vnímány jako klíčové prvky pro volbu a formulovaní 

vhodných marketingových strategií. Jedná se tedy o vývojovou fázi marketingu ve vztahu 

k marketingovým činnostem a funkcím, charakterizovaných jako proces spojený s: 

 Vypracováním analýz faktorů (konkurence, příležitosti a ohrožení podniku), 

 Participací na tvorbě podnikových cílů a strategií pro jejich dosažení, 
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 Vypracováním, realizací a kontrolou marketingových plánů, 

 Komplexním řízením marketingového procesu (Horáková, 2000). 

Strategický marketing je nástroj, který pomáhá podniku shromažďovat a analyzovat 

informace k identifikaci dlouhodobých trendů v marketingovém prostředí. Následně jsou 

tyto informace využívány pro odhalení míry vlivů na podnikovou činnost. Horáková 

(2000) uvádí, že tyto informace hrají klíčovou roli při sestavování strategických 

podnikových a marketingových plánů. 

Kotler (2007) definuje strategický marketing, jako základní proces, který ovlivňuje 

celkový směr a budoucnost podniku. Pro tento proces je zcela zásadní znalost 

makroprostředí a mikroprostředí na obsluhovaných trzích, kde se podnik snaží získat 

další nové zákazníky nebo si udržet ty stávající. 

 Marketingová strategie 

Vytvoření podnikatelského či marketingového plánu a získání zdrojů na financování 

realizace projektu jsou počáteční aktivity podniku. Tyto aktivity proto musí být v souladu 

s dlouhodobou strategií podniku. Definování strategie podniku je klíčovým úkolem, 

protože má následný vliv na další rozhodování, plánování a realizaci operativních cílů. Z 

toho vyplývá, že strategie a strategické cíle jsou nadřazeny všem aktivitám uvnitř 

podniku. To je také důvod, proč se stávají východiskem pro finanční, obchodní, 

marketingové a výrobní oddělení podniku. Všechny oddělení vychází podle Srpové 

(2011) z firemní strategie. 

Horáková (2000) definuje hlavní rysy koncepce marketingové strategie ve dvou 

úrovních: 

Obecná úroveň vychází ze základních zásad marketingu a klade důraz na jejich 

respektování. 

 Uvědomělá orientace na trh a zákazníka s uspokojováním jeho potřeb, 

 Vychází ze schopností a možností podniku s ohledem na jeho cíle. 

Konkrétní úroveň marketingové strategie 

 Rozhodování o efektivní alokaci vynaložených prostředků, 

 Důraz na vytváření a udržení konkurenčních předností na stanoveném trhu. 
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Na základě stanovených cílů jsou následně formulovány strategie, které určují konkrétní 

postup podniku, jak stanovených cílů dosáhnout. Jedná se o metody a postupy, které 

zabezpečí dosažení vytyčených cílů, které za určitých předpokladů dokáží využít 

příležitosti trhu (Boučková, 2007). 

Srpová (2011) definuje strategii, jako jasně definovaný proces, kterým je popisován 

aktuální stav podniku v rozhodujících oblastech. Neboli vytyčení směru, kterým se bude 

podnik dlouhodobě ubírat, tedy způsob, jak realizovat misi a vizi podniku. 

 Strategické marketingové plánování 

Strategické plánování je řídící proces rozvoje a udržení shody mezi cíli, zdroji podniku a 

měnícími se příležitostmi na trhu. Cílem strategického plánování je především vytvoření 

oboru podnikání a produkt podniku tak, aby jejich kombinace zabezpečila zisky a růst 

podniku (Kozák, 2012). 

Podle Kotlera (2007) je marketing velmi důležitým nástrojem pro strategické plánování, 

protože prostřednictvím marketingu získává podnik důležité informace, které pomáhají 

při přípravě strategického plánu podniku. První fází marketingového plánování je totiž 

definování úlohy marketingu v podniku. 

„Neplánovat však znamená plánovat vlastní prohru.“ (Kotler, 2007) 

Strategické marketingové plánování je podle Horákové (2000) nedílnou součástí 

strategického plánování podniku. Formulace marketingových plánů představuje 

dlouhodobý vztah a vazbu mezi marketingovými cíli a zdroji podniku. Marketingové 

plány jsou tedy způsobem, jak dosáhnout marketingových cílů v rámci marketingové 

politiky podniku, jejichž středem jsou zákazníci a jejich potřeby. 

Tvorba plánů podporuje systematické myšlení pracovníků v podniku a vede k lepší 

koordinaci a úsilí celé společnosti, která je tak nuceno lépe propracovat své cíle a 

definované standardy pro kontrolu výkonnosti. Hlavní funkce plánování je lépe 

předpovědět vývoj trendů a rychlou reakci na jejich náhlé změny (Kotler, 2007). 

 

 

 



21 

Kotler (2007) následně rozděluje plány do tří základních kategorií: 

 Roční plán – krátkodobý plán, jehož cílem je popsat aktuální situaci, firemní cíle 

a strategií pro daný rok. Dále je zdrojem informací o programu činností, jejich 

rozpočtu a stanovení kontrolních mechanizmů. 

 Dlouhodobý plán – cílem dlouhodobého plánu je zachytit primární faktory a síly, 

které mohou ovlivňovat podnik z horizontu následujících let. Součástí 

dlouhodobého plánu je definice dlouhodobých cílů, marketingové strategie a 

finanční prostředky na jejich zabezpečení. Tento plán je každým rokem 

upravován, aby pro podnik měl stále vypovídající hodnotu. 

 Strategický plán – druh plánu, který se snaží využít příležitosti na trhu v neustále 

se měnícím prostředí a zajistit tak adaptaci podniku trhu a využít příležitostí ve 

svůj prospěch. Je to proces, který zabezpečuje rozvoj a udržování strategické 

rovnováhy mezi cíli podniku a proměnlivými marketingovými příležitostmi. 

Kozák (2012) ve své publikaci definuje základní typy strategického plánování jako: 

 Podnikové strategické plánování 

Hlavními úkoly podnikového strategického plánování je především poslání 

podniku a ohraničení trhu, na kterém působí. Primárním cílem je určení 

strategického směru a alokace prostředků pro obory podnikání, které slouží pro 

rozhodování vedení celého podniku. 

 

 Marketingové strategické plánování 

Základními úkoly marketingového strategického plánování jsou vymezit cíle 

podnikání, na základě stanovených cílů určit strategii, prostřednictvím, které se 

stanovených cílů, společnost pokusí dosáhnout. Proto je důležité strategii 

konkretizovat z hlediska subjektů na trhu (zákazníci, konkurence, veřejnost). 

Následně podnik odvodí rozpočet, který je nutný k realizaci strategie. 

 

 Marketingové taktické plánování 

Hlavní předmět tohoto stylu plánování je výrobek, jakožto objekt, pro které 

podnik definuje taktické marketingové cíle jednotlivých nástrojů marketingového 

mixu (tzv. 4P – product, price, place, promotion). 
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 Strategické marketingové řízení 

Na úrovni managementu společnosti jsou v rámci procesu strategického řízení 

uskutečňována marketingová rozhodnutí, kdy na jsou, na základě poslání podniku, 

formulovány cíle, kterých chce podnik svými aktivitami dosáhnout (Boučková, 2007). 

Marketing management je umění a věda zvolit cílový trh a na něm získat, udržet a 

rozmnožit počet zákazníků prostřednictvím poskytování a sdělování vyšší hodnoty pro 

spotřebitele (Kotler, 2007). 

Horáková (2000) poukazuje na to, že strategická marketingová rozhodnutí nejsou 

jednoduchá, protože na jedno rozhodnutí se váže celá řada rozhodovacích úkonů, které 

se navzájem ovlivňují. 

Podle Kotlera (2007) je pro úspěšný marketing management nezbytný soubor úkolů, ke 

kterému patří například vytváření marketingových strategií a plánů, spojování se 

zákazníky, budování silných značek, formování tržních nabídek, poskytování a sdělování 

hodnoty k vytváření dlouhodobého a úspěšného růstu podniku. 

Marketingové řízení je nedílnou součástí podniku a rozhodnutí vedení v rámci procesu 

strategického pánování jsou definicí cílů a poslání podniku. Na základě těchto definic 

podnik vymezí okruh potenciálních zákazníků, na které se chce zaměřit, specifikuje jejich 

potřeby a zvolí prostředky, kterými budou tyto zákaznické potřeby uspokojovány (Foret, 

2004). 

Marketingové plánování je vždy přizpůsobeno specifickým potřebám daného podniku, 

lze tedy vyvrátit existenci standardního přístupu. Nicméně proces marketingového 

plánování musí být, z hlediska procesu, rozdělen do tří hlavních kroků: 

 Situační analýza – analýza výchozího postavení podniku v konkrétním 

marketingovém prostředí a s tím související analýza příležitostí a předpokladů 

podnikání 

 Stanovení marketingových cílů a následně formulování marketingových strategií, 

které popisují, jak podnik těchto cílů bude dosahovat 

 Sestavení marketingových programů – jedná se o vypracování rozpočtu nákladů 

a formu marketingových sdělení prostřednictvím marketingového plánu 

(Boučková, 2007). 
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„Proces strategického marketingového řízení a v jeho rámci i strategický rozhodovací 

marketingový proces představují vysoké nároky na informovanost managementu a 

generují, tak potřebu informací, zejména potřebu marketingového výzkumu 

(shromažďování, analýzu a interpretaci informací týkajících se problému, které jsou 

předmětem řízení a rozhodování).“ 

(Horáková, 2000, s. 13) 

 Strategický řídící proces 

Každý moderní podnik v dnešní době využívá strategických řídících procesů. Jedná se o 

soubor aktivit a rozhodnutí, která vedou podnik k formulování podnikových plánů a 

k jejich samotné realizaci. Svým způsobem se jedná o dlouhodobé usměrňování činnosti 

podniku, aby bylo naplňováno poslání podniku a dosahování vytyčených cílů. Proto tento 

proces zahrnuje klíčové kroky a rozhodnutí, které činí vrcholový management. Jestliže 

podnik strategicky řídí svoje procesy, tak nejdříve definuje svoje poslání. Až následně 

totiž lze z poslání vymezovat konkrétní cíle, na základě kterých určuje strategický směr, 

aby podnik stanoveného cíle mohl dosáhnout (Horáková, 2000). 

Podle Horákové (2000) jsou hlavními rysy strategického řídícího procesu kroky v tomto 

pořadí: 

 Definice poslání podniku  

 Specifikace cílů a zvolení strategií 

 Identifikace příležitostí 

 Poslání podniku 

Poslání podniku jednoznačně vyjadřuje role v oblasti podnikání a jednoznačné určení 

provozovaných aktivit, tedy účelu podnikání a základní podnikové hodnoty. Formulace 

poslání podniku je stručně a písemně formulována do dokumentu tzv. Mission. V tomto 

dokumentu podnik zachycuje hlavní smysl podnikání, které má vliv na podnikové 

procesy, je východiskem pro definování cílů a určování strategií (Horáková, 2000). 

Mise a vize představují nejvyšší bod v podnikovém strategickém řízení. Mise může být 

chápána, jako důvod existence podniku. Hanzelková (2009) dále uvádí, že mise musí být 

velmi dobře a smysluplně definována. Jestli z mise na první pohled není jasné, jakou 
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podnikatelskou činností se podnik zabývá, tak došlo k selhání managementu a mise 

nebyla dobře stanovena. 

Hlavní rozdíl mezi misí a vizí Hanzelková (2009) vidí v tom, že mise je spíše obecnějšího 

charakteru a je více vázaná na přítomnost. Snaží se hledat způsoby firemního chování. 

Kdežto vize je vnímána spíše, jako jev budoucí, který připomíná velmi dlouhodobé a 

konkrétní cíle. Oba pojmy jsou ale důležité, jako vodítko na dále navazující podnikové 

strategie, které vymezují mantinely v určování marketingových strategií. 

 Cíle a strategie podniku 

Cíle lze chápat, jako vymezení konkrétního stavu, jehož dosažení podnik v určitém 

časovém horizontu předpokládá. Stanovením cílů podnik předurčuje svůj způsob 

chování. Stanovení podnikových cílů lze také chápat, jako konkrétní určení (kvantifikaci) 

základního poslání (Horáková, 2000). 

Marketingové cíle musí navazovat na cíle podniku a jsou proto formulovány v různých 

časových intervalech. Z pravidla pro cíle ve větším časovém horizontu jsou stanoveny 

obecnější cíle dlouhodobého charakteru. Naopak pro krátké časové období jsou 

stanoveny cíle velmi specificky, jejichž dosažení je předpokladem konkrétním akce 

podniku na určitém trhu (Boučková, 2007). 

Cíle podniku by měli podle Srpové (2011) vycházet z tzv. SMART metody. Při 

navrhování specifických cílů by každý z nich měl splňovat ekvivalentní vlastnosti 

počátečních písmen, aby byl daný cíl splnitelný. 

S – specific (specifické vyjádření cíle, přesně popsané) 

M – measurable (měřitelné) 

A – achievable (pro společnost atraktivní a akceptovatelný cíl) 

R – realistic (reálný termín či měrné jednotky) 

T – timed (termínovaný, časově ohraničený interval, ve kterém dojde ke splnění cíle) 

Soustava dlouhodobých cílů a způsobů, kterými chce podnik dosáhnout svých cílů, se 

označuje, jako strategie. Strategie určuje způsoby chování podniku, kterými se podnik 

prezentuje, aby stanovených cílů dosáhl. Zároveň platí, že definice cílů vychází z tzv. 

SMART metody (Hanzelková, 2009). 
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„Strategie vyjadřuje dlouhodobé cíle, které chce firma dosáhnout, a postupy, kterými 

hodlá vytyčených cílů dosahovat.“ 

(Hanzelková, 2009, s. 3). 

Marketingová strategie je způsob vyjádření elementárních záměrů podniku, kterých chce 

podnik v dlouhodobém časovém horizontu v oblasti marketingu dosahovat, aby 

prostřednictvím marketingových činností byly naplňovány nadřazené obchodní cíle, a 

podnik tak dosahoval konkurenčních výhod (Hanzelková, 2009). 

 Identifikace příležitostí 

Jedná se o reakci podniku na tržní příležitostí. Při tržním hospodaření se podnik setkává 

s vhodnými a méně vhodnými možnostmi. Proto je velmi důležité tyto možnosti dobře 

identifikovat. Z tohoto důvodu je velmi podstatné znát vlastní výrobky a rozumět trhu, na 

kterém podnik hospodaří. 

Pro podnik jsou příležitosti, respektive efektivní nakládání s nimi, charakterizovány jako 

nezbytný aspekt. A to pro - dosahování cílů, splnění poslání, dosahování prosperity a 

vytvoření konkurenční výhody. 

Identifikací příležitostí se rozumí nalezení správného poměru mezi eventualitami, 

schopnostmi a zdroji podniku. Snaha reakce podniku na tři okruhy problémů je důležitá 

pro zvážení vhodnosti konečné volby. Vyjádřená následovně: 

 jakým způsobem dokáže podnik předvídat a identifikovat příležitosti 

 co může udělat, aby byl schopen příležitosti využít vzhledem k jeho zdrojům a 

schopnostem 

 a co může udělat, aby dokázal tyto skutečnosti využít a byl tak schopen příležitosti 

realizovat (Horáková, 2000). 

 Marketingové prostředí 

Základní činnost marketingového plánování je vytvářet, udržovat a rozvíjet žádoucí 

vazbu mezi cíli podniku na základě poslání, mezi zvolenými strategiemi a dostupnými 

zdroji za předpokladu měnícího se prostředí (Horáková, 2000). 
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Podle Horákové (2000) je marketingové plánování založeno především na spolehlivých 

informacích, které vypovídají nejen o minulém a současném stavu, ale předpokládají se 

odhadovat stav budoucí. 

Situační analýza hodnotí interní a externí faktory působící na podnik. Definování faktorů 

působících na podnik je stěžejní pro odhalení způsobu a intenzity těchto klíčových 

faktorů, které podnik nejvíce ovlivňují. Hlavním cílem situační analýzy je tyto faktory 

odhalit a najít i vzájemné vazby těchto faktorů (Srpová, 2011). 

Srpová (2011) dále vysvětluje, že externí analýza slouží k analýze týkající se okolí 

podniku. Externí analýza pomáhá identifikovat hrozby a příležitosti podniku a lze ji členit 

na analýzu makroprostředí a mikroprostředí. Naopak cílem interní analýzy je odhalení 

silných a slabých stránek podniku nebo odhalení vlastní konkurenční výhody. Podnik by 

podle Srpové (2011) měl dobře definovat a odhadnout rozsah vlastních zdrojů a 

specifických předností. 

Marketingové prostředí je tvořeno širokou škálou faktorů, které jsou na sobě navzájem 

závislé, jsou velice dynamické a charakteristické vysokým stupněm nejistoty. Tyto 

faktory kladou vysoké nároky na systém práce managementu společnosti, aby na ně 

dokázal včas reagovat (Boučková, 2007). 

Váchal (2013) uvádí, že podnik je otevřený systém, který má vztahy ke svému okolí, 

proto jsou výsledky podniku závislé na vnějších faktorech, které pro podnik představují 

příležitosti nebo hrozby. Okolí podniku lze dále rozdělovat na vnitřní a vnější, přičemž 

vnitřní je spojováno se silami působícími uvnitř podniku (cíle podniku, zdroje, 

organizační struktura a pracovní podmínky) a vnější okolí, které dále představuje 

makroprostředí (faktory, které podnik nemůžu nějak ovlivňovat, protože jsou to faktory 

dané) a mikroprostředí (faktory, které podnik může sám ovlivnit). 

 Analýza vnějšího prostředí 

Strategická analýza je z hlediska manažerů důležitá pro informování o situaci podniku, 

ve které aktuálně je, při neustálých změnách v současném prostředí. Porozumění vlivům 

prostředí je klíčovým faktorem pro budování strategického výběru a následné 

implementace strategie. Existence různorodých sil ve vnějším okolí podniku klade velký 

důraz na vlastní snahu „nic nezapomenout“ a být připraven se zabývat všemi silami. 
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Hlavním významem analýzy okolního prostředí je identifikovat vlivy a připravenost 

podniku na dané ve vnějším prostředí. Monitorování okolního prostředí by podle Košťana 

a Šuleře (2002) mělo být pravidelné, protože jeho výstupy s případnými doporučeními 

jsou podkladem pro rozhodování vrcholového managementu. 

Johnson a Scholes (2000) kladou analýze a porozumění vnějšímu prostředí za velmi 

významné. Prostředí, ve kterém se podnik pohybuje, totiž vytváří možnosti a hrozby pro 

strategický vývoj organizace. 

Analýza obecného prostředí 

Makroprostředí tvoří široké okolí podniky. Charakteristické jsou tedy takové společenské 

vlivy, které působí na mikroprostředí jako celek (Boučková, 2007). 

Analýza makroprostředí se zaměřuje na hodnocení jednotlivých vlivů a jejím smyslem je 

zjišťovat, jakým způsobem mohou ovlivňovat budoucí hospodaření podniku tzv. trendy, 

ke kterým dochází a lze predikovat i jejich vývoj do budoucna (Kozel, 2011). 

V rámci analýzy vlivů se podnik snaží identifikovat všechny vlivy působící na podnikání 

firmy na určitém trhu, odhadem trendů a jejich vlivem intenzity jejich působení v rámci 

časového horizontu (Kozel, 2011). 

Makroprostředí lze obecně popsat jako působící vlivy, které podnik přijímá a 

přizpůsobuje se jim bez větších možností, to nějakým způsobem ovlivnit. U těchto 

faktorů je účelné sledovat jejich vývoj a vzájemné působení a následně se pokusit 

predikovat jejich budoucí vývoj. Z manažerského hlediska je nutné klást důraz na ty 

prvky, které mají na podnik přímý vliv (Tyll, 2014). 

V literaturách se lze setkávat s různými modifikacemi analýzy makroprostředí. 

V důsledku, ale zkratky PEST, STEP, SLEPT, PESTEL vyjadřují totéž – popisují 

základní faktory (sociální, technologické, ekonomické, environmentální, politické a 

legislativní), které působí na podnik (Tyll, 2014). 

Váchal (2013) uvádí, že SLEPT analýza vnějšího prostředí organizace vychází z blíže 

specifikovaných skutečností, při kterých se posuzuje, jakým způsobem se jednotlivé 

faktory mění v čase. Následně podnik odhaduje, do jaké míry, se v důsledku možných 

změn zvyšuje, či snižuje jejich důležitost. 
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Analýza oborového prostředí 

Mikroprostředí je charakterizováno, jako nejbližší okolí podniku. Proto se v rámci 

analýzy mikroprostředí podniku analyzují ti účastníci okolí podniku, kteří mají schopnost 

obsluhovat své trhy. Patří sem například podniky, dodavatelé, tržní zprostředkovatelé, 

zákazníci, konkurenti nebo široká veřejnost (Kozák, 2012). 

Podle Foreta (2004) je zásadní, že mikroprostředí zahrnuje nejbližší účastníky podniku, 

které má podnik z velké části pod kontrolou a dokáže ho svým jednáním do značné míry 

usměrňovat, na rozdíl od makroprostředí, kdy podnik nemůže svým jednáním ovlivňovat 

konkrétní faktory. 

Podle Hanzelkové (2009) je Porterova analýza pěti konkurenčních sil (faktorů) pro 

podnik z hlediska zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici podniku v jeho 

prostředí, velmi důležitá. Při této analýze se vychází z předpokladu, že strategická 

konkurenční pozice podniku, který působí v určitém odvětví, je určována prostřednictvím 

pěti faktorů, které mohou být pomocí marketingu ovlivňovány.  

Porterův model pěti konkurenčních sil spojují faktory, které mají na odvětví, potažmo 

společnost zásadní vliv. Na základě působení faktorů lze určovat rizika plynoucí 

z podnikání. Tyll (2014) následně definuje 5 zmiňovaných faktorů, jako: 

 Vyjednávací síla dodavatelů 

Aby byli zákazníci uspokojení a byl zabezpečen bezproblémový chod podniku a jeho 

výroby, tak je nutné, aby byl podnik zásobovaný materiálem, polotovary, zbožím či 

službami. Tuto zásobovací činnost představují dodavatelé. Dodavatelé mají vyšší 

vyjednávací sílu, respektive schopnost si diktovat podmínky za těchto okolností: 

 velmi omezený počet potenciálních dodavatelů (monopol na straně nabídky), 

 podnik by musel vynaložit vysoké náklady za přechod k jinému dodavateli, 

potažmo za využívání substitutu, 

 jedná se o velmi specializovaný produkt, který nelze na trhu nahradit (Tyll, 2014). 

 

 Vyjednávací síla kupujících 

Kupujícího lze charakterizovat, jako jakýkoliv subjekt, který je v přímém vztahu 

s podnikem. Mimo konečné zákazníky a konzumenty produktů, se také jedná například o 
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zprostředkovatele či prodejce. Charakteristickým znakem pro vyjednávací sílu 

dodavatelů i kupujících je možnost diktovat si podmínky v oblasti ceny, distribuce či 

velikosti objemů zakázek. Zdroj vyjednávací síly kupujících Tyll (2014) charakterizuje 

jako například: 

 velmi omezený počet potenciálních kupujících (monopol na straně poptávky), 

 nízké náklady na přechod k jinému dodavateli, 

 vysoká informovanost kupujících o jiných nabídkách na daném trhu. 

 

 Hrozby substitutů 

Substitut je označován výrobek či služba, kterou zákazník může plnohodnotně vyměnit 

za původní produkt. Zákazník má tedy možnost vyměnit spotřebu jednoho produktu za 

produkt druhý, bez toho aniž by měl z produktu menší užitek. Při formulaci 

konkurenčních strategií, by jako jeden z prvků neměl být opomenut faktor rizika vstupu 

možných substitutů na trh. Aby podnik mohl lépe identifikovat možnost a velikost vstupu 

substitutů na trh, měl by vědět, jestli: 

 jestli zákazník může produkt nahradit jiným produktem, 

 jestli a jak je zákazník citlivý na změnu cen produktů (cenová elasticita po 

produkci), 

 jaké jsou náklady na přechod zákazníka k jinému podniku, v případě, že má 

substituční produkt (Tyll, 2014). 

 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Dle Tylla (2014) je hrozba vstupu nových konkurentů na trh přímo úměrná atraktivitě 

daného trhu, která může být dána například vysokými maržemi, nedostatečně 

uspokojenou poptávkou zákazníků, nízkou úrovní konkurence nebo nízkými bariérami 

pro vstup nových konkurentů na trh. Podnik, který dělá tuto analýzu, by se měl zaměřit 

zejména na zhodnocení rizik, která mohou plynout ze vstupu nových konkurentů na trh a 

stanovení míry pravděpodobnosti skutečnosti, že na trh nový subjekt opravdu vstoupí. 

Důležité ovšem je být neustále zaměřen primárně na svého zákazníka, protože spokojený 

zákazník nemá tendenci vyhledávat nové výrobky a zachovává se k výrobci loajalitu. 

Mimo bariér na vstupu, by měl podnik zvažovat i bariéry na výstupu z daného odvětví. 

Jedná se o náklady na opuštění odvětví, v případě, že se vstup na trh nepodaří. Podnik 
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musí zvažovat, jak vysoké náklady v případě opuštění trhu vzniknou. Podnik může 

v úvahu brát také vytvoření bariér pro vstup nových konkurentů, kterými mohou být 

například: 

 diferenciace (odlišení se od ostatních konkurentů, kteří mají substituční výrobek), 

 legislativní omezení – podnik vlastní jedinečný patent, který může být výhodou 

v případě vládních regulačních opatření, 

 velikost objemu produkce – pro většinu podniků jsou základním faktorem tzv. 

náklady z rozsahu (resp. náklady na kalkulační jednici při určitém objemu 

množství). Nově vstupující konkurenti na trh mají počáteční náklady velmi 

vysoké, což do značné míry ovlivňuje jejich vstup na trh, 

 distribuční kanály, resp. přístup ke zdrojům a zákazníkům. Podnik, který na 

daném trhu hospodaří již vazby na tyto odběratele a dodavatele má vytvořené. Pro 

nově příchozího konkurenta na trh může být vytvoření vlastního distribučního 

kanály velmi nákladný a dlouhodobý proces. 

 

 Rivalita mezi existujícími podniky 

Rivalita vzniká mezi podniky, které na trhu nabízejí totožný nebo velmi podobný produkt 

či službu. Míra konkurence závisí ovšem na těchto faktorech: 

 počet a velikost subjektů v odvětví – konkurenční boj je tím silnější, čím více 

podniků na něm hospodaří, 

 disponibilní výrobní kapacity, velikost poptávky – jestliže je vysoký převis 

nabídky nad poptávkou, znamená to, že míra konkurence je vysoká a dochází 

k cenové válce mezi konkurenty, 

 vysoké fixní náklady – platí pro automatizovaný typ výroby, jednotkové náklady 

na každý vyrobený kus jsou nízké, ale provozní fixní náklady jsou vysoké, což 

může znovu vést k převisu nabídky nad poptávkou, 

 nízká míra diferenciace – v daném odvětví hospodaří podniky, které nabízejí 

homogenní produkci, což vede k velkému stupni rivality 

 vysoké náklady na výstup z odvětví 
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 Analýza vnitřního prostředí 

Aby mohla být strategie společnosti vytvářená s ohledem na vnější prostředí, tak je 

důležité, aby byla stanovená strategie proveditelná a udržitelná. Proto je nezbytné 

respektovat i vnitřní okolí podniku. K formulaci kvalitnější strategie je nutné analyzování 

již zmíněných vnitřních zdrojů a schopností podniků, které podnik může využívat. 

(Košťan a Šuleř, 2002). 

Úspěšná strategie je závislá na strategické způsobilosti daného podniku vykazovat ve 

všech oblastech hodnoty, nutné pro dosahování úspěchů. Strategická způsobilost je podle 

Johnsona a Scholese (2000) závislá na třech hlavních faktorech, a to: 

 dostupnost zdrojů pro daný podnik, 

 kvalifikace pro podnikové aktivity, 

 vyrovnanost zdrojů a aktivit podniku. 

Principem analýzy strategické způsobilosti podniku je identifikovat, jestli zdroje a 

kvalifikace korespondují s prostředím, ve kterém podnik hospodaří při existenci reálných 

hrozeb a možností (Johnson a Scholes, 2000). 

Audit zdrojů je považován za dobrý výchozí bod pro porozumění strategické 

způsobilosti. Cílem auditu zdrojů je zachytit kvantitu dostupných zdrojů, jejich povahu a 

míru, do které jsou tyto zdroje unikátní, resp. napodobitelné (Johnson a Scholes, 2000). 

Košťan a Šuleř (2002) společně s Johnsonem a Scholesem (2000) rozdělují audit zdrojů 

do 4 základních skupin, a těmi jsou: 

 Fyzické zdroje 

Jedná se o výčet a povahu těchto zdrojů. Seznam tedy obsahuje počet strojů, jejich 

produkční kapacitu, stáří, stav, způsobilost, získávání konkurenčního zvýhodnění, 

rozmístění nebo jejich morální opotřebování. 

 Lidské zdroje 

Analýza lidských zdrojů zkoumá otázku kvalifikací a stupně odborné způsobilosti 

a jejich zařazení uvnitř organizace, adaptabilita lidských zdrojů, počet 

zaměstnanců nebo flexibilita. 
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 Finanční zdroje 

Finanční zdroje představují zkoumaní finančních toků v podniku, například 

pořizování kapitálu, disponibilní hotovost, kontrola dlužníků a věřitelů, vztahy 

s investory a bankéři. 

 Nehmotné zdroje 

Neodmyslitelnou hodnotu pro podnik mají i nehmotné zdroje. Jedním z hlavních 

aktiv podniku se může ukrývat ve značce a věrnosti k ní, značka totiž utváří 

celkovou image podniku. Mimo jiné sem také patří například: loajalita 

zaměstnanců, know-how, informace, organizační kultura a vztahy se 

stakeholdery. 

Audit zdrojů slouží jako užitečný základ pro další analýzu, proto je důležité, aby souhrnný 

audit přesně identifikoval zdroje s klíčovým vlivem na organizační strategii. Tedy odlišit 

ty, které jsou nutné, ale nejsou zdrojem konkurenční výhody podniku (Johnson a Scholes, 

2000). 

Kvalifikace jsou součástí tzv. strategické způsobilost společnosti a jsou využívány 

k efektivnímu vykonávání hodnototvorných činností a k jejich řízení. Kvalifikace, které 

jsou pro podnik nepostradatelné a přispívají podniku k překování konkurence, resp. tvoří 

konkurenční, výhodu jsou označovány, jako klíčové kvalifikace. Každý podnik má tzv. 

základní úrovně kvalifikací, což jsou ty kvalifikace, které podnik dosahuje ve všech svých 

činnostech. Ovšem ty kvalifikace, prostřednictvím podnik převyšuje ostatní podniky a 

díky nim získává konkurenční výhodu. Klíčové kvalifikace podnik identifikuje 

prostřednictvím hodnotového řetězce (Košťan a Šuleř, 2002). 

Základní (prahové) úrovně kvalifikací dosahuje podnik ve všech oblastech svých aktivit, 

ale jen některé jsou oporou podniku vynikat nebo poskytovat vyšší hodnotu za stejnou 

peněžní cenu (Johnson a Scholes, 2000). 

Analýza faktorů úspěšnosti podniku - 7S McKinsey 

Analýza 7S je analýza vnitřního prostředí, prostřednictvím které jsou hodnoceny klíčové 

faktory úspěchu při realizaci podnikové strategie. Na podnik je nahlíženo, jako na 7 

hlavních faktorů, které jsou vzájemně provázané. Mezi faktory podmiňující úspěch 

podniku patří (Smejkal a Rais, 2006): 
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Strategie (strategy) – směr, podle kterého majitel nebo skupina vlastníků řídí podnik. 

Strategie obvykle vychází z firemní vize a poslání podniku. V reálném životě podniku se 

strategie vyznačuje prováděním drobných a zásadních změn, a jestliže má být tento styl 

úspěšný, tak je důležité řídit se stanovenými pravidly a postupy. Mezi základní typy 

strategií patří (Smejkal a Rais, 2006): 

 strategie vůdčího postavení v nákladech (cost leadership) 

 strategie diferenciace, odlišnosti (differentiation strategy) 

 fokus strategie (focus strategy) 

Struktura (structure) – základním smyslem struktury je obsahové a funkční uspořádání 

podniku ve smyslu optimálního rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi všechny 

pracovníky organizace. Mezi základní typy organizačních struktur patří (Smejkal a Rais, 

2006): 

 liniová struktura – vyznačována rychlým rozhodováním a jednoznačným 

vymezením nadřízenosti a podřízenosti. Typicky jeden nadřazený útvar pro 

ostatní útvary. 

 funkcionální struktura – podstatou tohoto typu struktury jsou vysoké nároky na 

odbornost jednotlivých pracovních pozic, tzn., že jednoho vedoucího střídá více 

specialistů. 

 liniově štábní struktura – spojení předností liniové a funkcionální struktury, kdy 

dochází k vytvoření odborných týmů, které poskytují rady vedoucím jednotlivých 

útvarů. 

 divizní struktura – typických rysem je rozdělení podniku podle druhu výroby 

nebo služeb do divizí, které mají svou vlastní finanční, provozní i obchodní 

činnost. 

 maticová struktura – horizontální a vertikální linie zajišťuje koordinaci a 

dosahování stanovených výsledků v co nejkratším čase, tento typ struktury 

zdůrazňuje skupinovou práci a eliminaci množství rizika chybovosti. 

Spolupracovníci (staff) – lidský faktor je hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti 

podniku, ale také stěžejní prostředek k vytváření firemní strategie. Umění ovládat a jednat 

s lidmi a přimět je k aktivní spoluúčasti vytváření hodnot podniku je nejdůležitější 

dovedností manažera a motorem podniku. Lidé totiž pro podnik představují největší 
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provozní riziko, proto musí být věnována velká pozornost motivaci pracovníků (Smejkal 

a Rais, 2006). 

Schopnosti (skills) – jedná se o zdatnost manažera nebo pracovního kolektivu rychle se 

adaptovat na dynamicky se měnící podmínky podnikatelského okolí. Z pohledu manažerů 

schopnosti představují charakteristické znaky. Mohou jimi být například komunikační 

dovednosti, vytrvalost, schopnost vést lidi a vytvářet z nich úspěšné pracovníky atd. 

(Smejkal a Rais, 2006). 

Informační systém (system) – existence informačního systému z hlediska řízení a 

procedury vyskytujících se problémů, které v organizaci probíhají. Informační systém je 

důležitý nástroj k rozhodování, uchovávání informací a slouží jako podpora 

managementu podnik při tvorbě strategií (Smejkal a Rais, 2006). 

Styl řízení (style) – představuje způsob jednání managementu k řízení a řešení 

problematických situací. Základní členění stylů řízení je rozděleno do třech bodů 

(Smejkal a Rais, 2006): 

 autoritativní styl řízení – u autoritativního stylu řízení je vyloučena participace 

(zapojení) pracovníků na řízení podniku. Podřízení v tomto případě nemají 

možnost ovlivnit rozhodnutí vedoucího, který vše rozhoduje sám. 

 demokratický styl řízení – vedoucí respektuje svoje podřízené a dává jim prostor 

vyjádřit se k tématům, své úkoly na tyto pracovníky deleguje a ti mu pomáhají 

s řešení, ovšem konečné rozhodnutí si ponechává na svou zodpovědnost. 

 styl laissez-faire – tento styl řízení vychází z velké důvěry mezi pracovníky, 

protože jim ponechává volnost. Pracovníci si rozdělení a postup práce organizují 

sami bez větších zásahů vedoucího. 

Sdílené hodnoty (shared values) – představují soustavu sdílených hodnot a názorů, které 

vytvářejí pozitivní normy chování pracovníků v podniku. Kultura uvnitř podniku odráží 

základní skutečnosti a myšlenky pracovníků, které vytvářejí vnitřní atmosféru v podniku 

(Smejkal a Rais, 2006). 
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 Marketingový mix 

Podle Srpové (2011) stojí za úspěchem podniku marketing a prodej, protože je nutné 

přesvědčit čtenáře podnikatelského plánu, že si podnik zvolil dobrou marketingovou a 

obchodní strategii. Srpová následně dělá marketingovou strategii do tří okruhů, a to: 

 výběr cílového trhu, 

 určení tržní pozice, 

 marketingový mix. 

Výběrem cílového trhu se rozumí jeho segmentace, resp. rozdělení trhu podle určitých 

kritérií. Podnik při výběru cílového segmentu musí zvážit jeho velikost a kupní sílu, na 

základě kterých je určena hodnota tohoto segmentu. Jakmile podnik zacílí na konkrétní 

trh, tak se musí rozhodnout, jakou pozici chce ve vybraných segmentech zaujmout. 

Podnik se snaží prostřednictvím určení tržní pozice vyjádřit okolí postavení svého 

produktu mezi ostatními konkurenčními produkty na tom stejném trhu. Cílem by mělo 

být specifické vnímání produktu ze strany zákazníků – tzv. získání konkurenční výhody 

(Srpová, 2011). 

Marketingový mix bere v úvahu vybraný tržní segment a zvolenou tržní pozici. 

Prostřednictvím marketingového mixu podnik definuje tzv. 4P respektive 7P nástroje, 

které se navzájem kombinují. Cílem marketingového mixu je nejlépe zkombinovat tyto 

proměnné, aby bylo dosahováno největších prodejů. Srpová (2011) definuje jednotlivé 

„P“ proměnné marketingového mixu následovně: 

P – Product (produkt) 

Stěžejní proměnná marketingového mixu je samotný produkt, protože tvoří podstatu 

nabídky na trhu a prostřednictvím produktu dochází k uspokojování potřeb zákazníků. 

Podnik by si v rámci podnikatelského záměru měl v oblasti produktové politiky 

definovat, jaký produkt bude nabízet, jaké budou jeho atributy (vlastnosti, design, značka, 

balení, záruka), v jakých objemech bude konkrétní produkt podnik vyrábět a podrobnou 

definici životního cyklu (jak bude probíhat jeho vývoj, uvedení na trh, fáze zralosti a 

útlumu, potažmo postup při uvádění nového produktu na trh ve formě inovace) Srpová 

(2011). 
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Marketing rozlišuje produkt do tří základních úrovní následovně: 

 jádro produktu – hlavní vnímaná hodnota, která je pro zákazníky podnětem pro 

koupi samotného produktu, 

 reálný produkt – úroveň produktu, kterou zákazníci obvykle sledují, vnímají a 

také hodnotí. Jedná se především o kvalitu, která je pro zákazníky vyjádřena 

značkou, cenou, obalem, propagací či formou ostatních složek marketingového 

mixu, 

 rozšířený produkt – faktory, které rozšiřují vnímanou hodnotu pro zákazníka. 

Jsou to především doplňkové služby, které souvisí se zakoupením produktu. Může 

se jednat o platební podmínky při nákupu produktu na splátky, delší záruka na 

produkt, doprovodné služby zdarma, jako například poradenství, opravy či 

doprava a zapojení produktu (Foret, 2010). 

Produkt lze znázornit v 5 fázích životního cyklu produktu, které slouží pro volbu strategie 

nebo taktická rozhodnutí v průběhu jeho životnosti. Služby a výrobky, které se dostávají 

na nové trhy, prochází vývojem a mění se i jejich role na trhu. Z marketingového pojetí 

lze charakterizovat životní cyklus produktu, jako míru úspěšnosti produktu na daných 

trzích, která je vyjádřena objemem prodejů. Jednotlivé etapy životního cyklu výrobku lze 

rozdělit do vývojové fáze, zaváděcí fáze, růstové fáze, fáze zralosti a fáze úpadku (Kotler, 

2004). 

 vývojová fáze – období, kdy se podnik začíná zabývat náměty a vývojem nového 

produktu. Pro toto období jsou typické narůstající investiční náklady a nulové 

prodeje. 

 zaváděcí fáze – v tomto období dochází k zavedení produktu na trh. Dochází 

k pomalému růstu prodejů, ale není dosahováno zisku, protože investiční náklady 

spojené se zaváděním produktu na trh jsou vysoké. 

 růstová fáze – jestliže výrobek či služba uspokojí potřeby zákazníků a objem 

prodejů se začne zvyšovat, tak je produkt v růstové fázi. Na základě pozitivního 

hodnocení spokojených zákazníků přibývají zákazníci noví a dochází 

k významnému navýšení prodejů a generování zisku. 
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 fáze zralosti – okamžik, kdy začne tempo růstu prodeje nového výrobku či služby 

stagnovat nebo dojde k jeho poklesu, což způsobuje nutnost reakce podniku ve 

formě zvýšení nákladů na marketing, které podnik ochrání proti konkurenci. 

 fáze úpadku – období, kdy dochází k výraznému poklesu prodejů a zisku. Pokles 

prodejů může mít několik příčin, jako například technologický pokrok nebo 

změny v potřebách spotřebitelů či silnější konkurence (Kotler, 2004). 

P – Price (cena) 

Nastavení cenové politiky v podniku je velmi důležitou činností, protože výška a stabilita 

ceny jsou prvky, které podniku vytvářejí příjmy a dále se od nich odvíjí existence podniku 

a jeho prosperita. Prostřednictvím ceny podnik stanoví svoji pozici v hierarchii 

spotřebitelů, čímž může docházet k výraznému ovlivňování jejich nákupního 

rozhodování. Cenová politika vychází z podnikových cílů, tzn., že cena je těmto cílům 

podřízena. Cíle cenové politiky Srpová (2011) člení do tří kategorií: 

 orientace na přežití – velké množství konkurentů, reakce na změnu preferencí 

zákazníků. Touto cenou podnik nevytváří zisk, protože cena je nižší než úroveň 

nákladů, tzn., že formu této ceny podnik může uplatnit jen v krátkém časovém 

horizontu, 

 orientace na maximalizaci zisku – cena vychází z odhadu poptávky, tzv. sbírání 

smetany. Podnik je první na trhu a může si dovolit cenu nasadit vysoko, dochází 

k maximalizaci zisků, 

 orientace na co největší podíl na trhu – předpoklad, že podnik s největším tržním 

podílem bude realizovat největší prodeje a bude dosahovat nejnižších nákladů, a 

proto bude maximalizovat nejvyšší zisk na daném trhu. 

Při stanovování cen podnik bere v úvahu náklady, které představují dolní hranici ceny a 

zákazníkem vnímanou hodnotu, která představuje horní hranici, respektive cenový strop. 

Dalšími faktory, na které musí brát podnik zřetel, jsou ceny konkurence a další interní a 

externí faktory. Kotler (2004) uvádí tři přístupy obecné metody tvorby cen, které 

zohledňují tyto faktory. 

 Nákladově orientovaná tvorba cen 

stanovení ceny přirážkou - k celkovým nákladům na výrobek připočte určitá 

marže, respektive přirážka.  



38 

stanovení ceny pomocí bodu cílové rentability (resp. bodu zvratu) - podnik na 

základě stanoveného zisku dokáže určit nejmenší počet jednotek, který musí při 

dané ceně prodat (Kotler, 2004). 

 Hodnotově orientovaná tvorba cen 

nákladově orientovaná cenová tvorba – při nákladové metodě podnik navrhne 

výrobek, zjistí celkové náklady, které jsou na tento výrobek vynaloženy a 

následně stanoví takovou cenu, která pokryje náklady a zároveň vytváří 

požadovaný zisk. Samotný prodej výrobku závisí na marketingovém programu, 

který musí přesvědčit zákazníky, že stanovená hodnota, resp. prodejní cena 

výrobku je odpovídající. V případě, že z pohledu zákazníku se jedná o cenu příliš 

vysokou, tak podnik buď musí výrobek zlevnit, tím pádem bude mít nižší marži, 

popřípadě může cenu ponechat, ale bude počítat s nižším množstvím prodaných 

výrobků (Kotler, 2004). 

hodnotově orientovaná cenová tvorba – jedná se o obrácený proces. Cenová 

tvorba v tomto případě začíná analýzou zákaznických potřeb. Podnik nejprve na 

základě zákazníkova vnímání hodnoty výrobku určí prodejní cenu, která řídí celý 

proces od návrhu výrobku přes řízení nákladů (Kotler, 2004). 

 Stanovení ceny podle konkurence 

U podobných konkurenčních výrobků může být základem posouzení jejich 

hodnoty právě konkurenční cena. V případě, že podnik určuje své ceny podle cen 

konkurence, tak se jedná o využívání metody stanovení ceny podle konkurence. 

Podnik si v tomto případě stanoví svou cenu podle konkurence a nevěnuje 

takovou pozornost vlastním nákladům nebo poptávce zákazníků (Kotler, 2004). 

P – Place (distribuce) 

Distribuce představuje stanovení distribuční politiky. Podnik musí myslet, jakým 

způsobem bude využívat distribuční cesty. Je několik proměnných, které by měly být 

v rámci třetího P definovány, a to například: 

 definice prodejních cílů, 

 počet zakázek a zákazníků, 

 odhadnout výdaje na získání zakázky, 

 vyčíslit náklady na ostatní prodejní aktivity, 
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 počet pracovníků, 

 kvalifikace pracovníků, atd. (Srpová, 2011). 

Distribuční politika podniku je většinou součástí distribučního řetězce nebo distribuční 

cesty, ale podnik si ji může zajišťovat také samostatně. Proces distribuce nekončí tím, že 

výrobek opustí sklad podniku, ale tím, že se samotný výrobek dostane až k zákazníkovi, 

což závisí na dobře fungujícím distribučním řetězci. Kvalita distribučního řetězce určuje 

úspěch podniku ve srovnání s konkurencí (Kotler, 2004). 

Podle Kotlera (2004), je trvalý úspěch firmy výsledkem kombinace mnoha faktorů, a to 

vysoké kvality produktů, pružné a efektivní výroby, neustálé inovace výrobků a 

organizace práce, díky které lze pružně reagovat na potřeby zákazníků. 

Úroveň distribuční cesty se vyznačuje počtem prostředníků, kteří záměrně vyvíjejí 

aktivity s cílem dopravit výrobek, co nejdříve ke kupujícímu. Každý prostředník 

provádějící určitou funkci v rámci distribučního řetězce představuje úroveň distribuční 

cesty. Z hlediska dělení je možné distribuční cesty možné rozdělit na přímou a nepřímou. 

Přímá distribuční cesta je charakteristická, že nevyužívá žádných služeb prostředníků a 

vlastní výrobky prodává přímo spotřebitelům. Nepřímá distribuční cesta obsahuje 

jednoho nebo více prostředníků, které vstupují mezi výrobce a spotřebitele (Kotler, 

2004). 

P – Promotion (propagace) 

Soubor používaných nástrojů marketingové komunikace znamená, že v rámci 

integrované marketingové komunikace podnik tyto nástroje koordinuje k předávání 

jasných a přesvědčivých sdělení o sobě a nabídce svých produktů. Tento soubor nástrojů, 

který se skládá z pěti hlavních oblastí – reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje a 

PR je označován jako marketingový komunikační mix (Kotler, 2004). 

Jedná se o nejviditelnější složku samotného marketingového mixu. Podnik se na základě 

zvolené komunikační politiky snaží dosáhnout ekonomických cílů. Komunikační mix 

obsahuje proměnné, které podnik využívá pro upoutání pozornosti zákazníka. 

Komunikační mix tedy lze definovat, jako cílenou snahu podniku oslovit zákazníka 

jednou ze zvolených metod (Srpová, 2011): 
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 reklama – neosobní a hromadný typ komunikace prostřednictvím médií (TV, 

rádio, sociální sítě), 

 podpora prodeje – bonusy, vzorky, soutěže, věrnostní programy, cenové 

zvýhodnění, 

 PR (public relations) – vztah ke všem stakeholderům, úlohou je zvýšit image a 

zlepšit tak celkový obraz podnik v očích veřejnosti a nepřímo stimulovat 

poptávku po produktech, například – charitativní dary, sponzoring, podnikové 

časopisy, 

 osobní prodej – nejefektivnější formu komunikace, protože umožňuje okamžitě 

sledovat reakce spotřebitele, ale finančně náročná, například – poradenství při 

prodeji, neformální setkání, veletrhy, výstavy a obchodní setkání, 

 přímý marketing – v rámci přímého marketingu se využívá především 

poštovních zásilek, mobilního telefonu, kontaktům prostřednictvím e-mailu. 

Především pro získávání přímých odpovědí od zákazníků k průzkumu názorů 

(Srpová, 2011). 

P – People (lidé) 

Dalším marketingovým nástrojem, respektive proměnnou marketingového mixu jsou 

lidé, a to jak z vnějšího okolí podniku, tedy zákazníci nebo vnitřního prostředí podniku a 

ty představují zaměstnanci. V souvislosti s monitorováním chování a spokojeností 

zákazníků je využívám systém Customer Relationship Management (CRM), jehož cílem 

je vybudování dlouhodobého a oboustranně výhodného vztahu mezi zákazníkem a 

maloobchodem. Nejčastěji je v tomto ohledu využíván přímý marketing. Prostřednictvím 

věrnostních programů se podnik zaměřuje především na loajalitu zákazníka (Hammond, 

2005). 

Lidé neboli personál podniku by měl být zdvořilý, vstřícný, milý a měl by disponovat 

znalostmi, aby mohl reagovat na prosby, přání či stížnosti ze strany zákazníků. 

Zaměstnance podniku lze rozdělit do skupin, podle frekvence kontaktu se zákazníkem 

na: 

 kontaktní pracovníci – častý styk se zákazníky, velmi často řeší konflikty 

s lidmi, proto je důležitá schopnost tyto konflikty řešit 
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 koncepční pracovníci – pracovníci, kteří se podílejí na výzkumu a vývoji nových 

výrobků, takže se do kontakty se zákazníky nedostávají tak často 

 obsluhující pracovníci – častý kontakt se zákazníkem, důraz na komunikační 

dovednosti při řešení zákaznických požadavků 

 podpůrní pracovníci – malý podíl na marketingových aktivitách a minimální 

kontakt se zákazníkem (Vaštíková, 2014). 

P – Process (procesy) 

Procesy v podniku představují souhrn pravidel a postupů, které jsou využívány, aby byly 

zkvalitněny a zefektivněny nabízené výrobky či služby. Procesy také zahrnují závazná 

pravidla, kterými se řídí zaměstnanci. Podle Anitsal (2012) jsou správně nastavené 

procesy vnímány jako kvalitně poskytnutá služba, například v případě reklamací. 

Podnikové procesy jsou odrazem kreativity, disciplíny a struktury, která hraje významnou 

roli v marketingu a managementu. Podle Kotlera (2013) dokáže podnik navázat na 

vzájemně výhodné dlouhodobě vztahy pouze za předpokladu správně nastavených 

procesů. 

P – Physical evidence (materiálové prostředí) 

Materiálové prostředí, je prostředí podniku, ve kterém dochází ke vzájemné interakci 

mezi prvky maloobchodní jednotky a samotným provozem – tedy zbožím, pracovníky, 

zařízením, zákazníky, provozními operacemi atp. To jak prostředí působí na zákazníky 

má velký vliv na vnímání kvality daného výrobku nebo služby. Mezi hlavní faktory 

nákupního prostředí podle Cimlera (2007) patří: 

 design prodejny, 

 dispoziční řešení prodejny, 

 prezentace produktů, 

 personál, 

 zákazníci. 
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 SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj, prostřednictvím kterého lze spojit a zhodnotit vzájemné 

působení vnějších a vnitřních faktorů na podnik. Základní princip SWOT analýzy je 

identifikovat silné a slabé stránky uvnitř podniku a příležitosti a hrozby, které na podnik 

působí zvenku (Tyll, 2014). 

SWOT analýza obsahuje a zdůrazňuje klíčové položky, které podniku ukazují, kam upřít 

svou pozornost. Kotler (2007) následně popisuje a rozděluje základní faktory SWOT 

analýzy takto: 

S (strenghts – silné stránky podniku) 

Pozitivní vnitřní podmínky, prostřednictvím kterých může organizace získat převahu nad 

svými konkurenty, tzv. konkurenční výhoda. Může to být například – přístup ke 

kvalitnějšímu materiálu, vyspělá technologie, zkušenosti teamleaderů nebo dobře 

fungující distribuční kanály (Košťan a Šuleř, 2002). 

W (weaknesses – slabé stránky podniku) 

Negativní vnitřní podmínky, jejímž působením může podnik ztratit výkonost. Mohou to 

být například – nedostatečné zdroje a schopnosti, chyba v rozvoji, nedostatečně agilní 

manažeři predikující strategie, neúměrná finanční zátěž či fyzická nebo technologická 

zastaralost strojů (Košťan a Šuleř, 2002). 

 

Obrázek 1 – SWOT analýza 

(Zdroj: Wikipedie) 
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O (opportunities – příležitosti ve vnějším prostředí podniku) 

Příležitosti jsou definovány jako současné nebo budoucí podmínky ve vnějším prostředí 

podniku, které jsou pro podnik pozitivní. Mohou to být například – příznivé změny 

v zákonech, rostoucí počet obyvatel (potenciální počet zákazníků) nebo uvádění nových 

technologií na trh (Košťan a Šuleř, 2002). 

T (threats – hrozby z vnějšího prostředí podniku) 

Hrozby lze definovat, jako současné nebo budoucí podmínky ve vnějším prostředí, které 

jsou nepříznivé pro současný nebo budoucí výstup podniku. Jedná se o negativní 

podmínky, které mohou představovat například legislativní změny, pokles počtu obyvatel 

(potenciálních zákazníků) nebo vstup silných konkurentů na trh (Košťan a Šuleř, 2002). 

Management podniku musí rozpoznat hlavní příležitosti a hrozby, které mohou mít dopad 

na podnik, proto je cílem této analýzy předvídat budoucí trendy. Následně je nutné 

posoudit pravděpodobnost hrozeb a na nejpravděpodobnější faktory si předem 

vypracovat konkrétní plány. Na druhé straně příležitosti podniku se objevují v jeho 

okolním prostředí a podnik se snaží je využít ve svůj prospěch. U jednotlivých příležitostí 

se určí míra pravděpodobnosti a přitažlivosti, na základě kterých se podnik rozhodne o 

jejich realizaci (Kotler, 2007). 

Foret (2004) uvádí, že proměnné O (opportunities) a T (threats) jsou výsledky analýzy 

vnějšího prostředí, resp. PEST analýzy a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. 

Z analýzy vnitřního prostředí podniku z pravidla vychází proměnné S (strengths) a W 

(weaknesses), které pro podnik představují faktory z vzájemných vztahů existujících 

uvnitř organizace. Vzhledem k velkému množství vygenerovaných analytických závěrů 

je vhodné tyto výstupy systematicky zaznamenat prostřednictvím SWOT analýzy. 

Zmapování prostředí podniku, jeho vnějších a vnitřních faktorů ovlivňující marketing, 

prostřednictvím marketingové analýzy je důležitým krokem pro formulaci marketingové 

strategie podniku. Hanzelková (2009) dále definuje strukturu jednotlivých oblastí 

marketingové strategie a zdůrazňuje, že by při definování každé strategické oblasti, měly 

být hlavní i dílčí cíle definovány v souladu s metodou SMART, a to: 

 základní cíle pro oblast marketingu, 

 strategie značky, 
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 komunikační strategie, 

 strategie komunikačního mixu, 

 podnikový design, 

 finanční a materiálové zajištění marketingu. 

 Řízení rizik 

Riziko představuje nejednoznačný průběh určitých ekonomických procesů s nejasnými 

budoucími výsledky. Podmínkou rizika je reálný svět a existence určitých okolností, které 

se nacházejí ve vnějším prostředí podniku. Možnost ztráty je možná skutečnost, tedy její 

pravděpodobnost je mezi nulou a jedničkou, tzn., že událost výskytu jevu není ani 

nemožná, ani jistá. Smejkal a Rais (2006) definují riziko, jako nebezpečí vzniku určité 

ztráty neboli volatilitu hodnoty portfolia okolo očekávané hodnoty v důsledku možných 

změn daných parametrů. Riziko v podnikání má dva úhly pohledu. Lze ho hodnotit jako 

pozitivní nebo negativní. Z pozitivního úhlu pohledu podnik očekává vyšší zisk či úspěch 

a z negativního úhlu pohledu se jedná o určité nebezpečí zhoršení hospodářských 

výsledků. 

Podnik může rizika řídit. Řešení problémů a rizik vychází z kvalitní analýzy rizik, která 

představuje proces definování hrozeb a pravděpodobností dopadu na aktiva, respektive 

stanovení rizik a jejich závažností. Analýza rizik definovaná podle Smejkala a Raise 

(2006) obsahuje: 

 Identifikaci aktiv – výčet počtu a druhů aktiv podniku 

 Stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty vymezených aktiv a stanovení 

významu pro podnik včetně hodnocení dopadu ztráty či poškození těchto aktiv 

 Identifikace hrozeb a slabin – určení událostí, akcí a chování, které mohou 

negativním způsobem ovlivnit hodnoty aktiva 

 Stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 

výskytu hrozeb a stanovení míry zranitelnosti ve smyslu působení hrozby 

Model změny ve firmě 

Řízení rizika je velmi důležitým aspektem při zavádění změn do podniku. Změny během 

života podniku nastávají a mohou se přihodit, jako důsledek nějaké nenadále události 

nebo může být změna předem plánovaná a řízená managementem podniku. Při plánování 
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Obrázek 2 – Lewinův model 

(Zdroj: Kubíčková, 2012, s. 52) 

a řízení procesu změny je důležité používání strategických postupů a standardů. Cílem 

samotné změny, v rámci daného podniku, je získání konkurenční výhody, udržení 

životaschopného produktu nebo zvýšení efektivnosti podniku. Při řízení změn je několik 

předpokladů, které je nutné dodržovat, aby byla implementace změny úspěšná. Mezi ně 

může patřit například znalost technických požadavků, schopnost řídit projekt, dokonalá 

znalost procesů a znalost postojů pracovníků v podniku a umění je motivovat (Smejkal a 

Rais, 2006). 

Klasický model plánovaného řízení změn je definován Kurtem Lewinem. Lewin klade 

velký důraz na zodpovědění základních otázek v procesu řízené změny, ještě před 

samotným zahájením procesu řízení změny a jsou to například (Smejkal a Rais, 2006): 

 Jaké jsou faktory inicializující změnu a jaký je jejich vliv a intenzita? 

 Jakého budoucího stavu chce podnik implementací změny dosáhnout? 

 Kteří pracovníci budou změnu podporovat a kteří ji budou naopak blokovat? 

 Jaké jsou oblasti, kterých se změna dotkne a jakým způsobem bude intervence 

provedena? 

 Vyhodnocení dosažených výsledků a vyvození závěru. 

Proces řízené změny v podniku se skládá ze 4 etap, a to z etapy analytické, návrhové, 

realizační a zpětnovazebního vyhodnocení procesu změny. Jednotlivé činnosti v rámci 

rozdělil Smejkala a Raise (2006) Lewinova modelu jsou rozdělené do 3 kroků: 

 Rozmrazení 

 Změna/přechod na novou úroveň 

 Zmrazení a vyhodnocení dosažených výsledků  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Třetí kapitola diplomové práce je věnována představení vinařství, složení jeho 

současnému marketingovému mixu a analýzám vnějšího a vnitřního prostředí vinařství. 

Souhrnné informace jsou vyjádřeny prostřednictvím SWOT analýzy silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb, která je východiskem pro praktické návrhy popsané ve 

čtvrté kapitole této diplomové práce. 

 Základní údaje o společnosti 

Název vinařství:  rodinné vinařství Koblížek 

Sídlo vinařství:  Rosice, Trávníky, PSČ 665 01  

Odpovědná osoba:  Jaroslav Koblížek 

IČO:    45608822     

Právní forma:  OSVČ na základě živnostenského oprávnění 

Rodina Koblížků se věnuje vinařství už po tři generace. Současný majitel vinařství, pan 

Jaroslav, začínal na vinici pracovat už se svým otcem. Teď to stejné učí svoji dceru, která 

navíc obor vinařství a vinohradnictví studuje i na vysoké škole. Víno rodina produkovala 

pro sebe a blízké přátele a kamarády. Ovšem postupným zájmem širšího okolí se výroba 

čím dál více zvětšovala. Od roku 2018 má vinařství oficiální název, logo, svůj originální 

design a vlastní lahvované víno. V současné době je poptávka zákazníků větší než 

maximální produkce vinařství, tedy 3.000 vyrobených lahví ročně. Vinařství stojí před 

volbou, co v současné době dál. Zvýšit produkci a investovat peníze nebo produkovat 

stejné množství, jako tomu bylo v poslední letech. Důležitým aspektem je to, že vinařství 

je koníček a nikoho z rodiny neživí. I přes to, by ale vinařství ráda posunulo svoje hranice 

a rozšířilo výrobu, zařadilo nové produkty, pracovalo na nových výzvách a dále se 

rozvíjelo. Mladá dcera Tereza má obrovskou chuť a společně se svým otcem chtějí 

v rodinné tradici pokračovat a posunout ji zase o krok dále. 

Vinařství se nachází v Rosicích, které jsou v Mikroregionu Kahan. Jedná se o oblast 

typickou spíše těžbou uhlí v polovině 20. století. Je tedy zřejmé, že v Jihomoravském 

kraji jsou typičtější místa pro vinařství. Nicméně tento „handicap“ se stává výhodou. 

Rosice jsou vzdálené 20 km od Brna a jedná se o velmi žádanou lokalitu. Nárůst 
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obyvatelstva v regionu a dodržování typických krojovaných hodů rozhodně neoznačují 

místní trh za neperspektivní… 

 Analýza vnějšího prostředí 

Analýza vnějšího prostředí je prováděna ze dvou úhlů. V první části se zaměřím na 

analýzu obecného prostředí podniku pomocí SLEPT analýzy a ve druhé části analýzy 

vnějšího prostředí se zaměřím na analýzu oborového prostředí podniku pomocí Porterova 

modelu pěti sil, abych zjistil atraktivitu podnikatelského prostředí. 

 Analýza obecného prostředí 

Obecné prostředí podniku bude analyzováno prostřednictvím metody SLEPT. Metodou 

SLEPT jsou rozebrány jednotlivé faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat 

vinařství. 

Sociální faktory 

V současné době jsou otevírané nové zajímavé obory na vysokých školách, které jsou pro 

mnoho čerstvých absolventů, ale i lidí ve střední věku, novou příležitostí zajímavého a 

prestižního studia na některé z univerzit. Obor vinařství začíná být v Jihomoravském kraji 

velmi populární. Lze si vybrat Střední vinařskou školu Valtice nebo obor Vinařství a 

vinohradnictví na Mendelově Univerzitě. Lesnická fakulta Mendelovy Univerzity v Brně 

je jedinou univerzitou v České republice, která nabízí vysokoškolské vzdělání v tomto 

oboru. 

V České republice tvoří 2/3 plochy vinic, vína bílé odrůdy, přitom nejvíce je pěstováno 

Müller Thurgau (15 %), Veltlínské zelené (15 %), Ryzlink rýnský (11 %), Ryzlink 

vlašský (11 %) a další. Zbývající 1/3 plochy vinic pokrývají modré odrůdy vína, kterým 

vévodí Svatovavřinecké (22 %) a Frankovka (20 %). 
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Tabulka 1 - Vývoj spotřeby vína 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2010) 

 

 

Z dat uvedených na Českém Statistickém Úřadě vyplývá, že průměrná spotřeba vína na 

osobu, od roku 2008 do roku 2017, nabývá hodnoty 19,2 litrů ročně na osobu. Z tabulky 

vyplývá, že spotřeba vína je poměrně konstantní. Největší výkyv v konzumaci vína nastal 

v roce 2013, kdy došlo k poklesu o 5,39%, což ale na druhou stranu umocňuje fakt, že 

v roce 2012 byla spotřeba vína na osobu za uváděných 10 let největší. Z pohledu možného 

budoucího vývoje se dá očekávat, že vývoj konzumace bude dále oscilovat kolem 19 litrů 

vína na osobu. 

Mezi další sociální faktory, které výrazně ovlivňují ekonomiku a současný život je virus 

pod zkratkou Covid – 19 (diskutovaný, jako koronavirus). Celý svět je zasažený tímto 

onemocněním dýchacích cest. Pandemie se nevyhnula ani České republice, ve které je od 

12. 3. 2020 od 14:00 na dobu jednoho měsíce, vyhlášený Vládou České republiky 

nouzový stav (Vláda České republiky). 

Legislativní faktory 

Vinařské subjekty se musí řídit platnými zákony a předpisy v rámci Zákona č. 321/2004 

Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o vinohradnictví a vinařství). Vinaři mohou dle dikce zákona provést tzv. zatřídění vína 

(certifikace vína). Jestliže vinař své víno tzv. zatřídí, tak každý spotřebitel vína může, 

prostřednictvím Registru vinic upraveného zákonem č. 321/2004, Sb. o vinohradnictví a 

vinařství, jasně a srozumitelně ověřit odrůdu, původ vína uvedených na etiketě. Tyto 

informace spotřebitel získá online a ihned tedy může zjistit, zdali zakoupené víno kvalitou 

a původem souhlasí a doopravdy se jedná o zatříděné víno. Prohlížení záznamů o 

zatřídění vína jsou v souladu s § 26 zákona 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. 

Položka Jednotka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Víno litry 18,47 18,70 19,41 19,44 19,84 18,77 19,53 18,93 19,63 19,44

Vývoj %  - 1,25 3,80 0,15 2,06 -5,39 4,05 -3,07 3,70 -0,97

Vývoj spotřeby vína v České republice (litrů na osobu)

Meziroční nárůst/pokles spotřeby vína v České republice

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100048438.html
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Zatřídění vína provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Privátní 

subjekty mohou získat tzv. VOC zatřídění vína (VOC – víno originální certifikace). 

Povolení přiznávat VOC uděluje ministerstvo zemědělství. Žádost o povolení mohou na 

ministerstvo podat pěstitelé, kteří mají zaregistrovány vinice na konkrétním území, pro 

které žádají povolení či výrobci vyrábějící VOC podle povolení na území oblasti, ve které 

se nacházejí vinice členů sdružení. Členové sdružení mohou být i výrobci nakupující 

vinné hrozny z vinic registrovaných na území v žádosti a v uvedeném povolení. 

Typickým příkladem VOC jsou vína například z oblasti Pálava - přesně určené teritorium, 

což pro spotřebitelé znamená, že vinná réva je pěstována v konkrétní oblasti a má vína 

s označením VOC mají podobnou chuť. Jestliže vinaři mají svá vína zatříděná, tak lze 

hovořit o prestiži a tím pádem mohou zvýšit cenu u svých produktů (Ministerstvo 

zemědělství). 

Správcem registru vinic je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), 

který je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, 

odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství. 

Prostřednictvím online hledání v registru, tak spotřebitel může u každého hledaného 

záznamu vidět například tyto údaje: 

 Organizace, která víno certifikovala (SZPI/VOC), 

 Výrobce, 

 Zeměpisné údaje původu (vinařská oblast/podoblast), 

 Ročník, 

 Odrůda, 

 Evidenční číslo/kód zatřídění, 

 Číslo šarže, 

 Obchodní označení vína – pozdní sběr, stolní víno, jakostní odrůdové atd. 

(EAGRI). 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/file/103616/ISO_CZ.pdf
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Ekonomické faktory 

Velmi aktuální ekonomický faktor, který je v tuto chvíli již nevyhnutelný a vinařství 

určitě zasáhne je 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb (neboli EET). Podle kódu CZ-

NACE spadá vinařství do 3. vlny EET, která byla plánovaná od 1. 5. 2020. Firma 

registrovaná pod IČ: 45608822 na osobu Jaroslav Koblížek s CZ-NACE 11020 týkající 

se výroby vín a vinných hroznů je povinná zajištění EET (Vláda České republiky). 

Kromě pořizovacích nákladů na EET by se tento faktor neměl výrazným způsobem 

vinařství dotknout, ale je nutné s ním počítat, vědět o něm a na tuto skutečnost se 

připravit. Zmiňovaná povinnost zavedení EET, které rodinné vinařství Koblížek na 

základě ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., Zákona o evidenci tržeb mělo podléhat 

s účinností od 1. 5. 2020, ale vzhledem k vyhlášení nouzového stavu se Poslanecká 

sněmovna a Senát shodli na posunu 3. a 4. vlny EET o 3 měsíce po skončení nouzového 

stavu. V této návaznosti Ministerstvo financí České republiky sníží DPH, jako prostředek 

kompenzace vynaložených nákladů na EET. V případě vinařství, se ale snížení DPH 

nedotkne, protože není plátce DPH (Vláda České republiky). 

Politické faktory 

Vinohradnický a vinařský sektor spadá z politického hlediska pod Ministerstvo 

zemědělství, které také uvolňuje do tohoto sektoru finanční prostředky. Vinohradnictví a 

vinařství může čerpat dotace z národních finančních prostředků nebo i z dotací EU. 

Obrázek 3 – Výpis z registru ekonomických subjektů 

(Zdroj: Český statistický úřad) 
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Dotace poskytované Ministerstvem zemědělství jsou poskytovány na základě dikce 

zákona, konkrétně § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 

předpisů. Ministerstvo zemědělství uděluje dotační tituly v souvislostí se schválením 

rozpočtu na příslušný kalendářní rok (Ministerstvo zemědělství, 2019). 

Podpora Vinohradnictví a vinařství z prostředků EU je zaměřena na restrukturalizace a 

přeměnu vinic. Jedná se především o přesuny vinic nebo pořízení investic ve formě 

dřevěných sudů či nádob na víno (nejméně ovšem o objemu 600 litrů). Dotace 

poskytované z prostředků EU či od Ministerstva zemědělství České republiky mohou být 

pro malá rodinná vinařství výraznou pomocí (Ministerstvo zemědělství, 2019). 

Důležitým faktorem, který následně ovlivňuje cenotvorbu vín, je také spotřební daň. 

Kategorie vín pro určení spotřební daně jsou dány zákonem č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních, kde jsou jednotlivé kategorie vín vymezeny na vína šumivá a tichá. 

Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních na základě kategorizace vín vymezí sazbu 

daně, dle § 93 odst. 2, 3 a 4. V současné době je spotřební daň uvalena na šumivá vína a 

meziprodukty vína. Tichá vína v současné době nejsou spotřební daní v České republice 

zatížena (Ministerstvo financí, 2003). 

Technologické faktory 

Technologické faktory, respektive využívaný typ technologie a techniky je z hlediska 

produkce vína velmi důležitým faktorem. Výrobní postupy a zpracování jsou alfou 

omegou ve vinařském odvětví. Každý druh vín je vyráběn jinými technologickými 

postupy, a proto jsou při jeho výrobě vyžadovány odlišné nároky.  Tyto nároky hrají 

důležitou roli z hlediska kvality produktů. Jestliže chce vinař provozovat vinařství, kde 

bude mít velké množství kvalitních produktů, tak pro jejich výrobu se bez 

technologickým a technických faktorů neobejde. Vlastnictví technologických postupů či 

technických zařízení umožňující kvalitní produkci vína může vinařství odlišit od 

konkurence a vinařství z toho může profitovat tzv. konkurenční výhoda. Technický a 

technologický rozvoj vinařství, doprovázený novými technikami a poznatky může vyústit 

v navýšení produkční kapacity a ostatních činností vinařství. 

V současné době jsou velmi používané nerezové materiály (barely na víno), zejména u 

velkokapacitních výrobců vína, kteří mají objemnou a automatizovanou výrobu. To 

především z důvodu nutnosti větší údržby a vysoké ceny vinařských barrique sudů. 
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Ovšem v chuti vína z barrique sudu je zachováno větší aroma hroznů s nádechem 

dubového sudu. Novinkou na českém vinařském trhu je pěstování oranžového vína v tzv. 

kvevri. Kvevri jsou křehké hliněné amfory, jejichž využití pro pěstování oranžového vína 

je typické pro vinaře z jižního Kavkazu a především Gruzie. Způsob výroby oranžového 

vína v tzv. kvevri je chráněn značkou UNESCO. Způsob výroby vína v kvevri se v České 

republice začal objevovat kolem roku 2012. Kvevri je zakopané v zemi a je naplněno 

bobulkami, které jsou zbaveny třapin. Jakmile je nádoba naplněna, tak je neprodyšně 

uzavřena a rok zde víno zraje. Jedná se o způsob zpracování vína bez přidání oxidu 

siřičitého. Jedinečnou oranžovou barvu vína způsobují slupky bobulek, na kterých vína 

leží. Vinař s vínem zhruba celý rok opravdu nijak nemanipuluje, protože vzhledem 

k tvaru nádoby, která má tvar amfory a jde do špičky, tak způsobí po dokvašení vína to, 

že semínka, protože jsou nejmenší a nejtěžší, spadnou dolů a oddělí se jejich kontakt 

s vínem. Semínka jsou přikrytá kvasnicemi a slupkami, kdy dochází k propadávání 

jemnějších kalových částic dolů, tak automaticky dochází k přefiltrování vína (Český 

rozhlas) 

 Analýza oborového prostředí 

Pro analýzu oborového prostředí podniku je použit Porterův model pěti konkurenčních 

sil, prostřednictví, kterého bude zjišťována atraktivita trhu, na kterém rodinné vinařství 

Koblížek figuruje. 

Stávající konkurence 

Sklep rodinného vinařství Koblížek se nachází v lehce neobvyklé, ale o to svéráznější 

oblasti v Rosicích nedaleko Brna. Vinohrady leží na svazích Moravských Bránic a 

Dolních Kounic, nicméně pro zachování pestrosti vinařství nakupuje hrozny i z dalších 

vinařských podoblastí (Koblížek, 2020). 

Z pohledu konkurenčních vinařství, je rodinné vinařství Koblížek v blízkém okolí jediné. 

Nejbližší Vinařství, které se zabývá vlastní výrobou a zpracováním vína je vzdálené více 

než 15 km. Jedná se o vinařství v oblasti Moravských Bránic a Dolních Kounic. Oblasti, 

ve kterých pěstuje vinnou révu i rodinné vinařství Koblížek. Velkými výrobci v této 

oblasti jsou například Vinařství Jan Plaček nebo Vinařství Regima Coeli, kteří mají větší 
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Tabulka 2 – Analýza konkurence 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

a automatizovanou výrobu vlastních vín. Přehledně zpracovaná fakta ve srovnání 

s konkurencí jsou zobrazeny v tabulce č. 2. 

 

 

Hlavní konkurence se nachází v typické vinařské oblasti Moravských Bránic a Dolních 

Kounic. Obě vinařství jsou na trhu již několik let a mají spoustu zkušeností s výrobou 

vína ve velkém množství. Podstatou věci je, že by se rodinné vinařství Koblížek mělo 

z těchto informací inspirovat při vytváření strategie do budoucna. 

V Rosicích je ovšem velmi oblíbená Vinotéka Rosice, která se zabývá maloobchodní 

činností – prodejem sudových a lahvových vín. Vinotéka Rosice se nachází přibližně 50 

metrů od rodinného vinařství Koblížek. V tomto případě se jedná i nejedná o hlavního 

konkurenta. Vinotéka nabízí konzumentům vína pro denní spotřebu, kdežto rodinné 

vinařství Koblížek prosazuje prodej vín pro požitek a pro speciální nevšední příležitosti. 

Odvětví v tomto regionu nabízí rodinné vinařství Koblížek relativně vysokou míru 

diferenciace, a podnik tak má větší prostor pro manipulaci s cenou. 

Výhodou vinařství jsou disponibilní výrobní a manipulační kapacity. Sklep pro výrobu a 

skladování vína mají přímo v rodinném domě, takže nemusí platit pronájem dalšího 

nemovitého areálu, na kterém by mohli svou produkci vyrábět a skladovat. Z tohoto 

důvodu dochází ke stlačení provozních fixních nákladů, což snižuje jednotkové náklady 

na každý vyrobený kus vína (Koblížek, 2020). 

Položka rodinné vinařství Koblížek vinařství Jan Plaček vinařství Regina Coeli

sídlo Rosice Moravské Bránice Nové Bránice

založení 2018 2001 1991

vlastní vinohrady 4 ha 30 ha 30 ha

lokalita vinohradů Moravské Bránice Moravské Bránice a Mělčany Moravské Bránice

WEB ne vinoplacek.cz reginacoeli.cz

BIO produkce ano ano ano

degustační prostory ne ano ano

řízené degustace ne ano ano

ocenění na Salonu vín ne ano ano

orange víno ne ne ne

Analýza konkurence
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Nová konkurence 

Vinařství a produkce vlastního vína není druh podnikání, který člověk může dělat hned 

druhý den a při dobrém nápadu se mu peníze začnou velmi rychle vracet, třeba i bez velké 

počáteční investice. Při vstupu na trh je nutné vynaložit velké náklady na pořízení 

potřebných zařízení. Hlavně v prvním roce se tyto náklady pohybují v řádech milionů 

korun. I vinař, který by chtěl kupovat víno z různých vinic a ušetřil by za nákup vlastní 

vinice, tak mu pořád budou vznikat velké náklady za sudy, prostory pro skladování vína, 

vybavení prostor, stroje na lahvování a zpracování vína, sudy, lahve, etikety, korky a 

mnoho dalších nákladů (Koblížek, 2020). 

Možnost vstupu nových konkurentů na trh výrazně regulují i ostatní bariéry na vstupu, a 

to například oblast, ve které se vinařství nachází. Ne totiž v každé oblasti jsou ideální 

podmínky pro pěstování a prodej vína. V atraktivních oblastech už je samozřejmě větší 

konkurence, která má jasně stanovené ceny, což může být velký problém pro nově 

příchozí firmu do konkurenčního prostředí. Rodinné vinařství Koblížek má v tomto 

obrovskou výhodu. Víno pěstuje na svých vinicích, zpracovává svými technickými 

nástroji, ukládá do svých dubových sudů, skladuje ve svých prostorech, a navíc disponuje 

vlastním generačním know – how při výrobě svých vín (Koblížek, 2020). 

Konkurenční výhodou je tzv. brand rodinného vinařství Koblížek. Vinařstvím se rodina 

Koblížků zabývá již generačně. V současné době začíná do vinařství vnášet spoustu 

kreativních nápadů a pozitivních energii dcera Tereza K., která načerpané vědomosti 

z Mendelovy Univerzity, respektive z oboru Vinařství a vinohradnictví dokáže aplikovat 

nové technologické postupy při výrobě vína. V roce 2018 vznikl oficiální název Rodinné 

vinařství Koblížek, nové logo a image značky. Vzhledem k dlouholeté vinařské činnosti 

Jaroslava K. má vinařství již vybudované distribuční kanály. Spolehlivé a známé 

dodavatelské vazby umožňují realizovat vinařství opakovaný a již osvědčený nákup 

potřebného materiálu k výrobě vína. V současné době vinařství buduje distribuční kanály 

i vzhledem k podnikatelským subjektům a dodává svoje produkty do místních restaurací 

(Koblížek, 2020). 

Vliv dodavatelů 

Vzhledem k velikosti produkce rodinného vinařství Koblížek, která v letošním roce činila 

3.000 lahví vína je jasné, že podmínky vyjednané s dodavatelem materiálu nemohou být 
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nadstandardní. Ovšem naplánované prodeje do 06/2020 jsou vyprodané již v polovině 

12/2019. Již nyní dochází (polovina 12/2019) k prodeji nad rámec plánu, který byl 

stanovený pro období 06/2020. Z tohoto důvodu se nabízí varianta zvětšení produkce pro 

produkci v příštím roce 2020. Navýšení produkce je spojené s vyšším množstvím 

poptávaného materiálu, což by mělo ceny materiálu stlačit níže. V současné době se 

pohybuje cena přímého materiálu 21,80 Kč. V této ceně není kalkulovaný nákup vinné 

révy, který je závislý na velikosti úrody v daném roce. Obvykle se cena 1 kg hroznů 

pohybuje mezi 22 – 26 Kč. Na 1 lahev vína v tom případě dosahují přímé náklady 

přibližně 45 Kč (přímé materiálové náklady). V případě zvýšení výroby z 3.000 lahví 

produkce za rok na 12.000 lahví za rok se předpokládá snížení nákladů na 1 lahev 

přibližně o 3 Kč. V současné době a při stávající produkci rodinného vinařství Koblížek 

je vyjednávací síla dodavatelů vyšší a dodavatelé si tak mohou diktovat výhodnější 

podmínky (Koblížek, 2020). 

Vliv odběratelů 

Prodej vína a stanovení jeho ceny závisí na nákupu potřebného přímého materiálu, jímž 

může být například vinná réva, lahve, korky, etikety nebo záklopky. Uvedl jsem révu 

vinnou, a to z toho důvodu, že rodinné vinařství Koblížek si, mimo vlastní produkci na 

svazích Moravských Bránic a Dolních Kounic, pro zachování pestrosti vinařství, 

nakupuje hrozny i z dalších vinařských podoblastí. Cena nákupu vinné révy se pak odvíjí 

od velikosti odrůdy daného roku. Typickým příkladem jsou vysoké ceny nákupu 1 kg 

vinné révy při malé úrodě. Velikost úrody asi nejvíce zasáhne náklady na produkci 1 

lahve. Na základě těchto a dalších nepřímých nákladů (práce na vinici, energie, 

skladování) vinařství stanovuje cenu lahve (Koblížek, 2020). 

Nejbližší vinařství, jenž se zabývá vlastní výrobou a zpracováním vína se nachází ve více 

než 15 km vzdálené vinařské oblasti Moravských Bránic a Dolních Kounic. V této oblasti 

sídlí známí vinaři, jako například vinařství Jan Plaček nebo vinařství Regina Coeli. Proto 

potenciální konzumenti vína okolních měst a obcí, jako například: Rosice, Říčany, 

Ostrovačice, Omice, Tetčice, Neslovice, Oslavany, Kratochvilka, Babice, Zastávka, 

Zbýšov, Zakřany, Lukovany, Ketkovice a Vysoké Popovice v případě, že by chtěli víno 

od Vinaře, tak je v tomto případě rodinné vinařství Koblížek v Rosicích nejbližší možnou 

variantou. Vycházím z předpokladu, že nebudou kupovat spotřební víno v obchodě či 
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vinotéce. Z tohoto pohledu je to jediné vinařství v rádiusu přibližně okolo 15 km z místa 

sídla rodinného vinařství Koblížek. 

Výše zmíněné fakty potvrzují, že vinařství má velký počet potenciálních kupujících v této 

lokalitě. Tato lokalita je vinařská, poptávka po víně a informovanost kupujících na daném 

trhu je středně vysoká. V tomto ohledu má vinařství možnost do určité míry manipulovat 

s cenou, protože náklady na přechod k jinému dodavateli nejsou nulové. Prostor 

k manipulaci s cenou vinařství využívá pro stálé zákazníky s větším počtem zakázek – 

především se jedná o zákazníky z oblasti provozovatelů restaurací. 

Substituty 

Při činnosti vinaře je samozřejmé, že množství substitutů, tedy dostupnost vín, ať už ve 

vinotékách či obchodech, je velká. Nicméně důležitým faktorem je v tomto případě chuť 

vína. Každé víno není stejné. Produkce vína se liší od velikosti vinařství, způsobu 

zpracování vína, množství přidávaného oxidu siřičitého do vína nebo oblasti, ze které 

sklizeň vinné révy pochází (Koblížková, 2020). 

Levné víno koupené bude mít jinou kvalitu než víno od menšího rodinného vinařství 

s tradicí. To stejné je de facto nakupované stáčené víno dostupné ve vinotékách. U 

stáčeného typu vín, spotřebitel nikdy přesně neví, odkud hrozny pochází a jakým 

způsobem bylo zpracováno. Ve velké míře ovlivňuje konzumenta vína důvod, proč si 

láhev kupuje. Jestliže konzument preferuje víno spíše spotřebního charakteru, nakoupí 

víno ve vinotéce. Ovšem pokud konzument preferuje víno plné chuti, kde je zachované 

odrůdové aroma a vůně barrique sudu, nakoupí víno přímo ve vinařství (Koblížková, 

2020). 

 Analýza vnitřního prostředí 

Pro analyzování vnitřního prostředí podniku byla použita analýza 7S McKinsey a analýza 

současného marketingového mixu. 

 Analýza faktorů úspěšnosti podniku 7S McKinsey 

V rámci analýzy vnitřního prostředí byla použita analýza 7S McKinsey pro zmapování 

procesů a situace uvnitř podniku. Konkrétní informace obsahují jednotlivé proměnné 

v rámci této analýzy. 
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Strategie 

Malé rodinné vinařství, které v současné době produkuje přibližně 3.000 lahví vína za 

rok, si zakládá na rodinné tradici v pěstování a produkci vína. Dobré jméno malého 

producenta vína v okolí je největší předností podniku, který si zakládá na svém vlastním 

rukopisu vinaře. V současné době se podnik snaží zvýraznit unikátnost vlastní výroby 

vína a vytvoření jedinečné značky, která bude na první pohled spojená s tímto vinařstvím. 

Hlavním cílem vinařství je produkovat víno nikoliv pro denní spotřebu, ale pro požitek 

konzumenta, při kterém ve víně ocení vůni a lehkost chutí sklízených na vlastní vinici 

(Koblížek, 2020). 

Struktura 

Organizační struktura rodinného vinařství Koblížek je velmi jednoduchá. Kostru 

vinařství, ve vztahu k vnějšímu okolí podniku představuje otec s dcerou. Jaroslav 

zajišťuje vinařství po vedoucí stránce a zodpovídá za finanční a zpracovatelskou činnost. 

Jeho dlouholeté zkušenosti na vinici jsou pro podnik klíčové z hlediska prací na vinicích. 

Tereza, mladá studentka vysoké školy, se zaměřuje především na marketingovou stránku, 

kdy zajišťuje kompletní zpracování image podniku (logo, grafické návrhy a propagační 

materiály), ale také na komunikaci a řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a 

organizační plánování kritických akcí při zpracování vína, jako jsou vinobraní a 

lahvování (Koblížková, 2020). 

Styl 

Majitelem rodinného vinařství je Jaroslav, který podnik zaštiťuje na veřejnosti, ale za 

mnoho kompetencí v současné době zodpovídá i Tereza. Velmi důležitá je v tomto směru 

organizace činností a vzájemná komunikace. Společným znakem pro rodinné vinařství 

Koblížek, je ale osobitý a velmi milý rodinný přístup. Vinařství si v tomto ohledu snaží 

udržet maximální a rodinný přístup ke všem subjektům a osobám, které s vinařstvím 

přijdou jakýmkoliv způsobem do styku. 

Systém 

V rámci vinařství není používán žádný informační systém. Veškerá evidence faktur, 

přehledů nákladů, seznamu dodavatelů a odběratelů probíhá v MS Excel. Technologické 

postupy a pomocné tabulky jsou evidovány v papírových podobách. Výrobní procesy 
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jsou uskutečňovány prostřednictvím vlastních strojů. Nutno podotknout, že všechny 

stroje jsou manuálně ovládané, nic tedy není automatizováno. Dodržování 

technologických postupů a procesů při výrobě bílých a růžových vín zajišťuje Jaroslav, a 

za technologický postup při zpracování červených vín je zodpovědná Tereza 

(Koblížková, 2020). 

V současné době probíhá plnění lahví prostřednictvím manuálně ovládané plničky, do 

které je nutné láhev nejprve manuálně připevnit, až se láhev naplní, tak ji odejmout a 

ručně zazátkovat korkem. Vzhledem k organizační struktuře a nedostatečnému prostoru 

na skladování vín je s narůstající poptávkou (zejména před Vánocemi) nutné na zakázky 

reagovat promptně (Koblížková, 2020). 

Důležité je ale zmínit, že vinařství disponuje pozemkem, na kterém lze vystavět sklad pro 

případné uložení lahví či dubových sudů. Vizí vinařství je totiž skladování vína 

v dubových sudech na kvasničných kalech po delší dobu, aby bylo ve vínu zachované 

odrůdové aroma a popřípadě aroma barrique sudu (Koblížek, 2020). 

Schopnosti 

Zkušenosti s produkcí vína se v této rodině pěstují a předávají už na 3. generaci a to je 

hlavním předností rodinného vinařství. Vzhledem k dlouholetým vinařským znalostem a 

zkušenostem Jaroslava se podniku daří všechny odborné procesy zajistit sám a není tak 

třeba zajištění některých činností externí firmou. Velkým přínosem, pro rodinné vinařství 

za poslední 2 roky, je Tereza, která díky svému vysokoškolskému studiu na oboru 

Vinařství a vinohradnictví v rámci Mendelovy Univerzity praktikuje nejmodernější 

techniky a pohledy při zpracovávání vína. Pro rodinné vinařství představují zkušenosti 

Terezy ze stáže ve francouzském vinařství v Domaine de la Higuère a univerzitní 

vědomosti spojené s Jaroslavovou dlouholetou praxí na vinohradu obrovský potenciál do 

budoucna (Koblížková, 2020). 

Sdílené hodnoty 

Rodinné vinařství Koblížek si zakládá na svém rodinném přístupu, férovosti v jednání s 

lidmi a pěstování vína s unikátní a lehkou chutí poznamenanou vlastním rukopisem. Do 

budoucna chce vinařství tuto svou myšlenku o produkci vína ještě více podtrhnout a chce 

změnit výrobní proces, minimalizovat množství oxidu siřičitého obsaženého ve víně, a 
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nechávat tak víno dozrávat na kvasničných kalech v dubových sudech. Z toho vyplývá i 

navýšení produkce, aby mohly být uspokojení všichni potencionální zákazníci při 

postupně rostoucí poptávce (Koblížek, 2020). 

Spolupracovníci 

Jak již bylo zmíněno, tak vinařství nemá žádné zaměstnance. Veškeré procesy uvnitř 

vinařství, proto vyžadují velmi dobrou a rychlou komunikaci. Většinu činností jsou 

schopni pokrýt v rodinném kruhu, kdy velkou pomoc při lahvování, etiketování a prací 

ve sklepě zajistí včetně Jaroslava a Terezy také velkou mírou maminka Adéla nebo 

babička. Ovšem během roku jsou kritické momenty, které se v rodinném kruhu dají 

zvládnout jen velmi obtížně a je nutné nárazově povolat dobrovolníky (například 

vinobraní). Vzhledem k přátelskému a velmi korektnímu způsobu jednání, který je pro 

podnik charakteristické, v těchto kritických momentech jsou nápomocni dobrovolníci z 

řad rodinných přátel a kamarádů. Organizační zajištění těchto kritických akcí je pro 

podnik z hlediska sklizně kritický. Koordinace tohoto kritického procesu je závislá na 

ochotě a časových možnostech dobrovolníků (Koblížek, 2020). 

 Marketingový mix 

Další analýzou z hlediska vnitřního prostředí je analýza marketingového mixu. Na 

základě teoretických východisek bude detailně analyzováno 7P. 

Produkt 

Rodinné vinařství Koblížek založili v roce 2018 otec Jaroslav s dcerou Terezou. Jejich 

rod se věnuje vinařství už po tři generace, takže s vínem mají letité zkušenosti, které si 

vzájemně předávají. Sklep vinařství se nachází v lehce neobvyklé, ale o té svéráznější 

oblasti v Rosicích nedaleko Brna. Vinohrady leží na svazích Moravských Bránic a 

Dolních Kounic, nicméně pro zachování pestrosti vinařství nakupuje hrozny i z dalších 

vinařských podoblastí. Výroba dobrého vína si žádá zručnost a správný přístup. Metoda, 

která je používaná v rodinném vinařství Koblížek, je zrání vín v dřevěných sudech 

(především červených vín). Víno leží po dobu 6 – 12 měsíců na kvasničných kalech, bez 

přidání oxidu siřičitého. Díky tomu může ve víně maximálně vyniknout specifická chuť 

barrique sudu a přírodní aroma vína. V nabídce vinařství jsou aktuálně vína bílá a červená 

(Koblížek, 2020). 
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VELTLÍNSKÉ ZELENÉ – 2018 – > bílé, suché – moravské zemské víno 

Stará odrůda z dolního Rakouska. Má zlatozelenou barvu a vůně je více vrstevnatá – od 

květinového aroma přes citrusový nádech až ke kořenitosti. Zkrátka krásné extraktivní 

víno s pikantní kyselinkou v chuti, jehož pepřová dochuť, perfektně přispívá 

k celkovému charakteru. Rodinné vinařství Koblížek doporučuje tento typ vína podávat 

k rybám, bílému masu a tvrdým sýrům (Koblížek, 2020). 

RULANDSKÉ ŠEDÉ – 2018 – > bílé, suché – moravské zemské víno 

Oblíbená stará francouzská odrůda, která má v tomto podání světle zlatavou barvu. Ve 

vůni najdete ovocitost zastoupenou hruškou a broskví a v chuti je znatelný medový výraz. 

Charakteristické pro toto víno je, že na jazyku jeho elegance pobízí k dalšímu a dalšímu 

doušku. Skvěle se snoubí s krémovými polévkami a plísňovými sýry (Koblížek, 2020). 

SOLARIS – 2018 – > bílé, polosuché – moravské zemské víno 

Tato odrůda vznikla v roce 1975 zkřížením odrůd Merzling a Gm 6493. Zlatavá barva 

poukazuje na perfektní vyzrálost hroznu a ve vůni si zamilujete odstín muškátu a zralého 

ananasu, který je znatelný i v chuti. Kromě nich dominují citrusové tóny a žlutý meloun. 

Vyšší kyselina doplňuje zbytkový cukr ve víně. Víno je vhodné zejména k výrazným 

sýrům a bílému masu (Koblížek, 2020). 

MÜLLER THURGAU – 2019 – > bílé, polosuché – moravské zemské víno (mladé víno) 

Víno má světle zelenkavou barvu, která vznikla reduktivním stylem výroby. Ve vůni 

nabízí komplexnost, ve které se snoubí ovocitost s jemným nádechem muškátu. Svěží 

chuť na jazyku příjemně připomíná bílý rybíz a grep (Koblížek, 2020). 

SAVILON – 2019 – > bílé, polosuché – moravské zemské víno 

Tato interspecifická odrůda byla vyšlechtěna v České republice. Vznikla zkřížením odrůd 

Rakiš a Merlan. Světle zelenkavá barva poukazuje na svěžest vína, díky vyššímu 

zbytkovému cukru vytváří ve sklenici nádherné slzy. Ve vůni si zamilujete odstín 

hluchavky a angreštu či broskve, která je znatelná i v chuti. Kromě nich dominují 

broskvové tóny. Vyšší kyselina doplňuje zbytkový cukr ve víně a tvoří jeho šťavnatost. 

Je vhodné zejména k výrazným sýrům a bílému masu (Koblížek, 2020). 

 



61 

MUSCARIS – 2019 – > bílé, polosladké – moravské zemské víno 

Německá odrůda, která vznikla křížením Solaris a Muškát žlutý. Ve skleničce se setkáme 

se světlou limetovou barvou. Ve vůni okouzlí bohatým nádechem muškátu a citrusů. 

Rozkrojené citrusové plody se objeví také v intenzivní chuti, která nebízí plnost a 

šťavnatost, a to díky snoubení zbytkového cukru a pikantní kyselinkou. Perzistence vína 

je velmi dlouhá a příjemná, pobízí k dalšímu doušku tohoto vína (Koblížek, 2020). 

FRANKOVKA – 2018 – > červené, suché – moravské zemské víno 

Pravděpodobně starobylá odrůda z Německa, která má sytě granátovou barvu. Vůně 

nabízí plnost a ovocitost s lehkou linkou dřeva. Chuť je dynamická díky 

dolnokounickému terroir, které je známi svými kyselinami. Kořenitost a mohutnost vína 

na jazyku příjemně překvapí. Jeho půvab a osobitost jsou dány zejména chutí zavařené 

višně a přezrálé švestky; jemná tříslovina už je jen pomyslnou třešinkou, která doladí 

harmonii vína. Mimořádně vhodné je snoubit toto víno s jídly, jako jsou steaky 

z červeného masa, paštiky a játra (Koblížková, 2020). 

CABERNET MORAVIA – 2018 – > červené, suché – moravské zemské víno 

Odrůda vyšlechtěna v České republice křížením Zweigeltrebe a Cabernet Franc. Barva je 

bohatě rubínová, ve vůni zaujme velmi intenzivně tmavé ovoce. Chuť je příjemně kulatá 

díky tónu ostružin a červeného rybízu, jehož listu (a nádech dřeva) vytváří 

charakteristický rukopis. Kyselinka, jež dělá kostru vínu, jej drží stále v pěkném stavu a 

svěžesti. Vhodné je kombinovat toto víno s kořenitými omáčkami, tmavým masem, 

paštikami a játry (Koblížková, 2020). 

CUVÉE HONOR – 2018 – > červené, suché – moravské zemské víno 

Cuvée Honor z odrůd Frankovka a Cabernet Moravia pochází z viniční tratě Nová hora. 

Název vznikl z úcty ke staré vinici, která se nachází tamtéž. Je oblíbené zejména pro svou 

silnou granátovou barvu a komplexní vůni, ve které si vychutnáte tóny vanilky a lesních 

plodů. Je oblíbené pro svou výjimečně hedvábnou a bohatou chuť, korunovanou tóny 

ostružin, které jsme docílili vyváženým poměrem odrůd. Rodinné vinařství Koblížek 

doporučuje servírovat s paštikami, tmavým masem a steaky nebo k játrům (Koblížková, 

2020). 
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CUVÉE MORAVSKÝ GRANÁT – 2018 – > červené, suché – moravské zemské víno 

Nekomplikované cuvée z odrůd Frankovka, Svatovavřinecké a Modrý Portugal. Prolnutí 

těchto tří odrůd v určitém poměru vytvoří ve vyšich sklenicích granátovou barvu vína. 

Modrý Portugal dává uhlazenost a eleganci, Svatovavřinecké ovocný charakter a 

Frankovky díky svým kyselinám dynamičnost a noblesu. Víno nemá razantní třísloviny, 

je spíše jemnější. Zákazník neudělá chybu, pokud bude kombinovat s pokrmy, jako je 

studená kuchyně, drůbež či králík (Koblížková, 2020). 

ROSÉ KARLOV – 2018 – > růžové, polosuché – moravské zemské víno 

Rose Karlov z odrůdy Frankovka, které je charakteristické svou lososovou barvou a 

noblesní vůní višní s delikátním závojem smetany. V chuti najdete lehký červený 

grapefruit a nebývalou šťavnatost – to díky zbytkovému cukru a příjemné kyselince. Víno 

je hravé a líbivé. Krásně se hodí k zeleninovým salátům, těstovinám nebo mořským 

plodům (Koblížek, 2020). 

Z hlediska marketingového členění produktu do tří zakladních úrovní, lze produkt vnímat 

takto: 

Jádro – hlavní vnímanou hodnotou pro zákazníka je samotné víno, které je podnětem 

k samotné koupi tohoto produktu. Tekutina v lahvi, kterou si zákazník kupuje za účelem 

speciálních příležitostí nebo jen pro okamžiky relaxace. Víno představuje požitek pro 

zákazníka, prostřednictvím, kterého jsou uspokojeny jeho potřeby. 

 

 

Obrázek 4 – Vrstvy produktu – jádro 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2019) 
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Reálny produkt – úroveň realného produktu, která je 

vnímána a hodnocena zákazníky představuje několik 

faktorů. Samotné balení vína, respektive jeho obal, design 

etikety je velmi důležitým podnětem pro oslovení 

potenciálního zákazníka. Design lahve je první věc, která 

zákazníka upoutá, v případě, že víno tohoto brandu kupuje 

poprvé. Pro opakovaný nákup už zákazníka ovlivňují i 

ostatní faktory, a to kvalita a chuť vína nebo jeho cena. 

 

 

 

Rozšířený produkt – ve vinařství může 

rozšířený produkt představovat například 

dárkové balení. Přidaná hodnota produktu, 

kterou zákazník může zakoupit pro speciální 

události, jako jsou narozeniny, vánoce či různé 

oslavy, na kterých víno zabalené v dárkové 

kazetě představuje velmi vkusný a elegantní 

dárek. 

 

Závěr a doporučení změny: v oblasti produktu hodnotím vinařství na velmi dobré 

úrovni. Jednoduchý, stručný a velmi přesvědčivý design lahve je na první dojem pro 

zákazníka dobře zapamatovatelný. Žádné přebytečné obrázky a nepřehledné barevné 

kombinace umožňují jednoznačnou identifikaci lahví. Vína jsou chutná, jemná a 

provoněná, což ve mně vždy zanechá příjemný pocit. Pozitivně hodnotím i to, že vinařství 

myslí na dárkové kazety, které jsou ideální příležitostí pro speciální okamžiky. 

Jednoduché a výstižné dárkové balení vín vypadá precizně. V oblasti produktu bych 

navrhoval rozšíření nabídky o oranžové víno. Zaměření se na výrobu tohoto vína, může 

vinařství posunout ještě krok vpřed, protože na regionálním trhu, kde vinařství působí, 

toto víno není vyráběno. Výroba tohoto typu vína může znamenat vytvoření konkurenční 

výhody a zvýšení povědomí o brandu. 

Obrázek 5 – Vrstvy produktu – reálný produkt 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2019) 

Obrázek 6 – Vrstvy produktu – rozšířený produkt 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2018) 
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Tabulka 3 – Náklady na lahev (vlastní produkce) 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Tabulka 4 – Náklady na lahev (nákup hroznů) 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Cena 

Rodinné vinařství Koblížek pěstuje vlastní hrozny na vinicích Moravských Bránic a 

Dolních Kounic. Ale aby zachovala pestrost nabídky vín, tak hrozny nakupuje i z dalších 

vinařských podoblastí. Z pohledu cenotvorby je nejpodstatnější faktor vstupující do 

nákladů, na 1 lahev vína (0,75 litru), cena 1 kg nakupovaných hroznů, protože vlastní 

produkce tvoří pouze 3.000 kg/ročně a nákladově vyjádřená cena vlastní produkce je 7 

Kč za 1 kg. Prodejní cena nakupovaných hroznů se pohybuje v rozmezí 21 Kč až 25 Kč 

za 1 kg. Cena je ovlivňována velikostí úrody pro danou vinařskou sezonu. Jestliže je 

úroda hroznů velká, tak se prodejní cena pohybuje u nižší hranice, tedy kolem 21 Kč za 

1 kg, v případě malé úrody se cena pohybuje u vyšší hranice, tj. kolem 23 Kč až 25 Kč 

za 1 kg. S tím, že na výrobu 1 lahve vína je spotřebováno přibližně 1,3 kg hroznů. 

Vylisovaná šťáva z hroznů, z které je naplněna lahev vína, včetně přidávaných přípravků 

je přibližně 35 Kč. Hmotnost hroznů spotřebovaných na výrobu 1 lahve vína je 

samozřejmě závislá na cukernatosti a vodnatosti hroznů. Mezi další položky přímých 

nákladů vstupujících do kalkulační jednice jsou korky (3,30 Kč/ks), etiketa (7 Kč/ks), 

záklopka (0,50 Kč/ks), lahev (6 Kč/ks) a již zmiňované hrozny (35 Kč/lahev). Kalkulační 

jednice na výrobu 1 lahve vína z hlediska přímých nákladů vypadá takto (Koblížek, 

2020): 

 

 

 

 

 

Položka Cena za 1 ks

Hrozny 7,00 Kč

Lahev 6,00 Kč

Korek 3,30 Kč

Etiketa 7,00 Kč

Záklopka 0,50 Kč

Celkem N 23,80 Kč

Přímé náklady na 1 lahev

Vlastní produkce

Položka Cena za 1 ks

Hrozny 35,00 Kč

Lahev 6,00 Kč

Korek 3,30 Kč

Etiketa 7,00 Kč

Záklopka 0,50 Kč

Celkem N 51,80 Kč

Přímé náklady na 1 lahev

Nákup hroznů



65 

Tabulka 5 – Vinný lístek 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2019) 

Náklady na 1 lahev vína jsou v případě nakupovaných hroznů ve výši 51,80 Kč za lahev 

a v případě vlastní produkce jsou celkové náklady 23,80 Kč za lahev. Rozdíl při 

kupovaných hroznech a vlastní produkci činí na 1 lahvi 28 Kč. Tento rozdíl se promítá i 

do ceny vína, kdy víno z vlastní produkce, respektive Veltlínské zelené, Rulandské šedé 

a Müller Thurgau jsou prodávána levněji než vína produkovaná k nakoupených hroznů. 

Dodavatel nakoupených hroznů navíc disponuje certifikátem BIO. Při hnojení je 

kontrolováno množství postřiku a jsou pro ně používány především rostlinná ošetření, 

například výluhy z pomerančové kůry nebo výluhy z kopřiv a třezalky. Zvláštní kategorií 

jsou vína červená, která leží v sudech po delší dobu. Víno v sudech zraje déle než víno 

bílé. Naplněné sudy a kapacita je naplněna déle než při zpracování vína bílého, takže cena 

je ve výsledku vyšší než u bílých vín (Koblížek). 

  

  

Závěr a doporučení změny – pro návrhovou část se zaměřit na objem a kalkulaci 

oranžového vína prostřednictvím nákladově orientované cenové tvorby, kdy určím 

celkové náklady a stanovím prodejní cenu vína, na základě jeho hodnoty vnímané ze 

strany zákazníka. 

 

 

Odrůda vína Cena za lahev (0,7 litru)

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 120 Kč

RULANDSKÉ ŠEDÉ 120 Kč

SOLARIS 130 Kč

MÜLLER THURGAU 110 Kč

SAVILON 130 Kč

MUSCARIS 130 Kč

FRANKOVKA 140 Kč

CABERNET MORAVIA 140 Kč

CUVÉE HONOR 140 Kč

CUVÉE MORAVSKÝ GRANÁT 140 Kč

ROSÉ KARLOV 130 Kč

Vinný lístek
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Distribuce 

V současné době tvoří objem vlastní produkce 3.500 litrů vína a do 5 let plánuje vinařství 

zvýšit produkci na 12.000 litrů vína. Distribuční cesty aktuálně tvoří pouze jeden 

mezičlánek, a tím je restaurace Rozsocháč v Rosicích. Rodinné vinařství Koblížek 

v současné době dodává víno pouze do restaurace Rozsocháč. To znamená, že všechna 

ostatní vína jsou prodány přímo spotřebiteli. Výroba vína i její skladování je 

uskutečňováno přímo v rodinném domě majitelů vinařství, tzn., že do nákladů nevstupují 

žádné vysoké náklady za pronájem haly a skladovacích prostor. I přesto, že nemá 

vinařství zajištěný odbyt a prodává víno jen z domu, tak dochází k naprostému vyprodání 

zásob. Vzhledem ke zvýšené poptávce po víně v období Vánoc muselo vinařství prodat i 

vína, která chtěla nechat ležet déle na sudech. Plán prodejů vína, který byl naplánovaný 

až do 06/2020 byl vyprodán na konci 12/2019. To je důvod, proč aktuálně vinařství řeší, 

jakým způsobem navýší produkci vína, protože současné prostory to nedovolují. Zároveň 

není realizován aktivní obchod, protože by vinařství nemohlo garantovat smluvený objem 

odběru vína. Během posledního roku se množství prodejů zvýšilo odhadem o třetinu. 

Tento údaj je pouze orientační kvalifikovaný odhad p. Jaroslava. Vzhledem k tomu, že 

vinařství nepoužívá informační systém, tak mi nedokáže říct přesné číslo. 

Závěr a doporučení změny: v případě navýšení produkce a zařazení oranžového vína 

mezi jejich sortiment se nabízí možnost aktivního obchodu do restaurací, které v Rosicích 

a okolí jsou. Netypické oranžové víno, které v okolí nikdo neprodává je prostředkem 

k získání konkurenční výhody a upoutání pozornosti, jak zákazníků, tak i potenciálních 

obchodních partnerů ze strany provozovatelů restaurací. 

Propagace 

V rámci komunikačního mixu má vinařství velké rezervy. V současné době obsahují 

jednotlivé položky komunikačního mixu velmi málo aktivit. Pro lepší znázornění popíšu 

jednotlivé proměnné současného komunikačního mixu. 

 PR – z hlediska PR vinařství podporuje některé místní kulturní akce, zejména 

plesy v Rosicích. Do tomboly přispívá dárkovým balením vína. Dále se účastní 

Říčanského koštu vína. Akce, která probíhá v květnu a na které jsou vystaveny 

vzorky přihlášených vinařů. Tato akce byla v Říčanech tradicí, ovšem 8 let se akce 

nepodařilo uskutečnit. Minulý rok v roce 2019, se ale akce znovu uskutečnila a 
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bylo na ní 200 vzorků vín. Rodinné vinařství Koblížek na této výstavě 

prezentovalo celkem 10 vín. Dalšími akcemi, na kterých se vinařství každoročně 

prezentuje, jsou tradiční košty vín v Moravských Bránicích, Dolních Kounicích a 

v okolních obcích, kde vždy usedají i jako členové hodnotící komise. Před 

vánočními svátky se rodinné vinařství Koblížek poprvé prezentovalo i na již 

tradičním vánočním jarmarku na náměstí v Rosicích (Koblížková, 2020). 

 

 REKLAMA – aktivní reklamu vinařství nemá žádnou, kromě zveřejňování fotek 

na sociální síti Instagram (Koblížková, 2020). 

 

 PODPORA PRODEJE – v současné době vinařství nedělá žádné degustační 

akce ani žádné druhy podpory prodeje formou soutěží, kuponů a sběratelských 

bodů (Koblížková, 2020). 

 

 OSOBNÍ PRODEJ – všechny tržby z prodeje vín jsou z osobního prodeje a 

odbytu. Vinařství má všechna vína ve svém rodinném domě, jehož součástí je i 

vinný sklípek, ve kterém se víno zpracovává. Proto si zákazníci chodí pro víno 

přímo domů. Dochází tak k intenzivnímu a přímému kontaktu mezi zákazníkem 

a prodejcem, což umožňuje lepší pochopení a porozumění zákazníkovým přáním. 

Tento styl prodeje umožňuje intenzivní komunikaci, využití argumentů a zpětné 

vazby, na základě, které může prodejce doporučit výběr vína, podle preferencí 

zákazníka. Výhodou tohoto stylu prodeje je vybudování důvěrného vztahu mezi 

prodejcem a zákazníkem. Milý, rodinný a obětaví přístup a případná ochutnávka 

vína přímo na místě ve vysoké míře zaručuje loajalitu zákazníka a zákazník, tak 

nemá tendenci volit nového dodavatele a místo nákupu vína ve vinotéce zůstanou 

věrní malému rodinnému vinařství. Tento styl komunikace se zákazníkem 

zaručuje vysokou úspěšnost prodeje a nízké náklady spojené s jeho aplikací 

(Koblížková, 2020). 

 

 PŘÍMÝ MARKETING – z pohledu vinařství se nabízí degustační akce, na 

kterých je prezentováno vlastní víno, které si následně mohou účastníci této akce, 

po jejím skončení zakoupit. To ovšem vinařství neprovozuje. V současné době 
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chybí i funkční web a profil na sociální síti Facebook. Jedinou prezentaci vinařství 

může uživatel najít na sociální síti Instagram (Koblížková, 2020). 

Závěr a doporučení změny: Vinařství má moc hezký příběh, ve kterém je obrovský 

potenciál. Proto je škoda, že není komunikačnímu mixu věnována taková pozornost. 

Vinařství chybí alespoň malá prodejna, ve které by vystavilo své produkty, prodala svůj 

příběh a vytvořila příjemnou atmosféru pro zákazníka. Prozatím vinařství vůbec nemá 

webové stránky, což v současné době považuji také za nedostatek, kterému by mělo 

vinařství věnovat značnou pozornost. Posledním bodem, který má velkou perspektivu je 

Sommeliér kurz, který Tereza úspěšně absolvovala. Ochutnávky vín jsou cestou do 

místních restaurací, prostřednictvím které bude dosaženo ještě vyšší popularity vína 

v okolí. Případně se zaměřit i na ochutnávky vín přímo ve vinařství formou 

organizovaných akcí v letních měsících. 

Lidé 

Vinařství nemá žádné zaměstnance ani brigádníky, všechny procesy si zajišťuje v rámci 

rodiny či rodinných přátel a kamarádů. Vinařství v současné době má jeden vinohrad 

v oblasti Moravských Bránic. O práce na vinohradu se nejvíce stará Jaroslav a Tereza. 

Jestliže se jedná o kritickou akci sezony, respektive vinobraní, tak se na této akci podílejí 

i kamarádi a další rodinní příslušníci. Personální zajištění vinobraní je velmi závislé na 

časových možnostech přátel. Vzhledem k tomu, že jedná o událost, která musí být 

perfektně načasována, a to kvůli sladu v hroznům, tak je z mého úhlu pohledu personální 

zajištění vinobraní příliš rizikové (Koblížek, 2020). 

Z pohledu na osoby ovlivňující činnost vinařství, to jsou nejvíce Tereza a Jaroslav. Při 

zajištění procesně složitějších akcí pomáhá sestra Terezy, manželka a maminka Jaroslava, 

případně blízcí přátelé a kamarádi Terezy. Jaroslav provozuje vinařství od roku 2018, 

jako OSVČ (Koblížek, 2020). 

Jaroslav, majitel vinařství a také osoba, která řídí proces výroby vína, procesy na 

vinohradě a je především hlavním investorem do podnikání. Všechno know – how a 

zkušenosti, kterými Jaroslav disponuje, jsou důležitým faktorem pro rozvoj vinařství, a 

to jak z hlediska expanze, tak i z hlediska personálního. Tereza má k pěstování a výrobě 

vína velmi pozitivní vztah a od otce získává cenné rady, postřehy a zkušenosti. Velmi 

důležitým aspektem pro rozvoj vína a prosazení se na trhu je fakt, že Tereza je studentkou 
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Mendelovy Univerzity oboru Vinařství a vinohradnictví. V rámci studií získává nové 

moderní poznatky o pěstování vinné révy a výrobě vína, které se svým otcem praktikují 

a zkoušejí ve svém sklípku. Odborné a dlouholeté zkušenosti spojené s moderním 

pohledem na zpracovávání vína v jejich podání představují dokonalou symbiózu a 

produkci velmi dobrého vína s obrovským potenciálem (Koblížek, 2020). 

Závěr a doporučení změny: pro zajištění vinobraní, jako nejvíce krizové události, 

během vinařské sezony, považuji za důležité aktivně řešit personální zajištění. V případě 

navýšení produkce vína, nebude mít p. Jaroslav a slečna Tereza, takový prostor, proto by 

měli tyto plánované akce řídit a personálně zajistit s předstihem. Například 

prostřednictvím brigádníků nebo spoluprací s vinařskou školou, kde by si studenti 

středních škol se zaměřením na vinohradnictví mohli udělat během studií praxi na 

vinohradu. Což by výrazně uvolnilo ruce Terezy a Jaroslavovi, kteří by mohli průběh 

vinobraní lépe řídit a organizovat. 

Procesy 

Z hlediska současných procesů byly shledány 3 oblasti, které by při zvýšení produkce 

mohli v budoucnu způsobit potíže.  

Vinařství nepoužívá žádný informační systém. Všechny důležité informační toky jsou 

zaznamenávány papírově, což je zcela neefektivní a velmi rizikové. Není evidováno, 

kolik lahví je naskladněno, v jakých cenách, kolik lahví je aktuálně na skladu z minulých 

let a přehled prodejů, také není v přehledné podobě, ze které by se dal udělat měsíční 

nebo čtvrtletní report prodejů. Také technologický postup při výrobě vín není evidován 

v IS, ale pouze v papírové formě (Koblížek, 2020). 

Dalším problémem z pohledu zvýšení produkce mohou být manuálně používané stroje 

při procesech výroby vína. Všechny stroje jsou manuální a navýšení produkce zcela jistě 

nebude při stávajících procesech vyhovující a dostačující. Například lahvování vína, 

zátkování a etiketování. Při aktuálním množství 3.000 litrů vína jsou tyto procesy úzkým 

místem a vyžadují velmi dobrou organizaci. Jestliže se produkce vína zvýší na 12.000 

litrů vína, bude tento proces muset být řešen pronájmem či nákupem automatické plničky 

nebo pořízením dalších manuálních strojů a personálního zajištění výroby (Koblížek, 

2020). 
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V plynulé návaznosti bylo odhaleno třetí, a to největší úzké místo. V současné době jsou 

naplněné lahve uloženy ve vyčleněné, klimatizované místnosti ve vinařských klíckách a 

ve sklípku. Navýšení produkce, ale za současných podmínek není rozhodně možné. 

Kapacitní prostory jsou nevyhovující, jak pro výrobu vína, tak i pro jeho uskladnění. Bez 

výstavby skladovací haly vinařství, nemůže výrobní kapacitu navýšit. Aktuálně je 

z hlediska manipulačních a skladovacích prostor na kapacitním maximum (Koblížek, 

2020). 

Na druhé straně je vinařství typické milým rodinným přístupem, obětavostí a rychlostí 

při řešení zákaznických požadavků. Tento přístup přispívá k loajálnosti zákazníků a jejich 

věrnosti ke značce. Tento fakt je velmi dobrým základem pro budování nových 

příležitostí v podnikání a budování silného brandu. 

Závěr a doporučení změny: jestliže chce vinařství zvýšit velikost výroby vín, tak musí 

vybudovat nové skladovací prostory. Vzhledem k analýze 7S faktorů McKinsey, 

vyplývá, že vinařství disponuje zahradou o rozloze 1,5 ha, která je součástí rodinného 

domu, ve kterém k výrobě vína dochází. Vybudováním haly a uskladnění vín do barrique 

sudů dojde i k minimalizaci oxidu siřičitého v obsahu vín, čímž vinařství může realizovat 

svou vizi. Tento typ výroby vína se vrací k dávnému zpracovávání vína, jako takového. 

Procesně to znamená, že snížení oxidu siřičitého při výrobě vína může vinař docílit při 

přírodním zpracování. Toho lze docílit při skladování vína v dubových sudech na 

kvasničných kalech po delší dobu, aby bylo ve vínu zachované odrůdové aroma. 

Materiálové prostředí 

Materiálové prostředí, představující celkový pocit vnímaný zákazníkem je velmi důležitý 

faktor, který může ovlivnit další chování zákazníka a jeho loajalitu k výrobci, respektive 

konkrétního výrobku. Lahvovaná vína jsou uskladněny přímo v rodinném domě 

v klimatizované místnosti a zákazník je dostává přímo z klícky, ve které jsou tato vína 

uskladněna. Na první pohled může tento fakt na zákazníka působit chaoticky. Z hlediska 

zákazníka by bylo lepší vidět nabízené produktu na jednom místě, aby si je mohl 

prohlédnout či fyzicky prozkoumat. To, že zákazník produkty nevidí vystavené, někdy 

esteticky naaranžované je značným limitem chování zákazníka. Jeho přístup k výběru 

vína bude do značné míry konzervativnější, než když láhve uvidí vyskládané a bude se 

moci pečlivě rozmyslet. V tomto ohledu mi chybí ze strany rodinného vinařství Koblížek 
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místnost/prodejna/pult, zkrátka estetické řešení, které vzbudí lepší dojem a dojde tak 

k vytvoření většího komfortu pro výběr sortimentu. 

Závěr a doporučení změny: součástí skladovací haly budou, jak už je zmíněno výše, 

degustační prostory, kde budou vystaveny všechny druhy vína a zákazníci si tak budou 

moci víno vybrat. Důležitým aspektem bude pojetí vybavení degustačních prostor. 

V těchto prostorách budou reklamní předměty, roll – up, skleničky s vlastním logem, 

vystavené korkové špunty, dárkové balení vín, brožury s kompletním seznamem vín a 

příběhem vinařství. Cílem je vytvoření většího komfortu, příjemného a atraktivního 

prostředí pro zákazníka. 

 SWOT analýza 

Všechny analýza provedené v analytické části diplomové práce jsou shrnuty 

prostřednictvím SWOT analýzy. Na základě provedených analýz vyjádřený v analýze 

SWOT budou vycházet návrhy v poslední části diplomové práce. 

Silné stránky 

Mezi jeden z nejpodstatnějších bodů silných stránek rodinného vinařství Koblížek 

rozhodně patří generační a dlouholeté znalosti a zkušenosti s produkcí vína v současné 

době předávané už na 3. generaci. Vzhledem k organizační struktuře je další silnou 

stránkou osobitý a velmi milý rodinný přístup ke všem subjektům a osobám, které 

s vinařstvím přijdou jakýmkoliv způsobem do styku. Na tomto přístupu si vinařství 

zakládá i do budoucna a rozhodně se chce tímto svým přátelským způsobem jednání dále 

prezentovat i na venek. 

Velmi pozitivně hodnotím znalosti a dovednosti, kterými vinařství disponuje, a 

zdůrazňuji jejich vysoký potenciál do budoucnosti. Studium Mendelovy Univerzity 

zaměřené na teoretická východiska doplněné pracovními stážemi v jedné z TOP 

vinařských zemí – konkrétně francouzském vinařství Domaine de la Higuère. Když se 

vše spojí s dlouholetými zkušenostmi Jaroslava, tak v tom vidím velmi důležitý faktor, 

proč by vinařství mělo být v budoucnu úspěšné. 

Podstatným faktorem, který může ovlivnit potenciální zvýšení produkce vinařství je 

prostor. Prostor, kam uložit dubové sudy a kde skladovat naplněné lahve vína. Prostor 

přímo za obytnou nemovitostí se rozkládá asi na 1,5 Ha, je ve vlastnictví Jaroslava. Tento 
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pozemek je tak součástí jejich nemovitosti, proto případné pořízení haly na uskladnění 

sudů a vína je dostupnější a reálnější, než v případě, že by vinařství muselo koupit 

v blízkosti Rosic pozemek, na kterém by tuto halo mohlo vystavět. 

Slabé stránky 

Jednu ze slabých stránek rodinného vinařství Koblížek vidím v nedostatečné 

dokumentaci. Veškeré technologické postupy a pomocné tabulky jsou evidovány pouze 

v papírových podobách. Evidence faktur a přehledu nákladů je evidována 

prostřednictvím MS Excel, což je pro aktuální potřeby (při současném objemu produkce) 

dostačující. Dalším slabým místem je manuální ovládání plničky lahví. Lahve se plní a 

korkují vždy pouze po jedné lahvi, což je procesně velmi zdlouhavé. Při nárůstu produkce 

je tento proces z hlediska zajištění kritický. 

Vzhledem k organizační struktuře, je nutné při nárůstu objednávek řešit některé zakázky 

promptně, protože vinařství nedisponuje dostatečně prostorným skladem pro uložení 

lahví. V tomto vidím další kritickou oblast při plánovaném nárůstu produkce. S tím dále 

souvisí i organizační zajištění a koordinace sklizně. Protože vinařství nemá zaměstnance 

a většinu činností si zajišťuje samo, tak se do budoucna nelze spoléhat na časové možnosti 

dobrovolníků, kteří přijdou rádi se sklizní pomoci. Vzhledem k tomu, že majitelé 

vinařství jsou i zaměstnáni v jiném podniku, tak bude nutné proces sklizně lépe 

koordinovat a nespoléhat se jen na dobrovolníky. 

Rodinné vinařství Koblížek je v oblasti Rosic a okolí jediným vinařstvím. Další vinařství 

je vzdálené více než 15 km v oblasti Moravských Bránic a Dolních Kounic. Z toho 

důvodu by vinařství mohlo, při navýšení množství vlastní produkce, zvýšit svůj obrat. 

Protože v současné době nemá problém vyprodat množství produkce bez sebemenších 

problémů. Při případném navýšení produkce navíc dojde k úsporám fixních nákladů 

z rozsahu na jednotku. Nárůst produkce se promítne do vyšších materiálových zásob, což 

umožní vinařství větší vyjednávací sílu mezi dodavateli, a proto si vinařství bude moci 

diktovat výhodnější podmínky pro odběr materiálových potřeb. 

Z hlediska komunikačního mixu je velké slabé místo v absenci webu, respektive vlastních 

webových i facebookových stránek. 
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Pro zvýšení prestiže vinařství lze nechat víno nechat zatřídit dle § 26 zákona 321/2004 

Sb., o vinohradnictví a vinařství. Na základě zatřídění vína od SZPI může vinař následně 

zvýšit cenu svého vína, protože se vyznačuje určitou kvalitou, kterou si zákazník může 

ověřit v Registru vinic upraveného dle zákona č. 321/2004, Sb. o vinohradnictví a 

vinařství. 

Příležitosti 

Vzhledem k jedinečnému oboru Vinařství a vinohradnictví na Mendelově Univerzitě či 

Střední vinařské škole ve Valticích se pro rodinné vinařství Koblížek nabízí možnost 

využití studentů a žáků těchto oborů pro kritické procesy během vinařské sezony, jako je 

sklizeň. Pomoc formou stáže ve vinařství při sklizni je výhodné pro obě strany. 

Na pořízení, výsadbu či přeměnu vinic a vinařských potřeb lze čerpat dotace od 

Ministerstva zemědělství České republiky či prostředky z EU. Přiznání a čerpání 

dotačních titulů může být pro malé rodinné vinařství výraznou pomocí. 

V České republice se kolem roku 2012 začali objevovat tzv. kvevri. Křehké hliněné 

amfory, ve kterých se dozrává oranžové víno bez nutnosti přidávání oxidu siřičitého. 

Nádoby jsou zakopané v zemi a jediné, co potřebují, aby vinařství toto oranžové víno 

mohlo plnit do lahví je čas. Po zhruba roce na slupkách v kvevri lze víno lahvovat. 

V současné době tento produkt mnoho vinařů nevyrábí, vinařství může využít příležitosti 

a konkurenční výhodu svého vinařství realizovat i v oranžovém víně. 

Hrozby 

V současné době není na tichá vína uvalena spotřební daň, ale vzhledem k neustálým 

politickým změnám, co do rozsahu spotřebních daní, je možné, že na tichá vína bude 

spotřební daň uvalena, což by vinařství museli brát v úvahu pro provedení nové 

cenotvorby vín. Další skutečností, kterou si vinařství musí pohlídat je povinnost zavedení 

EET, které rodinné vinařství Koblížek na základě ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., 

Zákon o evidenci tržeb mělo s účinností od 1. 5. 2020 pohlídat. Vzhledem k vyhlášení 

nouzového stavu v České republice se Poslanecká sněmovna i Senát dohodli na odložení 

poslední vlny EET o 3 měsíce po skončení nouzového stavu. Vinařství tedy minimálně 

do 1. července 2020 EET zavádět nemusí. Za vyhlášení nouzového stavu může 

celosvětová pandemie koronaviru (Covid – 19). Tato hrozba je pro podnik zásadní, 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100048438.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100048438.html
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Tabulka 6 – SWOT analýza 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

jestliže se nepodaří v blízké době situaci dostat pod kontrolu a situace bude dále 

přetrvávat, tak bych doporučoval důkladné zvážení některých návrhů odložit, například 

výstavba skladovacích prostor, viz kapitola 4.6 Procesy atp. 

 

  Shrnutí SWOT analýzy 

V tabulce č. 6 výše jsou přehledně zpracované jednotlivé skutečnosti, které jsem vybral, 

jako klíčové pro shrnutí SWOT analýzy. Tyto skutečnosti budu hodnotit pomocí tzv. vah. 

Váha bude vyjádřena desetinným číslem na stupnici 0 – 1 a vlastní hodnocení dopadu, 

případně pravděpodobnosti výskytu na stupnici 1 – 5, a to následovně: 

Hodnocení dopadu:  

 0-1 minimální pravděpodobnost 

 1-2 může se stát, ale nepředpokládá se 

 2-3 hrozí tato možnost 

 3-4 velmi vysoká pravděpodobnost 

 4-5 hraničící s jistotou 

S - silné stránky W - slabé stránky

Dlouholeté zkušenosti s produkcí vína Nedostatečná dokumentace a absence IS

Velmi milý a přátelský rodinný přístup
Manuální ovládání strojů (plnička, 

zátkovačka)

Znalosti a předpoklady do budoucna Nedostatečné skladovací prostory

Vlastnictví pozemků pro výstavbu skladu Koordinace kritických procesů (sklizeň)

Nízká produkce

Zatřídění vína či VOC

Absence webových a facebookových stránek

O - příležitosti T - hrozby

Produkce oranžového vína v tzv. kvevri Zatížení tichých vín spotřební daní

Snížení fixních jednotkových nákladů z 

rozsahu
3. a 4. vlna EET

Získání okolního trhu Pandemie koronaviru (Covid - 19)

Využití studentů vinařských oborů SŠ nebo 

VŠ při koordinaci kritických procesů

Dotace poskytované Ministerstvem 

zemědělství či EU

SWOT analýza
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Pro snadnější orientaci v tabulce bude použito hodnocení kladnou a zápornou stupnici, 

což umožní ihned vidět, jestli převažují silné stránky a příležitosti nebo naopak se jedná 

o velké riziko a převažují slabé stránky a hrozby. Proto: 

Silné stránky a příležitosti = kladná stupnice 1 (nejnižší spokojenost) a 5 (nejvyšší 

spokojenost) 

Slabé stránky a hrozby = záporná stupnice -1 (nejnižší spokojenost) a -5 (nejvyšší 

spokojenost) 

Tabulka 7 – Vyhodnocení SWOT analýzy 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

S - silné stránky Váha Hodnocení Součin

Dlouholeté zkušenosti s produkcí vína 0,8 4 3,2

Velmi milý a přátelský rodinný přístup 0,7 3 2,1

Znalosti a předpoklady do budoucna 0,8 4 3,2

Vlastnictví pozemků pro výstavbu skladu 1 5 5

W - slabé stránky Váha Hodnocení Součin

Nedostatečná dokumentace a absence IS 0,6 -4 -2,4

Manuální ovládání strojů (plnička, zátkovačka) 0,7 -3 -2,1

Nedostatečné skladovací prostory 0,7 -3 -2,1

Koordinace kritických procesů (sklizeň) 0,5 -3 -1,5

Nízká produkce 0,8 -4 -3,2

Zatřídění vína či VOC 0,4 -2 -0,8

Absence webových a facebookových stránek 0,7 -3 -2,1

O - příležitosti Váha Hodnocení Součin

Produkce oranžového vína v tzv. kvevri 0,6 4 2,4

Snížení fixních jednotkových nákladů z rozsahu 0,5 2 1

Získání okolního trhu 0,7 4 2,8

Využití studentů SŠ nebo VŠ při koordinaci kritických procesů 0,9 2 1,8

Dotace poskytované Ministerstvem zemědělství či EU 0,7 4 2,8

T - hrozby Váha Hodnocení Součin

Zatížení tichých vín spotřební daní 0,4 -3 -1,2

3. a 4. vlna EET 0,3 -3 -0,9

Pandemie koronaviru (Covid - 19) 1 -5 -5

Výsledek analýzy vnitřního prostředí (silné a slabé stránky) = - 0,7

Výsledek analýzy vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby) = + 3,7

Celková bilance analýzy vnitřního a vnějšího prostředí = + 3,0

Vyhodnocení SWOT analýzy
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Z hodnocení SWOT analýzy vyplývá, že převažují silné stránky a příležitosti, ale u 

pandemie koronaviru (Covid – 19) nelze předpokládat její vývoj a dlouhodobost omezení 

trhu a ekonomiky. Tento faktor může všechny plány vinařství výrazně a zdůrazňuji, 

výrazně ovlivnit, což by mohlo v konečném důsledku vinařství ohrozit. Proto při 

rozhodování o projektu nelze brát v úvahu kladnou hodnotu SWOT analýzy, ale je nutné 

řídit se i vývojem tohoto faktoru. 

V návrhové části diplomové práce se zaměřím na některé klíčové faktory, které by mohly 

vinařství posunout. Vzhledem k současné (nedostatečné) produkci a vlastnictví pozemku 

se zaměřím především na vybudování nových skladovacích a degustačních prostor, jež 

vinařství v současnosti velmi chybí. 

Dalším klíčovým bodem do budoucna je personální zajištění kritické sezonní události, a 

tím je sklizeň. Prověřím možnosti zapojení studentů do sklizně v rámci školní praxe a 

navrhnu následná opatření. 

Konkurence již disponuje funkčními webovými a facebookovými stránkami, ale rodinné 

vinařství Koblížek zatím tuto formu přímého marketingu postrádá, proto se zaměřím i na 

webovou prezentaci vinařství. 

Vzhledem k dlouhodobé strategii vinařství, kterou bych chtěl v návrhové části zdůraznit 

a při tvorbě marketingových aktivit z ní vycházet, bych chtěl zařadit na vinný lístek i 

oranžové víno, které se vyrábí starou gruzínskou metodou v hliněných amforách. Myslím 

si, že tento netradiční a speciální druh vína, může vinařství odlišit od místních 

konkurentů.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

V praktické části se budu zabývat komplexním řešením změn marketingového mixu. 

Pro jednotlivé proměnné definuji způsoby a možnosti, které mohou z dlouhodobého 

hlediska zlepšit strategii vinařství a jeho rozvoj. 

 Produkt 

Z hlediska produktu vinařství vyrábí 6 odrůd bílých vín, 4 odrůdy červených vín a 1 

odrůdu růžového vína. Z pohledu složení vinného lístku a vyvážení suchých, polosuchých 

a polosladkých vín je, dle mého názoru, vinný lístek komplexní a vyvážený. Osobně si 

představuji, že by bylo dobré vinný lístek obohatit o něco neobyčejného. Mám tím na 

mysli oranžové víno, tzv. orange. Oranžové víno, se vyrábí nejstarší doloženou metodou 

pocházející z Gruzie. Tento druh vína se začíná velmi často objevovat v českých 

vinařstvích a je zákaznicky velmi vyhledávaný. V příspěvku Českého rozhlasu (2020) je 

zájem o oranžové víno a jedinečnou metodu výroby více než zřetelný. Jedná se o naturální 

víno, které je vyráběné speciální metodou, ležení na slupkách po delší dobu, kde se 

extrahují látky ze slupky a pecek do vína (výroba může probíhat, jak v sudech, tak i ve 

speciálních nádobách, tzv. kvevri. Přírodně zpracované víno představuje schodek mezi 

bílým a červeným vínem. Víno se mimo jiné liší i výběrem nepříliš vyhledávané odrůdy 

pro oranžová vína, kterou je Ryzlink vlašský. Nejlepší podmínky pro tuto odrůdu jsou 

v okolí Pálavy, a proto by vybírané hrozny měly pocházet z této lokality. Z pohledu 

výroby tohoto přírodního druhu vína vinařství získá konkurenční výhodu před ostatními 

výrobci vína. Dalším důvodem výroby je kromě diferenciace podpoření a zdůraznění 

hlavní myšlenky a smyslu podnikání rodinného vinařství Koblížek – a tím je kladený 

důraz na přírodní zpracování vína se snahou minimalizace oxidu siřičitého ve víně. 

Oranžové víno leží 6 měsíců na bobulích v sudech a posléze zraje 6 měsíců na 

kvasničných kalech. Víno se lahvuje bez filtrace s jemným kalem. Jedinečnost 

oranžového vína spočívá v použitém stylu výroby, specifické chuti a vzhledu. Způsobem 

zpracování oranžového vína vinařství podtrhne svou přednost a přinese svým zákazníkům 

něco netypického, zkrátka něco, na co nejsou zvyklí.  
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Obrázek 7 – Barrique sud 

(Zdroj: Vinařské potřeby) 

 Výroba vína v barrique sudech 

Oranžové víno lze vyrábět v barrrique sudech, což jsou dřevěné sudy o obsahu 225 l. 

Jedná se o ideální plochu ošetřeného dřeva na daný objem litrů vína. Specifickým 

ošetřováním vnitřní strany sudu dochází k uvolnění látek dřeva, které chuť vína při jeho 

zrání ovlivní. Při výrobě barrique sudů se používá dub letní, dub zimní a americký dub 

bílý. Velké množství dřeva na výrobu sudů pochází z Francie. Francouzské barrique sudy 

jsou z tohoto pohledu nejlepší variantou. Dále lze vybírat i například z amerických a 

kavkazských barrique sudů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francouzské barrique sudy pro výrobu orange vína lze pořídit úplně nové nebo již 

použité. U zcela nových sudů může být aroma odrůdy vína velmi ovlivněno také pálením 

sudu. Pálením může docházet k ovlivnění chuti a narušení odrůdovosti vína. V případě 

zakoupení již použitého sudu nebude aroma odrůdy vína potlačena sudem a jeho chuť 

zůstane naturální. Z hlediska nového sudu lze docílit kompromisu, že část produkce bude 

uložena v sudu a část produkce bude uložena do nerezových tanků, aby byla zachována 

„naturálnost“ vína.  

 Výroba vína v kvevri 

Kvevri jsou hliněné nádoby ve tvaru amfory, které pochází z oblasti Kavkazu. 

Amforovitý tvar nádoby je důležitý pro fermentaci vína. Pěstováním tohoto typu vína je 

velmi proslulá například Gruzie. Nádoby mohou být vyrobeny o různém objemu. Tento 
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způsob výroby vína se považuje za zcela původní, který byl praktikován již před 9.000 

lety. Mnoho zdrojů na internetu i v knihách uvádí, že hlína v Gruzii, ze které se kvevri 

vyrábí, obsahuje molekuly stříbra, které slouží jako nepropustná ochrana vůči 

mikrobakteriím, které se mohou do vína, prostřednictvím zakopané nádoby v zemi, 

dostat. Ovšem z osobní cesty v Gruzii, kdy jsme se zastavili v oblasti, kde se hliněné 

amfory vyrábí, nám bylo sděleno, že tento mýtus není úplně pravdivý. Že hlína 

neobsahuje stříbro, ale alkalické kovy, jako například lithium, sodík, draslík apod. 

Nicméně ano, souhlasím, že původ a tradice výroby těchto hliněných nádob je pro oblast 

Gruzie zcela typickou. Obrázek č. 8 ilustruje způsob výroby vína v kvevri. 

 Řízená degustace vín 

V návaznosti na další kapitoly, respektive kapitolu 4.6. Procesy, kdy navrhuji výstavbu 

nových skladovacích prostor včetně prostor degustačních. Vybavení s smysl vybudování 

degustačních prostor, je podrobně definován v kapitole 4.3. Distribuce. Degustační 

prostory představují pro vinařství další atraktivní možnosti, kterými mohou oslovit 

zákazníky, a ze kterých mohou profitovat. Svým způsobem vzniká nový produkt, protože 

v prostorách bude možné pořádat řízené degustace pro individuální zákazníky nebo 

organizované skupiny. Z pohledu komunikačního mixu a způsobu využití prostor, může 

Obrázek 8 – Kvevri 

(Zdroj: Teliani Valley) 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.telianivalley.com/en&psig=AOvVaw0vlYP1AnjOFyU9kX8BV9JX&ust=1585057275643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjxwOLcsOgCFQAAAAAdAAAAABBF
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vinařství tyto prostory využít i jako podpůrný prostředek prodejních aktivit pro své stálé 

zákazníky, viz kapitola 4.4. Propagace.  

Dlouholeté zkušenosti s obděláváním vinohradu a výrobou vína v podání Jaroslava a 

moderní a nejnovější praktiky současného vinařství v podání energické studentky, 

vinařství a vinohradnictví, Terezy mohou být pro zákazníky velmi atraktivní. Řízené 

degustace může vinařství nabízet, jak pro organizované skupinky přátel, tak i například 

v podobě firemního teambuildingu. Maximální kapacita bude, vzhledem k velikosti 

degustačních prostor, omezena na 10 osob. Řízená degustace bude obsahovat ochutnávku 

tří druhů bílých vín, dvou druhů červených vín, vzorek Rosé Karlov a novinku na vinném 

lístku v podobě orange vína, která bude symbolicky koštována v malé amforce, kterou si 

účastníci mohou, jako suvenýr ponechat. Jediný způsob, jak získat tuto reklamní 

degustační amforku je právě účast na řízené degustaci, nebude možné ji zakoupit. Řízená 

degustace bude probíhat přibližně 2 hodiny a na osobu bude stát 580 Kč. Minimální počet 

zúčastněných osob na degustaci je 5 vzhledem k množství rozdělávaných degustačních 

vzorků vín. Podrobná cenová kalkulace řízené degustace je rozebrána v kapitole 

4.2. Cena. 

 Shrnutí 

Z pohledu vinařství existují při výrobě orange vína více možných variant. Z hlediska 

nákladového vyjádření jsou varianty na francouzské barrique sudy a hliněné amfory, tzv. 

kvevri zaznamenány v tabulkách č. 8 a č. 11. Z hlediska rozšíření portfolia vinařství 

počítám s výrobou orange vína do jednoho barrique sudu (225 litrů) nebo jedné amfory 

(300 litrů). 

Jedná se pouze o vytvoření doplňkového sortimentu, nikoliv podporu či vytvoření hlavní 

produkce. Osobně navrhuji orange víno určitě vyrábět, protože pěstovat přírodní vína 

s minimalizací oxidu siřičitého, je v souladu s koncepcí vinařství. Výroba vína v kvevri 

není regulovatelná, tak snadno, jako v případě sudu. Kvašení vína je tak pomalejší a je to 

doslova na přírodě, tzn., že se jedná o rizikový způsob výroby vína. Tento způsob výroby 

vína je sice atraktivní pro lidi, nicméně velmi rizikový pro vinaře, protože do poslední 

chvíle neví, jestli se víno v kvevri podaří. Je tedy zde vysoké riziko ztráty při tomto 

způsobu výroby produktu.  
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Konzervativní přístup 

Vinařství nemá s výrobou vína v amforách zkušenosti a riziko možné ztráty na produktu 

je vysoké. V tomto případě lze zvolit výrobu v barrique sudu s tím, že výrobu vína je 

možné kontrolovat, ale je to pracnější. Každopádně vinař má víno pod kontrolou a může 

na vývoj vína reagovat. Fermentaci vína lze regulovat přidáním oxidu siřičitého. 

Nekonvenční přístup 

Cena za kvevri je srovnatelná, jako investice do barrique sudu. Jedinečný způsob 

zpracování, kterým se vinařství vrací k původním kořenům výroby vína, je pro zákazníky 

atraktivní a lze na této skutečnosti postavit PR vinařství. Možnost vzniku ztráty při výrobě 

orange vína tímto způsobem je vysoká, ale vinařství ji podstoupí, protože je způsob 

zpracování vína v souladu se strategií. Na inovaci postaví reklamní kampaň 

prezentovanou společnosti a odkryje možnost zajímavých degustací pro veřejnost, na 

které může velmi atraktivně prezentovat svoje produkty a přístup k výrobě vína. 

 Cena 

Na základě možných variant výroby oranžového vína zpracuji konkrétní nákladové 

vyjádření a návratnost investice. V analytické části jsem zjistil potřebné informace o 

nákladech, které nyní využiji pro zjištění návratnosti investice. Na základě sdělení pana 

Koblížka je v případě kupovaných hroznů potřeba k výrobě 1 lahve vína přibližně 1,3 kg 

hroznů. Cena nakupovaných hroznů se u dodavatele pohybuje v rozmezí 21 – 26 Kč/kg 

v závislosti na velikosti úrody a cukernatosti. Konkrétní kalkulaci pro výrobu vína ve 

francouzských barrique sudech a hliněných amforách včetně výpočtu návratnosti 

investice obou variant je uvedeno v podkapitolách níže. Při stanovení prodejní ceny 

orange vína byla použita nákladově orientovaná cenová tvorba, kdy byly určeny celkové 

výrobní náklady orange vína a stanovena jeho cenu, respektive hodnotu pro zákazníka na 

300 Kč za lahev. 

 Cena francouzských barrique sudů 

Objem barrique sudu je 225 litrů. Tento typ sudu je možné zakoupit jako zcela nový za 

cenu 25.168 Kč (Vinařské potřeby) nebo použitý z vinařského bazaru za 7.139 Kč 

(Wine). Cenové údaje vyjádřené v tabulce č. 8 jsou aktuální ke dni 23. 3. 2020.  
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Tabulka 8 – Náklady počáteční investice – sud 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Z hlediska kalkulace na objem 1 sudu budu vycházet z odborných odhadů Terezy, a to, 

že na objem 225 litrů budu uvažovat 10% odpad. A to z toho důvodu, že hrozny jsou 

očištěny od třapin a listů. Hrozny nejsou lisovány a zůstávají, tak ležet na slupkách. 

Z toho vyplývá, že k naplnění sudu je potřeba zakoupení 247,50 kg hroznů – 

zaokrouhleno na 250 kg hroznů. Toto množství hroznů vynásobím průměrnou cenou 

garantovanou od dodavatele, tedy 23,50 Kč/kg. Na naplnění barrique sudu je tedy nutné 

zakoupit hrozny v celkové hodnotě 5.875 Kč. Nezbytné náklady počáteční investice při 

koupi nového i použitého sudu, včetně naplnění sudů hrozny jsou přehledně zpracovány 

v tabulce č. 8. 

 

 

Očištěné hrozny zůstanou v sudu ležet po dobu 6 měsíců. Po půl roce dochází 

k vyprázdnění sudu a lisování hroznů. Na základě odborných odhadů Terezy je možné 

vylisovat až 70% vína z nakoupeného množství hroznů. Z nakoupených 250 kg hroznů 

je tak možné získat přibližně 175 litrů vína, což je celkem 233 lahví vína (0,75 

litru/lahev). Toto víno nelze vrátit zpátky do sudu, protože vzduchová rezerva v sudu by 

způsobila to, že by se víno zkazilo. Zkrátka sud musí být naplněný, nesmí ho být polovina. 

Z tohoto důvodu se vylisované víno uskladní na měsíc do nerezových tanků a následně 

nefiltrované a s minimálním přídavkem oxidu siřičitého se lahvuje. 

Jestliže pro výpočet kalkulace použiju stejné údaje, jako byly zjištěny v analytické části, 

tak bude kalkulace pro produkci 233 lahví orange vína, vyrobených ve francouzském 

barrique sudu vypadat následovně, viz tabulka kalkulace na produkci sudu č. 9. 

Položka MJ Nové sudy Použité sudy

Barrique sud, 225 l 1 ks 25 168,00 Kč 7 139,00 Kč

Nakoupené hrozny 250 kg 5 875,00 Kč 5 875,00 Kč

Náklady celkem  - 31 043,00 Kč 13 014,00 Kč

Francouzské barrique sudy

Náklady počáteční investice
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Tabulka 9 – Kalkulace na produkci – sud 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Tabulka 10 – Rentabilita produkce – sud 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

Jestliže chci zjistit rentabilitu sudu, respektive produkce, tak lze v tabulce č. 10 vidět, že 

celkové náklady na produkci, včetně pořízení nového sudu se vinařství vrátí při 136 

prodaných lahvích orange vína. V případě nákupu již použitého sudu se celkové náklady 

na produkci vrací při prodaných 66 lahvích tohoto produktu. Lze tedy tvrdit, že investice 

je velmi rentabilní, protože bod zvratu podnik je dosažen hned v prvním roce investice 

do barrique sudu. V dalších letech, respektive při opakované produkci orange vína, bude 

pro vinařství tato výroby výdělečnější, protože do celkových nákladů již nebude 

započítávána investice barrique sudu. 

 

Položka ks Kč/ks Kč na 250 lahví

Nakoupené hrozny 1 5 875,00 Kč 5 875,00 Kč

Lahev 233 6,00 Kč 1 398,00 Kč

Korek 233 3,30 Kč 768,90 Kč

Etiketa 233 7,00 Kč 1 631,00 Kč

Záklopka 233 0,50 Kč 116,50 Kč

Náklady celkem  -  - 9 789,40 Kč

Celkové náklady na lahev  - 42,01 Kč  -

Prodejní cena  - 300,00 Kč 69 900,00 Kč

Marže  - 257,99 Kč 60 110,60 Kč

Francouzské barrique sudy

Kalkulace na produkci sudu

Položka ks Nové sudy Použité sudy

Barrique sud, 225 l 1 25 168,00 Kč 7 139,00 Kč

Náklady na produkci 1 9 789,40 Kč 9 789,40 Kč

Náklady celkem  - 34 957,40 Kč 16 928,40 Kč

Zisk při prodeji 50 -22 058,13 Kč -4 029,13 Kč

Zisk při prodeji 100 -9 158,86 Kč 8 870,14 Kč

Zisk při prodeji 150 3 740,41 Kč 21 769,41 Kč

Zisk při prodeji 200 16 639,68 Kč 34 668,68 Kč

Zisk při prodeji 250 29 538,95 Kč 47 567,95 Kč

Bod zvratu  - 135,50 65,62

Bod zvratu - zaokrouhleně  - 136 66

Francouzské barrique sudy

Rentabilita produkce



84 

Tabulka 11 – Náklady počáteční investice – kvevri 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Cena kvevri 

Z nákladového pojetí není nutnost tyto amfory výhradně z Gruzie dovážet. Protože cena 

amfor vyrobených v České republice je velmi podobná. V Gruzii je možné získat kvevri 

za 70 Kč/litr (Koblížková, 2020) a v České republice se cena pohybuje za 80 Kč/litr 

(Benešova, 2017). Na 300 litrové amfoře je tak při pořízení rozdíl 3.000 Kč. Pro 

přehlednost nákladů na kvevri, přikládám tabulku, v níž jsou vyjádřeny náklady na dovoz 

kvevri o objemu 300 litrů z Gruzie a nákup kvevri vyrobené ve Valticích. Cenové údaje 

vyjádřené v tabulce č. 11 jsou aktuální ke dni 23. 3. 2020. 

Při kalkulaci používám stejný princip, takže k 300 litrovému objemu uvažuji 10% odpad. 

Celkem tedy vinařství potřebuje nakoupit 330 kg hroznů, při stejné průměrné ceně, tj. 

23,50 Kč/kg. Na naplnění kvevri je nutné nakoupit hrozny za 7.755 Kč. Nezbytné náklady 

počáteční investice při koupi nového i použitého sudu, včetně naplnění sudů hrozny jsou 

přehledně zpracovány v tabulce č. 11. 

 

 

 

Pro kalkulaci na produkci u kvevri znovu vycházím z toho, že až z 70% nakoupených 

hroznů se vyprodukuje orange víno, což je 231 litrů vína, což je celkem 308 lahví vína 

(0,75 litru/lahev). Ovšem proces zpracování vína v kvevri se liší od procesu zpracování 

v barrique sudu. Do kvevri jsou uloženy hrozny a 12 měsíců je nádoba uzavřená a dochází 

k přírodnímu zrání vína. Po roce (znovu na vinobraní) se víno z kvevri odčerpá a na měsíc 

se umístí do nerezových tanků. Vytažené bobule se již nelisují, aby víno nebylo příliš 

adstringentní (hořké). Po měsíci se víno nefiltrované s minimálním přídavkem oxidu 

siřičitého lahvuje. Do vyprázdněného kvevri se bez umývání a konzervování dají nově 

sklizené hrozny a tento proces se znovu opakuje. Kalkulace na produkci vína v kvevri je 

postavená na stejném principu, jako tomu bylo u barrique sudu, viz tabulka č. 12. 

Položka MJ Výroba v Gruzii Výroba v ČR

Kvevri, objem 300 l 1 ks 21 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Nakoupené hrozny 330 kg 7 755,00 Kč 7 755,00 Kč

Náklady celkem  - 28 755,00 Kč 31 755,00 Kč

Náklady počáteční investice

Hliněné amfory, tzv. kvevri
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Tabulka 12 – Kalkulace na produkci – kvevri 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Tabulka 13 – Rentabilita produkce – kvevri 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

 

Z tabulky č. 13 lze vidět, že celkové náklady na produkce, včetně pořízení hliněných 

amfor jsou vyšší než u barrique sudů, což je způsobeno vyšším objemem nakoupených 

hroznů. Ovšem zisk při prodeji všech lahví je s porovnáním výroby v sudu o necelých 

20.000 Kč vyšší. Z ekonomického hlediska se, v případě pořízení hliněné amfory 

z Gruzie, jedná o nejrentabilnější variantu. 

 

 

Položka ks Výroba v Gruzii Výroba v ČR

Kvevri, objem 300 l 1 21 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Náklady na produkci 1 12 929,40 Kč 12 929,40 Kč

Náklady celkem  - 33 929,40 Kč 36 929,40 Kč

Zisk při prodeji 50 -21 028,33 Kč -24 028,33 Kč

Zisk při prodeji 100 -8 127,26 Kč -11 127,26 Kč

Zisk při prodeji 150 4 773,81 Kč 1 773,81 Kč

Zisk při prodeji 200 17 674,89 Kč 14 674,89 Kč

Zisk při prodeji 250 30 575,96 Kč 27 575,96 Kč

Zisk při prodeji 300 43 477,03 Kč 40 477,03 Kč

Zisk při prodeji 308 45 541,20 Kč 42 541,20 Kč

Bod zvratu  - 131,50 143,13

Bod zvratu - zaokrouhleně  - 132 144

Rentabilita produkce

Hliněné amfory, tzv. kvevri

Položka ks Kč/ks Kč na 330 lahví

Nakoupené hrozny 1 7 755,00 Kč 7 755,00 Kč

Lahev 308 6,00 Kč 1 848,00 Kč

Korek 308 3,30 Kč 1 016,40 Kč

Etiketa 308 7,00 Kč 2 156,00 Kč

Záklopka 308 0,50 Kč 154,00 Kč

Náklady celkem  -  - 12 929,40 Kč

Celkové náklady na lahev  - 41,98 Kč  -

Prodejní cena  - 300,00 Kč 92 400,00 Kč

Marže  - 258,02 Kč 79 470,60 Kč

Hliněné amfory, tzv. kvevri

Kalkulace na produkci kvevri
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Tabulka 14 – Kalkulace degustace vína na osobu 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Řízená degustace vín 

Kalkulaci řízené degustace jsem sestavil na osobu. Položku nákladu vyjádřeného na 

osobu jsem získal z celkových přímých nákladů na výrobu lahve 0,75 l. Údaj získaný 

v analytické části je čerpán z tabulka č. 14 – což je 51,80 Kč za lahev. Objem lahve 0,75 

l je vydělen počtem degustačních dávek, které jsou 0,05 l. Na lahev tedy připadá celkem 

15 degustačních dávek. Prodejní cenu degustační dávky na osobu jsem vypočítal, jako 

prodejní cenu lahve dělenou počtem degustačních dávek v lahvi. Vzhledem k tomu, že 

někdy může být vzorek větší, tak jsem zjištěnou prodejní cenou vynásobil koeficientem 

1,1 – který představuje přirážku 10% za odchylku nalévané degustační dávky. Pořizovací 

cena amfory je 250 Kč za kus při dodávce ze specializované výroby firmy Valtické 

amfory. Someliéra v tomto případě představuje Jaroslav nebo Tereza, kteří budou 

samotnou degustaci řídit. 

 

 Shrnutí 

Protože, všichni členové rodinného vinařství Koblížek jsou zaměstnaní a vinařství 

v současné době mají jako koníček, tak jsou všechny kalkulace zpracovávány pouze 

v přímých nákladech. Režie a vlastní práce v těchto kalkulacích záměrně není započítána. 

Všechny současné i budoucí kalkulace si vinařství sestavuje v této podobě, proto jsem i 

Položka Náklad na osobu Cena lahve Prodejní cena na osobu

Veltlínské zelené 3,45 Kč 120 Kč 8,80 Kč

Rulandské šedé 3,45 Kč 120 Kč 8,80 Kč

Solaris 3,45 Kč 130 Kč 9,53 Kč

Frankovka 3,45 Kč 140 Kč 10,27 Kč

Cuvée Honor 3,45 Kč 140 Kč 10,27 Kč

Rosé Karlov 3,45 Kč 130 Kč 9,53 Kč

Orange 3,45 Kč 300 Kč 22,00 Kč

Degustační amfora 250,00 Kč  - 300,00 Kč

Someliér 200,00 Kč  - 200,00 Kč

Celková cena 474,15 Kč  - 579,20 Kč

Kalkulace degustace vína na osobu

Řízená degustace vín



87 

já přistoupil na toto zpracování kalkulací, aby ostatně měly, pro vinařství, výpovědní 

hodnotu. 

Minimální náklady na zpracování, platí se pouze hrozny a pořízení barrique sudu nebo 

hliněné amfory. Víno je zpracováváno naturálně, tzn., že není ošetřováno a nepřidává se 

oxid siřičitý. Což ale na druhou stranu znamená vysoké riziko, že se víno v hliněné 

nádobě zkazí. Proto je prodejní cena u tohoto typu vína vyšší. Orange víno, nelze mít, 

jako hlavní produkt, spíše slouží jako doplňkový produkt na rozšíření sortimentu a získání 

konkurenční výhody. 

Na základě propočtů a načerpaných informací je dle mého názoru pro podnik nejlepší 

nekonvenční varianta. Výroba orange vína v hliněné amfoře importované z Gruzie, kde 

je výroba těchto nádob již odvěkou tradicí, je pro vinařství dle mého názoru velice 

perspektivní. A to hned z několika důvodů – výroba vína v kvevri se stává velmi 

populární, lidé na místním trhu ji zatím moc neznají, jedinečná příležitost uspořádání 

netradičních degustací, počáteční investice není vysoká tak, jaký z toho může vinařství 

profitovat výsledek a především se jedná o dávné a přírodní zpracování vína, což je 

v souladu se strategií rodinného vinařství Koblížek. 

 Distribuce 

V současné době je jediný distribuční článek mezi výrobcem a zákazníkem restaurace 

Rozsocháč v Rosicích. Ostatní prodeje jsou realizovány bez distribučního mezičlánku 

přímo spotřebiteli, tedy formou osobního prodeje v sídle vinařství. V rámci kapitoly 4.7 

Materiálové prostředí je charakterizováno nové vybudování degustačních prostor, tedy 

prostor, kde budou probíhat řízené degustace, osobní schůzky s obchodními partnery a 

především osobní prodej. Vybudování těchto prostor je součástí skladovacích prostor, jež 

je detailně popsáno v kapitole 4.6 Procesy. Degustační prostory je dle mého názoru 

nezbytné vybudovat. Vinařství má distribuci vína v současné době založenou de facto na 

osobním prodeji, proto je velmi důležité na tomto pracovat. Jelikož v současné době 

probíhá prodej „mezi dveřmi“, tak to není komfortní ani pro zákazníka ani pro vinařství. 

Reprezentativní prostory, kde se zákazník bude cítit komfortně, bude mít čas na výběr 

vína a především bude vidět všechny dostupné produkty.  
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Vylepšení osobního prodeje vybudováním degustačních prostor je důležité, ale dle mého 

názoru je zde ještě také jeden velmi zásadní bod, kterému by vinařství mělo věnovat 

pozornost. Tímto bodem jsou webové stránky. Vinařství v současné době nemá webové 

stránky, což považuji v moderní době internetu a sociálních sítí za nedostatek. Zřízením 

webových stránek bude jednak aktivně podporovat nárůst prodeje, ale za druhé se jedná 

o prostředek prezentace vinařství vzhledem k veřejnosti. Při stanovené strategii vinařství, 

tedy změně výrobního procesu s důrazem na minimalizaci oxidu siřičitého ve víně a 

zařazení výroby orange na vinný lístek v souvislosti s unikátním způsobem výroby 

z kořeny dávného zpracování vína v Gruzii je prezentace vinařství na internetu velmi 

důležitá. Vinařství se dle mého názoru musí snažit tento příběh „prodat“ všude, kde je to 

jen trochu možné. Z mého pohledu je založení webových stránek vhodných způsobem 

rozšíření distribučního řetězce. 

Webovou prezentaci vinařství a aktivitu na sociálních sítích lze zařadit i do kapitoly 

4.4 Propagace, ale vzhledem k tomu, že jediný způsob distribuce vína k zákazníkovi 

probíhá přímo v rodinném domu, tak chápu funkční web, jako rozšíření distribučního 

způsobu směrem k zákazníkovi, a proto ho mám zařazený pod kapitolou 4.3 Distribuce. 

 Webová prezentace firmy 

Pro snadnější nalezení webových stránek vinařství na internetu je nutno zvolit vhodný a 

dobře zapamatovatelný tvar domény. Na portálu domeny.cz jsem si ověřil dostupnost 

domén, které jsou dle mého názoru relevantní. Jak lze vidět na obrázku č. 9, tak dvě 

z potenciálních domén jsou ke dni 28. 3. 2020 již obsazené. Volné dvě domény však lze 

použít, mají vhodný název a jsou prozatím dostupné. Dlouhodobé váhání o jejich nákupu 

a zřízení webu může mít za následek to, že domény již nebudou k dispozici. Tím pádem 

by bylo nutné zvolit jiný tvar domény, což by se mohlo negativní dopad při oslovování 

potencionálních zákazníků na internetu, protože by vinařství muselo zakoupit doménu, 

která již nebude v souladu s výše zmíněnými pravidly, a tudíž bude pro uživatele těžší 
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vinařství najít v internetových vyhledávačích. Cena této domény je 199 Kč bez DPH za 

rok, což je 240,79 Kč vč. 21% DPH ročně. Doména by byla registrována u poskytovatele 

Active24, který patří k největším poskytovatelům těchto služeb v ČR a je známý svou 

spolehlivostí, dostupností a rychlou uživatelskou podporou.  

Zakoupení domény neznamená již funkční webové stránky. Pro zřízení webové 

prezentace vinařství je nutno zakoupit ještě hosting, na kterém bude tato prezentace 

spuštěna. Po zakoupení těchto dvou produktů máme již webovou prezentaci dostupnou a 

máme ji kde provozovat a chybí poslední část, aby byl web funkční, což je vytvoření 

samotných webových stránek. Firma Active24 nabízí mezi nejprodávanějšími produkty 

následující 3 varianty hostingu. 

Obrázek 10 – Nabídka Active24 

(Zdroj: Active24) 

Obrázek 9 – Volné domény 

(Zdroj: Active24) 
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Vzhledem k tomu, že záměrem vinařství je prezentovat se na internetu, nikoliv například 

svoje zboží přes internet prodávat, je zvolena varianta, která je svými parametry 

dostačující a zároveň není příliš finančně náročná. Na základě SWOT analýzy, kde bylo 

zjištěno, že vinařství nedisponuje dostatečnými znalostmi z oblasti využívání 

informačních technologií, jsem se rozhodl pro variantu „hosting s WordPressem“. Tato 

varianta má dle mého názoru dostatečné výkonové parametry, a navíc obsahuje již 

předinstalovaný redakční systém WordPress. V praxi to znamená, že webové stránky 

s využitím redakčního systému budou vytvořeny vinařství externí firmou na míru. Správu 

těchto stránek, jako je například aktualizace informací, obsahu apod. již zvládne běžný 

uživatel, čímž do budoucna odpadají další pravidelné náklady na správu webových 

stránek externí firmou.  

Základní myšlenkou webových stránek bude prezentace příběhu vinařství a výrobního 

procesu vína. Na webových stránkách bude dále dostupný aktuální vinný lístek s popisem 

produktů. Další důležitou součástí webových stránek bude on-line rezervační formulář, 

přes který bude možné objednávat řízené degustace v degustačních prostorách vinařství 

(viz kapitola 4.7 Materiálové prostředí). Velmi důležitou funkcionalitou webových 

stránek bude on-line chat, přes který bude možné kontaktovat vinařství, například kvůli 

dotazům ohledně produktů apod.  

 Sociální sítě 

V současné době patří sociální sítě k nejvíc používaným a efektivním nástrojům 

prezentace firmy. Marketing některých firem je postavený výhradně na social 

marketingu. Jedná o mocný nástroj, který není v elementárním provedení zcela zdarma. 

Vinařství má v současné době založený instagramový účet, ovšem facebookový nikoliv. 

Jednotná prezentace vinařství může probíhat na obou platformách současně a nerozdílně, 

protože její obsah vždy částečně osloví jiný okruh uživatelů. Z tohoto důvodu budu 

apelovat na vinařství, aby si založilo i facebookový účet. Jednotná prezentace vinařství 

hraje důležitou roli při jeho prezentaci. Příspěvky na těchto sociálních sítích mají 

zpravidla daleko větší dosah mezi uživatele na internetu, čímž mohou jednak podpořit 

budování jména vinařství, zároveň také pomáhají dostat se do podvědomí 

potencionálních zákazníků. Mimo jiné může aktivita na sociálních sítích podpořit také 

nárůst návštěvnosti webových stránek. Sociální sítě také v případě zájmu nabízí možnost 
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placené propagace příspěvků. V praxi lze následně u každého příspěvku nastavit, jakému 

okruhu cílových uživatelů se má příspěvek zobrazovat. V nastavení propagace pak lze 

nastavit počet uživatelům, kterým se příspěvek zobrazí, což ovlivňuje výslednou cenu 

propagace. Tato možnost může výrazně pomoci ještě většímu dosahu příspěvků mezi 

potenciální zákazníky. 

 Propagace 

V této kapitole se zaměřím na rozvoj komunikačního mixu vinařství, ale zaměřím se na 

oblast podpory prodeje, ve které se budu zabývat motivačním systémem prodeje, dále 

oblast osobního prodeje, kde budu psát o využití degustačních prostor a v neposlední řadě 

PR, které bude postavené na způsobu změny výrobní technologie a výroby vína typickou 

metodou pocházející z Gruzie. Tyto tři oblasti komunikačního mixu jsem si vybral, 

protože se jedná o hlavní prvky mých návrhů. Zaměřím se tedy především na to, jakým 

způsobem uchopit zavedení nového produktu – orange vína a jakým způsobem motivovat 

jednotlivce i větší odběratele k větším nákupům. Výše zmiňované proměnné 

komunikačního mixu jsou vzájemně velmi propojené a postavené na mých návrzích 

v praktické části diplomové práce. 

 PR – způsob změny výrobní technologie a výroby vína starou metodou 

z Gruzie 

PR vinařství, neboli to, jak se vinařství prezentuje ve společnosti je velmi důležitým 

předpokladem k úspěchu. Ze zjištěných analýz vyplývá, že vinařství se účastní 

vinařských akcí, a to jako účastníci i jako odborná komise. V Rosicích se jedná o 

pravidelného účastníka tradičních jarmarků. Je velmi důležité, aby na těchto akcích 

v okolních městech vinařství prezentovalo novou technologii při výrobě vína, kterou 

bude praktikovat vzhledem k rozšíření výrobních kapacit. Minimalizace oxidu siřičitého 

ve víně a jeho přírodní zpracování v rodinném vinařství je úžasným podcastem na 

bannery, roll – up a vlastní vinařskou brožuru. Navíc produkce orange vína je v souladu 

s prosazovanou strategií vinařství. Návrat výroby vína podle pradávných způsobů je 

skvělým tématem do rosického zpravodaje „ROSA“. Vzhledem k tomu, že majitel 

vinařství je zaměstnaný pod městem Rosice, tak může být jeho nový způsob výroby vína 

velmi zajímavým článkem do zmíněného zpravodaje. Dalšími způsoby, jak se v Rosicích 
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a zviditelnit je sponzoring městských událostí, jako jsou například plesy. Naturální cena 

v podobě poukazů do vinařství je, na plese, skvělou výhrou. 

Rosice se nachází v Mikroregionu Kahan, ve kterém se nachází regionální TV, která točí 

tradiční videomagazín. Obsahem magazínu jsou nejrůznější reportáže na témata 

kulturních, sportovních nebo společenských akcí, které jsou pořádány mikroregionem, 

případně členskými obcemi. Rubriky, připravované akce, reklamní spoty a rozhovory 

jsou také součástí tohoto tradičního videomagazínu. Vzhledem k tomu, že rodinné 

vinařství Koblížek je jediné vinařství v Mikroregionu Kahan, které má vlastní produkci, 

tak reportáž o výrobě vína starou metodou z Gruzie může být osloveno široké okolí. 

 Osobní prodej – využití degustačních prostor 

Osobní prodej je pro rodinné vinařství Koblížek velmi důležitý, protože z provedených 

analýz vyplývá, že vinařství drtivou většinu své produkce prodává koncovým 

zákazníkům. Jediný mezičlánek, který vstupuje mezi vinařství a zákazníka je restaurace 

Rozsocháč v Rosicích. 

Právě tento fakt mě přivedl k tomu, že by zcela určitě měla být součástí skladovacích haly 

i degustační prostory, ve kterých bude vytvořena jednak příjemná a komfortní zóna pro 

zákazníka, ale také prostor ve kterém mohou být uskutečňovány jednání s potenciálními 

odběrateli. Dalším faktorem, který pro mě je důležitý, z hlediska sil inicializující změnu 

procesu, je možnost pořádání organizovaných degustací. Tereza i Jaroslav mají 

dlouholeté know-how, ale také zkušenosti, které mohou ve formě řízené exkurze trhu 

nabídnout. Vybudováním degustačních prostor vznikne de facto i nový produkt, viz 

podrobný popis v kapitole 4.1 Produkt a kalkulace řízené degustace je vyjádřena 

v kapitole 4.2 Cena. Zavedením tohoto produktu vzniká příležitost vytvoření 

motivačního systému prodeje pro velkoodběratele. Nebo rozšíření produktového 

portfolia pro individuální zákazníky, potažmo organizované skupiny. Systém řízené 

degustace z pohledu podpory prodeje je detailně rozebrán níže. 

 Podpora prodeje – motivační systém prodeje 

Motivační systém prodeje chci namyslet, jak pro individuální zákazníky, tak i pro 

velkoodběratele (firmy). Jedná se o benefity získané za určitý odběr prodaného množství 

lahví vína. Samozřejmé je, že se nemůže jednat o stejný objem odběru u individuálních 
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zákazníků a firem, proto jsem vymyslel motivační systémy prodeje nazvané po(vinná) 

výbava vinaře, pro individuální zákazníky a (NE)vinný teambuilding pro velkoodběratele. 

 Po(vinná) výbava vinaře 

U individuálních zákazníků bych chtěl vytvořit sběratelskou kartičku na prodej 20 lahví 

jakéhokoliv vína z rodinného vinařství Koblížek. Vždy při prodeji lahve bude 

zákazníkovi nalepena do této sběratelské kartičky malá nálepka loga vinařství. Celkem 

budou tři na sebe navazující kartičky. Za každou kompletně „vylepenou“ sběratelskou 

kartičku zákazník obdrží jeden důležitý předmět, který je povinnou výbavou při večerech 

u vína. 

1. Sběratelská kartičky (nákup 20 lahví vína) – sklenička (viz obr. č. 15) 

2. Sběratelská kartička (nákup 40 lahví vína) – vývrtka (viz obr. č. 16) 

3. Sběratelská kartička (nákup 60 lahví vína) – lahev vína dle vlastního výběru 

Při odběru 60 lahví vína za rok, tak zákazník může nasbírat kompletní domácí výbavu 

vinaře, která mu může při ochutnávání dalších lahví dělat příjemného pomocníka. Tento 

motivační systém prodeje nechci zavést bez omezení. Ztratilo by to totiž na zajímavosti. 

Bude se jednat o cílenou kampaň, která bych chtěl, aby vinařství aplikovalo při zvýšení 

své produkce, protože v současné době je bez problému prodáno všechna produkce a není 

nutné zákazníky k odběru většího množství motivovat. 

 Ne(vinný) teambuilding 

V případě motivačního systému vytvořeného pro velkoodběratele se bude jednat o trošku 

odlišný způsob pojetí, avšak založený na stejném principu. Vytváření propracované 

distribuční sítě a spolehlivých a loajálních partnerů je velmi důležitá komunikace a 

vzájemná prospěšnost. Přemýšlel jsem, jak propojit víno, zlepšování dodavatelsko – 

odběratelských vztahů, degustační místnost a motivační systém prodeje. Napadlo mě, že 

se všechno dá skvěle dát dohromady. Vzhledem k tomu, že v kapitole 4.1 Produkt 

navrhuji nový produkt v podobě řízených degustací, tak mi přijde velice zajímavé, 

vytvořit pro velkoodběratele motivační systém prodeje prostřednictvím řízené degustace. 

Program jsem nazval (NE)vinný teambuilding. Jestliže odběratel během roku odebere 

500 a více lahví na svou firmu, tak bude mít možnost zúčastnit se řízené degustace, která 

bude pořádána privátně. Celkem se bude možné zúčastnit řízené degustaci v 10 lidech, 
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tzn., že v případě pohostinských provozů může tento velkoodběratel vína motivovat svoje 

zaměstnance. Příjemný benefit pro zaměstnance vylepší pověst zaměstnavatele a zároveň 

se bude vytvářet vzájemně silná vazba mezi vinařstvím a odběratelem. Z hlediska 

vinařství bude přínos této akce velký, protože budou do výroby vína zasvěceni další lidé. 

Nebudou to, ale obyčejní lidé, ale lidé, kteří obsluhují zákazníky ve svých pohostinských 

provozech a mohou svým doporučením zákazníka při rozhodování o výběru vína velmi 

ovlivnit. Z pohledu všech zúčastněných stran (dodavatel, odběratel a jeho zaměstnanci) 

se, dle mého názoru, jedná o velmi výhodnou spolupráci. 

 Lidé 

Z provozního pohledu vinařství jsou nejvíce krizovou událostí, z hlediska personálního a 

technického zajištění, dva stěžejní procesy, a to vinobraní a lahvování. Při současné 

produkci jsou tyto procesy vykryty bez nutnosti externí placené výpomoci. Vinobraní i 

lahvování je vinařství schopné pokrýt z převážné části zapojením rodiny. Ve zbylých 

případech pomáhají kamarádi a rodinní přátelé. Ovšem z hlediska zvýšení produkce bude 

tento systém zajištění fungovat jen velmi těžko. Nutné ještě podotknout, že někteří 

z kamarádů jsou studenty vysokých škol, takže po ukončení studií nebudou mít takové 

kapacity, jako tomu je v současné době. Představuji si, totiž že Tereza i Jaroslav budou 

muset organizaci těchto procesů řešit především po manažerské stránce. Níže 

charakterizuji způsoby zajištění těchto krizových procesů. 

 Vinobraní a zpracování hroznů 

Proces vinobraní a zpracování hroznů je velice náročný, a to jak organizačně, tak časově. 

Pro tento proces je nutné správné načasování, hrozny se z vinohradu nedají sklízet 

kdykoliv, ale mnohokrát jde opravdu o dny. Vinařství pořizuje hrozny dvěma způsoby, a 

to vlastní sklizní hroznů na vinohradu v Moravských Bránicích a nákupem od vybraného 

dodavatele z oblasti Pálavy. Tím, že může s velkou pravděpodobností nastat souběh 

těchto akcí, tak bude nutné mít připravený plán, jak tyto akce personálně zajistit. Při 

sklizni takového objemu totiž nelze spoléhat na výpomoc přátel. Bez přípravy řešení a 

managementu celé akce může dojít k tomu, že se hrozny nestihnou sklidit, a že shnijí buď 

na vinici, nebo při výrobě vína, protože se nestihnou zpracovat. 
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V analytické části této diplomové práce jsem uvedl, že existují vinařské obory a možnost 

nabízela by se možnost zapojení těchto studentů do kritických procesů. Nicméně jsem se 

snažil tuto myšlenku uchopit ještě z jiného úhlu pohledu. Přece jen zajištění dopravy 

z Valtic do Rosic není úplně komfortní. Napadlo, mě že se nemusím zaměřit pouze na 

studenty, kteří se obor vinařství vybrali ke svému studiu. Lze využít i žáky povinné 

základní školní docházkou. V Rosicích je druhý stupeň základní školy. To znamená, že 

projekt, který jsem chtěl aplikovat na vinařské obory, se budu snažit aplikovat na žáky 8. 

tříd Základní školy v Rosicích.  

Projekt je možné zakomponovat do Rámcově vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (RVP ZV), schváleného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT). Rámcově vzdělávací program zahrnuje několik vzdělávacích oblastí. Jedna 

ze vzdělávacích oblastí se zaměřuje na trh práce a její celý název zní Člověk a svět práce. 

Tato část „postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky 

k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.“ (RVP pro základní vzdělávání, 

2017, s. 104). 

Dle RVP pro základní vzdělávání (2017, s. 104): „vzdělávání v této vzdělávací oblasti 

směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti svých a společných výsledků práce 

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních 

oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí 

a pomůcek při práci i v běžném životě 

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a 

vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení 

kvalitního výsledku 

 poznání, že technika, jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 

s pracovní činností člověka 

 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, 

k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu 

prostředí 
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 chápání práce a pracovní činnosti, jako příležitost k seberealizaci, 

sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení 

 Struktura projektu 

Žáci se v rámci projektu zapojí do prací na vinici a zpracování sklizených hroznů. Tímto 

se dostanou k jednomu ze čtyř okruhů daného průřezového tématu (Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí), jejímž obsahem je ekologické zemědělství (RVP pro 

základní vzdělávání, 2017). 

1. Příprava projektu 

Tento projekt je určen pro žáky 8. tříd, protože si začínají vybírat, jakým směrem se 

v životě budou po ukončení základní školy ubírat. V rámci projektu budou osloveny třídy 

osmých ročníků, protože projekt bude dobrovolný a nepředpokládá se, že se budou chtít 

zúčastnit všichni. Po přihlášení žáků, proběhne po vyučování informační schůzka, na 

kterou se dostaví kromě žáků, kteří budou mít o tento projekt zájem, zástupci rodinného 

vinařství Koblížek (Tereza a Jaroslav), dále učitelé, kteří budou vykonávat po celou dobu 

projektu pedagogický dozor nad žáky. Zástupci vinařství budou žákům prezentovat své 

vinařství a technologii výroby, dále žáky seznámí s náplní práce na vinohradu a při 

samotném zpracování sklizených hroznů. Učitelé zajistí veškeré potřebné dokumentace a 

souhlasy rodičů. Závěrem žákům oznámí, co bude výstupem z projektu a jakým 

způsobem budou hodnoceni. Na konci prezentace bude závazně vybráno 10 žáků, kteří 

se projektu zúčastní. 

2. Realizace projektu 

Doprava na vinohrad do Moravských Bránic zajistí na vlastní náklady rodinné vinařství 

Koblížek. Žáci dostanou všechno potřebné pracovní vybavení (nástroje, rukavice) na 

vinohrad. Pracovní den bude začínat 7:30 odjezdem od ZŠ Rosice a bude končit v 14:00 

na vinohradu v Moravských Bránicích. Průběh pracovního dne bude řídit a koordinovat 

Jaroslav, ale za žáky zůstává odpovědný pedagogický dozor, který bude na vinohradě 

absolvovat celý projekt se žáky. Práce nebudou probíhat pouze na vinohradě, ale i ve 

výrobní hale, kde se budou sklizené hrozny dále zpracovávat. Každý žák si povede deník, 

kam si bude zaznamenávat průběh pracovních dnů. Všichni žáci na konci projektu svůj 

deník odevzdají učiteli. Pracovní deník žáka bude sloužit, jako prostředek pro hodnocení. 
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3. Závěr projektu 

Na závěr projektu provedou zástupci rodinného vinařství Koblížek všechny žáky celým 

procesem vína včetně skladovacích prostor, kde jsou lahve uskladněny. Poslední den na 

projektu bude zakončen slavnostním ceremoniálem, kdy žáci nejdříve budou prezentovat 

svoje pracovní deníky a následně obdrží, od rodinného vinařství Koblížek, certifikát o 

úspěšném absolvování projektu a obdrží dárkový předmět s logem vinařství. Díky tomuto 

projektu si žáci osvojí nové vědomosti a dovednosti, které jim poslouží pro jejich 

seberealizaci v budoucím životě. 

Vinařství je velmi citlivé na počasí, a proto konkrétní termín vinobraní není dopředu 

znám. Z toho důvodu nelze jednoznačně naplánovat datum uskutečnění tohoto projektu. 

Vedení základní školy je nutné s touto zásadní informací obeznámit, aby vědělo, že se 

uskutečnění tohoto projektu může kdykoliv během měsíce října, kdy vinobraní probíhají 

změnit. Vybraní žáci budou o realizaci, respektive začátku vinobraní informování 

minimálně den před samotnou akcí. 

 Procesy 

V rámci procesů se zaměřím na výstavbu skladovacích prostor (součástí kterých budou i 

prostory degustační). Důvod, proč jsem zařadil výstavbu skladovacích prostor do 

procesů, je ten, že skladováním vína v sudech po delší dobu (2 roky) se mění výrobní 

technologie. Tento typ výroby vína se vrací k dávnému zpracovávání vína, jako takového. 

Procesně to znamená, že snížení oxidu siřičitého při výrobě vína může vinař docílit při 

přírodním zpracování. Toho lze docílit při skladování vína v dubových sudech na 

kvasničných kalech po delší dobu, aby bylo ve vínu zachované odrůdové aroma a 

popřípadě aroma barrique sudu. Díky kalům se tak sníží potřeba oxidu siřičitého ve víně. 

Aby mohlo vinařství produkovat „naturální“ víno s minimálním obsahem oxidu 

siřičitého, tak musí víno nechat ležet v dubových sudech po delší dobu (2 roky). 

 Síly inicializující proces změny 

Na základě provedených analýz vnějšího a vnitřního prostředí podniku jsou definovány 

faktory, které by vinařství nemělo podcenit. V současné době je produkce vína bez 

problému prodána. Ze SWOT analýzy lze vyčíst, že silnou stránkou vinařství je 

vlastnictví pozemku přiléhajícího k obytným prostorám (tedy i prostorám, ve kterých je 
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Tabulka 15 – Síly inicializující změnu 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

sklep a výroba vína). Jestli chce rodinné vinařství Koblížek využít potenciál trhu a své 

silné postavení na něm, mělo by se do skladovacích prostor investovat, protože se odkryjí 

další příležitosti na trhu zmíněné v předchozích kapitolách. Síly inicializující proces 

změny jsou uvedeny v tabulce č. 15 (síly jsou hodnoceni na stupnici +5 -5). 

 

 

Na základě strategické analýzy lze rozhodnout, že současný stav je NEVYHOVUJÍCÍ. 

Dochází k výrobě, ale všechno víno se prodá velmi rychle a vinařství nemá dostatečně 

vytvořené zásoby z důvodu nedostatečných prostor. Jestliže chce vinařství provozovat 

činnost s vyhlídkou na vyšší výnosy, musí investovat do skladovacích prostor a rozšířit 

svoji výroby. Jen tímto způsobem dokáže využít svého postavení a velkého potenciálu 

trhu. 

 Naplněné barrique sudy vínem, s tím, že víno v sudu leží 2 roky a nachystané 

klece na zakorkovaná vína (předpokládaná produkce 12.000 litrů vína za rok) 

 Rychle narůstající poptávka, pozice na trhu v okolí, nedostatečné prostory pro 

skladování vína, riziko nedodání lahví pro zákazníky 

 Vedení vinařství změnu podpoří 

 Změna výrobního procesu (v rámci firemní strategie) a zvětšení skladových a 

manipulačních prostor 

 Výstavba nové skladovací a manipulační haly na pozemku přiléhajícím bytovým 

prostorám ve vlastnictví rodinného vinařství Koblížek 

 

PRO změnu váha PROTI změně váha

sponzor + 5 pts. ostatní členové rodiny - 5 pts.

spolumajitelka + 5 pts. nákladové zatížení - 3 pts.

vyšší tržby + 5 pts. nutnost náboru Z-C - 2 pts.

současná poptávka + 3 pts. pandemie koronaviru - 5 pts.

potenciál trhu v dané lokalitě + 3 pts.  - - -  - - -

celkem PRO změnu + 21 pts. celkem PROTI změně - 15 pts.

Síly inicializující změnu
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 Nositel změny 

Nejprve je důležitá identifikace nositele změny, což je ta osoba, která je zodpovědná za 

zavedení změny. Na druhou stranu jsou to i lidé, kterých se změna procesu dotkne. 

Z organizační struktury rodinného vinařství Koblížek vyplývá, že nositelem změny bude 

Jaroslav, ale změna se samozřejmě dotkne i Terezy, proto je důležité, aby ji také 

akceptovala a aktivně se na ní podílela. 

Sponzorem změny v tomto případě bude Jaroslav, jakožto majitel rodinného vinařství 

Koblížek, který bude mít rozhodovací pravomoci a v jehož zájmu bude řízení změny 

dokončeno. 

Agenty změny jsou pracovníci, kteří se aktivně podílejí na změně. V tomto případě 

budou agenti změny pracovníci, kteří budou skladové prostory stavět. 

Advokátem změny jsou příslušníci rodiny Koblížků včetně Terezy, kteří změnu aktivně 

podporují, mají o ni zájem, ale nemají rozhodovací pravomoci. Rodinní příslušníci změnu 

akceptují, chtějí, aby se změna provedla, a přinášejí Jaroslavovi argumenty, proč by se 

měla provést. V tomto případě budou podporovat vybudování skladovacích prostor, aby 

bylo možné nechat víno déle ležet na sudech a byla i navýšena produkce, co způsobí vyšší 

prodeje a generaci budoucích výnosů. 

 Intervenční oblasti 

V případě rodinného vinařství Koblížek se jedná o změnu způsobu zpracování vína a 

vytvoření nového objemnějšího místa pro skladování lahví. V případě vinařství se jedná 

o první zásadní změnu – větší investici. Proto je nutné detailní a časové plánování 

činností. Dále všechny zainteresované osoby o změně obeznámit a připravit je na ni. 

Výstavba nových skladovacích prostor se projeví v těchto intervenčních oblastech 

následovně: 

Lidské zdroje a jejich řízení – nutné personální zajištění kritických akcí, jako je 

například vinobraní, podrobně rozebráno v kapitole 4.5 Lidé 

Organizační struktura vinařství – této oblasti se výstavba haly nedotkne, rozdělení 

činností uvnitř vinařství zůstane stejné, jen se zvýší množství produkce, personální 

zajištění kritických akcí bude zajišťováno interně, viz kapitola 4.5 Lidé 
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Technologie vinařství z hlediska produktu – v této oblasti dojde k výrazné změně. 

Jedním z důvodů změny je navýšení produkce a druhým důvodem výstavby haly je 

změna technologie při výrobě vína. Skladování vína v barrique sudech na kvasničných 

kalech po dobu dvou let, je prováděno z důvodu zachování odrůdové aroma a popřípadě 

aroma barrique sudu ve víně. 

 Realizace změny 

Jestliže se vinařství rozhodne o nutnosti změny, respektive o tom, že změnu bude 

realizovat, tak následuje příprava na realizaci změny. Vinařství by v této části mělo 

zabezpečit příslušné zdroje (technické, lidské, finanční) a dále se zabývat plánováním, 

stanovení časového horizontu, implementace změn. Důležitým faktorem úspěšné 

realizace projektu stanovení zodpovědností, provázanost změny s firemní strategií a 

definici kritérií úspěšnosti změn. Také by nemělo být opomenuto řízení rizik, respektive 

jejich analýza a prevence, případné připravení plánu změn včetně nákladů. 

 Operační modely 

Operační model je zpravidla rozdělen do 3 hlavních fází. Fáze rozmrazení, fáze změny a 

fáze zmrazení. Jednotlivé kroky v konkrétních fázích jsou detailně rozepsané níže. 

Fáze rozmrazení – vinařství bude připravovat podmínky pro zavedení změny. Provedení 

potřebných analýz, v tomto případě informování členů rodiny (protože zaměstnance 

rodinné vinařství Koblížek nemá), získat si u rodiny podporu pro provedení změny a 

minimalizovat jejich odpor. Následně vinařství připraví technologií na změnu, tedy 

objedná/nakoupí potřebné vybavení do nově vybudovaného skladu (sudy, klece na víno). 

Vzhledem ke změně procedury výroby vína bude potřebné procesně připravit změnu a 

frekvenci činností ve vinařství, popřípadě vinařství vytvoří finanční rezervy. Cílem 

rozmrazovací části je příprava materiálových a organizačních podmínek pro provedení 

změny. 
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Tabulka 16 – Popis činností 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

ČINNOST POPIS ČINNOSTI

A Příprava projektu

A1 Návrhová a projektová činnost

A2 Sestavení požadavků

A3 Oslovení dodavatelů

A4 Prostor pro odeslání nabídek ze strany zhotovitele

A5 Zpracování nabídek potenciálních zhotovitelů

A6 Výběr zhotovitele (milník)

B Spodní stavba

B1 Příprava terénu

B2 Přípojky inženýrských sítí

B3 Základové pásy

B4 Základová deska

C Vrchní stavba

C1 Stropní konstrukce - obvodové a nosné zdi

C2 Stropní konstrukce - železobetonové věnce

C3 Krov - střešní konstrukce

C4 Krov - tepelná izolace

C5 Krov - krytina

C6 Dokončení hrubé stavby (milník)

D Technologické vybavení

D1 Elektřina

D2 Voda

E Interiér

E1 Kompletace technického vybavení

E2 Podlahy

E3 Omítky

E4 Instalace Barrique sudů

E5 Instalace klecí na víno

F Fasáda

F1 Omítka

G Příslušenství stavby

G1 Chodníky

G2 Teréní úpravy

G3 Předání stavby (milník)
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Tabulka 17 - Výpočet časové analýzy síťového grafu metodou PERT 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

  
Rezerva

Popis činnosti i j a m b t(ij) σ2 σ ZM KM ZP KP RC

A  - Příprava projektu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A1 1 Návrhová a projektová činnost  - 2 15 20 24 19,83 2,25 1,50 0 19,83 0,00 19,83 0,00

A2 2 Sestavení požadavků 1 3 3 5 7 5,00 0,44 0,67 19,83 24,83 19,83 24,83 0,00

A3 3 Oslovení dodavatelů 2 4 2 3 6 3,33 0,44 0,67 24,83 28,17 24,83 28,17 0,00

A4 4 Prostor pro odeslání nabídek ze strany zhotovitele 3 5 8 10 13 10,17 0,69 0,83 28,17 38,33 28,17 38,33 0,00

A5 5 Zpracování nabídek potenciálních zhotovitelů 4 6 4 5 8 5,33 0,44 0,67 38,33 43,67 38,33 43,67 0,00

A6 6 Výběr zhotovitele (milník) 5 7 1 1 1 1,00 0,00 0,00 43,67 44,67 43,67 44,67 0,00

B  - Spodní stavba  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

B1 7 Příprava terénu 6 8 4 5 8 5,33 0,44 0,67 44,67 50,00 44,67 50,00 0,00

B2 8 Přípojky inženýrských sítí 7 9 9 10 15 10,67 1,00 1,00 50,00 60,67 50,00 60,67 0,00

B3 9 Základové pásy 8 10 13 15 18 15,17 0,69 0,83 60,67 75,83 60,67 75,83 0,00

B4 10 Základová deska 9 11 13 15 20 15,50 1,36 1,17 75,83 91,33 75,83 91,33 0,00

C  - Vrchní stavba  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

C1 11 Stropní konstrukce - obvodové a nosné zdi 10 12 18 20 23 20,17 0,69 0,83 91,33 111,50 91,33 111,50 0,00

C2 12 Stropní konstrukce - železobetonové věnce 11 13 9 10 14 10,50 0,69 0,83 111,50 122,00 111,50 122,00 0,00

C3 13 Krov - střešní konstrukce 12 14 4 5 7 5,17 0,25 0,50 122,00 127,17 122,00 127,17 0,00

C4 14 Krov - tepelná izolace 13 15 3 4 5 4,00 0,11 0,33 127,17 131,17 127,17 131,17 0,00

C5 15 Krov - krytina 14 16 3 4 5 4,00 0,11 0,33 131,17 135,17 131,17 135,17 0,00

C6 16 Dokončení hrubé stavby (milník) 15 17, 18, 24 1 1 1 1,00 0,00 0,00 135,17 136,17 135,17 136,17 0,00

D  - Technologické vybavení  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

D1 17 Elektřina 16 19 2 3 5 3,17 0,25 0,50 136,17 139,33 136,17 139,33 0,00

D2 18 Voda 16 19 2 3 5 3,17 0,25 0,50 136,17 139,33 136,17 139,33 0,00

E  - Interiér  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

E1 19 Kompletace technického vybavení 17, 18 20 1 2 3 2,00 0,11 0,33 139,33 141,33 139,33 141,33 0,00

E2 20 Podlahy 19 21 4 5 6 5,00 0,11 0,33 141,33 146,33 141,33 146,33 0,00

E3 21 Omítky 20 22, 23 3 4 5 4,00 0,11 0,33 146,33 150,33 146,33 150,33 0,00

E4 22 Instalace Barrique sudů 21 27 1 2 3 2,00 0,11 0,33 150,33 152,33 150,33 152,33 0,00

E5 23 Instalace klecí na víno 21 27 1 2 3 2,00 0,11 0,33 150,33 152,33 150,33 152,33 0,00

F  - Fasáda  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

F1 24 Omítka 16 25, 26 9 10 13 10,33 0,44 0,67 136,17 146,50 139,08 149,42 2,92

G  - Příslušenství stavby  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

G1 25 Chodníky 24 27 4 5 7 5,17 0,25 0,50 146,50 151,67 147,17 152,33 0,67

G2 26 Teréní úpravy 24 27 2 3 3,5 2,92 0,06 0,25 146,50 149,42 149,42 152,33 2,92

G3 27 Předání stavby (milník) 22, 23, 25, 26  - 1 1 1 1,00 0,00 0,00 152,33 153,33 152,33 153,33 0

Údaje o postupnosti činností projektu

Označení 

činnosti

Trvání (dny, roky....)
Statistické 

ukazovatele
Termíny zahájení a ukončení činností
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Legenda: 

a -  Optimistický odhad doby trvání činnosti 

m -  Odhad nejpravděpodobnější doby trvání činnosti 

b -   Pesimistický odhad doby trvání činnosti 

ZM  -  Nejdříve možný začátek 

ZP  -  Nejpozději přípustný začátek 

KM -  Nejdříve možný konec 

KP -  Nejpozději přípustný konec 

RC -  rezerva (červeně označené kritické procesy) 

 

V tabulce jsou červeně vyznačeny kritické procesy. Trasa kritické cesty je znázorněna na obrázku níže. V rámci implementace projektu jsem 

jednotlivé činnosti rozdělil 7 kategorií, pod kterými jsou diakriticky označeny dílčí činnosti, které budou v rámci kategorie vykonávány. 

Projekt má 3 milníky, prostřednictvím kterých bude umožněno lepší sledování plnění projektu. K milníku bude kontrolováno splnění 

vymezených kritérií. 

I. Milník – výběr zhotovitele = definovaný projekt, formulované požadavky a vybraná stavební firma, která bude sklad stavět. 

II. Milník – dokončení hrubé stavby = dokončená hrubá stavba, včetně vyzdění vnitřních příček a hotové střechy. 

III. Milník – předání stavby = kompletně hotové interiérové úpravy, včetně připravených klecí na víno a barrique sudů. 
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OA KM

ZP te KP

ZM
Název úkolu

A1 19,83

0 19,83 19,83

0
Návrhová činnost

A2 24,83

19,83 5 24,83

19,83
Sestavení požadavků

A3 28,17

24,83 3,33 28,17

24,83
Oslovení dodavatelů

A4 38,33

28,17 10,17 38,33

28,17
Příjem nabídek

A5 43,67

38,33 5,33 43,67

38,33
Zpracování nabídek

A6 44,67

43,67 1 44,67

43,67
Výběr zhotovitele

B1 50

44,67 5,33 50

44,67
Příprava terénu

B2 60,67

50 10,67 60,67

50
Přípojky inženýr. sítí

B3 75,83

60,67 15,17 75,83

60,67
Základové pásy

B4 91,33

75,83 15,50 91,33

75,83
Základová deska

C1 111,50

91,33 20,17 111,50

91,33
Obvodové a nosné zdi

C2 122

111,50 10,50 122

111,50
Železobetonové věnce

C3 127,17

122 5,17 127,17

122
Střešní konstrukce

C4 131,17

127,17 4 131,17

127,17
Tepelná izolace

C5 135,17

131,17 4 135,17

131,17
Položení krytiny

C6 136,17

135,17 1 136,17

135,17
Předání hrubé stavby

F1 146,50

139,08 10,33 149,42

136,17
Venkovní fasáda

D1 139,33

136,17 3,17 139,33

136,17
Elektřina

D2 139,33

136,17 3,17 139,33

136,17
Voda

E1 141,33

139,33 2 141,33

139,33
Technické vybavení

E2 146,33

141,33 5 146,33

141,33
Podlahy

E3 150,33

146,33 4 150,33

146,33
Omítky

E5 152,33

150,33 2 152,33

150,33
Instalace klecí na víno

E4 152,33

150,33 2 152,33

150,33
Instalace barrique sudů

G2 149,62

149,42 2,92 152,33

146,50
Terénní úpravy

G1 151,67

147,17 5,17 152,33

146,50
Chodníky

G3 153,33

152,33 1 153,33

152,33
Předání stavby

Obrázek 11 - Síťový graf výstavby skladových prostor 

(Zdroj: vlastní tvorba)  



105 

Fáze změny – vlastní provedení změny je zaměřována na dílčí změny v oblastech řízení 

lidských zdrojů při kritických činnostech, jako je již několikrát zmíněná sklizeň, 

organizační struktuře, změně procedury výroby vína a procesního zabezpečení 

komunikace ve vinařství. Cílem změnové fáze je dosažení předem stanovených 

skutečností – proces a jakost vyrobeného vína. 

Fáze zmrazení – po dokončení implementace plánované změny se dosažené výsledky 

tzv. zmrazí a zafixují. Po implementace se bude sledovat stabilita vinařství a účinky 

provedené změny. 

 Zhodnocení 

Posledním krokem Lewinova modelu řízené změny je porovnání dosažených výsledků 

plánované změny s očekávanými cílovými hodnotami, které mají přinést plánovanou 

změnu ve vinařství s konkrétním cílem snížení oxidu siřičitého při výrobě vína, kdy chce 

vinařství skladováním vína v dubových sudech na kvasničných kalech zachovat odrůdové 

aroma s vůní barrique sudu. Aby mohlo vinařství změnu způsobu zpracování vína 

praktikovat, bylo nutné vybudování větších prostor pro skladování lahví a umístění 

barrique sudů, ve kterých bude víno ležet. 

Jestliže uvažuji optimistickou variantu při stavbě haly, tak celkové náklady ve výši 3 

miliony Kč se vinařství vrátí za 4 roky produkce. Skladovací prostory jsou předány 

vinařství k 1. 9. 2021. Vinařství ještě ten rok (vinobraní 2021) do sudů uloží plánovanou 

produkci, tedy produkci, ze které bude 12.000 lahví vína. Když budu uvažovat cenu 

bílého vína 130 Kč za lahev (viz aktuální vinný lístek tabulka č. 5) a od ní odečtu přímé 

náklady na jednu lahev z pohledu nakupovaných hroznů, tj. 51,80 Kč a vynásobím 

počtem plánované produkce, tj. 12.000 lahví, tak má vinařství čistý příjem 938.400 Kč 

(přičemž náklad na uskladnění produkce je 621.600 Kč a celkové příjmy 1.560.000 Kč). 

V tabulce č. 18 jde vidět, jakým způsobem se vinařství investice do skladovacích prostor 

vrací. 
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Tabulka 18 – Kalkulace výstavba skladovacích prostor 

(Zdroj: vlastní tvorba) 
 

 

Ze síťového grafu (obrázek č. 12), lze vidět, že na dokončení celého projektu je 153 

pracovních dnů. Přičemž od zahájení je plánovaných 44 pracovních dnů na kontrolu I. 

milníku. Po schváleném prvním milníku následuje časová dotace 92 pracovních dnů na 

kontrolu II. milníku. Po dokončení druhého milníku je plánovaných 17 pracovních dnů 

na dokončení a předání kompletní stavby. V případě, že sklizeň hroznů začíná většinou 

přelom září/říjen, tak by bylo z provozního hlediska ideální, začít výběrové řízení zhruba 

od třetího týdne v měsíci říjnu. 

 

Položka Rok Náklad v Kč Výnos v Kč

I. Milník 2020  -  -

 - projektová činnost 2020 150 000 Kč  -

Celkem za I. Milník 2020 150 000 Kč  -

II. Milník 2021  -  -

 - spodní stavba 2021 600 000 Kč  -

 - vrchní stavba 2021 800 000 Kč  -

Celkem za II. Milník 2021 1 400 000 Kč

III. Milník 2021  -  -

 - technologické vybavení 2021 200 000 Kč  -

 - barrique sudy a klece 2021 750 000 Kč  -

 - omítky 2021 350 000 Kč  -

 - terénní úpravy 2021 150 000 Kč  -

Celkem za III. Milník 2021 1 450 000 Kč

Celkem N za výstavbu 2021 3 000 000 Kč

Produkce 2021 2022 621 600 Kč 1 560 000 Kč

Návratnost za 1 rok produkce 2022  - -2 061 600 Kč

Produkce 2022 2023 621 600 Kč 1 560 000 Kč

Návratnost za 2 roky produkce 2023  - -1 123 200 Kč

Produkce 2023 2024 621 600 Kč 1 560 000 Kč

Návratnost za 3 roky produkce 2024  - -184 800 Kč

Produkce 2024 2025 621 600 Kč 1 560 000 Kč

Návratnost za 4 roky produkce 2025  - 753 600 Kč

Kalkulace výstavba skladovacích prostor
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Tabulka 19 – Optimistická varianta výstavby 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Tabulka 20 – Pesimistická varianta výstavby 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Vzhledem k aktuální situaci ve světě, který bojuje s pandemii koronaviru (Covid – 19) a 

finanční náročnosti projektu a faktu, že celá výstavba „leží“ na kritické cestě, tak navrhuji 

projekt rozdělit na dvě etapy. První etapa obsahuje I. a II. milník, která bude v plánu do 

konce roku 2020. Druhá etapa obsahuje III. milník, je plánovaná na rok 2021. 

Jak jsem již zmínil výše. Na základě vývoje pandemie koronaviru nelze v současné době 

o výstavbě rozhodnout, proto jsem sestavil optimistickou a pesimistickou variantu, kterou 

bych se, na základě dění a vývoji této nemoci v budoucnu, řídil. 

Optimistická varianta – pandemii koronaviru se podaří zastavit 

 

 

V případě, že se podaří dostat pandemii koronaviru pod kontrolu, tak je možné začít 

výběrové řízení tento rok, po vinobraní, což je zhruba 3. týden v říjnu. Vzhledem k časové 

náročnosti doporučuji projekt stejně rozdělit do dvou etap. Proto stavební práce plánuji 

až na 1. 3. 2021. Při dodržení termínů máme rezervu celý srpen, jestliže vycházím 

z předpokladu, že k 1. 9. 2021 bude mít vinařství prostory již k dispozici, aby se mohlo 

začít připravovat na vinobraní. 

Pesimistická varianta – pandemii koronaviru se nebude dařit dostat pod kontrolu 

 

Zahájení projektu v roce 2020 pondělí 19. říjen 2020

I. Milník čtvrtek 17. prosinec 2020

Zahájení projektu v roce 2021 pondělí 1. březen 2021

II. Milník úterý 6. červenec 2021

III. Milník pátek 30. červenec 2021

Optimistická varianta

Zahájení projektu v roce 2021 pondělí 18. říjen 2021

I. Milník pondělí 18. říjen 2021

Zahájení projektu v roce 2022 úterý 1. březen 2022

II. Milník středa 6. červenec 2022

III. Milník pátek 29. červenec 2022

Pesimistická varianta
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Tabulka 21 – Checklist 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Jestliže se nepodaří dostat pandemii koronaviru (Covid – 19) pod kontrolu, tak to tento 

jev může způsobit ekonomickou recesi a vysokou nezaměstnanost. Když lidé nebudou 

mít peníze, tak je zbytečné plánovat investici a rozšiřovat výrobu. Z toho důvodu bych 

výstavbu skladovacích prostor dočasně zrušil, případně minimálně o rok posunul. Z toho 

důvodu je případné dokončení skladovacích prostor plánované na pátek 29. 7. 2022. 

 Riziková politika 

Největším rizikem je zpoždění projektu, protože de facto všechny činnosti leží na kritické 

cestě. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že projekt výstavby skladovacích prostor rozdělím 

do dvou etap. První etapa se bude po vinobraní v roce 2020 zabývat formulováním 

požadavků, výběrovým řízením a výběrem zhotovitele skladovacích prostor. 

Předpokládaný začátek druhé etapy je na jaře 2021, respektive prvního března. 

Rozdělením projektu do dvou etap vzniká rezerva jednoho měsíce. Projekt by měl být 

dokončen na konci července roku 2021, tzn., že případné nedodělky lze do začátku září 

odstranit. Pro kontrolu činnosti v rámci projektu, které jsou podnětem pro platbu, jsou 

určené tzv. milníky.  

 

Úloha Splnění úkolu
Podpis zodpovědné 

osoby
Komentář

Zkontrolované a zapojené přípojky 

inženýrských sítí
ANO/NE

 - dokumentace procedur kompletní ANO/NE

Základové pásy ANO/NE

 - dokumentace procedur kompletní, 

hloubka dle projektu stavby
ANO/NE

Základová deska ANO/NE

 - dokumentace procedur kompletní ANO/NE

 - připravené odpady a kanalizace ANO/NE

Vyzděné obvodové a nosné zdi ANO/NE

Želozebotenové věnce ANO/NE

Střešní konstrukce ANO/NE

 - hotová a naimpregnovaná vazba ANO/NE

 - položená krytina a připevněné okapy ANO/NE

Předávací protokol: Dokončení hrubé stavby

II. Milník - dokončení hrubé stavby, datum kontroly a akceptace k úterý 6. 7. 2021
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Na konci každého milníku bude provedena kontrola stavu a kontrola splnění dílčích úkolů 

v rámci daného milníku prostřednictvím tzv. Checklistu, který bude podepsán, jak 

dodavatelem (v tomto případě firmou, která bude skladové prostory stavět), tak 

sponzorem změny (v tomto případě majitel rodinného vinařství Koblížek pan Jaroslav). 

Pro ilustraci milníku viz návrh Checklistu výše (tabulka č. 21). 

 Shrnutí a doporučení 

Na základě provedených analýz vnějšího a vnitřního prostředí rodinného vinařství 

Koblížek jsem sestavil SWOT analýzu. Díky získaným informacím a okolnostem jsem 

se snažil, prostřednictvím Lewinova modelu řízené změny navrhnout způsob, který by 

respektoval strategii vinařství a zároveň by ji pomohl více se prosadit na trhu. 

Předmětem změny byla výstavba skladovacích prostor, která umožní vinařství delší 

skladovaní v barrique sudech, aby mohla být dodržena receptura výroby vína a zároveň 

zvýšení kapacity pro lahvovaná vína, s jejich skladováním má v současné době vinařství 

problém. V současné době nedisponuje prostory, které by byly potřebné pro systematické 

řízení odbytu. 

Na základě výpočtu časové analýzy síťového grafu metodou PERT jsem určil kritická 

místa (procesy), které mohou ohrozit realizaci projektu v termínu. Z tohoto důvodu jsem 

vyznačil milníky, při kterých bude přebírán, kontrolován a podepisován stav tzv. 

Checklist plnění projektu = akceptace činností ze sponzora změny, na základě kterých 

budou provedeny platby za jednotlivé milníky. 

Ze síťového grafu, obrázek č. 12, lze vidět, že na dokončení celého projektu je 153 

pracovních dnů. V případě, že sklizeň hroznů začíná většinou přelom září/říjen, tak by 

bylo z provozního hlediska ideální, aby byla hala připravená nejpozději 1. 9. 2020. 

Uvažuji optimistickou variantu, že projekt bude zahájen po vinobraní v roce 2020 a druhá 

etapa výstavby skladovacích prostor bude dokončena na konci července roku 2021. 

Aby předání stavby proběhlo podle naplánovaných termínů, tak je důležité splnění a 

kontrola dílčích části projektu výstavby skladových prostor podle naplánovaných milníků 

a to dle následujících termínů. 
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Tabulka 22 – Kontrola milníků 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

 Materiálové prostředí 

Vzhledem k tomu, že rodinné vinařství Koblížek neprovozuje vinárnu a všechny prodeje 

jsou tak prováděny přímo z části domu, tak z pohledu zvýšení produkce je nutné na tomto 

směru zapracovat. V kapitole 4.6 Procesy, je detailně popsána výstavba haly, díky které 

bude možné změnit technologický postup při výrobě vína, ale především díky tomuto 

faktu bude možné navýšit výrobu. Součástí vybudované haly bude i jedna malá místnost, 

tzv. degustační prostory. Tyto prostory budou sloužit k prezentaci vinařství a budou v ní 

probíhat jednání s obchodními partnery doprovázené degustací. Mimo jiné lze degustační 

prostory využít jako prostředek pro podporu prodeje a místo, kde bude probíhat osobní 

prodej i z pohledu individuálních zákazníků.  

 Vybavení degustačních prostor 

Jelikož vinařství nechce dělat vinotéku s danou otevírací dobou, protože produkce vín 

není určeno pro běžnou každodenní spotřebu, nýbrž pro požitek a speciální příležitosti, 

tak je podle mého názoru důležité vytvořit degustační prostory, které mohou být 

uchopeny z několika různých úhlů pohledu, jako například: 

 Vytvoření příjemného prostředí pro zákazníky 

 Prostředek prezentovat vinařství a zdůraznit jeho hodnoty 

 Přehledná nabídka produktů a dárkových kazet 

 Možnost pořádání degustací 

 Prostředek podpory prodeje (firemní akce za odběr lahví) 

Cílem obsahu této kapitoly bude vytvořit a vizuálně zpracovat detailní způsob řešení 

degustačních prostor. Reklamní předměty a další vybavení degustačních prostor, slouží, 

Zahájení projektu v roce 2020 pondělí 19. říjen 2020

I. Milník čtvrtek 17. prosinec 2020

Zahájení projektu v roce 2021 pondělí 1. březen 2021

II. Milník úterý 6. červenec 2021

III. Milník pátek 30. červenec 2021

Kontrola milníků
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Obrázek 13 – Grafický návrh na narozeniny 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2020) 

jako propagace vinařství. Tudíž všechny předměty mohou být uvedeny i v kapitole 

4.4 Propagace. Ovšem pro lepší představu jsem tyto předměty zobrazil v kapitole 

4.7 Materiálové vybavení. Pojetí a jednotlivé vybavení degustační prostor v současné 

době aktivně s Terezou řeším, tzn., že mám k dispozici již aktuálně zpracované grafické 

návrhy. Grafické znázornění a fotky, které jsou v současné době k dispozici, jsou v textu 

zakomponovány. 

 Kompletní nabídka vína 

Z pohledu vybavení zcela určitě nesmí 

chybět kompletní nabídka produktů, které 

si mohou lidé zakoupit. Protože 

v současné době, je to dle mého názoru 

velký prostor pro zlepšení. Zákazníci 

produkty nevidí a vinařství, tak nemůže 

„prodat“ svoje produktové portfolio i 

vlastní příběh. 

 Dárkové kazety 

Vinařství je schopné nabídnout i víno „na zakázku“. Znamená to, že svému zákazníkovi, 

což může být člověk nebo firma, dokáže vyrobit etiketu přesně podle jeho přání. Tuto 

službu hodnotím velmi perspektivně do budoucna. Vinařství může vyrobit lahve 

speciálně pro narozeninové oslavy, firemní večírky nebo speciální dárkové kazety 

týkající se konkrétního období (Vánoce nebo Velikonoce). Jako ukázku výroby etikety 

na zakázku přikládám 

„Narozeninový 

speciál“, který jsem 

nechal u vinařství 

objednat pro speciální 

událost, a to oslavu 

padesátých narozenin 

mého tatínka. 

  

Obrázek 12 – Nabídka vín 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2019) 
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Obrázek 15 – Vývrtka na víno 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2020) 

Obrázek 16 – Roll – up 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2020) 

 Skleničky na víno 

Vzhledem k tomu, že v těchto prostorách budou 

probíhat i degustace (více rozepsané v kapitole 

4.4 Propagace), tak je nezbytnou součástí 

vybavení vlastními skleničkami, na jejich výrobě 

se v současné době pracuje. Skleničky budou 

dodávány s bílým logem, které bude do skleničky 

pískováno a s černým potisknutým logem. 

Skleničky budou sloužit k degustaci vína 

v degustačních prostorách vinařství. 

 

 Vývrtka na víno 

Z pohledu kompletního vinařského vybavení zcela jiště nesmí chybět vlastní vývrtky. Pro 

lepší představivost je na obrázku č. 16 graficky zpracovaný návrh vývrtky, která bude tím 

nejdůležitějším 

pomocníkem. 

 

 

 

 Roll – up  

Aby degustační prostory nepůsobily na zákazníky a 

obchodní partnery prázdně, tak bych chtěl do rohu 

místnosti umístit roll – up, který místo dodá na 

autentičnosti. Roll – up lze využít i mimo degustační 

prostory, a to například při různých koštech a 

jarmarcích, kterých se bude vinařství účastnit. 

Jednoduchý, výstižný roll – up, na kterém jsou 

zobrazeny hlavy vína s mottem vinařství a 

jednoznačně zobrazeným logem uprostřed. 

Obrázek 14 – Skleničky na víno 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2020) 
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 Korkové špunty 

Jestliže přijde zákazník, respektive obchodní partner do 

degustační místnosti, tak se zastaví u baru a bude vybírat 

z nabídky vín. Dále bude vnímat okolní prostředí a 

detaily, proto bych chtěl na bar umístit nádobu ve tvaru 

hroznu, do které se budou dávat korkové špunty 

z otevřených lahví při degustacích, které zákazníka na 

první pohled zaujmou. Pro představu přikládám grafické 

provedení korkového špuntu. 

 

 Brožura rodinné vinařství Koblížek  

Hlavní myšlenkou vytvořením degustačních prostor je zachytit hodnotu vytvářenou ve 

vinařském řemesle, zdůraznit know-how a rodinné tradice. Vytvořením komfortního 

prostředí pro osobní prodej a obchodní schůzky s hlavními odběrateli to ovšem nekončí. 

Důležité je tento příběh prodat. Proto na baru bude tzv. brožura. Není to nic jiného než 

vinný lístek, který obsahuje i stručný příběh vinařství. Ukázku brožury zobrazené na 

obrázku č. 19 vystihuje její úvodní strana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Korkové špunty 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2020) 

Obrázek 18 – Brožura 

(Zdroj: Rodinné vinařství Koblížek, 2020) 
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 Hliněné degustační kvevri 

V kapitole 4.1 Produkt, navrhuji rozšíření vinného lístku o nový produkt – orange. 

Výroba tohoto typu vína je v hliněné amfoře tzv. kvevri. Cílem zařazení tohoto produktu 

je moje myšlenka pořádání degustací oranžového vína v degustačních prostorách. 

Součástí balíčku degustace bude unikátní příběh výroby orange v kvevri s ochutnávkou 

vína podávaného v malé hliněné amforce. Malá hliněná nádoba ve tvaru kvevri bude 

symbolizovat unikátnost tohoto produktu a zákazníci si budou moci tuto nádobu 

v pořizovací ceně 250 Kč odnést domů. Hliněná degustační amfora nebude v prodeji a 

jediná možnost, jak tuto amforku získat je právě na organizované degustaci v již 

zmíněných nových degustačních prostorách. Na poptávce po amforkách se zatím pracuje 

a jejich grafické znázornění zatím nemám k dispozici 

 Shrnutí a vizualizace 

Prostřednictvím online platformy floorplanner.com jsem vizuálně zpracoval celý projekt. 

Tedy skladovací prostory včetně prostor degustačních a místnosti, kde bude víno uložené 

v sudech. Jediný nedostatek je ten, že sudy nešlo v programu umístit horizontálně, proto 

jsou na prospektech znázorněny vertikálně. Ve skutečnosti tomu bude samozřejmě jinak. 

Sudy se umístí na dřevěnou nebo železnou kostru ve dvou řadách nad sebe. 
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Obrázek 19 – Vizualizace projektu v 3D 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Obrázek 20 – Vizualizace projektu v 2D 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Projekt 

První obrázky v této kapitole ukazují výkres stavebního půdorysu. Na obrázku č. 21 je 

výkres zobrazen půdorys skladovací haly v 2D. Na dalším obrázku č. 20 jsou prostory 

zobrazeny ve 3D, takže lze vidět, z jakého vybavení se budou prostory skládat. Na dalších 

obrázcích budou popsány jednotlivé místnosti, ze kterých se nově vybudovaná hala 

skládá.  
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Obrázek 21 – Degustační prostory I 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Obrázek 22 – Degustační prostory II 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Degustační prostory 

Účel a vybavení degustačních prostor jsem už zmínil v kapitole 4.7 Materiálové 

prostředí. Na obrázcích níže tedy nejsou zachyceny detaily, jako jsem je zmínil ve výše 

uvedené kapitole, ale spíš koncept a styl degustačních prostor. Posezení v místnosti pro 

10 osob je na vkusných lakovaných paletách včetně prostorných stolečků, na které lze 

umístit degustační vzorky vína a občerstvení. Na baru nesmí chybět tři barové židle. Celý 

bar, skříňka na skleničky a moderní zeď na lahve s vínem je osvícena LED diodami. 

Součástí baru bude i stojan na víno, kde budou umístěny vlastní produkty. 

 

 

Důležitým detailem, který je vidět na obrázku níže je prostor pro zmíněný roll – up, přímo 

vedle baru. Aby se zákazníci cítili opravdu, jako ve vinném sklípku, tak nelze přehlédnout 

cihlové zdi s detailně vyomýtanými spárami. 

 



117 

Obrázek 23 – Skladovací prostory I 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Obrázek 24 – Skladovací prostory II 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Skladovací prostory 

Součástí vybudované haly bude skladovací místnost. Jeden z hlavních důvodů, proč jsem 

se rozhodl pro výstavbu haly. Vinařství v současné době nemá dostatečnou kapacitu na 

skladování lahví. Skladovací místnost, která je součástí obytného domu při zvýšení 

produkci nemůže stačit. Především by nebylo možné produkci z kapacitních důvodů 

zvětšit. 

 

 

Na obrázku č. 24 je vidět uspořádání místností z bočního pohledu na halu. Na obrázku 

níže, obrázek č. 25 jsou detailně zobrazené skladovací prostory včetně klícek, ve kterých 

se bude víno skladovat. Kapacita místnosti je 9.000 lahví. V místnosti je 9 klícek o 

kapacitě 1.000 lahví. Současná kapacita skladu, kterou vinařství disponuje je na 4.000 

lahví. Jestliže skutečně dojde k vybudování skladových prostor, tak bude vinařství 

schopno uskladnit až 13.000 lahví vína. 
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Obrázek 25 – Barrique sudy I 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Obrázek 26 – Barrique sudy II 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Uskladnění barrique sudů 

Další místností, ze které se objekt skládá, jsou prostory, kde budou uloženy barrique sudy, 

ve kterých bude dozrávat víno. Jak jsem již zmínil v úvodu, sudy budou reálně položené 

a budou ve dvou řadách. Každá řada je složená z 28 sudů, znamená to tedy, že celá 

místnost pojme 56 barrique sudů a objemu 225 litrů. Celkem bude tedy možné v sudech 

nechat dozrávat 12.600 litrů vína, což při současné kapacitě 3.500 litrů naplňuje 

požadavky na zvýšení produkce. 

 

 

Na obrázku č. 27 níže lze vidět detailní rozložení místností, bez vnitřních stěn. Při 

navrhovaném rozložení dojde k nejefektivnějšímu využití prostor a bude tak docíleno 

požadované změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

Obrázek 27 – Kompletní stavba I 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Kompletní stavba 

Hotovoá stavba včetně kompletního interiéru je zobrazena včetně vnitřních zdí. Pohled 

na stavbu je z jejího boku. Detailní pohled umožňuje vidět jednak konkrétní provedení 

interiéru, ale také uspořádání při zobrazení zděných přepážek. 

 

 

Na posledním obrázku je zobrazena hala v přírodním prostředí. Všechny obrázky, jak 

jsem již zmínil jsem vytvořil sám a budou sloužit, jako nápomocný podklad pro 

rozhodování vinařství při změně vlastní strategie. 

  Obrázek 28 – Kompletní stavba II 

(Zdroj: vlastní tvorba) 
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 Harmonogram návrhů 

V rámci diplomové práci navrhuji celkem šest zásadních změn týkající se 

marketingového mixu rodinného vinařství Koblížek. Pro změny a inovace jsem vytvořil 

hromadný harmonogram navrhovaných změn. Součástí kapitoly 4.6 Procesy je přehledně 

zpracován postup výstavby skladovacích prostor, kde je zmíněná optimistická a 

pesimistická varianta. Pro harmonogram návrhů (viz tabulka číslo 23) vycházím 

z optimistického modelu. Dále je z tabulky patrné, že všechny navrhované změny jsou 

plánované na rok 2021, a to z toho důvodu, že jsou všechny na vybudování skladovacích 

prostor závislé. 

Zákaznický program, respektive (ne)vinný teambuilding a poVINNÁ výbava vinaře, jsou 

plánované až na rok 2022. Jestliže zvýšení produkce bude v roce 2021 (výstavba 

skladovacích prostor), tak větší objem k prodeji bude dostupný právě od roku 2022, 

z toho důvodu je marketingová akce podpory prodeje plánovaná až na tento rok. V roce 

2022 bude totiž i první produkce orange vína. 

Projekt uskutečněný v rámci ZŠ Rosice je plánovaný na rok 2021, protože budou 

připravené skladovací prostory. Bude to zkrátka první rok, kdy bude možné navýšení 

produkce vína a první rok, kdy bude nutné velmi dbát na zajištění kritického procesu, 

kterým vinobraní je. 

Na rok 2021 je dále plánované i rozšíření formy distribuce (tedy zprovoznění funkčního 

webu). Vzhledem k nízkým zkušenostem vinařství používat informační technologie je 

zpuštění webu plánované o rok dříve, než dojde k samotnému zvýšení objemu vína na 

skladě. Během tohoto roku má vinařství prostor si funkcionality a správu webu 

nastudovat a naučit se tak systém ovládat. Jakmile bude naskladněno vyšší množství 

lahví, tak už bude mít vinařství tento systém naučený a nebude pro ně tak problémem 

promptní reakce na požadavky zákazníků. 
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Tabulka 23 – Harmonogram činností 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 

Klíčová aktivita Dílčí činnost Odpovědnost 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8

Objednávka kvevri RVK

Příprava půdy RVK

Nákup a usazení kvevri RVK

Naplnění kvevri RVK

Nákup domény RVK

Formulace požadavků RVK

Vytvoření a spuštění webu externí firma

Formulace programu RVK

Zajištění kartiček RVK

Marketing akce RVK

Zahájení akce RVK

Formulace programu RVK

Oslovení ZŠ Rosice RVK

Harmonogram akce RVK + ředitel ZŠ

Informační schůzka RVK + ředitel ZŠ

Vinobraní RVK

Vyhodnocení akce RVK + ředitel ZŠ

Výběr zhotovitele RVK

Dokončení hrubé stavby externí firma

Předání stavby externí firma

Design interiéru RVK

Vybavení interiéru RVK

Zahájení provozu RVK

rok 2020 rok 2021 rok 2022

Harmonogram činností - rodinné vinařství Koblížek

Orange víno

Webová prezentace

Zákaznícký program

Projekt ZŠ Rosice

Skladovací prostory

Degustační prostory
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 Zhodnocení a přínosy návrhů 

Diplomová práce obsahuje návrhy změn a inovací marketingového mixu (tzv. 7P) pro 

rodinné vinařství Koblížek. Jednotlivé proměnné marketingového mixu spolu velmi úzce 

souvisí, proto mnou navrhované změny mohou být přiřazovány k jiným proměnným, než 

jsem je uvedl. Podle úhlu pohledu na jednotlivé návrhy jsem se rozhodl udělat přehledný 

sumář a popis návrhů takto: 

Produkt – navrhuji rozšíření nabídky vína o oranžové víno a zavedení řízených 

degustací. 

Cena – v oblasti ceny se zaměřuji na modelaci a vytvoření ceny pro výrobu nového 

orange vína v barrique sudu a kvevri s následným rozhodnutím a doporučením varianty 

výroby v kvevri. 

Distribuce – navrhuji zakoupení domény a zřízení webových stránek s propojením a 

sjednocením webové prezentace a sociálních sítí. Funkční web je obecně spíše 

zařazováno do propagace, ale vzhledem k tomu, že vinařství nemá žádné distribuční 

mezičlánky a zaměřuje se především na osobní prodej, tak jsem se rozhodl problematiku 

webových stránek rozebrat v kapitole distribuce, a to proto, že se jedná o rozšíření 

distribučního řetězce. Dalším rozšířením distribuce je i vybudování skladovací haly, která 

je popsána v kapitole procesy. 

Propagace – navrhuji podporu prodeje v rámci individuálních zákazníků i firem, 

konkrétním programem zaměřeným na tyto dvě odlišné skupiny zákazníků. Dále se 

čtvrtou proměnou souvisí i webové stránky popisované v kapitole distribuce a vybavení 

degustačních prostor uvedených v kapitole materiálového prostředí. 

Lidé – vzhledem k návrhům vedoucím, ke zvýšení produkce navrhuji, a to důrazně, 

personální zajištění kritické události (vinobraní) formou projektu v rámci ZŠ Rosice. 

Procesy – navrhuji vybudování skladovacích prostor, aby bylo možné rozšířit výrobu, a 

uspokojit tak narůstající poptávku zákazníků. Vybudování skladovacích prostor se znovu 

velmi úzce váže na distribuci, ale vzhledem k tomu, že uskladněním vína v sudech po 

delší dobu se de facto mění výrobní proces, tak jsem se rozhodl výstavbu prostor zařadit 

do kapitoly procesy. 
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Materiálové prostředí – navrhuji vybudování degustačních prostor, které budou součástí 

prostor skladovacích, doplněný jejich vybavením a 3D vizualizací. Pro lepší ilustraci 

vybavení degustačních prostor jsou v této kapitole uvedeny i reklamní předměty, které 

ovšem lze zařadit i do propagace. V návaznosti na vizualizaci projektu jsem se rozhodl 

tyto reklamní předměty ponechat v této kapitole. 

Musím bohužel poznamenat, že zavedení těchto návrhů do praxe je závislé na vývoji 

celosvětové pandemie koronaviru. Rozsáhlá omezení výrazně zpomalují ekonomiku a 

předpokládám nárůst nezaměstnanosti. Vše je závislé na době vyhlášení nouzového stavu, 

potažmo karantény. Tyto faktory mohou ovlivnit poptávku po víně, proto jsem počítal, 

v případě vystavení skladovacích prostor, s optimistickou i pesimistickou variantou. Je 

už tedy na vinařství, jak situaci vyhodnotí a jakým způsobem se k výstavbě těchto prostor 

postaví. 

Snažil jsem se vymyslet celý koncept tak, aby na sebe navazoval a vzájemně se prolínal. 

Při návrzích jsem se pokusil, co nejvíce dodržet základní hodnoty vinařství a navrhnout 

změny, které budou v souladu s rodinnými tradicemi a zvyklostmi. Finanční zhodnocení 

a přínosy jednotlivých návrhů jsem přikládal v přehledných tabulkách přímo 

k navrhované změně, a to z toho důvodu, aby byla na první pohled jasně a přehledně 

zachycena případná návratnost investice. 

Přínosy mohou být ovšem i nefinančního charakteru. Hlavním přínosem výše 

navrhovaných změn je systematické zvyšování povědomí o vinařství s důrazem na 

dodržování již tradičních rodinných hodnot. Vytváření dobrého jména v okolí a 

navazování nových, nejen obchodních příležitostí. Cílem je rozšířit spolupráci s městem 

Rosice a jeho základní školou. Společně vytvářet nové projekty, které mohou pomoci 

žákům na druhém stupni se začít realizovat a vytvářet základní pracovní návyky. Filozofií 

celého projektu je pomáhat rozšiřovat těmto žákům povědomí a možnostech středních 

škol ve vinařském oboru a usnadnit jim rozhodování při jejich budoucím uplatnění. 

Přístup k výrobě vína, zavádění inovací a nových technologií je hlavní myšlenkou, jak se 

stát silným partnerem pro město Rosice, pro občany blízkého okolí a zdejší firmy.  
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 Rizika projektu 

Analýza a hodnocení rizik budu provádět metodou RIPRAN, což je metoda řízení 

projektových rizik. Výstavba skladovacích (včetně degustačních) prostor je nejvyšší 

investice. Od tohoto návrhu se de facto odvíjí další návrhy. Vinařství by vzhledem 

k hodnotě této investice neměla v žádném případě brát rizika na lehkou váhu. Z toho 

důvodu je nutné potenciální rizika analyzovat, vyhodnotit a v průběhu sledovat. Dalším 

významným bodem jsou tzv. protiopatření, tedy postoj vinařství, jaký vzhledem 

k definovanému riziku zaujme. 

 Identifikace a ohodnocení rizik 

Pravděpodobnost:  

 0,1 – 1,0 téměř nemožná 

 1,1 – 2,0 výjimečně možná 

 2,1 – 3,0 běžně možná 

 3,1 – 4,0 pravděpodobná 

 4,1 – 5,0 hraničící s jistotou 

Dopad: 

 1 – téměř neznatelný 

 2 – drobný 

 3 – významný 

 4 – velmi významný 

 5 - nepřijatelný 

Hodnota rizika: 

 <3 běžná 

 3-6 závažná 

 >6 kritická 
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Tabulka 24 – Hodnocení rizik 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

Ohodnocení jednotlivých rizik je zobrazeno v následující tabulce číslo 24. Pro každé 

riziko je stanovena pravděpodobnost jeho nastání a závažnost dopadu v případě jeho 

nastání. Hodnota rizika potom představuje součin těchto dvou hodnot. 

 

 

 

Z pohledu důležitosti rizik je pro vinařství nejdůležitější zaměřit se na rizika, která byla 

vyhodnocena, jako kritická. Z tabulky vyplývá, že kritická rizika pro vinařství z hlediska 

výstavby nových skladových prostor je nedostatek volných finančních prostředků a 

zpoždění a předání hotové stavby, a to z důvodu návaznosti na skladování vína po 

vinobraní. Nedokončení prostor může znamenat velké množství vína, které nebude moci 

být uloženo v sudech. 

  

Číslo Riziko Scénář Pravděpodobnost Dopad

1. Nedokončení stavby - krach firmy
Zpoždění projektu a 

finanční ztráta
1 5 5 závažná

2.
Chybné zadání požadavků na 

stavební firmu

Zpoždění projektu a 

finanční ztráta
2 3 6 závažná

3. Zpoždění předání hotové stavby
Zpoždění projektu a 

finanční ztráta
3 3 9 kritická

4.
Nedostatek volných finančních 

prostředků

Nedostatečné 

vybavení skladu 

barrique sudy

2 4 8 kritická

5. Požár během rekonstrukce
Zpoždění projektu a 

finanční ztráta
0,5 5 2,5 běžná

6.
Nedodělky a špatně provedená 

práce při budování stavby
Finanční ztráta 1,5 4 6 závažná

Hodnocení rizik - rodinné vinařství Koblížek

Hodnota rizika
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Tabulka 25 – Protiopatření 

(Zdroj: vlastní tvorba) 

 Opatření ke snížení rizik 

Jestliže chce vinařství snížit, případně eliminovat jednotlivá rizika, tak je na základě 

definovaných rizik v předchozí tabulce nutné definovat, jaká protiopatření, by mohla 

zmíněná rizika snížit. Zavedením protiopatření bude pravděpodobnost a dopad rizik 

znovu ohodnocen, aby mohla být hodnota rizika znovu aktualizována. 

 

 

 

Po zavedení protiopatření je patrné, že hodnota rizik je hodnocena, jako běžná. Vyjma 

případů zpoždění předání hotové stavby a nedostatku volných finančních prostředků. 

Vzhledem k časové náročnosti projektu jsou tyto dvě oblasti velmi závažné i po zavedení 

protiopatření. 

  

Číslo Riziko Protiopatření

Pravděpodobnost 

po zavedení 

protiopatření

Dopad po 

zavedení 

protiopatření

1. Nedokončení stavby - krach firmy
Složení bankovní 

záruky
1 2 2 běžná

2.
Chybné zadání požadavků na 

stavební firmu

Detailní zpracování 

projektu od 

architekta

0,5 3 1,5 běžná

3. Zpoždění předání hotové stavby

Rozdělení projektu 

na podzimní/jarní 

části

1,5 3 4,5 závažná

4.
Nedostatek volných finančních 

prostředků
Finanční analýza 1 4 4 závažná

5. Požár během rekonstrukce Pojištění 0,5 3 1,5 běžná

6.
Nedodělky a špatně provedená 

práce při budování stavby

Průběžná kontrola a 

schvalování 

checklistů

0,5 2 1 běžná

Protiopatření - rodinné vinařství Koblížek

Hodnota rizika
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 Pohled vinařství 

Během zpracování diplomové práce, jsem způsob provedení pečlivě konzultoval, nejen 

s vedoucí práce, ale také přímo s vinařstvím. Z pohledu Terezy jsem také dostával 

zpětnou vazbu v návaznosti na provedení a realizaci návrhů. Jakmile jsem celou práci 

dopsal, tak jsem znovu, společně s Terezou, prošel jednotlivé návrhy a požádal ji o 

vyjádření a komentář, k těmto šesti zásadním bodům, který přikládám níže. 

„Z pohledu zákazníka je naturalita a zpracování vína s absencí aditiv velmi 

vyhledávané a v současné době také velmi zajímavé, proto je zařazení orange vína na 

vinný lístek pro naše vinařství určitě atraktivním způsobem rozšíření portfolia. Ale na 

druhou stranu bych na orange víně nepostavila celý byznys, ale jako doplněk a 

zajímavost je to velmi dobrý a realizovatelný nápad. Webové stránky považuji za naši 

velkou slabinu a musíme na ní rozhodně zapracovat. Funkční web by měl být nedílnou 

součástí distribučního řetězce. Proto se z pohledu vinařství plánujeme na toto naše 

slabé místo v nejbližší době zaměřit. Vinařství si zakládá na rodinné tradici a dobré 

pověsti v okolí, proto je spolupráce s místní základní školou velmi atraktivní, a to jak 

z pohledu dětí, které by si mohly osvojit pracovní návyky, tak i z pohledu nás vinařů při 

výpomoci během vinobraní. Tato myšlenka mě velmi zaujala, proto si určitě ráda zjistím 

další informace. V případě, že by bylo možné akci uskutečnit a s vedením školy bychom 

našli společnou řeč, tak bychom byli velmi rádi. Co se týká vybudování skladovací haly, 

tak je to velmi aktuální téma, které je momentálně velmi intenzivně řešeno. Protože 

chceme navýšit množství produkce, tak zvětšení skladovacích prostor určitě 

potřebujeme. Myšlenka degustačních prostor je zajímavá, ale já osobně mám raději 

degustace přímo ve sklípku u tanku, protože lidé vidí přímo provoz vinařství, což je pro 

ně zajímavé. Ale z pohledu větších akcí, jako jsou narozeninové oslavy, firemní 

teambuildingy jsou degustační prostory v tomto směru ideální. My zatím v rámci 

vinařství děláme degustace jen pro přátele, ale z pohledu rozšíření produktu by byl o 

řízené degustace určitě zájem.“  

(Koblížková, 2020) 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě provedených analýz navrhnout změny týkající se 

současného marketingového mixu rodinného vinařství Koblížek. Tohoto cíle bylo 

dosaženo díky provedeným analýzám současného marketingového mixu a provedených 

analýz vnějšího a vnitřního okolí vinařství. Prostřednictvím provedených analýz jsem 

získal informace, na základě kterých jsem mohl navrhnout optimální řešení pro dané 

vinařství. 

Všechny navrhované změny a inovace v marketingovém mixu jsou podloženy řádně 

ocitovanými zdroji nebo sděleními od majitele vinařství. Všechny navrhované změny 

vychází z dlouhodobé filozofie vinařství a přístupu k pěstování a výrobě vína. Všechny 

navrhované změny jsou v souladu s finančními možnostmi vinařství, tzn., že navrhované 

změny jsou pro vinařství reálné. 

Dle mého názoru se jedná o vinařství s velkým potenciálem. Ideální rozložení 

dlouholetých zkušeností s pěstováním a výrobou vína doplněné o moderní techniky a 

znalosti při výrobě vína, chuť pracovat a energii vytváří dokonalý synergický efekt 

v rodinném vinařství. Pevně věřím, že realizací mých návrhů může vinařství plně využít 

svůj potenciál, zvýšit povědomí u zákazníků, navázat nové zajímavé partnerské 

spolupráce a navýšit objem prodejů. 

Zpracováním diplomové práce jsem se dozvěděl spoustu nových informací o vinařském 

oboru a zpracování vína. Aktivní spolupráce s rodinným vinařství Koblížek, zejména 

Terezou, která byla komunikaci velmi otevřená. Prostudováním teoretických východisek 

a zmapováním prostředí vinařství jsem se snažil propracovat návrhy tak, aby měly 

výpovědní hodnotu a vinařství, tak s nimi mohlo dále disponovat a případně, některé 

z nich, uskutečnit. Vzhledem k tomu, že majitele vinařství znám, tak mým cílem bylo 

zpracovat podklad, který může tomuto vinařství pomoci v jeho dalším rozvoji. Byl bych 

rád, kdyby jako poděkování za vstřícnost majitele vinařství, při poskytování informací, 

byly podklady v této diplomové práci zdrojem nových myšlenek a úspěchu na nejen 

místních trzích. 
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