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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu 

vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu 

vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní strategie, pomocí rozšířeného 

marketingového mixu na daném odvětvovém B2B trhu, která diferencuje produktové 

portfolio od jiných konkurenčních podniků na trhu, využívá nových technologií a je 

konkurenceschopná, zaměřená na zákazníky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Obchodní strategie, strategické řízení, strategie, strategické cíle, B2B trh, inovace, 

zákazníci, konkurence. 

 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis deals with the topic of strategic management of business development 

with the aim of proposing a suitable modification of the business strategy for a company 

operating on the European heating market. The work aims to propose a change in the 

existing business strategy, using an enhanced marketing mix in the given B2B market, 

which differentiates the product portfolio from other competitors in the market, uses 

innovative technologies and is competitive, focused on customers. 

 

KEY WORDS 

Business strategy, strategic management, strategy, strategic goals, B2B market, 

innovation, customers, competition.
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ÚVOD 

 

Tato diplomová práce se bude zabývat návrhem obchodní strategie konkrétní společnosti 

PODNIK1 , nacházející se v dané situaci. Diplomová práce bude zaměřena na téma 

strategického řízení rozvoje podniku se zaměřením na business (obchodní) strategii a 

vytvoření její vhodné modifikace pomocí marketingového mixu na základě analýz 

vnějšího i vnitřního prostředí. Hlavním cílem této diplomové práce bude navrhnout 

změnu stávající obchodní strategie, pomocí rozšířeného marketingového mixu na daném 

odvětvovém B2B trhu, která diferencuje produktové portfolio od jiných konkurenčních 

podniků na trhu, využívá nových technologií a je konkurenceschopná, zaměřená na 

zákazníky. 

Po formální stránce je diplomová práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V první kapitole této diplomové práce bude vymezen problém a hlavní výzvy, které bude 

řešit, dále představení hlavních a dílčích cílů diplomové práce a také nastínění metodiky, 

podle které se bude postupovat. Cílem druhé kapitoly je objasnění problematiky 

strategického řízení podniku a tvorby strategie, specifik a charakteristiky B2B trhů, ale 

také rozšířeného marketingového mixu na B2B trzích. Teoretický základ strategických 

analýz vnějšího (oborového) a vnitřního prostředí podniku pomocí analýz PESTLE 

(politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a environmentální faktory), 

Porterova modelu konkurenčního prostředí a McKinsey modelu 7-S byl umístěn do 

seznamu příloh. Praktická část začíná třetí analyticky zaměřenou kapitolou, kde bude 

nejprve představen vybraný podnik a popsán problém a činnosti podniku, které s ním 

přímo souvisí. V dalších částech bude provedena analýza stávající obchodní strategie 

podniku, vyhodnocení potenciálu inovací v odvětví pomocí plánovaného výzkumu, 

analýzy vnitřního, vnějšího a oborového prostředí. Shrnutí provedených analýz a 

doporučení pro výběr optimální strategie bude proveden pomocí SWOT analýzy. V páté 

kapitole určené pro vlastní návrhy řešení budou uplatněny získané poznatky z analytické 

části pro určení východisek a vymezení cílů obchodní strategie. Dále bude vybrána 

                                                      
1  V praktické části této diplomové práce byla v rámci spolupráce s konkrétní společností dohodnuta 

podmínka utajení jména společnosti, jejíž jméno tak bude v rozsahu celé práce nahrazeno fiktivním jménem 

„PODNIK“. Ze stejného důvodu budou utajena jména hlavních zákazníků, konkurentů a také potenciálního 

partnera vybraného pro strategickou alianci. 
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vhodná strategie charakteru konkurenčního chování a formulace obchodní strategie 

pomocí rozšířeného marketingového mixu. Bude definována hodnota pro zákazníka a 

doporučení pro implementaci navrhované strategie. V samotném závěru návrhové části 

bude zhodnocena navrhovaná strategie, provedena analýza rizik a zodpovězení limitů 

provedeného výzkumu. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, METODIKY A CÍLE 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 

1.1. Vymezení problému 

 

Společnost má dlouholetou tradici, neboť její založení se datuje k roku 1904 ve Spojených 

státech amerických. Aktuálně společnost působí celosvětově ve více než 100 zemích 

světa a celkově zaměstnává přes 122 tisíc zaměstnanců. V Brně se nachází výrobní a 

vývojové centrum, přičemž ve výrobním závodě pracuje přes 900 zaměstnanců. 2 V rámci 

této diplomové práce bude další výzkum omezen pouze na strategickou obchodní 

jednotku (SBU) EMEA z důvodu zásadní velikosti celé společnosti a širokému rozsahu 

produktů pro zcela odlišné trhy. Obchodní vztahy mezí vybranou společností a jejími 

klíčovými zákazníky se uskutečňují v rámci modelu Business-to-business (B2B), který je 

charakteristický obchodními vztahy mezi dvěma společnostmi pro uspokojení jejich 

potřeb a které tedy neobsluhují konečného spotřebitele v masovém měřítku. Největší část 

výroby (až 90 procent) je určena pro OEM (Original Equipment Manufacturer) zákazníky 

na trhu s vytápěním, tedy pro výrobce, kteří při výrobě používají díly, komponenty a 

zařízení od jiných výrobců a hotový výrobek následně prodávají pod svojí vlastní 

obchodní značkou. Hlavní využití produktového portfolia SBU finálními OEM zákazníky 

jsou rezidenční plynové bojlery, průtokové ohřívače vody, vzduchu, hořáky a tepelná 

čerpadla. Společnost vyrábí široké portfolio plynových ventilů, řídící elektroniky, 

displejů a senzorů použitých právě v těchto finálních výrobcích. 3 

Společnost se aktuálně potýká na obsluhovaném trhu se třemi hlavními výzvami, které 

bude muset zohlednit do své obchodní strategie a návrhu marketingové strategie: 

1) PODNIK se aktuálně potýká s problémy ziskovosti a velikosti výrobkového 

portfolia. Bude nezbytné navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení zdraví, rentability 

a celkově zeštíhlení produktového portfolia společnosti. Jedná se především o 

ukazatele provozního zisku (operating income) a nákladů na obsluhu (cost to 

                                                      
2 Výroční zpráva společnosti PODNIK za rok 2018 [online]. 
3 Výroční zpráva společnosti PODNIK za rok 2018 [online]. 
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serve) vyplývajících ze značné šíře produktového portfolia. K tomu by měly 

přispět i analýzy vnitřního, ale především vnějšího prostředí.  

 

2) Nové technologie v oblasti připojení „connectivity“ si budou vyžadovat 

inovaci výrobkového portfolia a nabídku nových služeb, které společnost 

PODNIK nabízí svým OEM zákazníkům na trhu vytápění. V rámci výzkumného 

projektu bude nutné zjistit a zmapovat, zda nové technologie v oblasti připojení 

„connectivity“ mají přínos pro inovování výrobkového portfolia společnosti, 

které nabízí svým OEM zákazníkům na trhu vytápění. 

 

3) Ekologické normy týkající se redukce emise skleníkových plynů a nové 

technologie objevující se na trhu budou mít ve středně až dlouhodobém horizontu 

bezesporu zásadní vliv na trh s vytápěním. Trh s vytápěním je svázán mnoha 

zákony a normami, dále opatřeními Evropské unie. Vytápění a příprava teplé 

vody v domácnostech spotřebovávají asi 34 % veškeré energie v EU. Příkladem 

takové normy jsou čtyři nová nařízení evropské komise pro výrobky spojené se 

spotřebou energie (anglicky Energy related Products, dále jen ErP) z roku 2015. 

Rozhodnutí zařadit zařízení z tohoto oboru do kategorie ErP a podpořit tím, aby 

tato zařízení byla přátelštější k životnímu prostředí je proto logickým krokem k 

dosažení cílů 20-20-20 strategie, která má do konce roku 2020 vést ke snížení 

spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě 

na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni roku 

1990. 4 

1.2. Cíle diplomové práce 

 

Diplomová práce je zaměřena na téma strategického řízení rozvoje podniku se zaměřením 

na business (obchodní) strategii a vytvoření její vhodné modifikace pomocí 

marketingového mixu na základě analýz vnějšího i vnitřního prostředí. Cílem této 

diplomové práce tedy bude navrhnout změnu stávající obchodní strategie, pomocí 

rozšířeného marketingového mixu na daném odvětvovém B2B trhu, která diferencuje 

                                                      
4 ARRAN, Jennifer. European Gas boiler sales to fall 22 % by 2025 – but don’t panic! [online]. 
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produktové portfolio od jiných konkurenčních podniků na trhu, využívá nových 

technologií a je konkurenceschopná, zaměřená na zákazníky. V návaznosti na tento 

hlavní cíl jsou formulovány následující výzkumné otázky: 

VO1: „Jakou obchodní strategii by měla SBU podniku zvolit pro období příštích pěti let?“ 

Díky analýzám vnitřního a vnějšího prostředí se budou moci analyzovat největší 

příležitosti, hrozby, slabé a silné stránky společnosti, což umožní odpovědět na druhou 

výzkumnou otázku: 

VO2: „Kde se nacházejí silné stránky a příležitosti SBU podniku v rámci jeho současné 

obchodní strategie?“ 

Vzhledem k problému se ziskovostí, s kterým se podnik potýká bude důležité pochopit, 

které ekonomické faktory se nejvíce podílí na ekonomickém zisku společnosti. 

Navrhovaná strategie musí vycházet z pochopení zdrojů a rozdělení zisků ve svém oboru, 

jinak může vést k přehlédnutí atraktivních příležitostí ke zvyšování zisku nebo k uvíznutí 

v oblastech se slabou nebo dokonce klesající ziskovostí. Pro pochopení této problematiky 

bude nutné odpovědět na následující výzkumnou otázku: 

VO3: „Jakým způsobem se rozděluje zisk v rámci hodnotového řetězce daného odvětví, 

který podnik obsluhuje?“ 

Jedním z dílčích cílů návrhu obchodní strategie je také zjistit, zda nové technologie v 

oblasti připojení „connectivity“ mají přínos pro inovování výrobkového portfolia 

PODNIKU, které nabízí svým OEM zákazníkům na trhu vytápění. S tímto dílčím cílem 

souvisí následující výzkumná otázka: 

VO4: „Jak jsou důležité nové technologie v oblasti připojení „connectivity“ na trhu 

vytápění při inovování výrobkového portfolia SBU podniku?“ 

Po zodpovězení výše uvedené výzkumné otázky bude nutné dále pochopit, pro koho 

(OEM zákazníka, servisní organizace nebo koncového uživatele) tvoří nové technologie 

v oblasti připojení „connectivity“ největší přidanou hodnotu v rámci odběratelského 

řetězce. 
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VO5: „Pro koho je v odběratelském řetězci největší přidaná hodnota z těchto nových 

technologií?“ 

1.3. Metodika práce 

 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové 

práce obsahuje teoretická východiska pro praktickou část, přičemž je kladen důraz na 

nahlížení na problematiku z více úhlů pohledu. Teoretická část se opírá především o 

zahraniční (impact factor) odborné články, literaturu a v menší míře i internetové zdroje. 

Praktická část bude zaměřena na analýzu stávající business strategie pro zvolenou SBU s 

cílem formulace-modifikace business strategie zvolené SBU společnosti PODNIK. 

Jako zdroje budou využívány webové stránky jednotlivých společností, vydané výroční 

zprávy, analýzy provedené na vybraných trzích, směrnice a nařízení Evropské unie a také 

interní dokumenty analyzované společnosti PODNIK. V některých případech budou 

použity originální obrázky ze zdrojů společnosti a studie provedené agenturami 

zabývajícími se studiemi na trhu vytápění, a proto budou ponechány v anglickém jazyce. 

Mezi metody použité v analytické části práce patří: 

▪ Charakteristika společnosti se zaměřením na vybranou SBU, představení jejího 

produktového portfolia, analýzu její stávající business strategie a dosahovaných 

provozních výsledků. 

▪ Vyhodnocení potenciálu inovací v odvětví – pro oblast inovací bude proveden 

výzkum nových technologií a trendů v klíčové oblasti připojení „connectivity“, 

které jak je předpokládáno budou mít zásadní přínos pro inovování výrobkového 

portfolia společnosti PODNIK. Výzkum bude proveden formou kvantitativního 

výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření, který je vzhledem k tématu a 

počtu potenciálních respondentů nejvhodnější způsob. Tento výzkum bude 

probíhat interně uvnitř společnosti v rámci evropského obchodního oddělení, 

protože to jsou právě oni, kdo jsou každý den v kontaktu se zákazníky, vědí 

nejlépe, na čem zákazníci pracují a jaké potřeby mají. 

▪ Shrnutí analýzy vnitřního prostředí bude vypracována pomocí analýzy 7-S, tedy 

7 rozhodujících faktorů, které podmiňují úspěch společnosti při realizaci její 
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strategie, tzv. klíčových faktorů úspěchu. Mezi těchto 7 faktorů, které budeme 

v rámci dané SBU podniku analyzovat patří: strategie, struktura, systémy, styl 

vedení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. Při samotné implementaci 

strategie budou brány v potaz všechny faktory, aby bylo jisté, že bude úspěšná a 

opomenuté faktory tak neohrozí samotnou strategii.  

▪ Analýza obecného okolí podniku, kde budou faktory zkoumány nejprve analýzou 

PESTLE pro identifikaci faktorů makroprostředí. Jedná se o faktory, které 

společnost nemá možnost jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Hlavní faktory, které 

mohou ovlivnit konkurenční postavení společnosti, jsou především ekonomické 

(nové business modely, riziko stagnace na trhu EMEA, a naopak nový trh v Číně), 

politické (nejistota kolem brexitu) a nové technologie, které jsou podporovány 

legislativou pro omezení emise skleníkových plynů. Bude analyzováno 

konkurenční prostředí a provedeny prognózy vývoje strategické konkurenční 

pozice (mikroprostředí) SBU společnosti, která působí na daném trhu.  

▪ Analýza tvorby hodnoty v odvětví s využitím metody profit pool na trhu vytápění 

pro pochopení zdrojů a rozdělení zisků v daném oboru vytápění. 

▪ Analýza potencionálních i stávajících konkurentů (z pohledu jejich počtu, 

velikosti a zaměření), vyjednávací síly dodavatelů (výrobci a distributoři 

elektronických a mechanických součástek), vyjednávací síly kupujících (OEM 

zákazníci, ale také i servisní organizace a další poskytovatelé náhradních dílů), 

ale také i možných potencionálních strategických partnerů. 

▪ V rámci hlubší analýzy oborového okolí dané SBU podniku bude práce zaměřena 

také na analýzu nejdůležitějších konkurentů, zákazníků, dodavatelů a 

potencionálních partnerů, někdy označovanou také jako analýzu odvětví. Shrnutí 

analýzy oborového (konkurenčního) prostředí bude provedeno pomocí Porterovy 

analýzy pěti sil. 

▪ Po provedení výše zmiňovaných analýz vnějšího a vnitřního prostředí a 

vyhodnocení dotazníkového šetření v oblasti inovace výrobkového portfolia 

budou pomocí analýzy SWOT identifikovány příležitosti, hrozby, slabé a silné 

stránky společnosti. Následně za účelem úspěšného rozvoje bude vybrána vhodná 

obchodní strategie korespondující s cíli dané SBU EMEA společnosti PODNIK. 
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V závěrečných návrzích budou využity následující metody: 

▪ Rozšířený marketingový mix – marketingový mix jako plánovaný balíček prvků, 

které budou tvořit produkt a služby nabízených na trhu, zacílených na podporu 

dosažení cílových trhů a stanovených cílů. 

▪ Hodnota pro zákazníka, v které budou definovány činnosti, které v největší míře 

přispívají ke tvorbě hodnoty pro OEM zákazníky na B2B trhu vytápění. 

▪ Analýza rizik předkládaných návrhů, pro které bude použita metoda klasifikace 

rizik pomocí kvantifikování jejich pravděpodobnosti a závažnosti.  
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1. Strategické řízení podniku 

 

Strategické řízení je proces, kdy manažer společnosti formuluje a zavádí strategii, která 

směřuje k dosažení stanovených cílů, v souladu s vnitřními zdroji a vnějším prostředím, 

k zajištění celkové prosperity a úspěchu společnosti, jak uvádí Sedláčková a Buchta. 5 

Keřkovský dále uvedený pojem rozvádí, že strategické řízení by mělo být zaměřeno 

zejména na udržování souladu mezi dlouhodobým směřováním společnosti, jejími 

dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji a rovněž na dosahování souladu s prostředím, 

ve kterém se společnost pohybuje. Hlavními úkoly strategického řízení jsou formulace 

strategií a kontrola jejich realizace. 6  Porter dodává, že strategické řízení a vytyčená 

strategie je široce založený vzorec určující, jaké jsou konkurenční schopnosti společnosti, 

jaké budou její cíle a jaká politika bude potřebná k dosažení těchto cílů. Podstatou 

formulování konkurenční strategie je dát do souvislosti společnosti a její okolí. 7 

2.1.1. Strategie 

 

Strategie je jádrem strategického řízení každé organizace. Strategie je souhrn 

strategických rozhodnutí, který stanoví cesty k dosažení a naplnění poslání, vizí a cílů. 

Má za úkol udržet podnik konkurenceschopný a připravit ho na možné situace, které 

mohou v budoucnosti nastat. Budoucnost je však neznámá, lze ji pouze předvídat, a proto 

je nutné strategii stanovit v podmínkách neurčitosti prostředí a nejistoty. 8  

Dle autorů Johnsona a Scholese mají strategie a strategická rozhodování následujících 

osm základních (atributů) charakteristik: 

▪ Strategie je zaměřena na vzdálenější budoucnost. 

▪ Strategie by pro společnost měla zajistit určitou konkurenční výhodu. 

                                                      
5 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd., str. 1. 
6 KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Ekonomie pro strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2004. 

Beck pro praxi. ISBN 80-717-9885-1, str. 5-6. 
7 PORTER, Michael. The Five Competitive Forces That Shape Strategy, str 11. 
8 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd., str. 3-5. 
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▪ Strategie určuje především základní parametry podnikání, soubor výrobků, 

služeb, objem výroby, trhy atd. 

▪ Strategie by měla monitorovat dosažení harmonie mezi prostředím, ve kterém 

společnost působí, a jejími aktivitami. 

▪ Strategie by měla být postavena na klíčových zdrojích a kompetencích podniku. 

▪ Strategie zásadním způsobem určuje úkoly na taktické a operativní úrovni řízení.  

▪ Strategie má vymezovat hlavní postupy zajištění zdrojů, které jsou potřebné pro 

její realizaci. 

▪ Je důležité, aby strategie zohledňovala hodnoty společnosti, firemní kulturu, 

stejně jako očekávání stakeholderů. 9 

Jak uvádí Červený, strategické řízení by mělo být uskutečňováno v určitých, logicky 

navazujících krocích, jak je zobrazeno na obr. č. 1. Strategické řízení by mělo být pojaté 

jako nikdy nekončící proces, systém, který v posloupnosti opakuje na sebe navazující 

kroky, počínaje vymezením a posláním společnosti (jedná se o vizi a misi společnosti, 

které budou vysvětleny v následující kapitole), jejími základními cíli, strategickou 

analýzou, formulací, výběrem možných variant řešení a končí implementací strategií a 

kontrolou průběhu jejich realizace (včetně možných korekcí jejich průběhu).10 

  

                                                      
9 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Exploring corporate strategy: text and cases, str. 4-5. 
10 ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem, str. 11-13. 
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Obr. č. 1: Strategické řízení jako nepřetržitý proces (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 11) 

Hlavním cílem, který si firemní strategie klade, je kromě realizování dlouhodobých cílů 

a naplnění vize a mise společnosti také především získání konkurenční výhody. 

2.1.1.1. Mise a vize 

 

Vize a mise společnosti jsou základním stavebním kamenem každé strategie. Například 

Mallya definuje vizi jako mentální model budoucího stavu organizace, který působí 

natolik pozitivně a motivačně na členy organizace, že dovede udat dlouhodobý směr pro 

budoucí plánování a realizaci cílů. Optimální vize by měla být definována jasně a 

jednoduše a její působení by mělo pracovníky motivovat k aktivní práci. Správná vize 

vede k povzbuzení a soudržnosti zaměstnanců, která je časově striktně omezená. Vizi si 

tedy můžeme představit jako srozumitelně formulovanou odpověď na otázku: „Čím si 

přejeme, aby se naše organizace stala?“12 

Oproti tomu je mise podniku časově nevymezená a vyjadřuje poslání podniku, které je 

orientováno na veškeré okolí podniku v nejširším slova smyslu. Mise tedy identifikuje 

základní funkci podniku, vyjadřuje důvod existence podniku a vztah k základním 

                                                      
11 ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem, str. 13. 
12 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování, str. 13. 
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stakeholderům. Cílem mise je vytvoření co nejlepší image podniku. Mise má také 

vyjadřovat tzv. společenskou odpovědnost podniku, která má širší poslání v lidské 

společnosti. Myšlenkou společenské odpovědnosti podniku je intenzivnější vnímání 

svého okolí, ve kterém podnik funguje, a proto by podniky měly dohlížet na fungování 

ekonomického systému, který splňuje očekávání veřejnosti.13 14 

2.1.1.2. Strategické cíle 

 

V případě, kdy zaměření podniku není převedeno do jasně formulovaných cílů, objevuje 

se riziko nebezpečí, že formulovaná mise podniku bude pouhým výrokem plným dobrých 

úmyslů a nerealizovaných záměrů. Ve strategii by strategické cíle měly být vyjádřeny 

způsobem SMARTER, kdy jednotlivá písmena akronymu vyjadřují požadované 

vlastnosti cílů. 

▪ Stimulating (stimulující) znamená, že cíle musí stimulovat k dosažení nejlepších 

výsledků. 

▪ Measurable (měřitelné) znamená, že stanovený cíl musí být měřitelný. 

▪ Acceptable (akceptovatelné) znamená, že cíle musí být akceptovatelné také těmi, 

kteří budou cíle plnit. 

▪ Realistic (reálné) znamená, že cíle musí být dosažitelné, reálné. 

▪ Timed (vymezené v čase) znamená, že cíle musí být časově vymezené. 

▪ Ethical (etické), tzn. v souladu s etickým přístupem k podnikání. 

▪ Resourced (zdrojové), tzn. zaměřené na zdroje. 15 

Tyto požadavky platí jak pro strategické cíle, které jsou vyjádřeny kvantifikovanými 

veličinami (finance, množství, čas atd.), tak i pro cíle, které reprezentují kvalitativní 

změnu. 

Jedním z přístupů organizace ke strategickým cílům je přes třídimenzionální hodnocení 

úspěchu společnosti, který je tvořen třemi dimenzemi, jak je vyobrazeno na obr. č. 2. Jak 

                                                      
13 FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe, str. 33. 
14 ŠMÍDA, Filip. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, str. 60. 
15 ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem, str. 16-18. 
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uvádí Zich, v každé dimenzi by měly být jasně definované cíle, které jsou vzájemné 

provázané a směřují tak k úspěchu společnosti: 

▪ Ekonomická dimenze: Prvním rozměrem jsou ekonomické souvislosti, nebo přímé 

ekonomické vyjádření, ty jsou definovány nebo alespoň rámcově vymezeny 

vlastníky, respektive managementem společnosti. Nejjednodušší je si cíle 

představit jako výšku zisku, růst hodnoty podniku, růst cen akcií, tržní podíl. 

Povaha ekonomických cílů, nebo tohoto vyjádření nejlépe odpovídá tomu, jak 

společnost vnímají vlastníci, management, ratingové agentury. 

 

▪ Externí dimenze: Externí dimenze vyplývá z faktu, že cíle mají být dosaženy v 

určitém, více či méně konkurenčním prostředí. Jde tedy o to, jak například 

požadovanou ziskovost vyjádřit v cílech, které je třeba na trhu naplnit. Je 

podstatné si uvědomit, které externí vlivy, případně zájmové skupiny jsou natolik 

významné, že jejich je třeba v strategických cílech nejen zohlednit, ale věnovat 

jim dostatečně jasné cíle. Vedle externího zaměření je logická snaha najít vazby 

a cíle směřující dovnitř organizace. Tato dimenze může představovat řadu cílů, 

které musí společnost naplňovat, aby byla ze strany externích zájmových skupin 

hodnocena jako úspěšná. 

 

▪ Interní dimenze: Třetí dimenze je logicky zaměřena na vztah k interním 

zájmovým skupinám. U interní dimenze ovšem nejde pouze o to, udržet dobré 

vztahy se zaměstnanci nebo odbory, ale o celkový vnitřní rozvoj organizace. Lze 

zde tedy zvažovat i takové otázky jako je rozvoj managementu, firemní kultura, 

rozvoj užívaných technologií apod. 16 

                                                      
16 ZICH, Robert. Koncepce úspěchuschopnosti: konkurenceschopnost – vítězství, nebo účast v soutěži? 
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Obr. č. 2: Třídimenzionální hodnocení úspěchu společnosti – 3D hodnocení (Zdroj: 17) 

Otázka, zda je pro úspěch společnosti vždy nutné rozvíjet všechny tři dimenze, není 

jednoduše zodpověditelná. Obecně lze samozřejmě konstatovat, že zejména z pohledu 

dlouhodobého rozvoje by bylo optimální zaměřit se na všechny tři části. Na druhou stranu 

je pochopitelné, že pokud nebude existovat významný požadavek ze strany silných 

externích zájmových skupin, nebude na straně společnosti existovat ani potřeba touto 

oblastí se zabývat a management se tomuto rozměru věnovat nebude. Ze strategického 

hlediska je důležité, aby byly jednoznačně nastaveny priority ve smyslu určení toho, která 

oblast je z pohledu hodnocení úspěšnosti společnosti nejdůležitější.18 

Mezi další významné faktory, které ovlivňují rozhodnutí o cílech, jsou: 

▪ Síly v okolí – vliv prostředí, v němž podnik působí (např. výsledky konkurentů). 

▪ Interní vztahy – při volbě cíle je důležitá podpora vlastníků a zaměstnanců. 

▪ Disponibilní zdroje – objem dostupných výrobních faktorů může ovlivnit volbu 

cílů. 

▪ Důležití stakeholdeři – očekávání důležitých stakeholderů (např. Evropská unie). 

▪ Schopnosti manažerů – každý manažer má odlišné vlastnosti a postoje k 

vytyčování a realizaci cílů. 

                                                      
17 ZICH, Robert. Koncepce úspěchuschopnosti: konkurenceschopnost – vítězství, nebo účast v soutěži? 
18 ZICH, Robert. Koncepce úspěchuschopnosti: konkurenceschopnost – vítězství, nebo účast v soutěži? 
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▪ Minulý vývoj podniku – ovlivnění na základě zkušenosti z realizace minulých 

cílů. 19 

2.1.1.3. Strategické operace 

 

Na základě výstupu z analýz podniku, shrnutých obvykle ve formátu SWOT (S = 

Strengths, W = Weaknesses, O = Opportunities a T = Threats), je možné formulovat 

strategické operace, které budou vést k odstranění zjištěných slabých stránek nebo 

případně k ještě lepšímu využití a posílení silných stránek podniku. Strategické operace 

jsou činností směřující ke splnění výše uvedených strategických cílů. Jejich realizace 

uvádí strategii podniku do života. Proto by každá strategická operace měla obsahovat: 

popis, vymezující konkrétní obsah a očekávané výsledky, odpovědné pracovníky a termín 

provedení, včetně nákladů na jeho provedení.20 

2.1.1.4. Strategická obchodní jednotka (SBU) 

 

Mallya tvrdí, že SBU neboli strategická obchodní jednotka představuje seskupení 

podnikových subjektů (divize, výrobky, vzájemně propojená oddělení, jednotlivé 

podniky, jejich seskupení atd.), pro které existují odlišné trhy od jiných seskupení a 

zároveň i samostatné cíle a jim odpovídající strategie. Do strategických obchodních 

jednotek se většinou člení společnosti, které vyrábí více výrobků pro diferencované trhy. 

21 

Jednotlivé SBU jsou vyčleňovány zejména proto, že pro každou SBU je formulována 

samostatná business strategie, jíž se daná SBU řídí, respektive kterou realizuje. V zásadě 

lze uplatnit tři (resp. čtyři) přístupy k vymezení SBU, jak uvádí autoři Keřkovský a 

Vykypěl: 

▪ Organizační: Při vymezení obchodních jednotek je do určité míry kopírováno 

existující organizační uspořádání, přičemž je zajištěna potřebná 

                                                      
19 HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro 

praxi. 3. přepracované vydání, str. 13. 
20 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování, str. 33. 
21 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování, str. 28. 
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konkurenceschopnost SBU na určitém trhu. Odpovídající business strategie je 

potom strategií určitého organizačního celku. Za rea1izaci strategie odpovídají 

orgány řízení dané organizační jednotky. Takto by například mohla být na SBU 

členěna strojírenská společnost vyrábějící více druhů výrobků, jejichž projekční, 

zásobovací, výrobní a distribuční procesy jsou vzájemné relativně nezávislé, a 

dotyčné výrobky jsou uplatňovány na různých trzích. Vedle interních zákazníků 

(ostatních divizí společnosti) přitom mají jednotlivé divize i svoje externí 

zákazníky (zákazníky mimo společnost). V tomto případě by divize mohly být 

totožné s SBU. 

 

▪ Strategicko-marketingový: Rozhodující je dosažení vytyčených strategických 

cílů, při kterých není žádoucí kopírovat existující organizační uspořádání 

z důvodů zajištění potřebné konkurenceschopnosti společnosti na určitém trhu. 

Vymezení SBU potom může jít napříč existujícími organizačními jednotkami a 

konkrétní business strategie je strategií několika spolupracujících organizačních 

jednotek společnosti. Může se tak stát, že určitá organizační jednotka se podílí na 

realizaci více business strategií. V řízení společnosti se pak uplatňují maticové 

organizační struktury, vedle liniově štábních struktur odpovědných za řízení 

jednotlivých organizačních jednotek společnosti (resp. za realizaci přijatých 

strategií) existují i horizontální řídící struktury, odpovědné za formulaci, případně 

kontrolu realizace přijatých strategií. Například je možné vyčlenit napříč stávající 

organizační strukturou dvě SBU, přičemž jedna z nich bude zaměřena na náročný 

a druhá na běžný trh. Samotné výrobky se v tomto případě nemusejí v obou SBU 

příliš lišit, rozdílné však budou další prvky marketingového mixu jako distribuce, 

cenová politika atd. 

 

▪ Projektový: Tyto SBU tak mohou pokrývat aktivity, spojené s realizací určitého 

projektu. Jako příklad můžeme uvést výrobu složitých strojírenských investičních 

celků (získání zakázky v tendru, její realizaci, poprodejní servis atd.). Na 

strategické úrovni budou tyto aktivity řízeny odpovídající business strategií, 

rozpracovanou do množiny odpovídajících funkčních strategií. 
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▪ Kombinace předchozích způsobů: Jedná se o kombinaci obchodních jednotek, 

kdy alespoň jedna je vymezena způsobem, který jde napříč dalšími obchodními 

jednotkami.22 

2.1.1.5. Obchodní (business) strategie 

 

Na korporátní strategii navazuje obchodní (business) strategie, z níž dále vychází funkční 

strategie. Na obr. č. 3 je vyobrazena hierarchie firemních strategií. Pro každou případnou 

vymezenou SBU je formulována příslušná samostatná business strategie, vyjadřující 

základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení. Business strategii lze 

charakterizovat jako rozpracování strategických cílů vytyčených pro konkrétní SBU 

v nadřazené firemní (corporate) strategii. Existují-li mezi strategickými obchodními 

jednotkami společnosti vzájemné vztahy (například společné či sdílené činnosti, dodávky 

výrobků, poskytování služeb), měly by tyto vztahy být koordinovány formou tzv. 

horizontální strategie.23 

 

Obr. č. 3: Hierarchie firemních strategií (Zdroj: 24) 

Obsahově by business strategie měla specifikovat strategické cíle pro prvky rozšířeného 

marketingového mixu: 

▪ Product (Produkt) – soubor výrobků/ služeb dané SBU. 

                                                      
22 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd., str. 22. 
23 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd., str. 20-27. 
24 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd., str. 20-21. 
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▪ Price (Cena) – cenová politika. 

▪ Place (Místo/ Distribuce) – vymezení trhu. 

▪ Promotion (Propagace) – distribuční kanály. 

▪ People (Lidé) – lidské zdroje, pracovníci. 

▪ Processes (Procesy) – vývojové, distribuční, informační, výrobní procesy 

nezbytné pro uspokojení potřeb klienta dané SBU. 

▪ Planning (Plánování) – plánování, řízení a organizace. 

Jak uvádí Červený, obsahové vymezení dle marketingového mixu 7P není dogma, je to 

spíše technická pomůcka usnadňující formulaci návrhu strategie a práci s ním v realizační 

fázi. V případě potřeby může mít business strategie i jiný obsah, lépe odpovídající 

podmínkám aplikace. Například další aspekty oblasti mohou být: 

▪ Profit (Zisk) – zohledňující strategické i finanční cíle SBU. 

▪ Productivity (Produktivita) – strategické cíle pro výkonnost a efektivnost 

procesů.25 

2.2. Tvorba strategie 

 

Jakmile jsou zpracovány všechny potřebné analýzy a jejich výsledky budou zaznamenány 

do matice SWOT, je možné přistoupit k odvození možných budoucích strategií. Následně 

budou nastíněny jednotlivé alternativy budoucích strategií a pak bude možné přejít na 

závěrečnou fází celého procesu v podobě výběru konkrétní strategie, kterou by měl 

podnik využít. Teoretický základ strategických analýz vnějšího (oborového) a vnitřního 

prostředí podniku pomocí analýz PESTLE, Porterova modelu konkurenčního prostředí a 

McKinsey modelu 7-S byly umístěny do seznamu příloh. 

Kourdi uvádí, že existuje pouze několik vhodných pozic, o které se společnost může 

ucházet, a proto je základním úkolem tvorby strategie si tu pravou pozici vybrat a 

následně ji obsadit na trhu. Jaké otázky musíme zohlednit při rozhodování o tvorbě 

strategie: 

▪ Na jaké zákazníky se zaměřit, a naopak kterým se vyhnout? 

                                                      
25 ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem, str. 30-33. 
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▪ Jaké produkty nebo služby na trhu nabízet? 

▪ Jak efektivně vykonávat související činnosti? 26 

Košťan a Šuleř tyto otázky dále doplňují o otázky doplňující vhodnou strategii: 

▪ Je strategie v souladu s posláním společnosti a její strategickou vizí? 

▪ Reaguje strategie na vnější příležitosti v prostředí? 

▪ Eliminuje strategie hrozby okolního prostředí? 

▪ Využívá a rozvíjí strategie silné stránky společnosti? 

▪ Odpovídá strategie vlivům okolního prostředí? 27 

2.2.1. Strategická analýza 

 

Jak uvádí Sedláčková a Buchta, strategická analýza obsahuje různé analytické techniky 

využívané i pro identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím makrookolí, 

odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty, a zdrojovým potenciálem podniku. Cílem 

strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, o 

nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie podniku. 

S ohledem na cíle strategické analýzy lze vymezit dva základní okruhy její orientace, a 

to analýzu orientovanou na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů a schopností 

podniku, jak je zobrazeno na obr. č. 4. Nejedná se však o dvě nezávislé roviny, ale naopak 

je třeba zdůraznit vzájemnou propojenost a souvislost mezi oběma okruhy. 28 

                                                      
26 KOURDI, Jeremy. Podniková strategie: průvodce rozvojem vašeho byznysu, str. 12. 
27 KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace, str. 89. 
28 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd., str. 8-12. 
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Obr. č. 4: Strategická analýza (Zdroj: 29) 

Strategické celopodnikové cíle udávají směr celé společnosti, na rozdíl od toho 

marketingové cíle stanovují základní směr pro marketingové oddělení, jedná se tedy o 

cíle odvozené. Jak ukazuje obr. č. 5, marketingová strategie je plán (musí být neustále 

aktualizován), který s velkou specifičností a vhodnými podrobnostmi udává, na jakých 

částech trhu se bude podnik podílet (které trhy bude společnost obsluhovat) a jak bude v 

těchto tržních oblastech soutěžit (market positioning). 30 

                                                      
29 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd., str. 20-21. 
30 JONES, V. Rory a David M. SCHNEIDER. Do you know where the real Profit Pools are?, str. 7. 
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Obr. č. 5: Marketingová strategie (Zdroj: 31) 

V oblasti konkurenčních strategií na úrovni podnikatelských jednotek (SBU) můžeme 

využít Ansoffovy matice čtyř strategií, popřípadě Porterovy základní konkurenční 

strategie. 

Podle Igora Ansoffa lze volit mezi čtyřmi strategiemi vybíranými dle toho, s jakým 

výrobkem a na jaký trh plánuje společnost vstoupit, viz obr. č. 6. Jedná se o matici řešící 

vztah mezi trhem a výrobkem. Dle této matice se tedy objevují čtyři možné strategie: 

strategie rozvoje trhu, strategie pronikání na trh, strategie diverzifikace a strategie nového 

výrobku.32 

                                                      
31 JONES, V. Rory a David M. SCHNEIDER. Do you know where the real Profit Pools are?, str. 7. 
32 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podnikům, str. 55-61. 
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Obr. č. 6: Ansoffa matice čtyř strategií (Zdroj: 33) 

Porter mluví při zdolávání pěti konkurenčních sil (Porterův model pěti sil) o třech 

potenciálně úspěšných obecných strategických přístupech k předstižení jiných firem 

v odvětví, viz obr. č. 7. Prvenství v celkových nákladech, diferenciace a soustředění 

pozornosti (cílená strategie) na jednu z těchto oblastí. 

▪ Strategie vedoucího postavení nízkých nákladů: Orientace na vytvoření takových 

podmínek, které umožní podniku vyrábět levněji než konkurenti. Podnik tedy 

může nabízet své výrobky nebo služby za nižší cenu než konkurence a jeho zisk 

přitom zůstane stejný jako konkurence. Druhou výhodou je, že při cenové válce 

má podnik lepší a silnější konkurenční pozici, která ho také chrání před hrozbami 

konkurentů, před substitučními výrobky i před silnými dodavateli a odběrateli. 

Nevýhodu může být snaha konkurentů napodobit vedoucího na trhu nákupem 

stejných technologií a zařízení. 

 

▪ Diferenciační strategie: Cílem této strategie je odlišení se od konkurence a 

nabízení dokonalejšího výrobku (design nebo image značky), za což si podnik 

může účtovat cenovou prémii a zvýšit tak svůj zisk. Diferenciační strategie 

předpokládá s vyššími náklady za zvýšené investice do výzkumu a vývoje nových 

produktů a služeb, a také jejich marketingu. Z pohledu hodnototvorného řetězce 

lze říci, že diferenciační strategie chrání podnik proti konkurenci zákazníky, kteří 

jsou věrní osvědčené značce, a tím i méně citlivý vůči cenám. Problém je ve 

                                                      
33 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podnikům, str. 56. 
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schopnosti podniku přesvědčit své zákazníky o exkluzivitě výrobků a služby. 

Dosažení diferenciace produkce může někdy bránit v získání velkého podílu na 

trhu. 

 

▪ Cílené strategie: Cílené strategie, někdy označované jako strategie soustředění 

pozornosti. Jedná se o strategii soustředění (zacílení) se na konkrétní skupinu 

odběratelů, segment výrobní řady nebo geografický trh. Zvolený segment může 

být definován geograficky, typem zákazníků nebo segmentem výrobkové řady. 

Předpokladem je, že společnost je schopna obsluhovat svůj zvolený zákaznický 

segment efektivněji či účinněji než konkurenti, kteří mají širší záběr pozornosti. 

34 35 36 

 

Obr. č. 7: Porterovy základní konkurenční strategie (Zdroj: 37) 

2.2.2. Výběr, formulace a vyhodnocení strategie 

 

Výběrem a formulací strategie se rozumí zhodnocení a popřípadě modifikace dosavadní 

strategie a cílů organizace tak, aby byla úspěšnější a schopná reagovat na budoucí změny. 

Při výběru optimální strategie se uplatňuje využití metod strategických analýz a 

generování alternativních strategií. Významnou úlohu hraje vyhodnocení alternativ a 

                                                      
34 PORTER, Michael E. Konkurenční strategie: Metody pro analýzu odvětví a konkurentů, str. 34-41. 
35 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podnikům, str. 55-61. 
36 SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd., str. 104-108. 
37 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podnikům, str. 56. 
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následný výběr strategie na základě vymezených kritérií. Mallya uvádí, že vedení 

podniku se při formulaci strategie snaží především o: 

▪ Hodnocení současných klíčových cílů a strategií organizace.  

▪ Identifikování rozsahu strategických alternativ, zapojení hierarchického řízení do 

strategických formulací. 

▪ Hledání rovnováhy mezi výhodami a nevýhodami strategických alternativ, studií 

proveditelnosti, jejich dopadů a vlivů na úspěšnost podniku. 

▪ Rozhodování, které strategické alternativy budou implementovány a které ne. 38 

Celková kvalita navržené obchodní strategie je posuzována ze tří úhlů pohledu/ hledisek 

– vhodnosti, přijatelnosti a uskutečnitelnosti. Z pohledu vhodnosti by měla business 

strategie splňovat následující kritéria: 

▪ Je v souladu s misí společnosti a nadřazenou korporátní strategií společnosti.  

▪ Zároveň zkoumá přínos strategie ve smyslu udržení či zlepšení konkurenční 

pozice podniku. 

▪ Návrh logicky vyplývá z uskutečněné strategické analýzy, k dosažení vytyčených 

cílů bude maximálně využito silných stránek a příležitostí, které skýtá dané 

podnikatelské prostředí a budou eliminovány identifikované hrozby a slabé 

stránky. 

▪ Do analýzy byly zahrnuty všechny relevantní faktory a skutečnosti, především ty, 

které budou ovlivňovat pozici společnosti v budoucnosti. 

▪ Využití klíčových schopností a zdrojů, jimiž společnost disponuje. 

▪ Návrh respektuje ekonomické možnosti a zákonitosti, respektuje politické, právní 

prostředí, je v souladu s etiketou podnikání. 

Strategii je také nutno posoudit z pohledu přijatelnosti (šance na její přijetí a realizaci), 

že navržená strategie uspokojuje zájmy klíčových skupin stakeholders, to jsou vlastníci, 

zákazníci, management, stát nebo obchodní partneři. Uskutečnitelnost znamená, že 

podnik je schopen pro její realizaci zajistit potřebné zdroje (lidské zdroje, finance a 

informační zdroje) v průběhu celého průběhu realizace strategie. Posuzováno je také to, 

zda je např. možné dosáhnout potřebné tržní pozice se současnými zkušenostmi s 

                                                      
38 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování, str. 34. 
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marketingem, zda podnik zvládne obstarat případné chybějící dovednosti a zda bude 

přístupná odpovídající technologie. 39 40 

Během uplatňování strategie je žádoucí kontrolovat směr, kterým se organizace ubírá. 

Mělo by být hlídáno případné odchýlení se od plánu nebo v případě potřeby, uskutečněny 

drobné změny plánu. Strategie a její průběh by měla být kontrolována obzvláště z důvodu 

jejího stárnutí a měnících se podmínek a s ohledem na skutečnost, že strategické 

rozhodnutí může mít nevratný důsledek pro celou společnost. 41 

2.3. Business to Business trhy (B2B) 

2.3.1. Charakteristika B2B trhů 

 

V základním dělení trhu podle charakteru produktu a účastníků nákupu se trhy dělí na 

spotřebitelský (Business to Customers, neboli B2C) a trh organizací (Business to 

Business, neboli B2B). Business to Business trh tvoří všechny organizace nakupující 

výrobky a služby pro použití ve výrobě dalších výrobků a služeb, které jsou následně 

prodávány, pronajímány či dodávány ostatním organizacím. Cílovou skupinou tedy 

nejsou široké masy koncových spotřebitelů, ale společnosti, které tyto výrobky a služby 

dále prodávají svým zákazníkům.  

Jedním ze způsobů, jak se může rozlišit B2B a B2C trh, je položit si jednoduchou otázku: 

Je poptávka po produktu nebo službě odvozena (řízena) poptávkou některých následných 

zákazníků nebo je primárně poháněná specifickým vkusem a preferencemi kupujícího? 42 

V případě kladné odpovědi na první otázku se jedná o trhy B2C, ve druhém případě trhy 

B2B. Na obrázku č. 8 je vidět výčet klíčových odlišností mezi oběma trhy, které jsou 

nejčastěji udávány jednotlivými autory. 

  

                                                      
39 ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem, str. 146-148. 
40 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podnikům str. 107. 
41 FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe, str. 46. 
42 LILIEN, Gary L. The B2B Knowledge Gap. International Journal of Research in Marketing, str. 2. 
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Business-to-Consumer (B2C) Business-to-Business (B2B) 

Marketingová kultura Výrobní / technická kultura 

Trh do konce řetězce Trh s hodnotovým řetězcem 

Vnímání nabídky Technická nabídka 

Hodnota ve vztahu ke značce Hodnota z užívání, měřitelná 

Velký počet zákazníků Malý počet zákazníků 

Menší transakce Transakce velkých jednotek 

Transakční propojení Procesní vazba 

Spíše přímý nákup Komplexní nákupní sekvence 

Rozhoduje spotřebitel Síť rozhodnutí účastníků 

Konečná spotřeba Produkt ke tvorbě zisku 

Široké vazby Úzké vztahy mezi dodavateli a zákazníky 

Nízká znalost trhu kupujících Vysoká znalost trhu kupujících 

Různorodý sortiment výrobků Užší až specifický sortiment výrobků 

Přímá závislost poptávky na trhu 

B2C 

Přímá závislost poptávky na trhu B2B, 

nepřímo na trhy B2C (vazby na přímé, ale 

také i na nepřímé zákazníky)  

Spíše pružná poptávka Nepružnost poptávky v krátkém období 

Kolísavá poptávka 

Změna poptávky na B2C trhu může vyvolat 

mnohem výraznější 

procentuální změnu poptávky po výrobcích či 

službách na trhu B2B 

Reklama má velký vliv Malá ovlivnitelnost reklamou 

Obr. č. 8: Některé klíčové rozdíly mezi B2B a B2C trhy (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdrojů 

43 44 45 46 47) 

B2B trhy se dále mohou členit na dva základní typy – horizontální a vertikální. O 

horizontální trhy se jedná v případě, že dodavatel spolupracuje se zákazníky z různých 

                                                      
43 GREWAL, Rajdeep a Gary L. LILIEN. Business-to-Business Marketing: Looking Back, Looking 

Forward. Handbook of Business-to-Business Marketing, str. 4. 
44 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management, str. 195-198. 
45 HOMBURG, Christian, Halina WILCZEK a Alexander HAHN. Looking beyond the Horizon: How to 

Approach the Customers’ Customers in Business-to-Business Markets, str. 63-68. 
46 DAYAN, Armand. Marketing v průmyslu, str. 12. 
47 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management, str. 249. 
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odvětví. Obvykle jde o poskytování služeb (např. finančních, poradenských, 

marketingových apod.). O vertikálním trhu se hovoří v případě, že dodavatel jedná pouze 

se zákazníky z úzce definovaného odvětví (např. nabídka specifického průmyslového 

nebo zemědělského produktu). 48 

Wiersema ve své studii o současném stavu B2B marketingu a výhledu do budoucna 

pokládal marketérům, obchodníkům a pracovníkům v akademické oblasti hlavní otázku: 

„Za pět let do budoucna zde budou existovat B2B společnosti, které uspějí na trhu a budou 

ve vedoucí pozici a další, které už tak úspěšné nebudou. Co podle Vás tyto přední 

společnosti budou dělat lépe oproti ostatním?“ Top B2B marketéři, obchodníci a 

akademici se shodli na několika zásadních hnacích silách do budoucna: 

1) Potřeba zaměřit se na stále více globálnější trh. 

2) Potřeba organického růstu organizace, spíše než růstu prostřednictvím akvizic. 

3) Dramatický nárůst zákaznické síly, který je způsoben především pokrokem v 

oblasti digitálních informačních technologií (DIT) a technologií digitální výroby 

(DMT). 

4) Potřeba využít potenciál velkých dat (Big data) B2B a analytiky. Tyto trendy a 

hnací síly posunuly pozornost na trzích B2B daleko od produktů a dodavatelských 

technologií (historické hvězdy B2B trhu) na zákaznické funkce.49 

Wiersema dále zkoumal důsledky těchto zjištění, aby určil významné, nezodpovězené 

znalosti v oblasti B2B trhu. Vznikla agenda B2B, tři prioritní oblasti výzkumu, které mají 

na trhu B2B největší význam a mají nejvyšší potenciál pro akademický přínos. Tyto tři 

oblasti jsou:  

1) B2B nákupní chování 

2) Řízení vztahu se zákazníkem 

3) Význam inovací na trhu B2B 

                                                      
48 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing, str. 51. 
49 WIERSEMA, Fred. The B2B Agenda: The current state of B2B marketing and a look ahead, str. 470-

488. 
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Samozřejmě mezi těmito doménami existují jasné přesahy např. lepší porozumění 

nákupního chování může vést i ke zlepšení výkonu vývoje nových produktů (NPD) a 

řízení vztahu se zákazníkem lze použít k podpoře prvních dvou domén. 50 

2.3.2. Nákupní chování na B2B trhu 

 

Nákupní proces organizací je proces rozhodování, jehož prostřednictvím kupující 

organizace zjišťují potřebu kupovaných výrobků a služeb a hledají, hodnotí a vybírají 

alternativní značky a dodavatele. Společnosti, které prodávají jiným podnikovým 

organizacím, se tedy musí snažit maximálně porozumět trhům a nákupnímu chování 

organizací. 51 

Autoři Winer a Neslin se zabývali sledováním historie a trendů v modelech nákupu B2B. 

Mnohé ze základních modelů, které byly vyvinuty před několika desítkami let, jsou 

statické a zaměřené na institucionální strukturu v Severní Americe nebo v Evropě. 

Existují však síly nově se vyvíjejících technologií a globalizovaných trhů, které 

dramaticky ovlivňují povahu B2B nákupu a zpochybňují platnost těchto modelů a jejich 

podkladových předpokladů. 52 

Grewal a kol. provedli výzkum podobný Delphi (metoda získání a konfrontace expertních 

názorů pomocí série iterací), který identifikoval čtyři aspekty nákupu B2B, které byly 

nejzásadnější: rostoucí význam a růst rozvíjejících se trhů; měnící se prostředí nákupu 

B2B; rostoucí sofistikovanost prodejců a dopad změn technologií. 53 

Zatímco růst rozvíjejících se trhů, jako je Čína a Indie, dramaticky změnil světový trh, 

akademický výzkum a manažerské studie osvědčených postupů zahrnující rozvinuté B2B 

trhy byly obecně přeneseny přímo na rozvíjející se trhy. Zdroje o standardizaci nebo 

adaptaci marketingových strategií však naznačují, že použité rámce pro B2B nákupní 

chování vytvořené primárně na zavedených trzích vedou ke smíšeným a zavádějícím 

                                                      
50 WIERSEMA, Fred. The B2B Agenda: The current state of B2B marketing and a look ahead, str. 470-

488. 
51 KOTLER, Philip. Moderní marketing, str. 362. 
52 WINER, Russell S. a Scott A. NESLIN. The history of marketing science, str. 371-382. 
53 GREWAL, Rajdeep, Gary L. LILIEN, Sundar BHARADWAJ, et al. Business-to-Business Buying: 

Challenges and Opportunities. Customer Needs and Solutions., str. 193-208. 
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výsledkům, pokud jsou použity na jiných trzích. 54 Grewal a kol. uvádějí řadu klíčových 

rozdílů mezi stávajícími a vznikajícími trhy, výzvou je identifikovat ty rozdíly, které 

mohou zásadně změnit B2B nákupní chování zákazníků. Klíčové rozdíly zahrnují 

především relativní velikost a povahu vládních versus obchodních nákupů, nedostatečně 

rozvinutý právní systém na rozvíjejících se trzích, mimosmluvní rozsáhlé sítě obchodních 

vztahů a rozsah, v jakém tyto vztahy ovlivňují schopnost společnosti působit na 

rozvíjejících se trzích a také velký vliv politických vazeb na obchodní procesy. 55 

Autoři Senn a kol. rozlišují 3 typy nákupu na B2B trzích: rutinní výměnné vztahy (RER), 

vztahy s organickými nákupy (OBR) a dále transakční nákupní operace (TBO). Jak se 

zvyšuje vzájemná závislost mezi kupujícím a prodávajícím, povaha nákupu se stává 

kritičtější. Na obr. č. 9 jsou shrnuty tyto tři režimy nákupu B2B, které se liší ve vztazích 

mezi kupujícím a prodávajícím, místem a povahou nákupních rozhodnutí a jejich 

implementací a dalšími faktory souvisejícími s nákupem. Pokud jsou získané zboží a 

služby konzistentní a předvídatelné, rutinní výměnné vztahy (RER) jsou pravděpodobné. 

V RER zahrnují nákupní činnosti opakované, rutinní interakce mezi oprávněnými 

subjekty. Realizátoři provádějí standardní postupy objednávání, přijímání a doplňování v 

rámci stanovených parametrů, které byly navrženy jinými, kteří potvrzují rozhodnutí o 

koupi a vymezují oblast povolených opětovných nákupních aktivit. Na druhém konci 

spektra rutinních výměnných vztahů jsou organické nákupní vztahy (OBR), které 

vyžadují neustálé zapojení lidí, interpersonální interakce a úpravy mezi kupujícími a 

prodávajícími. Příklady systémů OBR zahrnují integrovaná řešení, společný vývoj 

produktu s dodavatelem, klíčové vztahy se zákazníky, které umožňují kupujícímu 

dosáhnout přizpůsobeného zboží, rozšířených služeb, konzistentnější dodávky nebo 

úspory nákladů díky provozní integraci. A konečně, nákup se může uskutečnit 

prostřednictvím transakčních nákupních operací (TBO), definovaných jako jednorázové 

smlouvy, které kupujícím a prodávajícím neukládají povinnost ani očekávání, aby se 

zapojily do budoucího podnikání. Mezi příklady patří spotové trhy, aukce, nabídky na 

konkrétní zboží nebo služby a další interakce mezi kupujícím a prodávajícím ad hoc. Na 

rozdíl od ostatních režimů mají TBO krátkodobý horizont, rozhodnutí jsou potvrzena, 

                                                      
54 STERN, Louis W., Robert W. PALMATIER a Adel I. ANSARY. Marketing channel strategy, str. 264-

288. 
55 GREWAL, Rajdeep, Gary L. LILIEN, Sundar BHARADWAJ, et al. Business-to-Business Buying: 

Challenges and Opportunities. Customer Needs and Solutions., str. 193-208. 
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komponenty a aspekty obchodu jsou rychle dokončeny a plnění je dokončeno krátce poté. 

Poptávka je nepředvídatelná, nebo produkty jsou relativně nedůležité, takže hmotné a 

nehmotné investice potřebné k vytvoření a provozu RER by nebyly oprávněné. Na 

základě těchto modelů můžeme definovat cílový segment zákazníků, což je velice důležité 

pro pochopení osobních motivů účastníků nákupního procesu a jejich vzájemných vztahů. 
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Obr. č. 9: Modely nákupního chování (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje 56) 

                                                      
56 GREWAL, Rajdeep a Gary L. LILIEN. Business-to-Business Marketing: Looking Back, Looking 

Forward. Handbook of Business-to-Business Marketing, str. 7. 
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S několika výjimkami, B2B obchodníci (dodavatelé) čelí rostoucí kupní síle tak, jak 

kupující nakupují v celosvětovém měřítku a dále pokusům snížit jejich zásobovací 

základnu. Od dodavatelů se stále více očekává, že budou spoluvytvářet hodnotu s a pro 

své kupující, čímž se posunou nad rámec standardních vylepšení nákladů a kvality, aby 

poskytli jedinečná řešení pro spolupráci. Změna v B2B trhu byla v posledních letech tak 

dramatická, že dokonce i tradiční distributoři a dodavatelé komponentů se snaží pochopit 

a poskytnout řešení problémů zákazníků. 57 

2.3.3. Hodnota pro zákazníka, řízení vztahu se zákazníkem 

 

Vytváření a poskytování vyšší hodnoty pro zákazníky je považováno za jeden ze 

základních kamenů marketingu mezi podniky (B2B). Výzkumy v oblasti nákupu a 

prodeje založeného na hodnotách, cenotvorbě a spoluvytváření hodnoty zdůrazňuje, že 

obchodníci potřebují lépe porozumět tomu, jak vytvářet, komunikovat a poskytovat 

hodnotu svým zákazníkům. Zákaznická hodnota je typicky konceptualizována jako 

kompromis mezi výhodami a náklady souvisejícími s výměnou. Přínosy a náklady jsou 

vždy subjektivním vnímáním, které je určeno spíše v mysli zákazníka než specifickým 

rysem určité nabídky deklarované dodavatelem. Přínosy a náklady lze chápat jak v 

peněžním, tak i nepeněžním vyjádření, jako je zvýšení výnosů a nákladů nebo zvýšení 

důvěry, pověsti, snadnosti použití a zkrácení času, úsilí a energie vynaložené při výměně. 

58  59 

Dle Lošťákové lze rozdělit faktory ovlivňující hodnotu pro zákazníka do dvou základních 

skupin: faktory plynoucí z charakteru produktu (objektivně měřitelné vlastnosti produktu 

jako jsou především technické parametry produktu, vlastnosti a funkčnost produktu) a 

faktory plynoucí z vnímání produktu zákazníkem (subjektivně vnímané zákazníkem na 

základě pocitů).  

 

                                                      
57 SENN, Christoph, Axel THOMA a George S. YIP. Customer-Centric Leadership: How to Manage 

Strategic Customers as Assets in B2B Markets, str. 27-59. 
58 KERÄNEN, Joona a Anne JALKALA. Towards a framework of customer value assessment in B2B 

markets: An exploratory study, str. 1307-1317. 
59 LINDGREEN, Adam, Martin K. HINGLEY, David B. GRANT a Robert E. MORGAN. Value in 

business and industrial marketing: Past, present, and future, str. 207-214. 
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Pociťovaný užitek ze strany zákazníka je vázán zejména na následující atributy: 

1) Atribut užitku hmotného výrobku 

2) Atributy užitku služeb a procesu prodeje 

3) Emocionální a sociální užitky (např. image producenta, jeho známost a hodnoty 

značky, ekologické parametry produktů) 

4) Etické užitky (serióznost při jednání a plnění dohod, používání férových 

obchodních praktik) 60 

Také další autoři rozdělují výzkum hodnoty pro zákazníka do dvou souvisejících toků: 1) 

hodnota zboží a služeb (tj. nabídky) a 2) hodnota vztahů mezi kupujícím a prodávajícím. 

První proud má tendenci se zaměřit na hmatatelnější aspekty hodnoty zákazníka, jako je 

funkčnost nebo praktická užitečnost nabídky, s důrazem na hodnotu zákazníka v 

peněžním vyjádření. Nedávné studie v tomto proudu naznačují, že dodavatelé by měli 

zdůraznit výhody svých nabídek, které mají největší dopad na zisky zákazníků Druhý 

proud má tendenci se zaměřovat na nehmotnější aspekty, jako je pověst, dovednosti nebo 

znalosti, často označované jako nehmotná aktiva. 61 

Na B2B trzích je počet možných zákazníků mnohem nižší než na B2C trzích. Na druhou 

stranu těchto několik zákazníků představuje velký podíl na obratu, zatímco na B2C ani 

tisíce malých zákazníků nemusí znamenat výrazný rozdíl v prodejích. Vzhledem k tomu, 

že je těžké najít nové zákazníky, marketéři by měli věnovat pozornost péči o ty stávající. 

Uvádí se totiž, že až 68 % zákazníků odchází od dodavatele z toho důvodu, že se jim 

nelíbí, jak s ním zacházejí. Je proto důležité, aby podnik věnoval stávajícím zákazníkům 

náležitou pozornost. 

Proces řízení vztahu se zákazníky můžeme rozdělit do tří hlavních částí: 

▪ Analýza prostředí, segmentace trhu a analýza produktů – patří sem výzkum a 

analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku, segmentace trhu, výzkum 

zákazníků, analýza produktů, metodika získávání informací a nakládání s nimi. 

                                                      
60 LOŠŤÁKOVÁ, Hana. Diferencované řízení vztahů se zákazníky, str. 83-102. 
61 LINDGREEN, Adam a Finn WYNSTRA. Value in business markets: What do we know? Where are 

we going?, str. 732-748. 
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▪ Prodejní proces – příprava na první kontakt se zákazníkem a jeho realizace, řízení 

prodejního procesu a jeho analýza se zaměřením na analýzu příčin úspěchu a 

neúspěchu, na niž navazují další kroky. 

▪ Poprodejní proces – budování vztahu, poprodejní služby či inovace produktů. 62 

2.3.3.1. Analýzy tvorby hodnoty odvětví – Profit pool, Smile curve 

 

Mnoho manažerů mapuje strategii bez plného pochopení zdrojů a rozdělení zisků ve svém 

oboru. Někdy zaměřují svou pozornost na výnosy místo na zisk, za předpokladu, že růst 

výnosů se nakonec promění v růst zisku. V jiných případech postrádají jednoduše data 

nebo analytické nástroje potřebné k izolování a měření variací v ziskovosti. Nehledě na 

příčinu může neúplné pochopení zisků vytvořit slepá místa ve strategické vizi společnosti, 

což může vést k přehlédnutí atraktivních příležitostí ke zvyšování zisku nebo k uvíznutí 

v oblastech se slabou nebo dokonce klesající ziskovostí. 63 

Jednou z klíčových otázek pro každou společnost je také pochopit, které ekonomické 

faktory se nejvíce podílí na ekonomickém zisku společnosti. Na obrázku č. 10 je vidět 

odkud pochází ekonomický zisk sestavený na základě kombinace ekonomických 

informací z mnoha podniků, tedy relativní dopad klíčových ekonomických faktorů 

podnikání na peněžní tok (v tomto případě ekonomický zisk, který zahrnuje poplatek za 

používaná aktiva). Jak je patrné, nejsilnějšími faktory cash flow jsou faktory, které 

nazýváme „topline“ - jednotkový prodej a cena. Dalšími hlavními faktory v pořadí jsou 

COGS (náklady na prodané zboží), SG&A (prodejní, správní a režijní náklady) a R&D 

(náklady za výzkum a vývoj). Tržní strategie řídí výkon prvních dvou top-line faktorů 

více než kterýkoli jiný aspekt obchodní strategie.64 

                                                      
62 ŠAŠEK, Miloslav. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B, str. 16-94. 
63 JONES, V. Rory a David M. SCHNEIDER. Do you know where the real Profit Pools are?, str. 1. 
64 JONES, V. Rory a David M. SCHNEIDER. Do you know where the real Profit Pools are?, str. 6-8. 
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Obr. č. 10: Relativní dopad klíčových ekonomických faktorů na ekonomický zisk (Zdroj: 65) 

Profit pool metodu (metodu ziskových fondů) lze definovat jako celkový zisk dosažený 

v odvětví ve všech bodech hodnotového řetězce daného odvětví. I když je tento koncept 

jednoduchý, struktura profit pool je obvykle poměrně složitá. Fond bude v některých 

segmentech hodnotového řetězce hlubší než v jiných a hloubky se budou v jednotlivých 

segmentech lišit. Ziskovost segmentu se může například velmi lišit podle skupiny 

zákazníků, kategorie produktů, geografického trhu nebo distribučního kanálu. Navíc se 

struktura koncentrace zisku v průmyslu často velmi liší od struktury koncentrace zisku. 

Profit pool mapa odpovídá na základní otázky týkající se odvětví: Kde a jak se vydělávají 

peníze? Jako příklad autoři uvádí americký automobilový průmysl, který v roce 1996 

vytvořil příjmy kolem 1,1 bilionu dolarů a zisky okolo 44 miliard $, viz obr. č. 11. Příjmy 

a zisky tohoto odvětví jsou rozděleny mezi jednotlivé hodnototvorné řetězce, včetně 

výroby vozidel, prodeje nových a ojetých vozů, maloobchodního prodeje benzínu, 

pojištění, poprodejního servisu a náhradních dílů a financování pronájmu (leasing). Z 

hlediska příjmů dominují výrobci automobilů a obchodníci v tomto odvětví téměř 60 % 

tržeb. Objektiv fondu zisku však ukazuje jiný obrázek. Auto leasing je zdaleka 

nejziskovější činností v hodnotovém řetězci a další finanční produkty, jako jsou pojištění 

a půjčky na automobily, také vydělávají nadprůměrně. Oproti tomu hlavní činnosti 

výroby a distribuce se na druhé straně vyznačují nízkou ziskovostí a představují podstatně 

menší podíl na zisku než v případě fondu na výdělek. Způsob rozdělení zisků a výnosů 

mezi tyto činnosti se velmi liší. Nejziskovější oblasti automobilového průmyslu nejsou 

                                                      
65 JONES, V. Rory a David M. SCHNEIDER. Do you know where the real Profit Pools are?, str. 7. 
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ty, které generují největší příjmy. Z pohledu ziskového fondu je tedy automobilový 

průmysl o finančních službách stejně jako o výrobě a prodeji vozidel. 66 

 

Obr. č. 11: Profit pool automobilového trhu v USA (Zdroj: 67) 

Profit pool může mít mnoho podob, v závislosti na ekonomických a konkurenčních silách 

působících v průmyslu nebo v segmentu průmyslu. Společnosti mohou využít svého 

chápání segmentů mnoha různými způsoby: identifikovat nové zdroje zisku v odvětvích 

s nízkými maržemi, mapování akvizic a expanzních strategií, rozhodování, které 

zákazníky sledovat a jaké kanály použít, nebo řízení rozhodnutí o produktech, cenách a 

operacích. Pochopení dynamiky ziskového fondu může pomoci vést důležitá rozhodnutí 

o všech aspektech fungování a strategií společnosti, což v mnoha případech vede k vývoji 

nových a výnosnějších obchodních modelů. 68 

Jak uvádí autoři Gadiesh a Gilbert, mapování fondu zisků je v jednom smyslu jednoduché 

cvičení, nejprve se definují činnosti hodnotového řetězce a poté se určí jejich velikost a 

                                                      
66 GADIESH, Orit a James L. GILBERT. Profit Pools: A Fresh Look at Strategy, str. 3-7. 
67 GADIESH, Orit a James L. GILBERT. Profit Pools: A Fresh Look at Strategy, str. 11. 
68 GADIESH, Orit a James L. GILBERT. Profit Pools: A Fresh Look at Strategy, str. 3-7. 
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ziskovost. Ale zatímco cíl je jednoduchý, jeho dosažení může být komplikované. 

Mapování zahrnuje čtyři kroky: 

▪ Definování hranic fondu: Než se začne analyzovat fond zisků analyzovaného 

odvětví, musí se vydefinovat jeho hranice identifikováním činností hodnotového 

řetězce, které jsou relevantní pro dané podnikání. Klíčem je definovat hodnotový 

řetězec dostatečně široce, aby zachytil všechny činnosti, které mají významný vliv 

na schopnost dosahovat zisků – nejen dnes, ale i v budoucnu. Mělo by se začít s 

tím, že se podrobně zhodnotí podnik a rozložíte jej na diskrétní hodnotový řetězec. 

Na závěr je potřeba udělat krok zpět a podívat se na toto odvětví očima zákazníka. 

Jak by zákazník definoval životní cyklus produktu nebo služby, kterou vyrábíte? 

 

▪ Určení velikosti segmentů: Jakmile je definován profit pool, musí se určit jeho 

celková velikost. Jaká je celková částka zisků získaných při všech činnostech v 

rámci hodnotového řetězce? Postačí hrubý odhad celkových zisků v tomto 

odvětví, i když v tomto bodě není nutná vysoká míra přesnosti, musí být velká 

důvěra v obecnou přesnost tohoto odhadu. Proto je vždy vhodné vypracovat 

odhady založené na alespoň dvou různých pohledech na dané odvětví. 

 

▪ Určení rozdělení zisků: Stanovení způsobu rozdělení zisků mezi různé činnosti 

hodnotového řetězce je hlavní výzvou mapování fondu zisků. K tomuto úkolu 

existují dva obecné analytické přístupy: agregace a desagregace. Pokud se jedná 

o obor, ve kterém se všechny společnosti zaměřují na jedinou činnost v řetězci 

hodnot – ve kterém jsou všichni, jinými slovy „čistí hráči“ – vypočítá se ziskovost 

aktivity agregací zisků všech čistých hráčů. Pokud jsou naopak všechny 

společnosti v daném odvětví vertikálně integrovaní „smíšení hráči“, z nichž každý 

vykonává mnoho různých činností, budou se muset rozdělit finanční údaje každé 

společnosti, aby bylo možné dospět k odhadům pro konkrétní činnost. 

 

▪ Kontrola a sladění výpočtů: Čtvrtý a poslední krok v analýze slouží jako kontrola 

reality. Spočívá ve sčítání odhadů zisku pro každou aktivitu a porovnávání 

celkové částky s celkovým odhadem zisků odvětví, které byl proveden dříve. 

Pokud existují nesrovnalosti, je nutné se vrátit a zkontrolovat předpoklady a 
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výpočty a v případě potřeby shromáždit další údaje. Je docela dost dobře možné, 

že bude nutné strávit značný čas sladěním těchto čísel. Protože odhady se budou 

často provádět nepřímo, na základě fragmentovaných nebo neúplných údajů, 

budou nesrovnalosti běžné. 69 

Je pochopitelné, že různé části stejného hodnotového řetězce mohou mít odlišnou 

odpovídající přidanou hodnotu. V tomto ohledu v roce 1993 Stan Shih, zakladatel 

společnosti Acer, vymyslel myšlenku použít křivku pro znázornění odpovídající přidané 

hodnoty různých částí průmyslu, čím vyšší je vstupní bariéra a větší akumulace 

schopností, tím větší přidanou hodnotu lze získat. Vodorovná osa byla vyrobena z výroby 

komponentů, montáže a distribuce produktů, což odpovídá horním, středním a dolním 

sekcím počítačového průmyslu, v nichž společnost Acer soutěží. Tyto různé sekce měly 

vysokou, nízkou a střední přidanou hodnotu na svislé ose, a tak ohýbaly křivku jako 

úsměv, a proto dostaly jméno jako Smiling curve, jak je patrné na obr. č. 12. 70 

 

Obr. č. 12: Smile curve (Zdroj: 71) 

Shih uvedl, že tvrdá konkurence mezi světovými IT společnostmi vedla k produktům PC, 

které se nijak nerozlišují. Zpracovatelský sektor je také vyspělý a prodejci snižují ceny, 

což značkovým výrobcům počítačů umožňuje jen málo prostoru pro generování zisku z 

prodeje počítačů. Shih zdůraznil, že „nedostatek diferenciace a inovací ve vývoji PC brání 

tvorbě hodnoty.“ Na základě filozofie smiling curve se společnost Acer znovu překlopila 

                                                      
69 JONES, V. Rory a David M. SCHNEIDER. Do you know where the real Profit Pools are?, str. 1-14. 
70HOLSTE, Jan Hauke. Local Firm Upgrading in Global Value Chains, str. 5-11. 
71MUDAMBI, R. Location, Control and Innovation in Knowledge-Intensive Industries, str. 711. 
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z pouhého výrobce počítačů do společnosti, která se zaměřuje na globální marketing 

značkových produktů a služeb souvisejících s PC. Kromě toho, za účelem podpory 

inovací, Acer zvýšil investice do výzkumu a vývoje a zintenzivnil vývoj inovativních 

technologií. 72 Vyšší přidaná hodnota je na začátku smile curve díky činnostem, jako jsou 

výzkum, vývoj a design, jakož i na následném konci, jako jsou marketing, značka a 

služby, které jsou z velké části kontrolovány společnostmi z rozvinutých ekonomik. Nižší 

hodnota je vytvářena ve střední části hodnotového řetězce, což jsou hlavně výrobní a 

standardizované služby, které jsou do značné míry outsourcovány do ekonomik 

rozvíjejících se zemí. 73 

2.3.4. Význam inovací na trhu B2B 

 

V problematice významu inovací na trhu B2B se autoři snaží především identifikovat 

výzkumnou agendu. Griffin pomocí přístupu metody Delphi požádal 15 předních 

akademiků v oblasti inovací, aby poskytli „empirickou generalizaci“ o jednom z 

následujících dvou výroků: 

1) Zapojení zákazníků do inovace B2B: Co víme a měli bychom vědět? 

2) Inovace B2B a vývoj nových produktů: Co pohání inovace v prostoru B2B a jak 

se inovace týkají vývoje nových produktů? 

Griffin sestavil odpovědi na základě výsledků metody Delphi a poslal je vybranému 

souboru akademiků a výzkumných pracovníků pro rozvoj priorit dalšího výzkumu. 

Následně byla identifikována tři klíčová témata: 

▪ Téma 1: Zlepšení pochopení skutečných zákaznických potřeb a zapojení 

zákazníků do vývoje nových produktů. 

▪ Téma 2: Inovace v B2B mimo laboratoř. 

▪ Téma 3: Úloha marketingu v B2B inovaci a nasazení výsledků výzkumu. 74 

                                                      
72SHIH, S. Reforging Acer: Create, Grow and Challenge. 
73Measuring and analyzing the impact of GVCs on economic development: global value chains 

development report 2017. 
74 GRIFFIN, Abbie, Brett W. JOSEPHSON, Gary LILIEN, et al. Marketing’s roles in innovation in 

business-to-business firms: Status, issues, and research agenda, str. 323-337. 
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Zatímco Steve Jobs z Apple, Henry Ford, a jiné světové špičky v oblasti inovací tvrdili, 

že zákazníci nejsou schopni říct společnostem, jaké produkty by měly vyvíjet, výzkum 

ukázal, že zákazníci jsou ve skutečnosti schopni vyjádřit své problémy, potřeby a 

preference a v detailu – když se jich na tyto otázky ptali specificky. Nicméně, obchodníci 

a zejména prodejci obvykle mluví jazykem funkcí a specifikací, spíše než jazykem 

zákaznických problémů a potřeb. Tedy informace takto získané od zákazníků vedou k 

postupnému zlepšování dnešních produktů, spíše než k průlomovým inovacím. Metody 

Voice of the Customer a Customer visit však byly vyvinuty jako metody „udělej si sám“ 

pro formulování skutečných potřeb a problémů zákazníků, které vývojovému týmu dávají 

možnost vyřešit potřebu zákazníka i alternativními cestou, která dává návrháři větší 

svobodu a prostor pro nová řešení. 75 

V rámci inovací mimo laboratoř se musí společnosti snažit přesunout alespoň některé 

inovační aktivity „mimo laboratoř výzkumu a vývoje“, aby vytvořily další průlomové 

inovace a zvýšily spokojenost zákazníků s nabídkou společnosti. Přemístění inovace ze 

zaměření produktů nebo služeb na perspektivu celkového řešení. Jedná se i o posílení 

sociální sítě jako zdroje inovací. Většina současných inovačních procesů produkuje 

produkty, které, i když jsou technicky nadřazeny dřívějším verzím, často nesplňují 

celkové potřeby zákazníků. Vargo a Lusch zdůrazňují, že společnosti musí pochopit 

dopad, který má celkové řešení společnosti na zákazníka. 76 

Úlohou marketingu je dodávat společnosti hotovost tím, že uspokojuje dlouhodobé 

potřeby zákazníků, funguje jako rozhraní mezi zákazníky a společností, což z ní činí 

klíčový prvek inovačního procesu. Akademická literatura konstatuje, že znalost 

marketingové funkce o současných i budoucích potřebách je zásadní pro úspěch 

inovačních projektů. Marketing také vyvíjí tlak na další funkce společnosti, aby přijaly 

marketingovou koncepci, což má za následek lepší organizační učení a organizační 

kulturu, která podporuje lepší inovační výsledky. 77 

Existují však některé významné překážky v podnicích na trhu B2B, které stěžují kontrolu 

marketingu nad inovacemi a rozhodnutími vývoje nových produktů. Workman zjistil tři, 

                                                      
75 KUESTEN, Carla. Customer Visits: Building a Better Market Focus, str. 13. 
76 VARGO, Stephen L. a Robert F. LUSCH. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, str. 1-17. 
77 GRIFFIN, Abbie, Brett W. JOSEPHSON, Gary LILIEN, et al. Marketing’s roles in innovation in 

business-to-business firms: Status, issues, and research agenda, str. 323-337. 
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které omezují schopnost marketingu ovlivnit tato rozhodnutí: funkční struktury moci v 

organizaci, omezené marketingové zdroje a tlaky na co nejkratší uvedení nového 

výrobku, či služby na trh. 78 

2.4. Marketingový mix na trhu B2B 

 

Marketingový mix je plánovaný balíček prvků, které tvoří produkt nebo službu nabízenou 

na trhu zacílenou na podporu dosažení cílových trhů a specifických cílů. Marketingový 

mix pomáhá umístit produkt, či službu velmi pevně do vnímání obsloužených zákazníků. 

Tradiční marketingový mix nejprve obsahoval čtyři prvky (4P): produkt (product), cena 

(price), distribuce (place) a propagace (promotion). Koncept tradičního marketingovému 

mixu 4P byl později rozšířen na 5P nebo dokonce 7P. Jedná se o plánování (planning), 

tedy plánování, řízení a organizace, lidé (people) usnadňující vzájemnou interakci mezi 

poskytovatelem služeb a zákazníkem. V neposlední řadě procesy (processes), které 

usnadňují a řídí poskytování produktů a služeb zákazníkům. 79 Zákazníci na trhu B2B 

rovněž zvažují celkové portfolio produktů nabízených podnikem a rozmýšlejí, 

prostřednictvím kterých produktů či služeb mohou naplnit své strategické cíle. Portfolio 

se obvykle skládá z jednotlivých produktových položek, produktových řad a jejich šíře a 

produktového mixu. Často se také přizpůsobují požadavkům zákazníka. Pro pracovníky 

z oblasti marketingu a prodeje je tedy klíčové, aby byli dokonale obeznámeni se způsoby 

použití produktu. 80 

2.4.1. Product (Produkt) 

 

Výrobek je jakákoli věc, která je nabízena na trhu pro výměnu nebo spotřebu. V oblasti 

marketingu zboží existuje hmatatelná složka, do které jsou integrovány některé nehmotné 

statky, jako například styl, poprodejní služby, úvěry atd. V případě služeb je hmotná 

                                                      
78 WORKMAN, John P. Marketing's Limited Role in New Product Development in One Computer 

Systems Firm, str. 405-421. 
79 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management, str. 89. 
80 ELLIS, Nick. Business-to-business marketing: relationships, networks and strategies, str. 218-222. 
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složka nulová nebo minimální. Služba je souborem funkcí a výhod, které mají význam 

pro konkrétní cílový trh. 81 

Odběratelé na trhu B2B zároveň také zvažují i životní cyklus produktu. Koncept 

životního cyklu výrobků je v současné době jedním z klíčových prvků teorie 

marketingového řízení na trzích B2B. Předpokladem stojícím za teorií PLC je, že každý 

výrobek má svou omezenou životnost stejně jako například lidské bytosti. V průběhu času 

všechny výrobky, které jsou uvedeny na trh, nejprve porostou, dospějí do stavu zralosti a 

nakonec zemřou. V praxi to znamená, že PLC koncept je grafické znázornění prodeje a 

zisků produktu v průběhu času jako je zobrazeno na obr. č. 13. 

 

Obr. č. 13: Tradiční PLC model (Zdroj:
 82

) 

V odborné literatuře se tradiční PLC model skládá ze 4 různých fází životního cyklu: 

1. Zaváděcí fáze (uvedení na trh): Tato etapa zahrnuje představení nových a dříve 

neznámých výrobků kupujícím. Prodeje jsou malé, výrobní proces je poměrně 

nový a snížení nákladů díky úsporám z rozsahu nebo skrze zkušenostní křivku 

nebylo ještě realizováno. Vzhledem k tomu, že trh je nový, existuje zatím jen málo 

konkurentů. Zisk je v tomto okamžiku negativní z důvodů vysokých nákladů na 

                                                      
81 KUSHWAHA, Gyaneshwar Singh a Shiv Ratan AGRAWAL. An Indian customer surrounding 7P׳s of 

service marketing, str. 87. 
82 KOTLER, Philip. Moderní marketing, str. 687. 
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propagaci, cenová politika je nastavena na přilákání prvních kupujících s cílem 

vyzkoušet tento výrobek. 

 

2. Růstová fáze: V této fázi se poptávka začíná zrychlovat a prodeje rostou. Kupující 

se již seznámili s výrobkem a jsou ochotni si jej i opakovaně nakoupit, navíc 

dochází ke vstupu nových kupujících na trh. Požadavky na navýšení výroby 

mohou přijít velmi rychle, a to může vyžadovat velké infuze kapitálu a odborných 

znalostí. Ke snížení nákladů dochází díky pohybu směrem dolů po zkušenostní 

křivce a úsporám z rozsahu. A tak i ceny jsou mírně sníženy skrze klesající 

výrobní náklady. Zisk se pohybuje kolem kladné nuly, protože zisk vytvořený v 

této fázi musí zaplatit zvýšenou potřebu kapacity. 

 

3. Fáze zralosti: Úroveň poptávky a prodejů zpomaluje, trh se stává nasyceným. 

Existuje jen velmi málo poprvé nakupujících, většina prodejů jsou opakované 

prodeje. Konkurence se stává velmi intenzivní, což vede k agresivní reklamní a 

cenové politice vedoucí k získání podílu od konkurence, nebo jen snahou o 

udržení stávajícího podílu na trhu. Kladné zisky jsou generovány v této fázi díky 

vysokému objemu prodejů a nízkým výrobním nákladům. 

 

4. Fáze úpadku: V této fázi kupující přechází na jiné produkty a prodeje klesají. 

Ostré soupeření probíhá mezi hlavními konkurenty. Zisky vysychají kvůli úzké 

ziskové marži a klesajícím prodejům. Některé společnosti odcházejí z odvětví, 

zbývající podniky se snaží oživit zájem o produkt. Jsou-li úspěšné v této strategii, 

mohou prodeje po nějakou dobu i stagnovat. 83 84 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
83 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management, str. 36. 
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54 

 

2.4.2. Price (Cena) 

 

Cena jako součást marketingového mixu vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka, je 

nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím poptávku, jako jediná vytváří příjmy podniku 

(ostatní nástroje představují pouze náklady) a významně ovlivňuje další život podniku. 85 

Mezi faktory ovlivňující výši ceny rozlišujeme vnitřní faktory, které může společnost 

ovlivňovat přímo, jako jsou například cíle společnosti, organizace cenové politiky, 

marketingový mix, diferenciace výrobku a náklady. Do vnějších faktorů, které společnost 

nemůže ovlivnit přímo patří poptávka, konkurence, distribuční síť, ekonomické 

podmínky, legislativa atd. 86 Úroveň cen je závislá na uplatnění diferencovaných přístupů 

k jejich tvorbě. K základním způsobům stanovení ceny patří: 

▪ Metoda založena na nákladech (nákladově orientovaná cena) – tato metoda je 

nejvíce využívaná a spočívá v aplikaci různých kalkulačních postupů, které jsou 

založeny na vyčíslení nákladů a zisku na daný výrobek nebo službu. 

▪ Stanovení cen na základě poptávky (poptávkově orientovaná cena) – tato metoda 

je založena na odhadu objemu prodeje v závislosti na různé výši ceny. Základní 

princip metody je stanovení vysoké ceny při vysoké poptávce a nízké ceny při 

nižší poptávce. 

▪ Stanovení ceny na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena) – 

společnost určuje výši svých cen na základě cen, které mají její konkurenti, 

v důsledku čehož věnuje menší pozornost své poptávce a nákladům. Využívá se 

pouze tehdy, jestliže společnost vstupuje na nový trh, kde se střetává velký počet 

konkurentů a cena je tvořena pod vlivem trhu, kde se vyskytují podobné výrobky 

nebo služby. 

▪ Stanovení cen z marketingových cílů společnosti – cena je odvozena ze 

strategických marketingových cílů společnosti. Rozlišujeme následující cíle: 

přežití, maximalizace zisku, maximalizace prodejů, maximalizace běžných 

příjmů, maximalizace využití trhu. 
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▪ Stanovení cen na základě vnímání hodnoty – cena se odvíjí od hodnoty výrobku, 

jak jí vnímá zákazník, a ne od jednotkových výrobních nákladů. Hodnota výrobku 

vnímaná zákazníkem je značně ovlivněna marketingovou taktikou. 87 88 

Na B2B trzích může být stanovení ceny jedním z finálních kroků při rozhodování o 

designu, vývoji produktu a při obchodním vyjednávání, zejména je-li výrobek výsledkem 

vzájemné spolupráce mezi organizacemi. Cena v segmentu B2B tedy může být 

předmětem vyjednávání, mohou se na ni vztahovat speciální slevy a rabaty (např. sleva 

výměnou za protislužbu v podobě propagace značky prodávající organizace) nebo může 

mít podobu sdíleného zisku nakupující organizace. Pro cenovou politiku jsou 

východiskem technické parametry produktu jako je výkonnost, spotřeba energie, náklady 

provozu, spolehlivost a další. 89 

2.4.3. Place (Místo/ Distribuce) 

 

Místo odkazuje na místo prodeje. Je projevem strategie organizace o tom, jak a jakým 

způsobem chce, aby její produkty a služby byly zákazníkům zpřístupněny tak, aby mohla 

být zavedena zisková výměna se zákazníky. Hlavním cílem dobré distribuce nebo 

strategie místa je v každém odvětví upoutání oka spotřebitele a usnadnění nákupu 

produktu nebo služby. Organizace musí dosáhnout ideální rovnováhy mezi náklady 

organizace a následnou spokojeností zákazníka. Distribuce znamená zajištění šíření 

produktu na trhu takovým způsobem, aby ho mohl nakupovat velký počet lidí. Distribuční 

kanál je definován sledem a tokem výrobků z místa výroby do místa prodeje. 90  

Podniky si vytváří své marketingové kanály tak, aby svým zákazníkům poskytovaly 

maximální hodnotu a zároveň minimalizovaly náklady spojené s vytvářením 

ekonomického užitku. Na B2B trzích jsou tyto kanály kratší, přímější, dochází k prodeji 

ve větším množství a správné načasování dodávky je zásadním faktorem pro vytváření 

vztahů mezi oběma organizacemi. Přičemž se rozlišuje přímá distribuce, kdy výrobce 

                                                      
87 VITALE, Robert P. a Joseph J. GIGLIERANO. Business to business marketing, str. 6-7. 
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dodává produkt přímo spotřebiteli a nepřímá distribuce, kde k dodání produktu z výroby 

dochází přes zprostředkovatele (zboží může procházet i přes několik mezičlánků). 91 

2.4.4. Promotion (Propagace) 

 

Propagace se týká všech činností prováděných za účelem, aby byl uživatel nebo služba 

známa a preferována mezi uživatelem a trhem. Tyto aktivity zahrnují reklamu, ústní 

slovo, tiskové zprávy, pobídky, odměny a ocenění obchodníkům, mohou také zahrnovat 

spotřebitelská schémata, přímý marketing, soutěže a ceny. 92 

Ačkoliv reklama a placená forma neosobní komunikace od určeného sponzora využívající 

hromadné sdělovací prostředky k ovlivnění nebo přesvědčení publika, bývá obecně 

nejdůležitějším prvkem propagačního mixu, avšak na B2B trhu tomu tak není. V oblasti 

B2B totiž reklama nemá takové účinky z toho důvodu, že jde o jednosměrný způsob 

komunikace a chybí v B2B tolik důležitá zpětná vazba a možnost dialogu. Organizace 

mohou využívat reklamu jako nástroj budování povědomí o značce, ale klíčoví jsou 

prodejci (obchodní zástupci), kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Pro B2B 

marketing je tedy nejefektivnějším a nejpoužívanějším nástrojem komunikačního mixu 

osobní prodej. Ten umožňuje marketérům získat okamžitou a přesnou zpětnou vazbu. To 

vše vychází z faktu, že v B2B marketingu se budují bližší a trvalejší vztahy a osobní 

vazby mezi obchodními partnery, než je tomu v marketingu na spotřebitelských trzích. 93 

Podpora prodeje se týká zvyšování hodnoty poskytované produktem nebo službou tím, 

že nabízí další motivaci ke koupi značky nebo produktu. Nejčastěji se jedná o pobídky 

založené na snížení ceny, tedy především o přímé slevy, kupony, rabaty a výhodná balení. 

Celkové roční výdaje firem na podporu prodeje rychle rostou. 94 
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2.4.5. People (Lidé) 

 

Judd přišel s dalším „P“ marketingového mixu a dále doporučil, aby byla lidská síla 

formalizována, institucionalizována a řízena jako ostatní 4P, jako výrazná složka tržního 

mixu. Hlavním argumentem je, že to jsou zaměstnanci organizace, kteří zastupují 

organizaci vůči zákazníkům navenek. Pokud tito zaměstnanci nejsou vyškoleni v tom, jak 

postupovat v osobním kontaktu se zákazníkem, nemusí se ukázat efektivní celá 

marketingová snaha, že služba může být jen tak dobrá jako její lidé. Služba je výkon a 

obvykle je obtížné oddělit výkon od lidí. Způsob, jakým jsou služby poskytovány lidmi, 

může být důležitým zdrojem diferenciace a také konkurenční výhodou. To je důvod, proč 

lidé tvoří tak důležitou součást 7P marketingového mixu služeb. Kromě toho zaměstnanci 

orientovaní na zákazníka se zaměřením na osobní pozornost, interpersonální péči, ochotu 

pomoci, zdvořilost a pohotové chování významně přispějí k posílení vztahů mezi 

zákazníky a zaměstnanci, zvyšují konkurenční výhodu společnosti.95 

Lidé jsou tedy pátým nástrojem marketingového mixu a reprezentují interní marketing a 

skutečnost, že zaměstnanci jsou pro úspěch marketingu velmi důležití. Marketing může 

být pouze tak dobrý jako jsou lidé uvnitř podniku. Jako hlavní aktéry zde můžeme 

zahrnout nejen své zaměstnance, ale také i své zákazníky a dodavatele, kteří jsou neméně 

důležití. 96 

2.4.6. Planning (Plánování) 

 

Plánování v sobě obsahuje plánování, řízení a organizaci celého podniku. Tato aktivita 

zahrnuje všechny aktivity od nastavení celého systému řízení, hodnot a pravidel 

organizace, nastavení organizační struktury, nastavení a koordinace strategií a strategické 

řízení až po běžnou denní operativu procesů a výkonnosti. 
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2.4.7. Processes (Procesy) 

 

Jako poslední částí marketingového mixu jsou procesy, což jsou veškeré postupy, činnosti 

a mechanismy, které přispívají k dodání produktu nebo služby zákazníkovi. Procesy 

představují kreativitu, disciplínu a strukturu vstupující do marketing managementu. Pro 

navázání prospěšných dlouhodobých vztahů musí podnik nastavit správné procesy řídící 

aktivity a programy. 97 

Proces popisuje metodu a posloupnost v krocích, vytváří hodnotovou propozici, která 

byla přislíbena zákazníkovi. Ve vysoce kontaktních produktech a službách jsou sami 

zákazníci nedílnou součástí operace a proces se stává jejich zkušeností. Špatně navržené 

procesy pravděpodobně obtěžují zákazníky, protože často vedou k pomalému, 

frustrujícímu, byrokratickému a nekvalitnímu poskytování služby. Dobře navržený 

proces zajišťuje zákazníkům použitelnost, stálou kvalitu, naprostou jednoduchost a 

pohodlí. 98 

2.5. Shrnutí teoretických východisek práce 

 

Cílem teoretické části bylo vymezení odpovídajícího teoretického konceptu pro řešení 

problematiky návrhu obchodní strategie vybrané SBU společnosti.  

Nejprve byl vymezen samotný pojem strategie a strategického řízení podniku s využitím 

autorů jako jsou Porter, Keřkovský a dále například Sedláčková a Buchta. Bylo také 

identifikováno osm základních charakteristik(atributů) strategie a strategického 

rozhodování vypracovaných dvojící autorů Johnsona a Scholese. Byla stanovena vize a 

mise společnosti jako základního stavebního kamene každé strategie. Po teoretické 

stránce byla vymezena strategická obchodní jednotka (SBU) a obchodní (business) 

strategie, ale také tvorba samotné strategie. Dále s využitím třídimenzionálního 

hodnocení úspěchu společnosti zpracovaným autorem Zichem byl popsán jeden z 

přístupů organizace ke strategickým cílům. V přílohách byl také popsán teoretický základ 
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strategických analýz vnějšího obecného a oborového prostředí pomocí analýz PESTLE a 

Porterova modelu konkurenčního prostředí. Interní prostředí bylo vymezeno pomocí 

McKinsey modelu 7-S. 

Pro pochopení specifik trhu vytápění, kde se vybraná SBU společnosti pohybuje, je 

důležité pochopit specifika B2B trhu jako takového. Z tohoto důvodu byly postupně 

rozebrány témata obecné charakteristiky B2B trhu, nákupního chování, tvorby hodnoty a 

řízení vztahu se zákazníkem, ale také významu inovací. V rámci tvorby hodnoty byly 

vysvětleny metody profit pool a Smile curve pro lepší pochopení zdrojů a rozdělení zisků 

v daném oboru. 

V další kapitole byl vymezen marketingový mix, který nejprve obsahoval čtyři prvky 

(4P): produkt (product), cena (price), distribuce (place) a propagace (promotion). 

Koncept tradičního marketingovému mixu 4P byl později rozšířen na 5P nebo dokonce 

7P. Jedná se o plánování (planning), lidé (people) a procesy (processes). Jak uvádí 

Keřkovský, obsahově by business strategie měla specifikovat strategické cíle pro prvky 

rozšířeného marketingového mixu. 

K nejdůležitějším poznatkům vytvořeného teoretického rámce bylo identifikování 

podstaty konkurenční výhody a definice konkurenční strategie nezbytné pro tvorbu 

konkurenceschopné obchodní strategie. 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1. Charakteristika společnosti 

 

Společnost má dlouholetou tradici, neboť její založení se datuje k roku 1904 ve Spojených 

státech amerických. Aktuálně společnost působí celosvětově ve více než 100 zemích 

světa a celkově zaměstnává přes 122 tisíc zaměstnanců. 99 

V samostatné historii České republiky se společnost poprvé objevila v roce 1993, kdy 

investovala do výstavby vývojového centra v Praze, které se stalo prvním vývojovým 

centrem společnosti mimo území USA. V roce 2006 se brněnské vývojové centrum stalo 

součástí společenství vývojových center, která se nacházejí v USA, Číně, Indii a České 

republice. V současnosti společnost zaměstnává v České republice okolo 1,5 tisíce 

zaměstnanců a ti sídlí převážně v Brně a Praze. 100 

Společnost má také v České republice jeden výrobní závod v Brně. V Brně se nachází 

navíc výrobní a vývojové centrum, přičemž ve výrobním závodě pracuje přes 900 

zaměstnanců. Vybraný podnik je držitelem ISO 9001 a 14001 certifikací. Výrobní závod 

se zaměřuje na výrobu výrobků SBU EMEA, příkladem mohou být výrobky pro řízení 

vytápění. Výzkumné a vývojové centrum také převážně pracuje na projektech této 

strategické obchodní jednotky. 

3.1.1. Základní údaje o společnosti 

 

V České republice je společnost zastoupena v Brně a v Praze, jak bylo uvedeno výše. 

V Brně se nachází jeden z výrobních závodů a oddělení výzkumu a vývoje SBU EMEA. 

Obchodní oddělení a zastoupení společnosti pro Českou republiku se nachází v Praze. 

Základní informace o této společnosti v České republice nám poskytuje tabulka č. 1, kde 

nalezneme informace především z obchodního rejstříku jako jsou: právní forma 

společnosti, sídlo podniku, statutární orgán, počet zaměstnanců a předmět podnikání. 

                                                      
99 Výroční zpráva společnosti PODNIK za rok 2018 [online]. 
100 Výroční zpráva společnosti PODNIK za rok 2018 [online]. 
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Tabulka č. 1: Obchodní rejstřík (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 101) 

Obchodní společnost:  PODNIK, spol. s.r.o. 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo podniku: Brno, Česká republika 

Statutární orgán:  1 jednatel 

Jmění:  Základní 

Základní kapitál:  10 000 Kč 

Počet zaměstnanců:  1000–1499 zaměstnanců 

Datum vzniku: 16. listopad 2017 

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a 

přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona. 

Činnosti v oblasti informačních technologií. 

Inženýrské činnosti a související technické 

poradenství. 

Technické zkoušky a analýzy. 

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a 

technických věd. 

3.1.2. Činnost podniku 

 

Společnost podniká ve dvou segmentech: prvním je Product and solutions s 2,5 

miliardami dolarů čistých tržeb v roce 2018, druhým je pak Global distribution business 

s 2,6 miliardami dolarů. Prostřednictvím této globální distribuční sítě dodává společnost 

na trh produkty zabezpečovací techniky a elektroniky nízkého napětí všech značek. 

Oproti tomu v segmentu produktů a řešení vyvíjí a vyrábí výrobky v oblasti technologií 

pro domácnost pod svojí značkou. Produkty této společnosti splňují nebo překračují 

regulační normy a kriticky se zaměřují na klíčové oblasti, jako je kybernetická bezpečnost 

                                                      
101 EJustice: Veřejný rejstřík a sbírka listin [online] 
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a uživatelská zkušenost. Cílem společnosti je navrhovat řešení pro celý domov (Smart 

Home), která se integrují mezi sebou i s předními domácími ekosystémy jiných firem, jak 

je vyobrazeno na obr. č. 14. Společnost má více než 3 000 typů produktů poskytujících 

řešení „na zeď“ jako bezpečnostní kamery, inteligentní ventilace a ovládací panely a „za 

zdí“ jako jsou ovládací prvky ohřívačů vzduchu a vody, zvlhčovačů a detekce úniku nebo 

zamrzání vody. 

 

Obr. č. 14: Řešení „Smart Home“ pro celý domov (Zdroj: 102) 

Obchod s produkty a řešeními lze dále rozdělit podle jednotlivých oblastí produktů: 

prvním je Comfort & care, druhým pak je Security & safety. Z pohledu velikosti komfort 

a péče představuje 66 % a produkty bezpečnosti a zabezpečení 34 % z celkových 2,5 

miliard eur čistých tržeb v roce 2018 segmentu produktů a řešení. Vetší oblast produktů 

komfortu a péče můžeme dělit na další dílčí segmenty, jako je zobrazeno na obr. č 15 

níže. Jednou z nich je i právě analyzovaná SBU spadající do oblasti Comfort & care, který 

zahrnuje ovládací prvky „za zdí“ pro ohřívání vody a vzduchu. 

                                                      
102 Výroční zpráva společnosti PODNIK za rok 2018 [online]. 
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Obr. č. 15: Přehled kategorií produktů celé společnosti (Zdroj: 103) 

3.2. Analýza stávající business strategie pro zvolenou SBU 

3.2.1. Stručné představení produktového portfolia SBU 

 

Praktická část této diplomové práce bude zaměřena na portfolio strategické obchodní 

jednotky (SBU) regionu EMEA (Europe, the Middle East and Africa), které představuje 

prodeje přes 216.9 miliónů eur, s hrubou marží 22 % za rok 2018. Jedná se o SBU s více 

než 6 200 aktivními výrobky, které prodává především evropským OEM (Original 

Equipment Manufacturer) zákazníkům vyrábějícím zařízení pro trh s vytápěním. SBU 

EMEA vyrábí široké portfolio plynových ventilů, řídící elektroniky, displejů a senzorů 

použitých především pro plynové kotle (91 %), ale také i pro tepelná čerpadla (9 %). Na 

obrázku č. 16 jsou produkty rozdělené do těchto dvou kategorií podle využití na trhu. 

                                                      
103 Výroční zpráva společnosti PODNIK za rok 2018 [online]. 
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Obr. č. 16: Produktové portfolio SBU EMEA (Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních 

podkladů společnosti PODNIK) 

Tito OEM zákazníci při výrobě používají díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců 

a hotový výrobek následně prodávají pod svojí vlastní obchodní značkou. Obchodní 

vztahy mezí vybranou společností PODNIK a jejími klíčovými zákazníky se uskutečňují 

v rámci modelu Business-to-business (B2B), který je charakteristický obchodními vztahy 

mezi dvěma společnostmi pro uspokojení jejich potřeb a které tedy neobsluhují 

konečného spotřebitele v masovém měřítku. Ačkoliv přes 90 % trhu představují pro 

společnost evropští zákazníci, snaží se proniknout stále více na nové rychle rostoucí trhy 

označované firemní politikou jako HGR (High growth regions) trhy, které představují 

především Turecko, Ruská federace, ale také i Čína. Na obrázku č. 17 je představeno 

hlavní využití produktového portfolia finálními OEM zákazníky, jedná se především o 

rezidenční plynové bojlery, průtokové ohřívače vody a vzduchu, hořáky a tepelná 

čerpadla.  
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Obr. č. 17: Využití produktového portfolia SBU (Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních 

podkladů společnosti PODNIK) 

Strategická obchodní jednotka EMEA působí na trhu s komponentami pro vytápění již 

dlouhý čas a má tedy oproti nově příchozím výhodu v podobě potřebného know-how a 

dobrých znalostí zákazníků a trhu. První vstup na evropský kontinent v tomto segmentu 

trhu je možné datovat do roku 1964, kdy se americký koncern rozhodl otevřít továrnu a 

vývojové centrum v Holandsku v Emmenu po nálezu zemního plynu v provincii 

Groningen poblíž Slochterenu. Technologické zázemí je také poměrně náročné na 

finanční prostředky pro nově příchozí společnosti a existuje menší hrozba vstupů. 

Konkurenční tlaky a rivalita na trhu je značná především z důvodu stagnace trhu tepelné 

techniky a z důvodu přechodu na nové technologie, jako jsou tepelná čerpadla a solární 

systémy. Největší výrobci jsou také poměrně stejnoměrně vyvážení na trhu. Hlavní 

evropští výrobci tepelné techniky pocházejí především z Itálie (Ferroli, Immergas, 

Ariston, Baxi), Německa (Bosch, Viessmann, Wolf, Vaillant), Francie (Atlantic) a 

Holandska (BDR Thermea), ale také i Turecka (Baymak). 
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3.2.2. Současná business strategie SBU 

 

Současná business strategie analyzované strategické obchodní jednotky vychází 

z definované vize stanovené na korporátní úrovni. 

Vize analyzované SBU společnosti 

„Společnost je odhodlána být lídrem nové generace v oblasti tepelných systémů v 

domácích zařízeních.“ 

Základním obchodním cílem v rámci vývoje trhu a portfolia, které SBU nabízí, jsou 

elektronické řídící jednotky pro kotle splňující vysokou účinnost (HE). V minulosti to 

bylo 20 % ze všech prodaných elektronických řídících jednotek a nyní je to přes 40 %. 

Také je dobré zmínit, že přes 65 % projektů, které má SBU dnes otevřené se týkají právě 

vývoje součástek pro zařízení splňující vysokou účinnost. A cílem je dostat se až na 60 

% všech prodaných elektronických řídících jednotek pro tyto zařízení. Další oblastí, které 

chce SBU zlepšit je zaměření se na systémová řešení, která umožní zlepšit její pozici na 

trhu a zlepšení ziskovosti. SBU také klade důraz na obchodní příležitosti v regionech s 

vysokým růstem jako jsou Turecko, Rusko a blízký východ. V rámci zákazníků se chce 

zaměřit na vítěze na trhu jako jsou společnosti Zákazník #6, Zákazník #2 s největším 

podílem na trhu, přičemž chce obsluhovat i další zákazníky jako Baxi, Ideal, Baymak 

nebo Intergas. Po velkém úsilí v posledních 2 letech je velký tlak na návratnost velké 

investice do plynových ventilů pro OEM zákazníka Zákazník #6. SBU chce také zkusit 

nabízet licenční modely pro algoritmy elektronických systémů nebo nabídky 

elektronických modulů. Úsilí oddělení prodeje a marketingu by se mělo zaměřit na 

podporu expanze hrubé marže ze současných cca 20 % na 30 % při zachování 

plánovaného růstu tržeb o 4-5 %. Není překvapující, že ne všechny produktové platformy 

splňují poslední legislativní požadavky, takže se dá očekávat přesun OEM zákazníků 

z výroby do trhu náhradních dílů, což by mělo být zohledněno ve vyšších cenách. V rámci 

dalších aktivit se chce zaměřit také na maximalizaci „value and component engineering“ 

aktivit s cílem redukce variabilních nákladů společnosti, uplatnění nových požadavků 
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spolupodílení se na financování při vývoji ze strany OEM zákazníků a redukci 

nadbytečných zásob produktů pomocí aktivního prodeje. 104 

3.2.3. Provozní výsledky analyzované SBU 

 

Provozní výsledky (tržby, hrubá marže, EBITDA a provozní zisk) analyzované SBU za 

roky 2016 až 2018 jsou stručně shrnuty v tabulce č. 2 níže. Tyto analyzované roky jsou 

doplněny o plánované výsledky SBU roku 2018. Celkové tržby mají rostoucí tendenci a 

v roce 2018 dosáhly 216,9 miliónů eur, což ale stále bylo pod plánovanými tržbami 224,7 

miliónů eur. Externí prodeje jsou tržby očištěné o produkty obchodované mezi 

jednotlivými SBU společnosti účtované za vnitropodnikové ceny. Hrubý produkt 

společnosti se pohybuje okolo 22 % za sledované roky, bohužel v roce 2018 se propadl 

na 20 %, což představuje 6,7 miliónů eur pod plánem. EBITDA (Earnings before interest, 

depreciation, taxes and amortisation) se držela stabilně okolo 10 %. Provozní zisk SBU 

za rok 2018 byl 5,5 miliónů eur, což je více než v roce 2016, ale cca třikrát méně, než 

SBU utržila v roce 2017. SBU v plánovaném rozpočtu počítala s výdělkem 12,5 miliónů 

eur, ale skutečnost byla o 7 miliónů eur nižší, tedy méně o 127 %. Tyto výsledky tak 

bohužel potvrzují skutečnost definovanou na začátku této práce, že společnost se potýká 

dlouhodobě s problémy ziskovosti. Dalším problémem je, že společnosti se nedaří 

dlouhodobě plnit stanovené cíle, například v roce 2018 můžeme vidět, že ani jeden 

z plánovaných výsledků (tržby, výše hrubé marže, EBITDA, či provozní zisk) nebyl 

dosažen. Podobnou situaci bychom viděli, pokud bychom se podívali na plánované 

výsledky roku 2017 nebo 2016. 105 

 

 

 

 

                                                      
104 Interní podklady společnosti PODNIK 2019. 
105 Výroční zpráva společnosti PODNIK za rok 2018 [online]. 
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Tabulka č. 2: Provozní výsledky analyzované SBU (Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních 

podkladů společnosti PODNIK) 

 

3.3. Vyhodnocení potenciálu inovací v odvětví 

 

Pro návrh modifikované obchodní strategie bude nutné také zjistit, zda si nové 

technologie v oblasti připojení „connectivity“ budou vyžadovat inovaci výrobkového 

portfolia a nabídku nových služeb, které společnost PODNIK nabízí svým OEM 

zákazníkům na trhu vytápění. Odpověď na tuto otázku bude potřeba zjistit a zmapovat 

v rámci tohoto výzkumného projektu. 

U některých českých výrobců je označení „connectivity“ nahrazeno označením chytrého 

(smart) výrobku. V konečném důsledku se ale jedná o totožný princip. Na obrázku č. 18 

je představen takový „connectivity“ model pro trh vytápění, kde základním kamenem 

systému je kotel, propojený se vstupní bránou vybavenou Wi-Fi modulem, který je 

připojen k internetové síti v domácnosti a termostatu. Termostat je vybaven tepelným 

čidlem, reagujícím na výkyvy teplot v dané místnosti, které následně porovnává 

s požadovanou teplotou od uživatele, a tak v případě potřeby řídí výkon kotle pro 

dosažení této teploty. Díky propojení s domácí internetovou síti je uživateli umožněno 

ovládat tepelný komfort i pomocí aplikace na mobilním telefonu. Výrobci zařízení díky 

připojení k internetu vzniká možnost vzdáleného dohledu nad systémem přes cloud, který 

tak umožňuje monitoring správného fungování celého systému. 

2018FY 2018 Plán 2017FY 2016FY změna změna v % změna změna v %

Celkové prodeje 216,9 224,7 214,0 206,1 -7,8 -4% 2,9 1%

Externí prodeje 207,0 211,8 201,6 195,6 -4,8 -2% 5,4 3%

GM 42,9 49,6 46,7 45,3 -6,7 -16% -3,8 -8%

GM % 20% 22% 22% 22% -2% -2%

EBITDA 21,9 28,9 22,3 20,6 -7,0 -32% -0,4 -2%

EBITDA % 10% 13% 10% 10% -3% 0%

Provozní zisk 5,5 12,5 15,1 4,0 -7 -127% -9,6 -64%

2018 vs 20172018 vs Plán
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Obr. č. 18: „Connectivity“ model pro trh vytápění (Zdroj: 106) 

S těmito dílčími cíli jsou přímo propojeny následující výzkumné otázky, které byly 

stanoveny v cílech diplomové práce: 

▪ VO4: „Jak jsou důležité nové technologie v oblasti připojení „connectivity“ na 

trhu vytápění při inovování výrobkového portfolia SBU podniku?“ 

▪ VO5: „Pro koho je v odběratelském řetězci největší přidaná hodnota z těchto 

nových technologií?“ 

Metodika výzkumu pro vyhodnocení potenciálu inovací v odvětví byla z důvodu větší 

přehlednosti hlavního textu práce přesunuta do seznamu příloh, konkrétně jako příloha č. 

4. Základní údaje o respondentech výzkumu pro vyhodnocení potenciálu inovací 

v odvětví, tedy o vzorku samotném, nebyly vyhodnoceny jako zásadní pro provedený 

výzkum, a proto jsou uvedeny v seznamu příloh jako příloha č. 5. 

 

                                                      
106 Bosch Control. In: Bosch Thermotechnology [online]. 
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3.3.1. Klíčové faktory pro výrobkovou inovaci portfolia společnosti 

 

Klíčové pro pochopení přínosů „connectivity“modelu pro trh vytápění je odhalit a setřídit 

je podle jejich přínosu pro zákazníka, viz. obr. č. 1. Obchodníci ohodnotili přínosy 

v tomto pořadí: jako první je udávána úspora času zařízení při opravě na místě servisním 

technikem, celkem 32 % z nich se vyjádřilo pro tuto možnost; jako druhý přínos bylo 

hodnoceno vzdálené ovládání zařízení s 26 %;  méně nástrojů na přenášení pro servis se 

ukázalo překvapivě na třetím místě s 21 %; čtvrté a páté místo se stejnými 11 % obsadily 

ušetřený čas při uvádění zařízení do provozu a ušetřený čas servisního technika díky 

plánovaným preventivním zásahům. 

 

Graf č. 1: Uvažované přínosy „connectivity“ modelu pro trh vytápění (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě provedeného výzkumu) 

Díky připojení do sítě na principu cloud mohou OEM zákazníci rozšířit své služby a 

poskytnout svým koncovým zákazníkům dodatečné služby jako je zobrazeno na grafu č. 

2. Nejvíce hodnoceným přínosem = 37 % byla pomoc výrazně zlepšit služby svým 

zákazníkům, například kontrola dat ze zařízení v reálném čase na portálu umožňuje 

zákaznické lince vyřešit přímo problém po telefonu nebo zajistí servisního technika na 

výjezd. Druhým nejlépe hodnoceným přínosem je diagnostika zařízení s 32 % díky 

možnosti kontroly zařízení a historie dat online. Dalším přínosem v pořadí byla 
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hodnocena proaktivní údržba. Díky historii dat je možné naplánovat preventivní údržbu 

servisním technikem před tím, než se problém plně projeví. 

 

Graf č. 2: Uvažované přínosy pro OEM zákazníky díky připojení do sítě na principu cloud (Zdroj: 

Vlastní zpracování na základě provedeného výzkumu) 

Na dalším grafu č. 3 byly pokládány otázky respondentům na výhody vzdáleného 

ovládání zařízení prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu pro systémy Android a 

iOS z pohledu koncových uživatelů. Jednoznačně se 37 % se na prvním místě ukázal jako 

nejdůležitější přínos nastavení topení v domě i bytě na dálku.  Na druhém místě se 

umístily se 26 % inteligentní funkce, které obecně vedou k vyšším úsporám za energie a 

většímu komfortu. Jednoduché ovládání zvolilo 21 % respondentů za klíčové a přehled o 

spotřebované energii pak 16 % z nich. 

Diagnostika 

zařízení; 6; 32%

Efektivita 

zařízení; 2; 10%Pomůže vám 

výrazně zlepšit 

služby 

zákazníkům; 7; 

37%

Umožní vám 

poskytovat 

proaktivní 

údržbu; 4; 21%

Diagnostika zařízení

Efektivita zařízení

Pomůže vám výrazně zlepšit služby zákazníkům

Umožní vám poskytovat proaktivní údržbu



72 

 

 

Graf č. 3: Výhody vzdáleného ovládání prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu pro systémy 

Android a iOS z pohledu koncových uživatelů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedeného 

výzkumu) 

Speciální funkce připojeného zařízení metodou geofencing neboli zónové monitorování 

představuje vymezení určitého prostoru, kde se může daný objekt pohybovat. Jedná se 

v současnosti asi o jednu z nejrozšířenějších inteligentních funkcí připojeného zařízení 

pro energetickou úsporu. V případě opuštění vymezeného prostoru (nebo vstupu do 

prostoru) systém může reagovat a přizpůsobit vytápění Vašemu pohodlí. Geofencing vám 

tedy přináší pohodlí, když jste doma a šetříte, když jste pryč. V další otázce byli 

obchodníci dotázáni, zda vidí přínos využívání funkcionality geofencingu pro zákazníky 

a zda se s takovým požadavkem již setkali. Z výsledků na grafu č. 4 vidíme, že již skoro 

v polovině případech zákazníci o takové možnosti mluví a dalších 21 % v ní možná vidí 

přínos. 
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Graf č. 4: Inteligentní funkce geofencing (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedeného výzkumu) 

Na grafu č. 5 vidíme, jak OEM zákazníci vyžadují po svých dodavatelích elektronických 

součástek umožnění connectivy služeb. 71 % obchodníků odpovědělo, že OEM zákazníci 

po svých dodavatelích vyžadují tyto služby a dalších 23 % procent odpovědělo, že tyto 

služby zvažuji pro vývoj svých nových zařízení. Navíc žádný nedopověděl, že by některý 

zákazník tyto služby nevyžadoval. Jednoznačně to potvrzuje důležitost těchto nových 

technologií a společnostem, které tento stav nebudou reflektovat ve svém portfoliu 

výrobků a služeb tak velice brzy může „ujet vlak“. Pouze jeden obchodník uvedl, že si 

takového požadavku není jednoznačně vědom.  

 

Graf č. 5: Vyžadují OEM zákazníci při vývoji svých nových zařízení služeb connectivity? (Zdroj: 

Vlastní zpracování na základě provedeného výzkumu) 
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Jednou z dalších otázek je postavení produktového portfolia v oblasti „connectivity“ 

modelu v porovnání s konkurencí, viz obr. č 6. Zhruba 47 % obchodníků hodnotí 

portfolio konkurentů jako mnohem nebo o něco lepší než portfolio hodnocené 

společnosti. Na opačném pólu je 32 % obchodníků, kteří hodnotili konkurenci jako o něco 

horší nebo mnohem horší, zbytek, tedy 21 % hodnotí portfolio jako zhruba stejné. 

 

Graf č. 6: Jak je na tom konkurence v porovnání s nabízeným portfoliem společnosti PODNIK? 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedeného výzkumu) 

V dotazníku byla položena respondentům také jedna otevřená otázka: „Jaký nový 

produkt, či službu bychom měli zákazníkům nabídnout v oblasti „connectivity“ modelu?“ 

Na základě odpovědí respondentů byly jednotlivé odpovědi uspořádány do tří logických 

vazeb a jedné, kde byly setříděny ostatní nápady, které přímo neodpovídaly na položenou 

otázku. Výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 7 níže. Z výzkumu vyplývá, že by společnost 

měla inovovat především do připojení do sítě na principu cloud a nabízení s tím spojených 

služeb (data mining, diagnostika, prevence, úspory ve spotřebě), celkem se pro tuto 

inovaci vyjádřilo 50 % dotázaných. Na druhém místě skončil s 25 % nástroj pro servisní 

organizace a instalatéry pro podporu lokálního servisu zařízení a uvedení zařízení do 

provozu. 20 % z nich také zmínilo potřebu nové generace inteligentního termostatu 

připojeného na domácí síť. 
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Graf č. 7: Jak by měla společnost PODNIK inovovat své výrobkové portfolio? (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě provedeného výzkumu) 

V závěrečné fázi dotazníku bylo cílem zjistit, jakým způsobem by mohli OEM zákazníci 

platit za službu a zkusit odhadnout jejich ochotu platit za připojení a monitoring pomocí 

cloudových služeb. Důležitou skutečností je tedy zjistit, jak budou OEM zákazníci platit 

za používání připojení do sítě na principu Cloud. V grafu č. 8 jsou možné platební metody 

za tuto přidanou funkci. Na prvním místě s 63 % se objevila metoda placení přes poplatek 

za užívání, které je hrazeno za jednoho uživatele na jeden rok. Na druhém místě je platba 

v ceně dodávaného hardwaru s 26 %. 

 

Graf č. 8: Platební metody za vzdálený dohled a za vzdálený přístup (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě provedeného výzkumu) 
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Poslední kladenou otázkou na respondenty je odhad ochoty OEM zákazníků platit za 

připojení do sítě na principu Cloud přes poplatek za užívání, které by bylo hrazeno za 

jednoho uživatele na jeden měsíc. Celkem 42 % obchodníků si myslí, že by bylo možné 

si účtovat za tuto službu okolo 2€, dalších 21 % si myslí, že by si společnost mohla 

dokonce účtovat částku okolo 3€, více viz graf č. 9. 

 

Graf č. 9: Ochota OEM zákazníků platit za vzdálený přístup (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

provedeného výzkumu) 

3.4. Shrnutí analýzy vnitřního prostředí pomocí modelu McKinsey 7-
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▪ Stát se lídrem v technologiích „connectivity“ a být první volbou dodavatelů a 

majitelů domů, kterým budou poskytovat služby a hodnoty jakou jsou 

spolehlivost, komfort a bezpečnost „řešení za zdí“. 

▪ Naši lidé, tým s hlubokými zkušenostmi a ochotou zapojit se do nových způsobů 

myšlení, budou naším úspěchem. 

▪ Naši partneři, od dodavatelů po výrobu zadanou externě zákazníkům musí 

umožnit a urychlit naši spojenou misi. 

SBU společnosti PODNIK se také aktuálně potýká s problémy ziskovosti a velikosti 

produktového portfolia. Jedná se především o ukazatele provozního zisku (operating 

income) a nákladů na obsluhu (cost to serve) vyplývajících ze značné šíře produktového 

portfolia. Bohužel strategie a mise SBU není dostatečně promítnuta do její obchodní 

strategie a kroky vedoucí ke zlepšení zdraví, rentability a celkově zeštíhlení produktového 

portfolia společnosti nejsou ve společnosti dostatečně formulovány.  

Koncept životního cyklu výrobků není v podniku systematicky uchopen a jednotlivé fáze 

životního cyklu nejsou monitorovány a vyhodnoceny pro navazující portfolio akce. 

Pokud vůbec, tak se jedná o nahodilé, nepravidelné akce v oblasti optimalizace portfolia, 

bez provázanosti s dalšími oblastmi v podniku. Chybějící podpora v podobě nástrojů pro 

optimalizaci portfolia a neexistující ukazatele (metriky) pro sledování vývoje zdraví 

portfolia a sledování jeho trendů. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Slabé stránky: Strategie a mise společnosti není dostatečně promítnuta do 

obchodní strategie společnosti. Podnik se také potýká s malou ziskovostí a 

velikostí výrobkového portfolia. Koncept životního cyklu výrobků není v podniku 

systematicky uchopen. 

 

Struktura 

Strategie společnosti předurčuje organizační uspořádání a organizace by měla pomoci 

zvolené strategii společnosti při její realizaci. V případě uplatňování strategie 

diferenciace vyhovuje více decentralizovaná a maticová organizační struktura z důvodu 
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vyšší pružnosti při reakcích na problémy, jako při uspokojování diferencovaných potřeb 

zákazníků. Naopak v případě uplatňování nákladových strategií jsou centralizované 

organizační struktury vhodnější pro kontrolu a snižování nákladů. 107  Strategická 

obchodní jednotka (SBU) EMEA společnosti je kombinací liniové a funkční struktury. 

Generálnímu manažerovi této obchodní jednotky jsou přímo podřízeni vedoucí 

následujících útvarů: obchod, strategický marketing, produkt marketing a plánování. Dále 

jsou generálnímu manažerovi nepřímo podřízeni vedoucí útvarů kvality, projektového 

managementu, HR, financí, nákupu a výzkumu a vývoje (R&D). Celá organizační 

struktura je vyobrazena na obr. č. 19. 

 

Obr. č. 19: Organizační struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních 

materiálů společnosti PODNIK) 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Silné stránky: Jasně definované pravomoci a odpovědnosti v organizační 

struktuře SBU. 

 

Systémy 

Společnost momentálně používá k řízení běžných podnikových úkolů kancelářský balík 

Microsoft Office a pro pokročilou komunikaci program Skype for business. Problémem, 

jak uvádějí někteří zaměstnanci, je přehlcení každodenní emailové komunikace stovkami 

emailů a mnoha schůzkami každý den. Jako základní podnikový informační systém 

                                                      
107 HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro 

praxi, str. 92-93. 
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používaný pro plánování podnikových zdrojů ERP (Enterprise Resource Planning) 

využívá podnik program SAP ERP. Tento program slouží k řízení podnikových činností 

a procesů. V rámci tohoto produktu jsou využívány moduly k plánování výroby, 

skladovému hospodářství a logistice a finančnímu účetnictví atd. V obchodní oblasti 

společnosti a pro řízení vztahů se zákazníky podnik využívá software CRM (Customer 

Relationship Management) od společnosti Salesforce. Tento systém je využit pro třídění 

důležitých informací o zákaznících a zároveň umožňuje efektivněji vyhodnocovat 

obchodní aktivity společnosti. Pro evidenci zaměstnanců podnik používá čipovou kartu, 

kterou kontroluje příchody a odchody zaměstnanců. V rámci komunikace k zákazníkům 

se také společnost prezentuje na hlavních evropských výstavách ISH Frankfurt a MCE 

v Miláně. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Silné stránky: Pokročilé systémy, které zrychlují chod interních procesů 

společnosti a zjednodušují každodenní operativu. 

▪ Slabé stránky: Přehlcení každodenní firemní komunikace schůzkami a emaily. 

 

Sdílené hodnoty 

Hodnoty byly nastaveny od prvopočátku vedením společnosti a od všech zaměstnanců se 

vyžaduje, aby se chovali v souladu s nimi. Jedná se o kvalitu, týmovou spolupráci, 

otevřenost a spolehlivost, odpovědnost, vynalézavost a tím nejdůležitějším je spokojený 

zákazník. Sloganem společnosti je „Customers are our lifeblood“, což v překladu 

znamená „zákazníci jsou naší mízou“. Společnost ve svých závodech pravidelně pořádá 

vánoční večírek a sportovní den pro utužení vazeb mezi zaměstnanci. Veškeré divize 

společnosti se vzájemně respektují a ve společnosti není stanoveno pravidlo o tykání nebo 

vykání. 
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Styl 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole o struktuře SBU společnosti, společnost vede 

generální manager, který předkládá jednotlivým vedoucím oddělením dílčí cíle a plány 

společnosti. Vedoucí jednotlivých oddělení jsou zodpovědní za splnění těchto plánů. 

Úkolují dále své podřízené. Ti mají možnost, a dokonce povinnost aktivně pomáhat při 

nalezení cest vedoucích k dosažení definovaného cíle. Styl řízení společnosti je tedy 

participativní. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Silné stránky: Jasně definovány odpovědnosti a pravomoci. 

 

Spolupracovníci 

Ve společnosti pracuje více než 14 a půl tisíce zaměstnanců, přičemž v analyzované SBU 

pracuje tento rok zhruba okolo 3 200 zaměstnanců. Na pracovištích panuje pozitivní 

atmosféra a přátelské vztahy mezi jednotlivými společnostmi. Společnost investuje do 

zlepšování pracovního prostředí v „open space“ a v takzvaných odpočívárnách, kde si 

zaměstnanci mohou na chvíli odpočinout u dobré kávy, či čaje. Nevýhodu lze spatřovat 

ve faktu, že společnost nemá dobře nastavený systém odměňování zaměstnanců, kteří 

mnozí zaměstnanci nepovažují za dostatečně motivační. Vzhledem k faktu, že společnost 

chce být technologickým lídrem na trhu se součástkami pro vytápění je vidět jako slabá 

stránka chybějící technická podpora obchodního týmu. Obchodníci jsou přetíženi svými 

aktivitami a marketingový tým není schopen podporovat vždy zákaznické požadavky 

v krátkém časovém okamžiku. V některých oblastech samozřejmě chybí u obchodníků 

nezbytné technické znalosti. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Slabé stránky: Nevhodně nastavený motivační systém. Chybějící technická 

podpora obchodního týmu. 

 



81 

 

Schopnosti 

Společnost má propracovaný systém přijímacího řízení a na trhu se uchází o nejlepší 

pracovníky ve svém oboru. Spolupracuje s mnoha technickými univerzitami 

v jednotlivých zemích a snaží se získat největší talenty již během jejich studia a nabídnout 

jim perspektivu v této nadnárodní společnosti. S ohledem na mezinárodní působení 

společnosti musí každý ze zaměstnanců ovládat minimálně anglický jazyk, který je také 

ve společnosti primárním komunikačním jazykem. Od zaměstnanců se dále očekává, že 

budou neustále rozvíjet svoji osobnost a svými schopnostmi a dovednostmi reprezentovat 

hodnoty společnosti. Schopnosti zaměstnanců jsou rozšiřovány pomocí různých školení 

a kurzů, které jim společnost nabízí. Mezi ně můžeme zařadit jazykové kurzy, technická 

školení, projektová školení, a další. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Silné stránky: Kvalifikovaní, vzdělaní a ambiciózní zaměstnanci. 

3.5. Analýza obecného prostředí PESTLE 

 

Celková politická stabilita v EU je i přes neustále oddalovaný odchod Velké Británie 

zatím dobrá. Poslední volby do evropského parlamentu proběhly úspěšně, proti 

systémovým stranám se nepodařilo získat většinu v evropském parlamentu a podařilo se 

relativně hladce jmenovat předsedu evropské komise včetně jednotlivých komisařů. 

Nejistota kolem brexitu, především v její variantě bez dohody, však krátkodobě může být 

pro společnost velkým problémem. Trh Velké Británie je třetí největší na světě z pohledu 

prodaných plynových kotlů s 1,6 milióny kusy prodanými za rok 2017. Další odklad 

brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020 tak vyvolává velkou nejistotu a může být krátkodobě 

pro společnost velkým důvodem pro ohrožení prodejů. Aktuální situace je, že Velká 

Británie vystoupila k 31. lednu 2020 z EU, ale bude stále součástí vnitřního trhu po 

přechodné období. Toto přechodné období by mělo trvat nejdéle až do 31. prosince 2020. 

Těchto jedenáct měsíců by měl premiér Johnson a další britští vyjednavači využít pro 

konečné dojednání podmínek, jinak Velká Británie opustí EU bez obchodní dohody. 

Určité riziko tedy stále trvá, že dohoda nebude nalezena a třetí největší trh na světě pro 

SBU EMEA bude krátkodobě ohrožen. 
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Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Hrozby: Nejistota kolem brexitu a odchodu bez dohody může krátkodobě ohrozit 

3. největší trh s 1,6 milióny prodanými plynovými kotly ročně. 

 

Do ekonomických faktorů řadíme vývoj na trzích, který se dá měřit podle vývoje HDP, 

nezaměstnanosti, inflace či úrokových sazeb. Společnost působí na B2B trhu komponentů 

pro vytápění v rámci regionu EMEA, tedy Evropy, zemí středního východu a Afriky, 

přičemž její hlavní zákazníci jsou OEM zákazníci ze západní Evropy. Z tohoto důvodu 

se jeví jako nejdůležitější parametr vývoje růstu reálného HDP, který se od roku 2014 po 

krizi v roce 2012 drží nad 2 % v zemích eurozóny, jak je patrné z grafu č.10. Vývoj růstu 

reálného HDP v zemích Evropské unie s tímto vývojem koreluje, což je dáno faktem, že 

nejvýkonnější země jsou součástí jak Evropské unie, tak i eurozóny. Z pohledu 

společnosti je důležitá prognóza dalšího vývoje, bohužel Trading Economics odhaduje 

v zpřesněném vývoji růst reálného HDP zemí eurozóny o 1,2 % v letošním roce a pro rok 

2020 o 1,1 %. Jako největší riziko dalšího vývoje, tedy zpomalující ekonomiky a první 

příznaky recese se jeví začátek obchodní války mezi USA a Čínou a nejisté okolnosti 

brexitu, tedy výstupu Británie z EU. 108 

  

                                                      
108 Trading Economics [online]. 



83 

 

 

Graf č. 10: Růst reálného HDP zemí EU a eurozóny (Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z 

Eurostatu 109) 

Neméně důležitý indikátor, který nepřímo ovlivňuje poptávku po produktech společnosti, 

je vývoj ve stavebnictví, protože každý nově postavený byt, rodinný dům, či komerční 

prostory budou potřebovat zdroj vytápění a ohřev teplé vody. Na grafu č. 11 je vidět vývoj 

ve stavebnictví v zemích EU a eurozóny, kdy rok 2015 eurozóny je brán jako výchozí 

rok. Při porovnání s vývojem HDP je vidět, že trh stavebnictví je přímo závislý na vývoji 

HDP, a tedy s očekávaným poklesem HDP se bude stavět méně nových nemovitostí a 

celkově bude klesat i trh stavebnictví. Oproti tomu jiné regiony, například stavebnictví 

v Číně, i přes mírné zpomalení HDP očekává v roce 2020 růst přes 11 %.  

                                                      
109 Eurostat [online]. 
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Graf č. 11: Vývoj ve stavebnictví zemí EU a eurozóny (Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat 

z Eurostatu 110) 

Dalším důležitým faktorem je míra nezaměstnanosti především v České republice, 

Maďarsku a také i Německu, kde má společnost umístěné výrobní a výzkumné (mimo 

Maďarska) závody. Nezaměstnanost v Česku za měsíc srpen byla nejmenší v celé 

evropské unii a tedy 2,0 %, v Německu 3,1 % a v Maďarsku 3,4 %. V obou zemích je tak 

tato hodnota pod udávanou mírou přirozené nezaměstnanosti a výrobní podniky tak mají 

významné problémy sehnat operátory do výroby.  111 

Na primárním evropském trhu, který analyzovaná SBU obsluhuje, byla v minulém roce 

zaznamenána průměrná roční inflace měřená ve spotřebitelských cenách 2,1 %. Celková 

situace je zobrazena na obr. č. 20 níže. Mezi členy Evropské unie byla tato hodnota 1,5 

% a poměrně velký rozdíl je také mezi státy západní (1,3 %) a východní (4 %) Evropy. 

Co se týče dalších klíčových zemí, které společnost obsluhuje, tak například v Turecku 

byla za minulý rok zaznamenána velmi silná inflace 15,7 % a v Ruské federaci poté 4,7 

%. 112 

                                                      
110 Eurostat [online]. 
111 Trading Economics [online]. 
112 Inflation rate, average consumer prices. International Monetary Fund (IMF) [online]. 
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Obr. č. 20: Míra inflace v průměrných spotřebitelských cenách (Zdroj: 113) 

Na trhu vytápění se pomalu začínají více uplatňovat nové obchodní a platební modely 

jako je například pronajímání zařízení namísto prodeje. Pilotním trhem je Velká Británie, 

kde již několik výrobců nabízí svým zákazníkům službu pronajmutí kotle, včetně všech 

servisních prohlídek v rámci pravidelných měsíčních plateb. Podobná platba je založena 

na bázi opakovaných výnosů, které pro společnost znamenají určitou míru jistoty a 

stability v cash-flow. V případě akciových firem je podobná jistota velice hledaná u 

akcionářů hledajících stabilní výnosy, například o penzijní fondy. 

 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Příležitosti: Expanze na nové, rychle se rozvíjející trhy jako je Čína (v budoucnu 

se patrně bude jednat o největší trh) i přes signály zpomalující se ekonomiky na 

trzích Evropy a Ameriky. Nový business model na trzích označovaný jako 

Recurring Revenue v rámci modelu SaaS (Software as a Service). 

▪ Hrozby: Po úspěšných 4-5 letech růstu se pro podnik primární trh v Evropě 

dostává do stagnace a roste riziko recese. Další hrozbou je velice nízká 

                                                      
113 Inflation rate, average consumer prices. International Monetary Fund (IMF) [online]. 
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nezaměstnanost v zemích působnosti především pro výrobní podniky, které mají 

velký problém s hledáním zaměstnanců do výroby. 

 

V sociálním prostředí se především odráží poslední trendy doby v požadavcích 

uživatelů na zařízení pro vytápění, tedy snadné ovládání, údržbu a možnost vzdáleného 

přístupu pomocí chytrého telefonu. V některých literaturách se mluví o „Easy to use“ 

přístupu při návrhu nových výrobků na trhu pro koncové uživatele. Přesnější definici lze 

použít k pochopení uživatelských požadavků, formulaci cílů použitelnosti a rozhodnutí o 

nejlepších technikách pro hodnocení použitelnosti. Je rozlišováno pět charakteristik 

použitelnosti: efektivní, účinné, poutavé, odolné vůči chybám a snadno se učí – pomáhá 

nasměrovat designové úkoly zaměřené na uživatele k cíli použitelných produktů. 114 Na 

trhu vytápění je však nutné uvažovat i o přístupu „Easy to install & repair“, který je 

v tomto případě neméně důležitý, protože uvedení zařízení do provozu a případné opravy 

jsou prováděny certifikovaným technikem. V případě plynových zařízení pro vytápění se 

navíc jedná i o bezpečnostní zařízení. 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Příležitosti: Design nových výrobků „Easy to use, install and repair“, včetně 

možnosti vzdáleného přístupu. 

 

Nové technologie v oblasti připojení „connectivity“ si budou vyžadovat inovaci 

výrobkového portfolia a nabídku nových služeb, které společnost PODNIK nabízí svým 

OEM zákazníkům na trhu vytápění. U některých českých výrobců je označení 

„connectivity“ nahrazeno označením chytrého (smart) výrobku. V konečném důsledku se 

ale jedná o totožný princip. Jedná se především o služby vzdáleného přístupu, chytrých 

termostatů, využívání cloudových služeb a dalších inteligentních služeb. Chytrý domov 

(Smart Home) si nelze představit bez možnosti vzdáleného ovládání jeho spotřebičů a 

zařízení z chytrého telefonu či tabletu. Navíc propojení zařízení a spotřebičů a jejich 

                                                      
114 BHISE, V. Designing complex products with systems engineering processes and techniques, str. 200-

204. 
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efektivní řízení vede k vyšším úsporám, efektivitě a samozřejmě komfortu. Nejčastěji 

jsou využívány chytré termostaty. 

Analýza Eurostatu ukazuje, že více než tři čtvrtiny dovozu zemního plynu do EU 

pocházely z Ruska (40%), Norska (26%) a Alžírska (11%), avšak stále více se uplatňuje 

i břidlicový plyn dovážený z USA. Z evropských států mají ještě velké zásoby plynu 

Velká Británie a Nizozemsko. 115  Vzhledem k těmto faktům se na evropském trhu 

nachází značné množství typů plynu a každé zařízení spalující plyn musí být tomuto plynu 

také přizpůsobeno. Technologie „gas adaptivity“ znamená, že zařízení automaticky 

rozpozná příslušný typ plynu a upraví spalovací poměr plynu a vzduchu dle jeho 

výhřevnosti. Výpočet je poměrně komplikovaný, za ideální je označováno tzv. 

stechiometrické spalování – veškerý kyslík se spotřebuje na vznik produktů hoření. 

Mnoho OEM výrobců požaduje pro nové generace svých zařízení tuto funkcionalitu od 

svých dodavatelů komponent (elektronických řídících jednotek). Společnost PODNIK 

touto technologií disponuje a nabízí ji pouze pro své klíčové OEM zákazníky především 

z důvodu vysoké investiční náročnosti při implementaci pro konkrétní zařízení. 

Na trhu se také objevily prototypy domácích zařízení založených na bázi spalování 

vodíku. Tato aktivita je masivně podporována dotačními granty od vládních institucí. 

Renomovaný britský deník The Guardian předpokládá, že milióny plynových kotlů 

budou muset být nahrazeny vodíkovými alternativami a spojeny s elektrickými topnými 

zařízeními, má-li Británie podle vládních poradců v oblasti klimatu dosáhnout svých 

uhlíkových cílů za nejnižší cenu. Principiálně je vodíkový kotel obdoba plynového 

kondenzačního kotle, napájeného vodíkem. Pracuje s maximální účinností a bez zplodin. 

Jedinou odpadní látkou je voda. Kotel je napájen plynným vodíkem. “Spalování“ probíhá 

díky použití odpovídajícího katalyzátoru bez plamene. Koncentrace vodíku v reakční 

komoře je kontrolována a udržována na hodnotách naprosté bezpečnosti. 116 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Silné stránky: Připravená technologie „gas adaptivity“, tedy přizpůsobení se 

zařízení různých kvalitám (druhům) dodávaného plynu. 

                                                      
115 Eurostat [online]. 
116 VAUGHAN, Adam. Swap gas boilers for hydrogen or miss emission targets, UK told [online]. 
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▪ Slabé stránky: Nové technologie a požadavky v oblasti „connectivity“ a chytré 

domácnosti (Smart Home) na trhu s vytápěním. 

▪ Hrozby: Budoucnost technologií založených na bázi „spalování“ vodíku. 

 

Legislativní prostředí pro trh s vytápěním, kde plyn figuruje jako médium a spadá z 

povahy věci také pod mnohé bezpečnostní regulace. Jedná se především o soubor regulací 

Gas appliance regulations (GAR, EU 2016/426) s účinkem od 1.4.2018, nahrazující 

předchozí Gas Appliances Directive (GAD, 2009/142/EC), kde se tato nová regulace 

odkazuje na bezpečnostní normu EN298 (revize z roku 2012) pro elektronické řídící 

jednotky a dále na bezpečnostní normu (EN126 revize z roku 2012) pro plynové ventily. 

Je zcela legitimní předpokládat, že nová revize je na spadnutí, protože cca každých 8-10 

let v minulosti byly tyto normy zpřísněny v rámci nové revize. 

Další regulace se týká prodeje zařízení nesplňujících požadované míry účinnosti. Jak 

uvádí Evropská komise téměř polovina budov EU má samostatné kotle instalované před 

rokem 1992 s účinností 60 % nebo méně. Z nichž 22 % rezidenčních plynových kotlů, 34 

% elektrických ohřívačů, 47 % ropných kotlů a 58 % uhelných kotlů je starších než jejich 

technická životnost. Požadavky na ekodesign a energetické označování ohřívačů budov 

a teplé užitkové vody vstoupily v platnost v roce 2015 (The Energy Labelling Directive 

2010/30/EU). Prodej neefektivních zařízení, kategorie B a nižší, jak je zobrazeno na obr. 

č. 21, je nyní zakázán. Očekává se, že přechod, který tato opatření podpoří, by měl do 

roku 2030 přinést roční úspory energie o 600 TWh a snížení emisí CO2 o 135 miliónů 

tun. Současně se rovněž sníží emise znečišťujících látek do ovzduší. 117  Společnost 

PODNIK má ve svém širokém portfoliu výrobky pro všechny typy účinnosti plynových 

kotlů ve velkém rozsahu modulace, takže je na tento legislativně technologický přechod 

velice dobře připravena. 

                                                      
117 Communication from the commision to the European parliament, the council, the European economic 

and social committee and the committee of the regions: An EU Strategy on Heating and Cooling, str 6-7. 
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Obr. č. 21: Hodnocení účinnosti nových zařízení pro vytápění (Zdroj: 118) 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Silné stránky: Široké produktové portfolio pomáhající OEM výrobcům splnit 

nejpřísnější legislativní požadavky na celkovou účinnost zařízení a rozsah 

modulace. 

▪ Hrozby: Neustále se zpřísňující bezpečnostní legislativa, nová revize bude brzy 

vydána. 

 

Environmentální (ekologické) prostředí, a především ekologické normy týkající se 

redukce emise skleníkových plynů a nové technologie objevující se na trhu budou mít ve 

středně až dlouhodobém horizontu bezesporu zásadní vliv na trh s vytápěním. Trh s 

vytápěním je také svázán mnoha zákony a normami, dále opatřeními Evropské unie. 

Vytápění a příprava teplé vody v domácnostech spotřebovávají asi 34 % veškeré energie 

v EU. Příkladem takové normy jsou čtyři nová nařízení komise (EU) pro výrobky spojené 

se spotřebou energie (anglicky Energy related Products, dále jen ErP) z roku 2015. 

Rozhodnutí zařadit zařízení z tohoto oboru do kategorie ErP a podpořit tím, aby tato byla 

přátelštější k životnímu prostředí, je proto logickým krokem k dosažení cílů 20-20-20 – 

strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu 

obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových 

plynů o 20 % z úrovně roku 1990. Agentura Delta-ee’s dále předpovídá, že na evropském 

                                                      
118 Communication from the commision to the European parliament, the council, the European economic 

and social committee and the committee of the regions: An EU Strategy on Heating and Cooling, str 7. 
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trhu s vytápěním se budou stále více uplatňovat nízko karbonová zařízení, tedy elektrické 

kotle nebo tepelná čerpadla. Studie počítá, že prodej plynových kotlů poklesne o 800 tisíc 

ročně do roku 2025 na pěti hlavních evropských trzích s kotly – Francii, Německu, Itálii, 

Nizozemsku a Velké Británii, jak je zobrazena na grafu č. 12. Jejich výzkum dále ukazuje, 

že dojde k významné změně ve struktuře trhu s topnými zařízeními, ale i přes prognózu, 

která naznačuje zpomalení prodeje plynových kotlů, věří, že nízkouhlíková technologie 

přináší příležitosti všem, včetně těch, kteří prodávají plynová zařízení. Zatímco 

očekávaný roční prodej plynových kotlů bude klesat do roku 2025, část z nich může být 

nahrazena plynovým tepelným čerpadlem nebo hybridním řešením kombinujícím 

elektrické tepelné čerpadlo (primární zdroj) s plynovým kotlem (sekundární zdroj 

v případě nedostatku výkonu primáru). 119 

 

Graf č. 12: Prognóza vývoje na evropském trhu s vytápěním do roku 2025 (Zdroj 120) 

Nejnovější statistiky světového trhu vytápění uveřejněné agenturou BSRIA odhalily 

dramatický růst v Číně. V důsledku environmentálních politik a přechodu od využívání 

uhlí k plynu je Čína nyní zdaleka největším trhem s plynovými kotly na světě, jenom v 

roce 2017 se prodalo 4,6 miliónů kusů. Na čínském trhu dominují nástěnné 

nekondenzující plynové kotle, odpovídajícím 90 % všech tržeb. Přestože Jižní Korea 

zaznamenala v loňském roce mírný pokles, zůstává druhým největším trhem s téměř 1,7 

miliónem prodaných kotlů. Dalšími zeměmi, které zaznamenaly prodej více než miliónu 

                                                      
119 ARRAN, Jennifer. European Gas boiler sales to fall 22 % by 2025 – but don’t panic! [online]. 
120 ARRAN, Jennifer. European Gas boiler sales to fall 22 % by 2025 – but don’t panic! [online]. 
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zařízení, byly Turecko a Rusko, zatímco severoamerický trh zůstává relativně nízkým 

spotřebitelem domácích kotlů s ročním prodejem zhruba 400 000 kusů. 121 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Příležitosti: Největší (>4,5 miliónů zařízení ročně) a nejrychleji rostoucí trh 

v Číně díky vládní podpoře programu přechodu z uhlí k plynu určený pro 

vytápění. 

▪ Hrozby: Elektrifikace celého odvětví vytápění především na primárním trhu 

v Evropě (elektrické kotle a plynová čerpadla). 

3.6. Analýza tvorby hodnoty v odvětví 

 

V rámci mapování tvorby hodnoty v odvětví vytápění bude využita analýza profit pool. 

Vzhledem k problémům s nízkou ziskovostí, s kterými se společnost potýká je potřeba 

identifikovat nové zdroje zisku v odvětví s nízkými maržemi, rozhodování, které 

zákazníky bude společnost sledovat a jaké kanály použít, nebo jako podporu řízení pro 

rozhodnutí o produktech a cenách. 

Nejdříve se začne definicí hranic činností hodnotového řetězce, které jsou relevantní pro 

podnikání analyzované SBU v současnosti, ale také i v budoucnosti. Na začátku 

hodnotového řetězce jsou výrobci komponent a součástí, mezi které také spadá 

analyzovaná SBU. Tyto díly jsou následně použity OEM zákazníky pro výrobu finálních 

zařízení, které jsou přes obchodní a servisní střediska prodávány a instalovány koncovým 

uživatelům. V rámci nabízených služeb při prodeji se také zákazníkům nabízejí služby z 

oblasti „connectivity“ modelu. V průběhu životního cyklu produktu přicházejí na řadu 

také servisní opravy a zajištění náhradních dílů pro tyto opravy. Novým prvkem na trhu 

je také možnost kompletního pronájmu zařízení, které obsahuje všechny dodatečné 

náklady na instalaci a servis. 

Dalším krokem je určení velikosti vydefinovaných segmentů z hlediska jejich tržeb. Pro 

stanovení velikosti trhu se vyjde ze statistik agentury BSRIA, která uvádí, že v roce 2018 

bylo na evropském trhu prodáno 5,6 miliónů domácích plynových kotlů do nominálního 

                                                      
121 Global gas boiler sales revealed [online]. 
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výkonu 150 kilowatů 122. Průměrná prodejní cena takového kotle se pohybuje okolo 1,7 

tisíce eur. Segment výrobců součástek byl odhadnut pomocí výročních zpráv a 

odhadovaných informací ohledně jejich tržeb a výše zisku. Pro odhad servisních úkonů a 

velikosti trhu s náhradními díly jsou využity informace ohledně 88,3 miliónů 

instalovaných domácích zařízení pro vytápění 123 , průměrné míry selhání zařízení a 

průměrných nákladů na opravu a ceny náhradních dílů 124 125. Rozdělení instalované báze 

těchto zařízení v Evropě je ukázáno na grafu č. 13 níže. Informaci ohledně počtu 

připojených zařízení a průměrné výše platby za připojení byly použity pro výpočet 

„connectivity“ modelu. V Anglii se pomalu rozšiřující trend pronájmu zařízení použil pro 

odhad posledního segmentu. Celkové roční tržby všech segmentů byly odhadnuty na 17,6 

miliardy eur, přičemž největší podíl připadá pro výrobce zařízení (53 %), následovaný 

výrobci součástek (18 %). Jako další jsou prodejci zajišťující i instalaci zařízení (16 %), 

samotné servisní organizace (6 %), nezbytné náhradní díly (4 %) a služby „connectivity“ 

modelu (2 %). Posledním segmentem je nově vznikající odvětví pronájmu zařízení (1 %). 

Nejvyšší potenciál pro růst se jeví do budoucna u služeb „connectivity“ modelu. 

 

Graf č. 13: Počet instalovaných domácích plynových kotlů v Evropě (Zdroj: 126) 

                                                      
122 Gas boilers quarterly update Q1 2019, str. 2. 
123 Mapping and analyses of the current and future (2020–2030) heat-ing/cooling fuel deployment 

(fossil/renewables), str. 31. 
124 How much does a boiler installation cost in 2020? [online]. 
125 Guide to New Boiler Installation Costs. [online] 
126 Mapping and analyses of the current and future (2020–2030) heat-ing/cooling fuel deployment 

(fossil/renewables), str. 31. 
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Nejdůležitější částí je určení rozdělení zisků v jednotlivých segmentech, pro které bylo 

využito hlavně výroční zprávy hlavních hráčů, doplněné o veřejně dostupné zprávy o trhu 

vytápění na internetu. Bohužel bylo zjištěno, že dodavatelé součástek (včetně 

analyzované SBU) se potýkají s jednou z nejmenších provozních marží okolo 4,5 %. 

Samozřejmě jsou především tlačeni do neustálého snižování cen samotnými OEM 

výrobci, kteří si tak jsou schopni držet vyšší provozní marži okolo 7,5 %, i díky blízkosti 

ke koncovému zákazníkovi. Prodejci a instalatéři mají provozní marži okolo 4 %, oproti 

tomu servisní organizace jsou schopni mít vyšší provozní marži okolo 8,5 % a náhradní 

díly pak 7 %. Nejvyšší provozní marži oproti tomu mají začínající služby „connectivity“ 

modelu s 21 % a pronájem zařízení s 16 %. V rámci posledního kroku kontroly výsledků 

jsou srovnávané odhadované tržby, vyjádřené počtem prodaných zařízení, s tržbami 

všech hlavních OEM výrobců.  

 

Graf č. 14: Profit pool trhu vytápění (Zdroj: Vlastní zpracování odhadované velikosti trhu na základě 

127 128 129 130) 

                                                      
127 Mapping and analyses of the current and future (2020–2030) heat-ing/cooling fuel deployment 

(fossil/renewables), str. 31. 
128 Gas boilers quarterly update Q1 2019, str. 2. 
129 How much does a boiler installation cost in 2020? [online]. 
130 Guide to New Boiler Installation Costs. [online] 
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Získané výsledky profit pool analyzovaného trhu ukazuje graf č. 14 výše. Provozní marže 

analyzované společnosti dosahuje v průměru za poslední 3 roky 3,8 %, což je opravdu 

níže, než je průměr segmentu výrobců součástek a dílů 4,5 %. V současné době náhradní 

díly představují 19,8 % všech dosahovaných tržeb. Celkově tedy příležitosti pro 

analyzovanou SBU pro zvýšení tržeb, ale především také pro zvýšení provozní marže 

vidíme v segmentu prodeje náhradních dílů a nových službách „connectivity“ modelu, 

který vidíme také jako nejperspektivnější pro další růst. V rámci prodeje náhradních dílů 

jde především o rozšíření prodejního kanálu o servisní organizace a instalatéry, kde 

společnost může dosáhnout mnohem většího zisku oproti standardnímu prodeji OEM 

výrobcům. 

 

Výstup pro SWOT analýzu: 

▪ Příležitosti: Rozšíření prodejního kanálu o servisní organizace a instalatéry pro 

náhradní díly, kde společnost může dosáhnout mnohem většího provozního zisku 

oproti standardnímu prodejnímu kanálu OEM výrobcům. Aktivní nabízení služeb 

„connectivity“ modelu k dosažení nejvyšší možné provozní marže na trhu 

vytápění, který je zároveň nejrychleji rostoucím segmentem na trhu vytápění. 

3.7. Analýza oborového (konkurenčního) prostředí 

 

Analýza oborového prostředí zahrnuje vymezení trhu, analýzu konkurence, zákazníků a 

dodavatelů. Standardní provedení analýzy oborového prostředí je obohaceno i o možnosti 

strategické aliance s jinými společnostmi na trhu vytápění. Následně jsou jednotlivé 

analýzy shrnuty Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil. 

3.7.1. Vymezení trhu  

 

Analýza oborového (konkurenčního) prostředí začne nejprve vymezením trhu, na kterém 

se společnost pohybuje. V rámci evropského trhu vytápění byl v roce 2018 trh rozdělen 

následujícím způsobem, jak ukazuje obr. č. 22 níže, zpracovaný agenturou BSRIA. 

Vidíme, že na trhu dominují plynové (závěsné kondenzační s 60 %, závěsné 
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nekondenzační s 19 % a na zemi stojící s 13 %) kotle s 92 % podílu na trhu, doplněné o 

tepelná čerpadla s podílem na trhu okolo 8 %. Pro zajímavost těchto 8 % představuje přes 

650 tisíc jednotek tepelných čerpadel. 

 

Obr. č. 22: Globální trh vytápění v roce 2018 (Zdroj: 131) 

Primární segment trhu, obsluhovaný analyzovanou SBU, je trh domácích plynových kotlů 

do nominálního výkonu 150kW odhadovaný agenturou BSRIA na 5,6 miliónů ve státech 

Evropské unie, Turecka a Ruska, jak ukazuje tabulka č. 3 níže. Agentura také rozděluje 

prodej zařízení s vysokou účinností (HE) a nízkou účinností (SE), které jsou právě 

v rámci států Evropské unie na ústupu. Kotle mající nízkou produkci oxidu dusičitého se 

označují jako „Low Nox“. Celkový trendem je ústup od SE zařízení a pomalá stagnace 

na trhu domácího vytápění ve prospěch právě tepelných čerpadel, v roce 2018 byl na trhu 

oproti roku 2017 zaznamenán pokles o mínus 1 %. 

Tabulka č. 3: Prodeje domácích plynových kotlů do 150kW v Evropě (Zdroj: 
132

) 

 

                                                      
131 Trends in the global HVAC & R Market, str. 6. 
132 Gas boilers quarterly update Q1 2019, str. 2. 

HE SE Celkem
Z toho Low 

Nox
HE SE Celkem

Z toho Low 

Nox

UK 1 612 247  -            1 612 047  -            1% 1%

Itálie 688 300     87 100       775 400     200 000     5% 1% 4% 61%

Francie 510 750     96 100       606 850     35 000       13% -16% 7% 536%

Německo 468 000     65 500       533 500     -            1% -8% -2%

Rusko 19 000       1 011 900  1 030 900  -            14% 2% 3%

Turecko a ostatní 479 000     550 000     1 029 000  150 000     0% -24% -15% 15%

Celkem 3 777 297  1 810 600  5 587 697  385 000     3% -9% -1% 48%

Nárůst prodejů v roce 2018Prodej domácích plynových kotlů 2018
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3.7.2. Analýza nejdůležitější konkurence 

 

Mezi hlavní (přímé) konkurenty společnosti PODNIK patří především tři hlavní 

evropští konkurenti: Konkurent #1, Konkurent #2 a Konkurent #3 133  , kteří budou 

detailně analyzováni v následující kapitole. Společnost Konkurent #4 působící především 

na specifickém industriálním trhu vytápění nebude v rámci hlubších analýz uvažována, 

protože tento trh není primární pro analyzovanou SBU. Konkurenční podmínky na 

evropských trzích s plynovými ventily, elektronickými deskami a systémy pro regulaci 

plynu jsou podobné. Na grafu č. 15 níže je vidět podíl na evropském trhu mezi největšími 

konkurenty pro plynové ventily a elektronické řídící jednotky. Tržní podíl je uváděn +/− 

2,5 %. Hlavní konkurent společnosti PODNIK na trzích plynových ventilů společnost 

Konkurent #1 má tržní podíl přibližně 40 %, což je podobný podíl jako má společnost 

PODNIK s 35 %. Jako další se umístila společnost Konkurent #2 s 12,5 % tržním podílem 

a dále společnost Konkurent #3 s 7,5 %. Na trhu s elektronickými řídícími jednotkami má 

společnost PODNIK největší tržní podíl s 35 %, následovaný společností Konkurent #1 

s 25 %, jako třetí největší společnost Konkurent #2 s 20 %. Na čtvrtém místě se umístila 

společnost Konkurent #3 s 10 %. 134  Mnozí OEM zákazníci si také vyrábějí některé 

klíčové komponenty ve vlastní režii, a tudíž je lze považovat za určitou formu konkurence 

(nepřímé), vůči které bude muset společnost podniknout příslušné strategické kroky. 

V případě velkých OEM zákazníků klasifikovaných dle segmentace jako Commodity 

buyers, popřípadě Co-Developers, mezi něž například patří společnost Zákazník #2, 

Zákazník #6 si tento klíčový komponent kotle, tedy elektronickou řídící jednotku vyvíjí 

a vyrábějí ve vlastní režii. Na trhu je patrné, že i někteří další OEM zákazníci zvažují 

podobnou strategii v rámci strategie odlišení se na trhu od svých konkurentů. 

                                                      
133 V praktické části této diplomové práce byla v rámci spolupráce s konkrétní společností dohodnuta 

podmínka utajení jména klíčových konkurentů PODNIKU. Jejich jméno tak budou v rozsahu celé práce 

nahrazeno fiktivním jménem „Konkurent #1-4“. 
134 Case M.7737 - Honeywell/ Elster: Regulation(EC) No 139/2004 merger procedure, str 21-26. 
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Graf č. 15: Tržní podíl na evropském trhu plynových ventilů a elektronických řídících jednotek 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z 135) 

 

Konkurent #1 

Sídlo největšího konkurenta analyzované SBU sídlí v Padově, Itálii, kde v roce 1953 

založili podnik Konkurent #1 bratři Pierluigi a Giancarlo de 'Stefani. Společnost 

Konkurent #1 má nyní více než 2 450 zaměstnanců a obchodní zastoupení nacházejí se v 

Evropě, Americe, Asii a Oceánii. Výrobní místa a výzkumná centra lze nalézt v Itálii 

(Rovigo a Macerata), Nizozemsku (Hoogeveen), Rumunsku (Brasov), Mexiku 

(Monterrey) a Číně (Suzhou). Skupina Konkurent #1 je příkladem rodinného podnikání, 

které se v průběhu let vyvinulo v nadnárodní podnik s globálním dosahem. Neustálé 

investice do výzkumu, vývoje a inovací vedly k jedinečnému know-how, stále širší 

nabídce produktů a dobývání nových trhů. Společnost vlastní 90 mezinárodních patentů. 

Systém jakosti je certifikován ISO 9001 od roku 1988 a VISION 2000 od roku 2001. 136 

Skupina je rozdělena do dvou divizí: Vytápění (Heating division) a plynoměry – měření 

plynu (Smart gas metering division). Právě divize vytápění je přímým konkurentem 

vyrábějícím součásti a systémy pro řízení, regulaci a bezpečnost plynových spotřebičů, 

dále zařízení pro vytápění domácností, vaření, stravování a velkých spotřebičů. 

Výzkumná a vývojová činnost společnosti Konkurent #1 divize Heating se zaměřuje 

                                                      
135 Case M.7737 - Honeywell/ Elster: Regulation(EC) No 139/2004 merger procedure, str 21-26. 
136 Konkurent #1: Annual Financial Report 2018 [online]. 
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zejména na vývoj mechatronických řešení pro správnou funkci plynových domácích 

topných spotřebičů. Výzkum je také zaměřen na vývoj elektronických a mechanických 

řešení, která jsou stále více integrována, a zároveň jsou schopna maximalizovat komfortní 

výkon snížením spotřeby energie, čímž svým klientům umožňují nabídnout lepší služby 

a zároveň zaručit rychlejší čas uvedení na trh. Pokud jde o obchodní výsledky (finanční 

výsledky), v roce 2018 byl opět zaznamenán silný růst výnosů ve srovnání s předchozím 

rokem, kdy skupina vykázala růst o 11,0 % (+ 12,0 % při stejných směnných kurzech), 

jak je zobrazeno v tabulce č. 4. Růst skupiny vytápění byl 4,7 %, podporovaný evropským 

a americkým trhem a byl v podstatě napříč všemi hlavními rodinami produktů. 137 

Tabulka č. 4: Příjmy podle divizí společnosti Konkurent #1 (Zdroj: 
138

) 

 

Celkové výnosy za rok 2018 činily 359,7 miliónů eur, s organickým růstem o 11,0 % 

(35,7 miliónů eur) oproti roku 2017 (324,0 miliónů eur). Prodej divize vytápění dosáhl 

287,0 miliónů eur, což je o 4,7 % více než v předchozím roce, a to díky výkonům na 

evropském a americkém trhu, které vzrostly o 6,5 %, resp. 11,3 %. Turecko, které 

představuje 13,5 % divizního základního prodeje, kleslo o 3,1 % proti 2017 především 

z důvodu regulačních změn (E.r.P – přijetí směrnice týkající se energetických produktů). 

Naopak růst tržeb byl zaznamenán v Nizozemsku (+ 4,5 miliónů eur), Rusku (+ 3,4 

miliónů eur) a Itálii (+ 2,4 miliónů eur) - v tomto pořadí vzrostl o 26,9 %, o 36,7 % a 4,5 

%. Celkové tržby skupiny dle jednotlivých regionů jsou zobrazeny v tabulce č. 5 níže. 

Divize vytápění na evropském trhu tak dosáhla tržeb v celkové výši 219,3 miliónů eur, 

především díky agresivní cenové politice. Společnost má také velice dobrou pověst na 

trhu jako spolehlivý partner. Produkty s nejvyšším růstem skupiny vytápění byly 

elektrické ventilátory (+ 16,7 % nebo 5,3 miliónů eur), mechanické řídící jednotky (+ 3,1 

% nebo 5,0 miliónů eur) a elektronické řídící jednotky (+ 4,4 % nebo 2,1 miliónů eur). 

                                                      
137 Konkurent #1: Annual Financial Report 2018 [online]. 
138 Konkurent #1: Annual Financial Report 2018 [online]. 
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Na úrovni segmentu finálních zařízení byl segment ústředního vytápění v zásadě v 

souladu s předchozím rokem (přibližně 62,7 % tržeb), ohřívače vody rostly o + 26,7 % 

(7,7 % tržeb v divizi) v důsledku výše uvedeného růstu na americkém trhu a dobrý výkon 

přímého vytápění (+ 3,2 %). V souvislosti s hlavními zákazníky divize vytápění přináší 

40,4 % ročních výnosů předních 5 klientů, s nimiž společnost konsolidovala dlouhodobé 

obchodní vztahy. 139 

Tabulka č. 5: Příjmy podle regionů společnosti Konkurent #1 (Zdroj: 140) 

 

Následující tabulka č. 6 uvádí upravené finanční údaje a ukazatele výkonnosti. Upravená 

EBITDA v roce 2018 činila 50,6 miliónů eur, což je o 9,1 % více než v roce 2017 (46,3 

miliónů eur). Upravená marže EBITDA se snížila ze 14,3 % v roce 2017 na 14,1 % v roce 

2018 v důsledku dodatečných nákladů vyplývajících z limitů výrobní kapacity, kterými 

divize vytápění trpěla v počáteční části roku. Neupravená EBITA (Earnings before 

interest, taxes and amortization charges) v roce 2018 činila 30,2 miliónů eur, oproti 31,4 

miliónů eur v roce 2017. 2018 upravený EBIT ve výši 30,7 miliónů eur oproti 27,4 

miliónů eur v roce 2017, což představuje nárůst o 12,0 % ve srovnání se zvýšením příjmů 

o 11,0 %. Upravený čistý zisk vypočtený bez jednorázových poplatků a výnosů 

(provozních i finančních) a bez daňových dopadů ve výši 19,6 miliónů eur vzrostl oproti 

předchozímu roku o 32,3 %, přičemž marže vzrostla ze 4,6 % na 5,4 %. Čistý zisk za rok 

2018 činil 24,3 miliónů eur. 141 

 

 

                                                      
139 Konkurent #1: Annual Financial Report 2018 [online]. 
140 Konkurent #1: Annual Financial Report 2018 [online]. 
141 Konkurent #1: Annual Financial Report 2018 [online]. 
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Tabulka č. 6: Provozní výsledky společnosti Konkurent #1 (Zdroj: 142) 

 

 

Konkurent #2 

Druhý největší konkurent, skupina Konkurent #2 je předním světovým výrobcem 

elektromotorů a ventilátorů. Vznikla v roce 2003 sloučením společností Elektrobau 

Mulfingen GmbH & Co. KG, Papst Motoren GmbH v St. Georgen a Motoren 

Ventilatoren Landshut GmbH. Jedná se stále o rodinnou společnost se sídlem v Německu, 

Mulfingenu v Bádensku-Württembersku. Společnost uzavřela fiskální rok 2017, který 

skončil 31. března 2018, s obratem 2, 043 miliard eur. V porovnání s předchozím rokem, 

který skončil 1,900 miliardy eur, to představuje nárůst o 143 miliónů eur (+7,5 %). 

K dalším výsledkům se bohužel nedostaneme, jelikož je společnost neuveřejňuje. Ke dni 

vykazování měla společnost Konkurent #2 15 115 zaměstnanců versus předchozí rok 

14 398 zaměstnanců, což je nárůst o 717 zaměstnanců. 143 

Divize Konkurent #2 Landshut, bavorská dceřiná společnost zaměřující se na segment 

domácích spotřebičů a segmenty technologie vytápění (přímý konkurent analyzované 

SBU), také zvýšila svůj obrat na 284 miliónů eur oproti předchozímu roku 257 miliónů 

eur (+9,5 %). Jedná se o výrobky jako jsou ventilátory, plynové ventily a elektronické 

řídící jednotky. Musíme ale dodat, že se jedná o obrat pocházející ze všech kontinentů, 

tržby pocházející z Evropy odhadujeme na 80 %, tedy celkové tržby skupiny vytápění 

v Evropě odhadujeme na 205,6 miliónů eur. Počet zaměstnanců zůstal téměř konstantní 

na 1 217 zaměstnancích. Společnost Mulfingen, Landshut, Osnabrück, člen skupiny 

                                                      
142 Konkurent #1: Annual Financial Report 2018 [online]. 
143 HANNIG, Hauke. Technology leader Konkurent #2 opens think tank [online]. 
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Konkurent #2, otevřela své nové výzkumné a vývojové středisko v Osnabrücku, 

Německu. Tato významná událost roku 2017, kterou zaznamenal celý trh s vytápěním 

vytvořila pro společnost konkurenční výhodu v podobě nejmodernější laboratoře v 

Evropě. Ve spolupráci s dceřinou společností Konkurent #2 Landshut, která se 

specializuje na plynové vytápění, vyvine centrum výzkumu a vývoje systémů řízení 

spalování kondenzačních kotlů. Hans-Joachim Klink, vedoucí vývoje platformy divize 

Konkurent #2 Landshut, poskytl interview ohledně plánovaných výzkumných projektů. 

„Pro inteligentní domy budou odborníci na digitální technologie vyvíjet nová inteligentní 

řešení vytápění. Nejprve se zaměří na elektronické řízení spalování, které reguluje ideální 

směs plynu a vzduchu pro spalování s nízkými emisemi a optimálním využití energie.“ 

Rodinný podnik investoval do nejnovějšího výzkumu a laboratorního vybavení pro 400 

čtverečních metrů zařízení, které začne s desetičlenným vývojovým týmem. 

"Očekáváme, že tento think tank přinese systematické zlepšování odborných znalostí v 

oblasti technologie vytápění v oblasti energetické účinnosti, digitalizace a trendu k 

inteligentním systémům," řekl Stefan Brandl, předseda představenstva skupiny 

Konkurent #2." Díky blízkosti holandské dceřiné společnosti Konkurent #2 Heating 

Systems a vzdělávacích institucí a kvalifikovaných odborníků je Osnabrück velmi 

atraktivní lokalitou," dodal Brandl. 144 

Právě díky faktu, že společnost Konkurent #2 je navíc i předním světovým výrobcem 

elektromotorů a ventilátorů, je schopna tato společnost nabídnout kompletní balíček pro 

své zákazníky. Ventilátor je totiž nezbytný komponent vytápěcích zařízení vysoké 

účinnosti. Mnohdy tak musejí zákazníci analyzované SBU při vývoji nového kotle 

používat v zařízení i ventilátory společnosti Konkurent #2, což jim vždy dává možnosti 

výhodněji nabídnout své další produkty v rámci celkového balíčku.  

 

Konkurent #3 

Společnost Konkurent #3 byla založena v roce 1995, vyvíjí a vyrábí komponenty a 

systémová řešení pro HVAC segment trhu (Heating, Ventilation and Air Conditioning). 

                                                      
144 HANNIG, Hauke. Technology leader Konkurent #2 opens think tank [online]. 
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Předmětem podnikání společnosti je výroba elektronických komponentů, bezdrátových 

komponentů, termostatických armatur, generátorů tepla, senzorů a solárních systémů. 145 

Společnost je orientována na OEM trh a zavázala se investovat do inovací na pevném 

základě průřezového know-how elektroniky a mechaniky aplikovaného na spalování. 

Přístup k inovacím je pracovat jak na komponentách, tak na celém systému. Zajištěním 

kvality, výzkumu, vývoje a výroby pokračují ve svých činnostech, podporovaných 

centrální laboratoří, s cílem vývoje a výroby produktů s nejvyšší úrovní bezpečnosti, 

výkonu a spolehlivosti. Finanční výsledky společnosti Konkurent #3 bohužel nejsou 

veřejně dostupné. Odhadovaný obrat je 60,38 miliónů eur při 115 zaměstnancích. 

Vzhledem k působnosti společnosti se dá očekávat, že převážná většina tržeb pochází 

z evropského kontinentu. 146 

V oblasti nových technologií společnost Konkurent #3 uvedla v minulém roce nové 

modely elektroniky a plynového ventilu schopno snadno dosahovat vysoké modulace až 

1:10. Na trhu je v současné době standardem modulace 1:7, či 1:8, což je jejich velkou 

konkurenční výhodou pro OEM zákazníky. 147 

Celkové shrnutí analýzy nejdůležitější konkurence na evropském trhu vytápění poskytuje 

tabulka č. 7 níže. 

  

                                                      
145 Konkurent #3: System & controls for heating appliances. Konkurent #3 [online]. 
146 Konkurent #3: System & controls for heating appliances. Konkurent #3 [online]. 
147 Konkurent #3: System & controls for heating appliances. Konkurent #3 [online]. 
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Tabulka č. 7: Celkové shrnutí analýzy nejdůležitější konkurence (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

provedených analýz) 

 

3.7.3. Analýza nejdůležitějších zákazníků 

 

Loajální zákazníci jsou pro každý podnik to nejhodnotnější aktivum. Každá úspěšná 

společnost dříve či později zjistí, že si v zájmu své budoucnosti musí odpovědět na sadu 

klíčových otázek. Kdo jsou mí zákazníci? Kteří z nich jsou ti opravdu klíčoví? 

Největší evropští zákazníci jsou poměrně stejnoměrně rozloženi na trhu. Na obrázku č. 

23 níže jsou hlavní evropští výrobci tepelné techniky zmiňovaní agenturou EHI 

(Association of the European Heating Industry). Největší z nich pocházejí především z 

Itálie (Ferroli, Immergas, Ariston, Baxi), Německa (Bosch, Viessmann, Wolf, Vaillant), 

Francie (Atlantic), UK (Ideal) a Holandska (BDR Thermea), ale také i Turecka (Baymak, 

či Emas). 

Konkurent #1 Konkurent #2 Konkurent #3

Profil
Součástí italské skupiny s celkovým 

obratem přes 359 milionů eur

Součástí německé skupiny s 

celkovým obratem přes 1,9 miliardy 

eur

Rodinná společnost operující pouze 

na trhu vytápění

Tržby 219,3 milionů eur 205,6 milionů eur 60,38 milionů eur

Zaměstnanci 1 600 zaměstnanců 1 217 zaměstnanců 115 zaměstnanců

Podíl na 

evropském trhu - 

Plynové ventily

1. místo (40 %) 3. místo (12,5 %) 4. místo (7,5 %)

Podíl na 

evropském trhu - 

Řídící jednotky

2. místo (25 %) 3. místo (20 %) 4. místo (10 %)

Produkty a služby

Součásti a systémy pro řízení, 

regulaci a bezpečnost plynových 

spotřebičů, dále zařízení pro 

vytápění domácností, vaření, 

stravování a velkých spotřebičů.

Ventilátory, plynové ventily a 

elektronické řídící jednotky.

Výroba elektronických komponentů, 

bezdrátových komponentů, 

termostatických armatur, generátorů 

tepla, senzorů a solárních systémů.

KONKURENČNÍ 

VÝHODA

Jakou hodnotu

nabízí zákazníkům?

Široké výrobkové portoflio.

Dobrá pověst spolehlivého partnera 

na trhu.

Technologický leader v oblasti 

ventilátorů.

Inovativní elektronické jednotky 

schopné spolu s plynovým ventilem 

dosahovat vysoké modulace až 1:10.
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Obr. č. 23: Hlavní evropští výrobci tepelné techniky (Zdroj: 148) 

Dle zákaznické segmentace SBU EMEA klasifikuje zákazníky do 4 následujících skupin: 

▪ Complete outsources – Hledají kompletní řešení včetně řídící elektroniky, 

spoléhají se na plnou podporu dodavatele včetně testování. 

▪ System partners – Nákup systému včetně řídící elektroniky, spoléhají se na 

systémové schopnosti dodavatele (např. laboratorní testy). 

▪ Co-Developers – Většinou mají vlastní řídící elektroniku, otevřená spolupráce 

s dodavatelem na zlepšení vyrobitelnosti a snížení celkových nákladů zařízení. 

▪ Commodity buyers – Vlastní řídící elektronika, e-aukce na výběr dodavatelů 

komoditních součástek, cena je určující. 

Vyjednávací síla OEM zákazníků je nejvyšší ve skupině velkých zákazníků označených 

jako Commodity buyers a pozvolna klesá s přechodem mezi jednotlivými skupinami až 

do skupiny malých zákazníků nazvaných Complete outsources, kteří si nakupují veškeré 

komponenty a spoléhají na plnou podporu svých dodavatelů. 

                                                      
148 EHI Members Map [online]. 
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V případě analyzované SBU jsou v grafu č. 16 níže setříděny její největší zákazníci podle 

ročního obratu a hrubé marže v penězích a procentech. Celkem má společnost přes 900 

zákazníků a devět největších z nich dosahuje 62 % celkových tržeb a 52 % z celkové 

marže. V součtu skupiny Others v grafu jsou všechny zákazníci bez těchto devíti 

zákazníků. Největšími třemi zákazníky jsou Zákazník #1 149  (tržby 33,1 miliónů eur 

s hrubou marží 28 %), Zákazník #2 (tržby 27,0 miliónů eur s hrubou marží 25 %), 

následovaní Zákazník #3 (tržby 21,4 miliónů eur s hrubou marží 24 %). Jen tito tři první 

zákazníci tvoří 40 % celkových tržeb a 31 % z hrubé marže. V další části této kapitoly si 

stručně představíme tyto 3 největší a nejdůležitější evropské hráče na trhu vytápění, které 

doplníme o společnost Zákazník #6, který je jedničkou na evropském trhu vytápění. 

Důvodem proč Zákazník #6 nefiguruje mezi hlavními zákazníky SBU je především fakt, 

že si většinu klíčových komponent snaží zajistit ve vlastní režii (captive) a tedy pro ostatní 

dodavatele nezbývá příliš prostoru pro uplatnění svých výrobků. 

 

Graf č. 16: Největší zákazníci SBU (Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů 

společnosti PODNIK) 

 

                                                      
149 V praktické části této diplomové práce byla v rámci spolupráce s konkrétní společností dohodnuta 

podmínka utajení jména klíčových zákazníků PODNIKU. Jejich jméno tak budou v rozsahu celé práce 

nahrazeno fiktivním jménem „Zákazník #1-9“. 
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Zákazník #1 

Skupina založená ve Francii v roce 1968 dvěma inženýry, Paulem Radatem a Pierrem 

Lamoureem, má silnou kulturu výroby a také myšlení, které zaměřuje strategii 

společnosti na vlastní zaměstnance. Společnost Zákazník #1 sídlí v 10 různých zemích s 

více než 20 továrnami s přibližně 7,5 tisíci zaměstnanci. Obrat společnosti za rok 1,85 

miliardy eur, což představuje na evropském trhu třetí místo v žebříčku firem vytápění. 150 

Dnes je skupina Zákazník #1 tvořena 14 strategickými a doplňkovými značkami, které 

vytvářejí řešení tepelné pohody ve čtyřech oblastech: vytápění, teplá voda, klimatizace a 

větrání. Společnost vlastní další renomované značky ve Francii, Belgii, Švýcarsku a 

Anglii. 151 

 

Zákazník #2 

Společnost byla založena v roce 1874 a dodnes zůstává zcela v rodinném vlastnictví. 

Skupina Zákazník #2 je nyní jednou z největších společností v evropském sektoru 

vytápění, ventilace a klimatizace, měřeno ročním obratem a počtem zaměstnanců. 

Skupina Zákazník #2 zaměstnává kolem 13 tisíců zaměstnanců po celém světě, přičemž 

asi třetina poskytuje komplexní zákaznický servis. Velkou část manažerů si společnost 

rekrutuje z vlastních řad zaměstnanců. 152 

Skupina Zákazník #2 se již několik let stále více zaměřuje na technologie založené na 

obnovitelných zdrojích energie. V roce 2006 začala společnost vyrábět tepelná čerpadla 

a v roce 2008 solární tepelné kolektory samostatně a v průmyslovém měřítku. Dnes jsou 

produkty plynových kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel a systémů, které kombinují 

několik takovýchto stavebních technologií, hlavním předmětem podnikání společnosti. 

Skupina Zákazník #2 také vlastní mnohé regionální značky v Německu, Francii, Turecku, 

Itálii a České republice. 153 

                                                      
150 Key Figures. Zákazník #1 [online]. 
151 Key Figures. Zákazník #1 [online]. 
152 Facts and figures. Zákazník #2 [online]. 
153 Facts and figures. Zákazník #2 [online]. 
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Ve finančním roce 2018 dosáhla skupina Zákazník #2 obratu přibližně 2,5 miliardy eur, 

což ji činí číslem dvě v evropském žebříčku firem v oblasti vytápění. Vzhledem k faktu, 

že společnost je dodnes stoprocentně vlastněna rodinou další finanční a provozní detaily 

nezveřejňuje. 154 

 

Zákazník #3 

Společnost Zákazník #3 je jedním z předních světových výrobců a distributorů 

inteligentních řešení, systémů a služeb v oblasti vytápění a chlazení. Působí ve více než 

100 zemích a zaměstnává 6,5 tisíce lidí po celém světě. Podnik Zákazník #3 má sídlo v 

Apeldoornu v Nizozemsku. Hlavním působištěm společnosti je trh Evropy, ale má silnou 

pozici i v Turecku, Rusku, Spojených státech a také v Číně. Roční obrat skupiny Zákazník 

#3 přesahuje 1,7 miliardy eur, a tedy čtvrté místo v žebříčku největších evropských 

společností na trhu vytápění. 155 

Společnost vyvíjí a dodává průlomové technologie, které urychlují globální posun 

směrem k plně udržitelným nosičům energie. Jejich inteligentní, propojené a integrované 

nástroje a služby snižují účty za energii zákazníkům a celkově pomáhají ve snižování 

emisí uhlíku. Společnost Zákazník #3 portfolio zahrnuje renomované značky jako jsou 

například v mnohých evropských zemích. 156 

 

Zákazník #6 

Společnost Zákazník #6 je jedním z předních světových výrobců výrobků vytápění. 

Vyjma rezidenčního trhu vytápění se specializuje také na poskytování kompletních 

systémových řešení pro komerční a průmyslové vytápění. Podnik Zákazník #6 nabízí 

řešení pro klimatizaci, horkou vodu, a decentralizované řízení spotřeby energie pro 

zákazníky po celém světě. Portfolio zahrnuje vysoce efektivní technologie, jako jsou 

kondenzační kotle, solární tepelné systémy, tepelná čerpadla a kombinovaná výroba tepla 

                                                      
154 Facts and figures. Zákazník #2 [online]. 
155 Corporate social responsibility report 2018. Zákazník #3 [online]. 
156 Corporate social responsibility report 2018. Zákazník #3 [online]. 
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a energie. Funkce jako jsou vzdálená diagnostika, cloudové služby a vzdálená připojení 

jsou stále důležitější pro její zákazníky. 157 

Společnost Zákazník #6 v nominálním vyjádření dosáhla růstu výnosů o čtyři procenta, 

čímž zvýšila celkové výnosy na rekordní úroveň 3,4 miliardy eur za rok 2018. Výrobky 

divize jsou prodávány pod mnoha mezinárodními a regionálními obchodními značkami. 

158 

Celkové shrnutí analýzy nejdůležitějších zákazníků na evropském trhu vytápění přináší 

tabulka č. 8 níže. 

Tabulka č. 8: Celkové shrnutí analýzy nejdůležitějších zákazníků (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

provedených analýz) 

 

3.7.4. Analýza nejdůležitějších dodavatelů 

 

Nákupy zprostředkované u dodavatelů jsou především běžné elektronické součástky 

zakoupené prostřednictvím sítě distributorů, některé speciální součástky jako cívky, 

transformátory jsou vyráběné na zakázku. Hliníková těla pro výrobu plynových ventilů si 

podnik zajišťuje ve vlastní režii. V letošním roce se celé odvětví potýkalo s krátkodobými 

výpadky dodávek na trhu elektronických součástek z důvodu preference odvětví 

                                                      
157 Zákazník #6 on growth path. Zákazník #6 [online]. 
158 Zákazník #6 on growth path. Zákazník #6 [online]. 

Zákazník #6 Zákazník #2 Zákazník #1 Zákazník #3

Profil

Součástí velké německé 

skupiny. Předmětem podnikání 

je vytápění a správa energie 

pro obytné budovy, ohřívače 

vody, komerční a průmyslové 

vytápění a klimatizace.

Rodinná společnost se sídlem 

v Německu, která vyvíjí 

produkty pro vytápění, 

chlazení a horkou vodu.

Francouzská společnost 

vyrábějící zařízení pro 

vytápění, větrání a 

klimatizace.

Výrobce domácích a 

průmyslových topných zařízení 

se sídlem v Nizozemí.

Tržby 3,4 miliardy eur 2,5 miliardy eur 1,85 miliardy eur 1,7 miliardy eur

Zákaznická 

segmentace
Commodity buyer Co-Developer System Partner System Partner

Důležitost 

zákazníka
6. místo 2. místo 1. místo 3. místo

Tržby s naší 

SBU
7,7 milionů dolarů 27 milionů dolarů 33,1 milionů dolarů 21,4 milionů dolarů

Hrubá marže 

s naší SBU
29% 25% 28% 24%
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automotive a smartphone výrobci těchto součástek. Společnosti tak musely na tento fakt 

reagovat zvýšenými zásobami v kombinaci s navýšenými dodacími lhůtami svých 

produktů. Dalším problémem je zrychlený životní cyklus elektronických součástek 

obecně, který tak mnohdy nepokrývá životní cyklus zařízení vytápění a požadavkům trhu 

na zajištění dodávek náhradních dílů po dobu 10 let od ukončení výroby zařízení (např. 

výrobci mikroprocesorů a EEPROM součástek Renesas, STM, kteří v roce 2018 až 2019 

ukončili mnohé řady starších 5 let).  

3.7.5. Analýza potenciálních partnerů 

 

Pro zajištění specifických podnikatelských potřeb (nové příležitosti), které 

nemůže jednoduše zvládnout sama interními silami, bylo doporučeno se podívat na 

možnosti strategické aliance. V rámci možných strategických aliancí, které by 

analyzovaná SBU mohla navázat, byla identifikována slabá stránka v podobě 

konkurenční nevýhody na trhu z důvodu chybějící nabídky ventilátorů nezbytných pro 

plynové kotle. Na evropském trhu se nacházejí 2 největší výrobci ventilátorů: Konkurent 

#2 a Partner #1159. První již byla analyzována v rámci analýzy největší konkurence a 

navázání spolupráce je nanejvýš nepravděpodobné z důvodu velikosti společnosti a 

rivality na trhu. Pozornost bude tedy zaměřena na druhou jmenovanou, tedy Partner #1. 

 

Partner #1 

Obchodní skupina motorů italské skupiny, zavedená na trhu pod značkou Partner #1, byla 

založena v roce 1974, je konstruktérem a výrobcem elektromotorů a ventilátorů. V 

průběhu let společnost rozšířila svou přítomnost na trhu, aby se stala referencí jak v 

oblasti domácí ventilace (ventilátory pro digestoře), tak i v oblasti vytápění (ventilátory 

pro kotle). V Partner #1 jsou díky více než 40letým zkušenostem s konstrukcí a výrobou 

elektromotorů hrdí na to, že mohou hrát na mezinárodním trhu vedoucí úlohu na trzích s 

větráním a vytápěním. Společnost skupiny je totiž dnes pod značkou Partner #1 (dceřiná 

                                                      
159 V praktické části této diplomové práce byla v rámci spolupráce s konkrétní společností dohodnuta 

podmínka utajení jména potenciálního partnera vybraného pro strategickou alianci. Jeho jméno tak bude v 

rozsahu celé práce nahrazeno fiktivním jménem „Partner #1“. 
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společnost této italské skupiny), lídrem na obou trzích. Společnost má závody v Itálii a 

Polsku s celkovým počtem 2 500 tisíce zaměstnanců. Jsou specialisté, vždy připravení 

naslouchat potřebám klientů a vyvinout výrobky, které nejlépe splňují jejich očekávání. 

To je jen jeden z důvodů, proč jsou jejich výrobky odebírány hlavními průmyslovými 

skupinami, jako jsou: Vaillant, BDR group, Viessmann, Ariston Thermo, Miele, 

Whirlpool, Electrolux a mnoho dalších. 160 161  

Partner #1 dosahuje na trhu vytápění tržeb 38 miliónů eur a hodnoty ukazatele EBITDA 

6 miliónů eur, což představuje 16 %. Z tohoto obratu dělají ventilátory pro vysoko účinné 

kotle 18 miliónů eur (cca 0,5 miliónu ventilátorů), pro kotle se standardní účinností 20 

miliónů eur (cca 1 milión ventilátorů). Celkově se jedná o druhý největší podíl na trhu 

ventilátorů pro zařízení vytápění po společnosti Konkurent #2. Divize elektromotorů 

dosahuje tržeb 62 miliónů eur. 162  Jedná se tedy o logicky stejné zákazníky, které 

obsluhuje analyzovaná SBU. Hlavním konkurentem Partner #1 v oblasti vytápění jsou 

ventilátory od společnosti Konkurent #2. Pro lepší pochopení vhodnosti možné 

strategické spolupráce je nabídnut pohled níže na shody a rizika takového strategického 

propojení mezi společností Partner #1 a analyzovanou SBU: 

▪ Strategická shoda: 

o Výroba ventilátorů nabízí možnost nabídky kompletního systému pro 

OEM výrobce. 

o Silná technologická pozice ve ventilátorech. 

o Snadnější integrace. 

▪ Rizika: 

o Žádná významná technická výhoda do budoucna. 

o Podobné produktové zaměření na trh vytápění. 

o Integrace po fúzích nebo akvizici může být výzvou. 

o Potenciální antimonopolní vyšetřování. 

o Zákaznický segment „commodity buyers“. 

 

                                                      
160 Partner #1 Brand Presentation: Corporate Presentation [online]. 
161 Partner #1 Company. Partner #1 [online]. 
162 Partner #1 Brand Presentation: Corporate Presentation [online]. 
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3.7.6. Shrnutí pomocí Porterovy analýzy pěti sil 

 

Jak již bylo uvedeno v analýze PESTLE, rizikem substitučních produktů je především 

elektrifikace celého odvětví vytápění pomocí elektrických kotlů, tepelných čerpadel a 

případně i solárního ohřevu vody. Tento trend je tlačen především legislativními normami 

Evropské unie v rámci snižování emise skleníkových plynů. Na druhou stranu mnohdy 

tato zařízení nejsou schopna samostatně pokrýt celou potřebu na vytápění a ohřev teplé 

užitkové vody, takže se k těmto zařízením instaluje právě i plynový kotel v rámci 

hybridních řešení. Jak bylo rozvedeno v rámci analýzy PESTLE v technologických 

aspektech ve vzdálenější budoucnosti může být technologie spalování opuštěna a 

nahrazena „spalováním“ vodíku. Celkově je hodnoceno riziko substituce v dlouhodobém 

horizontu do 5-10 let jako střední, ovšem krátkodobě je riziko malé i vzhledem 

k uváděným prognózám vývoje trhu plynových a elektrických kotlů, či tepelných 

čerpadel agenturou BSRIA. 

V oblasti rizika vstupu nové konkurence jsou hlavním limitujícím faktorem vysoké 

náklady na výzkum a vývoj a další technologický pokrok. Všichni hlavní výrobci 

komponent mají zřízená aplikační centra a laboratoře, kde se nové technologie vyvíjejí a 

testují. Kapitálové investiční náklady jsou tedy v počáteční fázi velmi vysoké. Dále je 

nutné zohlednit životní cyklus finálního produktu, který je obvykle 5-7 let ve výrobě a 

následně 10 let poskytování náhradních dílů. OEM zákazníci jsou také velmi loajální ke 

svým zákazníkům z důvodu budoucí spolupráce a dlouhého životního cyklu finálních 

produktů. Nutno podotknout, že stávající společnosti, které byly analyzovány v rámci 

analýzy největších konkurentů se pohybují v odvětví již několik desítek let bez vstupu 

nových hráčů. Na trhu také není rovný přístup k distribučním kanálům. Celkově je 

hodnoceno riziko vstupu nových konkurentů do odvětví jako velmi nízké. 

V rámci analýzy nejdůležitějších stávajících konkurentů byli postupně analyzováni 

konkurenti Konkurent #1, Konkurent #2 a Konkurent #3. V rámci tržního podílu má 

z těchto firem největší podíl právě analyzovaná společnost. Společnost Konkurent #1 má 

velice dobré postavení v plynových ventilech a celkové výsledky evropské skupiny 

vytápění vykazují solidní růst pohybující se mezi 4–5 %. V roce 2018 díky obratu 219,3 

miliónů eur dokonce poprvé překonala o necelého 2,3 miliónů eur analyzovanou SBU. 
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Druhý analyzovaný konkurent, společnost Konkurent #2 má konkurenční výhodu 

především díky široké nabídce ventilátorů, tudíž je schopen nabídnout kompletní balíček 

pro své zákazníky. Ventilátor je nezbytný komponent vytápěcích zařízení vysoké 

účinnosti, který chybí v produktovém portfolio analyzované společnosti. Tato společnost 

také v nedávné době investovala do nového výzkumného a vývojového střediska 

v Osnabrücku, které je hodnoceno jako jedno z nejmodernějších v Evropě. Nejmenší 

z trojice konkurentů Konkurent #3 uvedl v minulém roce nové modely elektroniky a 

plynového ventilu schopné dosahovat vysoké modulace až 1:10. Navíc mnozí OEM 

zákazníci si klíčové komponenty kotle, jako jsou elektronické řídící jednotky a plynové 

ventily vyvíjí a vyrábějí ve vlastní režii (zpětná integrace v dodavatelském řetězci). 

V rámci analýzy možností strategické aliance byly analyzovány možné strategické 

průniky s analyzovanou SBU podporující tuto alianci, ale také i možná rizika plynoucí 

z této kooperace. Celkově je hodnocena rivalita mezi konkurenty jako značná, navíc 

s rizikem ztráty určitého trhu ve prospěch samotných OEM zákazníků z důvodu zpětné 

integrace v dodavatelském řetězci. 

V rámci analýzy nejdůležitějších zákazníků byli postupně analyzováni hlavní OEM 

zákazníci Zákazník #6, Zákazník #2, Zákazník #1 a jako poslední Zákazník #3. První dva 

jmenovaní zákazníci patří dle segmentace do skupiny „Commodity buyers“ a od toho je 

odvislý i nákup probíhající způsobem výběru komoditní součástky, přičemž elektroniku 

si obvykle vyrábějí plně ve vlastní režii. Oproti tomu skupiny Zákazník #2 a Zákazník #1 

spadají do skupiny „System partners“, tedy spoléhají na technologii a systémové 

schopnosti svých dodavatelů. Díky tomu je u těchto zákazníků možné dosahovat celkově 

lepší hrubé marže a nabízet širší portfolio výrobků. Celkový potenciál trhu domácích 

plynových kotlů do nominálního výkonu 150kW je odhadovaný agenturou BSRIA na 5,6 

miliónů těchto zařízení. V rámci provedeného výzkumu byl potvrzen význam nových 

technologií v oblasti připojení „connectivity“ na trhu vytápění. Přes 71 % obchodníků 

potvrdilo, že OEM zákazníci vyžadují tyto služby pro své koncové zákazníky a dalších 

23 % z nich to zvažuje. Navíc výzkum potvrdil nejvyšší čas v této oblasti přijít s vlastním 

řešením, protože již v současné době hodnotí 47 % obchodníků portfolio konkurentů jako 

mnohem nebo o něco lepší než portfolio analyzované společnosti. Navíc je potřeba brát 

v úvahu, že vývoj a uvedení nového produktu a služby na trh zabere minimálně 1-1,5 

roku, samozřejmě v tomto období se dá očekávat, že i konkurence bude dále pokračovat 



113 

 

ve zlepšování svých výrobků. Vyjednávací síla zákazníků je tedy hodnocena jako vysoká. 

Na trhu je také vidět množství akvizic a fúzí, kde velcí zákazníci pohlcují menší 

konkurenci obsluhující specifické trhy a regiony. 

Analyzovaná společnost využívá primárně standardních elektronických a mechanických 

součástek na trhu, v důsledku toho není tedy svou činností závislá na jednom konkrétním 

dodavateli. Z druhé strany také pro tyto výrobce, kteří primárně dodávají tyto komoditní 

součástky pro automotive a smartphone trhy jsou výrobci vytápěcí techniky zcela 

marginální. Z toho vyplývají negativa, že tito výrobci samozřejmě v případě nedostatku 

součástek upřednostňují tyto velké zákazníky, což se bohužel mnohdy také stává. 

Problémem je zrychlený životní cyklus elektronických součástek obecně, který tak 

mnohdy nepokrývá životní cyklus zařízení vytápění a nevyhovuje požadavkům trhu na 

zajištění dodávek náhradních dílů pod dobu 10 let od ukončení výroby zařízení. 

Vyjednávací sílu dodavatelů tedy celkově hodnotíme jako malou. 

Výstupem z Porterovy analýzy pěti sil pro SWOT analýzu jsou: 

▪ Příležitosti:  

o Celkový potenciál stabilního trhu domácích plynových kotlů do 

nominálního výkonu 150kW je odhadovaný agenturou BSRIA na 5,6 

miliónů těchto zařízení. 

o Provedený výzkum potvrdil význam nových technologií v oblasti 

připojení „connectivity“ na trhu vytápění. 

o Možnosti strategické aliance se společností Partner #1, druhým největším 

výrobcem ventilátorů. 

 

▪ Hrozby:  

o Elektrifikace odvětví vytápění pomocí elektrických kotlů, tepelných 

čerpadel. V budoucnu možnost uplatnění zařízení „spalujících“ vodík na 

úkor plynových zařízení. 

o Velcí zákazníci spadající do skupiny Commodity buyers postupně 

pohlcují menší zákazníky a vyjednávají si celkově lepší podmínky (ceny, 

platební a dodací podmínky) na korporátní úrovni. 
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o Riziko zpětné integrace v dodavatelském řetězci pocházející od velkých 

OEM zákazníků na trhu. 

o Největší konkurent, společnost Konkurent #1 dosahuje solidního růstu 

pohybující se mezi 4–5 % ročně. V roce 2018 historicky překonal poprvé 

v tržbách analyzovanou SBU. 

o Investice společnosti Konkurent #2 do nového výzkumného a vývojového 

středisko v Osnabrücku jim přináší velkou konkurenční výhodu do 

budoucnosti. 

o Nedostatek elektronických součástek z důvodu vysoké poptávky z odvětví 

automotive a smartphone.  

o Akcelerace životního cyklu elektronických součástek jejich výrobci.  

o Provedený výzkum potvrdil náskok konkurence v nových technologií 

připojení „connectivity“. 

 

▪ Silné stránky:  

o Trh je velmi stabilní, riziko vstupu konkurence je velmi nízké. 

o Dobré postavení na trhu – v současné době lídr na trhu elektronických 

řídících jednotek, v oblasti plynových ventilů druhé místo. 

 

▪ Slabé stránky:  

o Společnost Konkurent #2 má na trhu konkurenční výhodu díky nabídce 

ventilátorů.  

o Společnost Konkurent #3 uvedla na trh novou řadu elektroniky a 

plynového ventilu dosahující modulace až 1:10. 

3.8. Strategické vyhodnocení dopadu pandemie COVID-19 

 

V této kapitole bude provedeno strategické vyhodnocení dopadu pandemie virové 

choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným 

jako 2019-nCoV). Tato choroba se poprvé rozšířila v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v 

provincii Chu-pej v centrální Číně. Inkubační doba (doba od nakažení do propuknutí 

nemoci) se pohybuje mezi 2 až 14 dny, a i během ní je nemoc infekční. Základními 
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symptomy jsou horečka, kašel a dušnost a následky onemocnění mohou být i smrtící. V 

posledních týdnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii 

zejména v regionech Lombardie, Benátska/Veneto, Piemontu a Emilia Romagna, které 

se nyní nacházejí v karanténě. Postupem doby se ovšem koronavir rozšiřuje po celé 

Evropě a také Spojených státech amerických. Z tohoto důvodu se postupně uzavírají 

hranice, obchody (mimo potravin, lékáren a drogerie), ruší sportovní a kulturní akce a 

obecně omezují akce s velkým počtem lidí. Potvrzené jsou nyní případy nakažených ve 

130 zemích na všech kontinentech světa kromě Antarktidy. Ke dni 14. března 2020 se 

virus rozšířil do 130 zemí světa, na následky onemocnění zemřelo 5 395 osob a nakazilo 

se jich 143 680, z toho bylo 70 920 vyléčeno. 163 

Jak uvádí OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ve svém 

průběžném hodnocení stavu ekonomiky z března roku 2020, dlouhodobější a 

intenzivnější epidemie koronaviru, která se rozšíří po celém asijsko-pacifickém regionu, 

v Evropě a Severní Americe, by významně oslabila vyhlídky na světový růst. V takovém 

případě by globální růst mohl v roce 2020 klesnout na 1,5 %, což je poloviční růst, než 

se očekávalo před vypuknutím pandemie viru. OECD vyzývá, aby vlády jednaly rychle a 

důrazně a aby překonaly koronavirus a jeho ekonomický dopad díky následujícím 

opatřením: 

▪ Vlády musejí zajistit účinná a dobře zajištěná opatření v oblasti veřejného zdraví, 

aby se zabránilo infekci a nákaze, a aby zavedly dobře cílené politiky na podporu 

systémů zdravotní péče a pracovníků a chránily příjmy zranitelných sociálních 

skupin a podniků během vypuknutí pandemie viru. 

▪ Podpůrné makroekonomické politiky mohou pomoci obnovit důvěru a pomoci 

obnovit poptávku, jak se ohniska nákazy šíří, ale nemohou vyrovnat okamžitá 

narušení, která jsou důsledkem vynucených výpadků a omezení cestování. 

▪ Pokud se rizika zpomalení naplní a růst bude na delší dobu mnohem slabší, 

nejefektivnější by byly koordinované mnohostranné akce k zajištění účinných 

zdravotnických politik, opatření k omezení a zmírnění, podpora ekonomik s 

                                                      
163 Ministerstvo zdravotnictví ČR: Koronavirus COVID-19 [online]. 
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nízkými příjmy a společné zvýšení fiskálních výdajů prostředky pro obnovení 

důvěry a podporu příjmů.164 

Odhady růstu světové ekonomiky včetně Česka se budou v příštích týdnech dále 

revidovat na základě průběhu nákazy COVID-19, což je v tuto chvíli ovšem velmi obtížné 

předjímat. Jak bylo uvedeno v analýze největších zákazníků mnoho z nich má svoje 

výrobní závody umístěné v severní Itálii, v nejrizikovější oblasti Lombardii. Mnoho 

z nich v současné době přichází s omezením výroby a nikdo neví, jak se bude situace dále 

vyvíjet. Na základě situace v Číně, kde již největší krize kulminuje a počty nově 

nakažených rapidně klesají, je předpokladem pro strategickou pozici, že podobný scénář 

bude platit i pro obsluhované trhy v Evropě a situace se kromě krátkodobého výkyvu 

zásadně nepromítne do finanční situace na trhu. Situaci ovšem bude potřebné bedlivě 

sledovat dál a v případě zásadních změn je bude nutné promítnout do prognózy vývoje 

trhu a reflektovat v navrhované business strategii. 

3.9. Shrnutí analýzy SWOT 

 

Nyní bude provedena SWOT analýza podniku, která je logickým vyústěním předchozích 

analýz, a bude sloužit k uvedení nejdůležitějších faktorů příležitostí, hrozeb, silných a 

slabých stránek. Zpracování SWOT analýzy je níže v tabulce. č. 9, kde jsou 

identifikovány hlavní faktory, které jsou považovány pro budoucí vývoj společnosti jako 

kritické. 

  

                                                      
164 Coronavirus: The world economy at risk. OECD Interim Economic Assessment [online]. 
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Tabulka č. 9: SWOT Analýza (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených analýz) 

 

Aby mohl být hodnocen vliv jednotlivých faktorů v analýze SWOT je nutné určit 

kvantitativní hodnoty pro jednotlivé její položky. Z tohoto důvodu bude využita metoda 

vícekriteriální analýzy hodnocení vlivů v analýze SWOT, která se nejvíce hodí pro 

identifikované faktory. V následujících tabulkách jsou uvedeny faktory týkající se SWOT 

analýzy, které byly hodnoceny škálou 1 až 5 pro silné stránky a příležitosti a -1 až -5 pro 

slabé stránky a hrozby. Tato škála se vybírala podle důležitosti vybraných faktorů. 

Například číslo -1 nám vyjadřuje nejnižší dopad slabé stránky nebo hrozby a -5 nejvyšší. 

SILNÉ STRÁNKY (+) SLABÉ STRÁNKY (-)

1

Dobré postavení na trhu – v současné době leader na trhu 

elektronických řídících jednotek, v oblasti plynových ventilů 

druhé místo.

1
Strategie a mise společnosti není dostatečně promítnuta do 

obchodní strategie firmy.

2

Široké produktové portfolio pomáhající OEM výrobcům splnit 

nejpřísnější legislativní požadavky na celkovou účinnost zařízení 

a rozsah modulace.

2
Slabé finanční výsledky umocněné dlouhodobým neplněním 

nastavených finančních cílů.

3

Technologické know-how, připravená technologie „gas 

adaptivity“, tedy přizpůsobení se zařízení různým kvalitám 

(druhům) dodávaného plynu.

3 Přílišná velikost výrobkového portfolia.

4
Jasně definované pravomoci a odpovědnosti v organizační 

struktuře SBU.
4

Koncept životního cyklu výrobků není v podniku systematicky 

uchopen.

5
Pokročilé systémy, které zrychlují chod interních procesů 

společnosti a zjednodušují každodenní operativu.
5 Nevhodně nastavený motivační systém.

6 Kvalifikovaní, vzdělaní a ambiciózní zaměstnanci. 6 Přehlcení každodenní firemní komunikace schůzkami a emaily.

PŘÍLEŽITOSTI (+) HROZBY (-)

1
Využití stabilní situace na trhu vytápění, riziko vstupu 

konkurence je velmi nízké.
1

Nejistota kolem brexitu a odchodu bez dohody může krátkodobě 

ohrozit 3 největší trh s 1,6 milióny prodanými plynovými kotly 

ročně.

2

Celkový potenciál trhu domácích plynových kotlů do nominálního 

výkonu 150kW je odhadovaný agenturou BSRIA na 5,6 milionů 

těchto zařízení.

2
Po úspěšných 4-5 letech hospodářského růstu se primární trh v 

Evropě dostává do stagnace a roste riziko recese.

3

Příležitost nových trhů, největší (>4,5 miliónu zařízení ročně) a 

nejrychleji rostoucí trh v Číně díky vládní podpoře programu 

přechodu z uhlí k plynu určený pro vytápění.

3

Nízká nezaměstnanost v zemích působnosti především pro 

výrobní podniky, které mají velký problém s hledáním výrobních 

zaměstnanců. 

4

Potenciál rozšíření prodejního kanálu (profit pool analýza) o 

servisní organizace a instalatéry pro náhradní díly, kde firma 

může dosáhnout mnohem většího provozního zisku oproti 

standardnímu prodejnímu kanálu OEM výrobců.

4

Elektrifikace celého odvětví vytápění pomocí elektrických kotlů a 

tepelných čerpadel. V budoucnu možnost uplatnění zařízení 

„spalujících“ vodík na úkor plynových zařízení.

5

Provedený výzkum potvrdil význam nových technologií a vznik 

nového segmentu v oblasti připojení connectivity na trhu 

vytápění a klimatizací.

5
Neustále se zpřísňující bezpečnostní legislativa, nová revize je 

na spadnutí.

6
Nový business model na trzích označovaný jako Recurring 

Revenue v rámci modelu SaaS (Software as a Service).
6

Provedený výzkum potvrdil náskok konkurence v nových 

technologií připojení connectivity.

7
Možnosti strategické aliance se společností Partner #1, druhým 

největším výrobcem ventilátorů.
7 Růst konkurence a jejich nové aktivity na trhu.

8

Velcí zákazníci spadající do skupiny Commodity Buyers postupně 

pohlcují menší zákazníky a vyjednávají si celkově lepší podmínky 

(ceny, platební a dodací podmínky) na korporátní úrovni.

9
Riziko zpětné integrace v dodavatelském řetězci pocházející od 

velkých OEM zákazníků na trhu.

10
Akcelerace životního cyklu elektronických součástek a problémy 

s jejich dodávkami.



118 

 

Byla určena i váha jednotlivých faktorů, která bude vynásobena s jejich příslušným 

hodnocením a tyto výsledky pro každou oblast budou sečteny. 

Tabulka č. 10: SWOT Analýza – Silná stránky (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených 

analýz) 

 

V tabulce č. 10 výše byl hodnocen vliv jednotlivých faktorů silných stránek, celkové 

hodnocení oblasti silných stránek je 4,30. 

Tabulka č. 11: SWOT Analýza – Slabé stránky (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených 

analýz) 

 

Jako další byl hodnocen vliv faktorů slabých stránek v tabulce č. 11 výše, přičemž 

celkové hodnocení těchto faktorů je -3,35. 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY (+)
Známka

(1-5)
Váha Sum

Dobré postavení na trhu – v současné době leader na trhu 

elektronických řídících jednotek, v oblasti plynových ventilů 

druhé místo.

5 0,30 1,50

Technologické know-how, připravená technologie „gas 

adaptivity“, tedy přizpůsobení se zařízení různým kvalitám 

(druhům) dodávaného plynu.

4 0,25 1,00

Široké produktové portfolio pomáhající OEM výrobcům splnit 

nejpřísnější legislativní požadavky na celkovou účinnost zařízení 

a rozsah modulace.

4 0,20 0,80

Kvalifikovaní, vzdělaní a ambiciózní zaměstnanci. 5 0,15 0,75

Jasně definované pravomoci a odpovědnosti v organizační 

struktuře SBU.
3 0,05 0,15

Pokročilé systémy, které zrychlují chod interních procesů 

společnosti a zjednodušují každodenní operativu.
2 0,05 0,10

Celkem 1,00 4,30

SLABÉ STRÁNKY (-)
Známka

-(1-5)
Váha Sum

Strategie a mise společnosti není dostatečně promítnuta do 

obchodní strategie firmy.
-4 0,30 -1,20

Slabé finanční výsledky umocněné dlouhodobým neplněním 

nastavených finančních cílů.
-5 0,20 -1,00

Přílišná velikost výrobkového portfolia. -3 0,15 -0,45

Koncept životního cyklu výrobků není v podniku systematicky 

uchopen.
-3 0,10 -0,30

Nevhodně nastavený motivační systém. -2 0,15 -0,30

Přehlcení každodenní firemní komunikace schůzkami a emaily. -1 0,10 -0,10

Celkem 1,00 -3,35
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Tabulka č. 12: SWOT Analýza – Příležitosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených analýz) 

 

Výsledkem hodnocení oblasti příležitostí analyzované SBU je celkové skóre 4,45, jak 

zobrazuje tabulka č. 12 jednotlivých faktorů příležitostí výše. 

Tabulka č. 13: SWOT Analýza – Hrozby (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených analýz) 

 

PŘÍLEŽITOSTI (+)
Známka

(1-5)
Váha Sum

Provedený výzkum potvrdil význam nových technologií a vznik 

nového segmentu v oblasti připojení connectivity na trhu 

vytápění a klimatizací.

5 0,25 1,25

Možnosti strategické aliance se společností Partner #1, druhým 

největším výrobcem ventilátorů.
4 0,20 0,80

Celkový potenciál trhu domácích plynových kotlů do nominálního 

výkonu 150kW je odhadovaný agenturou BSRIA na 5,6 milionů 

těchto zařízení.

5 0,15 0,75

Příležitost nových trhů, největší (>4,5 miliónu zařízení ročně) a 

nejrychleji rostoucí trh v Číně díky vládní podpoře programu 

přechodu z uhlí k plynu určený pro vytápění.

5 0,15 0,75

Potenciál rozšíření prodejního kanálu (profit pool analýza) o 

servisní organizace a instalatéry pro náhradní díly, kde firma 

může dosáhnout mnohem většího provozního zisku oproti 

standardnímu prodejnímu kanálu OEM výrobců.

4 0,15 0,60

Využití stabilní situace na trhu vytápění, riziko vstupu 

konkurence je velmi nízké.
3 0,05 0,15

Nový business model na trzích označovaný jako Recurring 

Revenue v rámci modelu SaaS (Software as a Service).
3 0,05 0,15

Celkem 1,00 4,45

HROZBY (-)
Známka

-(1-5)
Váha Sum

Růst konkurence a jejich nové aktivity na trhu. -5 0,20 -1,00

Provedený výzkum potvrdil náskok konkurence v nových 

technologií připojení connectivity.
-4 0,15 -0,60

Po úspěšných 4-5 letech hospodářského růstu se primární trh v 

Evropě dostává do stagnace a roste riziko recese.
-3 0,15 -0,45

Elektrifikace celého odvětví vytápění pomocí elektrických kotlů a 

tepelných čerpadel. V budoucnu možnost uplatnění zařízení 

„spalujících“ vodík na úkor plynových zařízení.

-4 0,10 -0,40

Velcí zákazníci spadající do skupiny Commodity Buyers postupně 

pohlcují menší zákazníky a vyjednávají si celkově lepší podmínky 

(ceny, platební a dodací podmínky) na korporátní úrovni.

-3 0,10 -0,30

Riziko zpětné integrace v dodavatelském řetězci pocházející od 

velkých OEM zákazníků na trhu.
-4 0,05 -0,20

Nejistota kolem brexitu a odchodu bez dohody může krátkodobě 

ohrozit 3 největší trh s 1,6 milióny prodanými plynovými kotly 

ročně.

-2 0,10 -0,20

Neustále se zpřísňující bezpečnostní legislativa, nová revize je 

na spadnutí.
-3 0,05 -0,15

Nízká nezaměstnanost v zemích působnosti především pro 

výrobní podniky, které mají velký problém s hledáním výrobních 

zaměstnanců. 

-2 0,05 -0,10

Akcelerace životního cyklu elektronických součástek a problémy 

s jejich dodávkami.
-1 0,05 -0,05

Celkem 1,00 -3,45



120 

 

Jako poslední byly vyhodnoceny faktory hrozeb, viz tabulka č. 13 výše, s celkovým 

dosaženým výsledkem -3,45. 

3.10. Zhodnocení analytické části 

 

Na základě výše uvedených silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, včetně jejich 

následného vyhodnocení a setřídění dle významu, jsou dle teoretické části vyhotoveny 

základní rámce pro tvorbu strategie podniku. Na tomto základě pak společnost může dále 

plánovat strategie pro svůj rozvoj. 

V analýze trhu a zákazníků bylo zhodnoceno, že na evropském trhu se podnik 

krátkodobě potýká s nejistotou kolem brexitu a odchodu Velké Británie bez dohody 

z Evropské unie, protože se jedná o třetí největší trh s vytápěním. Primární trh v Evropě 

se po úspěšných rocích růstu dostává do stagnace a roste riziko recese. Jeho velikost je 

odhadnuta na 5,6 miliónů plynových kotlů do nominálního výkonu 150kW. Jednotlivé 

podniky mají také problémy s nalezením kvalifikovaných zaměstnanců z důvodu nízké 

nezaměstnanosti v zemích působnosti. V posledních letech je problémem nedostatek 

elektronických součástek ve standardních dodacích lhůtách a akcelerace jejich životního 

cyklu od jejich výrobců. Mnozí velcí OEM zákazníci také postupně pohlcují menší 

zákazníky. Je patrné také riziko zpětné integrace v dodavatelském řetězci od větších 

zákazníků na trhu, což může být velkým problémem pro dodavatele součástek na trhu 

vytápění. Oproti tomu největší příležitostí je trh Číny, který je v současné době největší 

(ročně přes 4,5 miliónů prodaných zařízení) a nejrychleji rostoucí trh na světě. Na trhu 

jsou menší OEM zákazníci postupně pohlcování velkými hráči spadající do skupiny 

Commodity buyers s cílem dosáhnout výhodnější pozice na trhu. Výstupem z analýzy 

profit pool je návrh na rozšíření prodejního kanálu o servisní organizace a instalatéry pro 

náhradní díly, kde společnost může dosáhnout mnohem většího provozního zisku oproti 

standardnímu prodejnímu kanálu OEM výrobcům. Dále aktivní nabízení služeb 

„connectivity“ modelu k dosažení nejvyšší možné provozní marže, který je zároveň 

nejrychleji rostoucím segmentem na trhu vytápění. Obecně je trh s vytápěním velmi 

stabilní, riziko vstupu konkurence je velmi nízké. 
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V oblasti konkurence a produktového portfolia společnosti bylo zjištěno, že 

společnost má velice dobré postavení na trhu, (lídr v portfoliu elektronických řídících 

jednotek a druhé místo s plynovými ventily) nejen díky širokému produktovému 

portfoliu. Hlavní konkurenti ovšem nezahálejí a snaží se například získat konkurenční 

výhodu díky nové řadě produktů umožňující širokou modulaci 1:10 od společnosti 

Konkurent #3. Další hlavní konkurent společnost Konkurent #2 má na trhu dlouhodobě 

konkurenční výhodu díky nabídce ventilátorů ve svém portfoliu, který je nezbytný 

komponent většiny plynových kotlů. Jeho velkou výhodou do budoucna je investice 

společnosti Konkurent #2 do nového výzkumného a vývojového středisko v Osnabrücku, 

které je hodnoceno jako jedno z největších svého druhu v Evropě. Největší konkurent, 

společnost Konkurent #1 dokonce v úhrnu tržeb za minulý rok poprvé předběhla 

analyzovanou SBU na evropském trhu. Byla provedena analýza možných strategických 

aliancí a detailněji rozebrána možnost spolupráce s výrobcem ventilátorů Partner #1. 

Ve vývoji nových technologií má společnost konkurenční výhodu díky „gas adaptivity“, 

tedy zařízení schopné se adaptovat na druh a kvalitu plynu, včetně širokého rozsahu 

modulace. Podniku chybí nové technologie splňující požadavky v oblasti „connectivity“ 

a „Smart Home“. Konkurenti již podobná zařízení mají nebo jsou v závěrečné fázi vývoje 

prezentovaných na posledních výstavách. Jako riziko pro podnik je uplatnění technologií 

založených na bázi „spalování“ vodíku, které mohou postupně vytlačit plynová zařízení. 

Pro společnost je příležitost nových výrobků „Easy to use, install and repair“ a nového 

business modelu označovaného jako SaaS (Software as a service) přinášející pravidelné 

platby od zákazníků namísto prodeje „pouhého hardwaru“. Provedený výzkum potvrdil 

význam nových technologií v oblasti připojení „connectivity“ na trhu vytápění, ale také i 

náskok konkurence v této oblasti. 

Problémem v podniku je, že strategie a mise společnosti není dostatečně promítnuta do 

její obchodní strategie. Podnik se také potýká s malou ziskovostí a velikostí výrobkového 

portfolia, koncept životního cyklu výrobků není v podniku systematicky uchopen. 

Legislativní požadavky především s ohledem na bezpečnost zařízení se neustále zvyšují 

a nová revize s největší pravděpodobností přijde během příštích 2 let, což bude znamenat 

nutnost nové certifikace. Elektrifikace celého odvětví vytápění především v Evropě může 

být ohrožením pro celé odvětví zařízení spalujících plyn. 
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V organizaci jsou některé slabé stránky, jako je přehlcení každodenní firemní 

komunikace schůzkami a emaily, což zatěžuje nejen zaměstnance operativy, ale také i 

managementu. Dobře nastavený motivační systém v podniku by také umožnil vhodně 

reagovat na potřeby pracovníků a k tomu bude v souladu s cíli a zavedenou politikou 

určité organizace. Podpoří tak kvalifikované, vzdělané a ambiciózní zaměstnance, kteří 

v podniku pracují. Výhodou jsou jasně definované pravomoci a odpovědnosti v dané 

organizační struktuře SBU. Společnost má také pokročilé systémy, které zrychlují chod 

interních procesů společnosti a zjednodušují každodenní operativu. 

Na grafu č. 17 je znázorněno postavení vybrané SBU na základě SWOT analýzy. Z grafu 

vyplývá, že silné stránky převažují nad slabými a příležitosti nad hrozbami. Na základě 

těchto výsledků je možné konstatovat, že je vhodné analyzované SBU doporučit zvolit 

strategii z oblasti SO (strengths and opportunities), tedy ofenzivní strategii. Tato strategie 

se jeví jako nejatraktivnější ze všech daných strategických variant, ačkoliv ani ostatní 

strategické oblastí se nedají nazvat jako nevýznamné. V rámci strategie SO budeme 

v návrhové části využívat silných stránek podniku ke zhodnocení příležitostí na trhu. 

 

Graf č. 17: SWOT Analýza – Postavení společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených 

analýz) 
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Strategie SO 

Jak vyplývá z matice SWOT, pro tuto strategii je typické využívat vnitřních silných 

stránek společnosti a vnějších příležitostí. Jedná se zejména o útočný podnikatelský 

přístup, jehož předpokladem je silná pozice na trhu. 

Mezi nejsilnější stránky SBU patří: 

▪ Dobré postavení na trhu – v současné době lídr na trhu elektronických řídících 

jednotek, v oblasti plynových ventilů druhé místo. 

▪ Technologické know-how, připravená technologie „gas adaptivity“, tedy 

přizpůsobení se zařízení různých kvalitám (druhům) dodávaného plynu. 

▪ Široké produktové portfolio pomáhající OEM výrobcům splnit nejpřísnější 

legislativní požadavky na celkovou účinnost zařízení a rozsah modulace. 

 

Mezi největší příležitosti SBU patří: 

▪ Provedený výzkum potvrdil význam nových technologií a vznik nového segmentu 

v oblasti připojení „connectivity“ na trhu vytápění. 

▪ Možnosti strategické aliance se společností Partner #1, druhým největším 

výrobcem ventilátorů. 

▪ Celkový potenciál trhu domácích plynových kotlů do nominálního výkonu 

150kW je odhadovaný agenturou BSRIA na 5,6 miliónů těchto zařízení. 

▪ Příležitost nových trhů, největší (>4,5 miliónů zařízení ročně) a nejrychleji 

rostoucí trh v Číně díky vládní podpoře programu přechodu z uhlí k plynu určený 

pro vytápění. 

 

Pro tvorbu SO strategie, která maximalizuje silné stránky pro využití příležitostí, je účelné 

využít dobrého stávajícího postavení lídra v elektronických řídících jednotkách k využití 

příležitosti nových technologií v oblasti připojení „connectivity“ a dále možnosti 

strategické aliance se společností Partner #1 pro doplnění chybějící nabídky pro OEM 

zákazníky v podobě portfolia ventilátorů. Vzhledem k odhadovanému trendu 
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elektrifikace na trhu vytápění je zásadní uchopit také i tuto v současné době hrozbu a 

proměnit ji na příležitost z důvodu dlouhodobého přežití společnosti na trhu. 

Strategickým cílem vycházejícím z provedených výzkumných a analytických činností, 

reflektujícím zmíněné silné stránky a příležitosti definuje tedy: 

➢ Zvýšení tržního podílu na trhu součástek vytápění EMEA o 5 % 165  během 

následujících 5 let 

Jedná se o příklad využití strategie expanze, ke které povedou následující dílčí cíle: 

1) Uvedení nového produktu a souvisejících služeb na trh, které budou využívat 

nových technologií „connectivity“, vzdáleného přístupu a cloudových služeb, 

jakožto realizace nových business modelů SaaS (monthly recurring revenue). 

2) Rozšíření produktového portfolia o portfolio ventilátorů jakožto nezbytného 

zařízení plynového kotle. Možnosti strategické aliance s Partner #1, popřípadě 

vlastního vývoje. 

3) Získání strategického zákazníka (zakázka v objemu více než 50 000 ks ročně) pro 

rozšíření působnosti společnosti v oblasti programu elektrifikace. 

Pokud by bylo potřeba pro navrhnutí základu dalších strategií využít i Ansoffovy matice, 

je nutné, aby podnik určil místo budoucí působnosti, což znamená, aby se rozhodl, zda 

zůstane na trzích stávajících nebo se pokusí o proražení na trhy nové. Druhé rozhodnutí 

musí podnik učinit mezi zaměřením se na stávající produkt, případně na produkt nový. 

Na základě SWOT matice a rozhodovací analýzy byla zvolena SO strategie se 

strategickým cílem spočívajícím ve zvýšení tržního podílu na trhu součástek vytápění 

EMEA o 5 % během následujících 5 let. Vzhledem k diskutovaným okolnostem je tohoto 

cíle možné dosáhnout rozšířením výrobkového portfolia o ventilátory nebo vývojem 

nových řídících jednotek pro tepelná čerpadla (rozvoj produktu), popřípadě využitím 

strategie diverzifikace pro nové výrobky a služby v rámci „connectivity“ modelu 

(diverzifikace). Další možností je i strategie rozvoje trhu v Číně, což se ale již v současné 

době děje a analyzovaná SBU prodává své výrobky do odpovídající SBU v rámci 

mateřské společnosti. Z tohoto důvodu v této kapitole nebude navrhnuta žádná další 

strategie vycházející z Ansoffovy matice, ale práce přejde do návrhové části, kde bude 

                                                      
165 Poznámka: 5 % tržního podílu odpovídá 60,6 miliónům eur při současné velikosti trhu. 
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nejen již zmíněná strategie podrobněji rozebrána, ale budou vyjmenovány i její kroky a 

ekonomické dopady. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

4.1. Východiska pro návrhovou část 

 

Cílem této kapitoly je tedy návrh vhodné strategie, kdy jako rozhodné období pro 

strategické cíle této strategie je uvažován horizont 5 let. Dle analýz zaměřených na výběr 

vhodné varianty strategie pro analyzovanou SBU byla stanovena výsledná obecná 

strategie společnosti, která bude v této kapitole dále rozvedena a bude pro ni vytvořen její 

specifický rámec business strategie. 

Díky analytické části byl za pomocí aplikovaných analýz a provedeného výzkumu zjištěn 

stav zkoumané SBU. Tyto výsledky jsou základem pro návrhové změny k posílení 

rozvoje její konkurenční pozice. Základními východisky pro tuto návrhovou část práce je 

dobré postavení SBU na trhu, v mnoha segmentech součástek se jedná o pozici lídra. SBU 

je také svým zákazníkům schopna nabídnout produkty ze svého velmi širokého 

výrobkového portfolia pro nejrůznější zařízení na trhu a splnění potřeb zákazníků. Jednou 

z konkurenčních výhod je i technologické know-how, které je v mnoha ohledech 

unikátní, jako například technologie „gas adaptivity“, tedy přizpůsobení se kvalitě 

dodávaného plynu bez nutnosti vnějšího zásahu servisního technika. Ohledně budoucí 

prognózy vývoje trhu se očekává spíše stagnace nebo mírné posílení primárního trhu 

regionu EMEA. Pokud chce tedy společnost dále růst a zvyšovat svůj tržní podíl a tržby, 

a to dokonce dvojciferným číslem, nebude již stačit pouze rozvíjet svoje stávající 

výrobkové portfolio, ale zvážit nové produkty formou rozvoje produktu, či dokonce 

rozšíření na další segmenty trhu vytápění formou diverzifikace. Tento přístup se jeví jako 

velmi žádoucí i z pohledu zvýšení ziskovosti díky provedené analýze profit pool, kde 

byly analyzovány jednotlivé segmenty trhu vytápění z pohledu jejich velikosti a 

ziskovosti a dále také možnosti budoucího růstu. Právě provedený výzkum v oblasti 

nových technologií potvrdil nutnost investice do nových technologií „connectivity“, 

jakožto příležitosti pro budoucí růst a zvýšení ziskovosti. Nevyužití této příležitosti 

povede k posílení konkurence, či dokonce v některých případech k převzetí tohoto trhu 

samotnými OEM zákazníky. Z analýzy největších konkurentů byla odhalena největší 

konkurenční slabina SBU v podobě chybějící nabídky ventilátorů, jakožto nezbytného 
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komponentu každého plynového kotle splňujícího poslední požadavky z pohledu 

účinnosti. Tuto konkurenční slabinu je navrženo odstranit pomocí zvážení strategické 

aliance se společností Partner #1, jakožto druhého největšího výrobce těchto zařízení. 

Riziko elektrifikace trhu vytápění je hodnoceno v těchto východiscích pro horizont 5 let 

jako malé a ani získané analýzy trhu nenasvědčují tak významný posun jako například u 

trhu s automobily. Avšak jako nutnost pro budoucí směřování trhu je získání klíčového 

zákazníka pro rozvinutí technologie v oblasti elektrifikace, především pak řídících 

jednotek pro tepelná čerpadla. Oproti tomu jsou rizikové aktivity velkých OEM 

zákazníků na trhu, ať už z pohledu zpětné integrace některých součástek v dodavatelském 

řetězci nebo z jejich akvizic menších a středních výrobců, v podobě uplatnění větší tržní 

síly na své dodavatele. Jako problematický je pak viděn fakt, že strategie (mise) a vize 

společnosti není dostatečně promítnuta do současné obchodní strategie a analyzovaná 

SBU tak není schopna na tyto změny reagovat. Toto tvrzení také potvrzuje fakt, že SBU 

není schopna dlouhodobě plnit nastavené finanční cíle a celkově finanční výsledky 

hodnotíme jako slabé. 

4.2. Vymezení cílů business strategie 

 

Pro stanovení modifikované business strategie bude vycházeno z definované vize a mise 

společnosti, které si stanovila na korporátní úrovni pro analyzovanou strategickou 

obchodní jednotku. Hlavním zaměřením obchodní strategie je totiž plnění stanoveného 

obchodního cíle. Poskytuje vizi a směřování podnikání s jasnými pokyny, co je třeba 

udělat, jak to udělat a kdo za to odpovídá. 

 

Vize analyzované SBU společnosti 

„Společnost je odhodlána být lídrem nové generace v oblasti tepelných systémů v 

domácích zařízeních.“ 
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Mise analyzované SBU společnosti 

Být i nadále lídrem ve spalovacích systémech díky zdokonalování technologií, designu, 

intelektuálního vlastnictví a aplikačních vlastností a rozšiřováním našich tepelných 

schopností na elektřinu a obnovitelné zdroje. 

Stát se lídrem v technologiích „connectivity“ a být první volbou dodavatelů a majitelů 

domů, kterým budou poskytovat služby a hodnoty jakou jsou spolehlivost, komfort a 

bezpečnost „řešení za zdí“. 

Naši lidé, tým s hlubokými zkušenostmi a ochotou zapojit se do nových způsobů myšlení, 

budou naším úspěchem. 

Naši partneři, od dodavatelů po výrobu zadanou externě zákazníkům musí umožnit a 

urychlit naši spojenou misi. 

 

Strategické obchodní cíle SBU 

Strategické obchodní cíle definované pro analyzovanou strategickou obchodní jednotku 

jsou uvažovány v horizontu 5 let především z pohledu realizovatelnosti jednotlivých cílů 

v návaznosti na zpožděné finanční indikátory: 

▪ Udržení pozice největšího výrobce součástek na trhu vytápění. 

▪ Nalezení příležitostí pro dvojciferný růst na trhu. 

▪ Roční plánovaný růst tržeb v rozmezí minimálně 4-5 % ročně. 

▪ Podpora expanze hrubé marže ze současných cca 20 % na 30 %. 

▪ Minimálně 60 % všech prodaných elektronických řídících jednotek pro kotle 

splňující vysokou účinnost. 

Stanovené cíle byly doplněny o jeden ze strategických cílů vycházející z provedených 

výzkumných a analytických činností, reflektující odhalené silné stránky a příležitosti 

analyzované SBU: Zvýšení tržního podílu na trhu součástek vytápění EMEA o 5 % 166 

během následujících 5 let. 

                                                      
166 Poznámka: 5 % tržního podílu odpovídá 60,6 miliónům eur při současné velikosti trhu. 
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Tohoto cíle bude dosaženo pomocí následujících dílčích cílů, které budou hlouběji 

rozvedené v rámci strategického chování společnosti (pomocí marketingového mixu): 

1) Uvedení nového produktu a souvisejících služeb na trh, které budou využívat 

nových technologií „connectivity“, vzdáleného přístupu a cloudových služeb, 

jakožto realizace nových business modelů SaaS (monthly recurring revenue). 

2) Rozšíření produktového portfolia o portfolio ventilátorů jakožto nezbytného 

zařízení plynového kotle. Možnosti strategické aliance s Partner #1, popřípadě 

vlastního vývoje. 

3) Získání strategického zákazníka (zakázka v objemu více než 50 000ks ročně) pro 

rozšíření působnosti společnosti v oblasti programu elektrifikace. 

4.3. Charakter konkurenčního chování 

 

V rámci charakteru konkurenčního chování bude rozebráno, jaká konkurenční strategie 

by byla pro analyzovanou SBU EMEA nejvhodnější vzhledem k získaným poznatkům 

z analytické části shrnuté ve SWOT analýze. Strategie bude vybrána ze základních 

generických strategií dle Portera, což znamená rozhodnout se pro strategii prvenství v 

celkových nákladech, diferenciace nebo soustředění pozornosti na jednu z těchto oblastí. 

Charakter konkurenčního chování bude doplněn i o Ansoffovu matici, tedy pro volbu 

vhodné tržně-produktové strategie podniku a hodnocení s tím souvisejících rizik. 

Analyzovaná SBU nyní hlavně využívá tržně-produktovou strategii rozvoje výrobků, 

tedy zavádění nových výrobků na již existující trh. Vzhledem k tomu, že převážná část 

výrobků je dodávaná na míru přizpůsobené konkrétním požadavkům jednotlivých OEM 

zákazníků je toto zavedení obvykle spojeno s nahrazením stávajících produktů 

vycházejících z nové vylepšené generace finálního zařízení OEM zákazníka. Dodavatelé 

součástek, včetně analyzované SBU, tak musí počítat s vysokými výdaji na výzkum, 

vývoj a kratším životním cyklem svých výrobků, po který je zařízení ve výrobě a poté 

následuje nutnost poskytování náhradních dílů s mnohem menšími objemy prodejů po 

obvyklou dobu na trhu pohybující se okolo 10 let. Z tohoto pohledu není tedy optimální 

uplatňovat stávající generickou konkurenční strategii vedoucího postavení v nízkých 
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nákladech, která se pak negativně promítá do finančních výsledků společnosti v nízké 

úrovni dosahovaného zisku. 

Pro dosažení cílů společnosti je jedním z návrhů této práce modifikace stávající 

konkurenční strategie, dosažení strategie diferenciace a diverzifikace, která vyžaduje 

následující předpoklady, dovednosti a požadavky: silné schopnosti marketingu, 

technologické know-how a konstrukční dokonalost výrobků, rozsáhlé možnosti ve 

výzkumu, letitou tradici v odvětví, těsnou koordinací mezi činnostmi ve výzkumu, vývoji 

a marketingu produktu, vysoce kvalifikované pracovníky, inženýry a tvořivou atmosféru 

v podniku. Jak bylo výše zmíněno, společnost si musí jako první zajistit kvalitní 

marketingovou strategii pro odlišení společnosti pomocí technologického náskoku a 

know-how, které si společnost vybudovala na trhu vytápění za několik desítek let. To také 

ale znamená zúžit portfolio výrobků, které nejsou pro společnost strategické a kde je 

minimální přidaná hodnota pro zákazníka, což je v souladu s identifikovaným problémem 

přílišné velikosti produktového portfolia. To je platné především pro komoditní 

součástky, kde se nenacházejí klíčové kompetence společnosti, a jediné, co rozhoduje o 

zakázce je tak nejnižší cena. Oproti tomu je snahou využít zkušenosti společnosti na trhu 

vytápění pro vstup na nové trhy s novými výrobky a službami v programu elektrifikace 

odvětví vytápění a v oblasti „connectivity“, vzdáleného přístupu a cloudových služeb. 

Tyto rychle se rozvíjející trhy s vysokou marží umožní podniku dosáhnout expanze jejich 

obchodních aktivit a jsou jednou z možností pro zvýšení dosahovaného zisku. Rozšíření 

produktového portfolia o nabídku ventilátorů je další možností nejen pro dosáhnutí vyšší 

marže díky větší exkluzivitě balíčku, ale také podpoření růst společnosti dvojciferným 

způsobem. 

4.4. Formulace business strategie 5P 

4.4.1. Product 

 

V rámci nastavení kombinace produktu a služby budou diskutovány hlavní produktové 

řady elektronických řídících jednotek a plynových ventilů. Řídící elektronické jednotky 

jsou mozkem celého systému vytápění, zabezpečují stabilitu a bezpečnost systému v 

každý jeho okamžik. Řídí veškeré jeho komponenty, čidla a senzory a zabezpečují 
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komunikaci systému se zákazníkem přes nejrůznější ovládací rozhraní. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o bezpečnostní zařízení, podléhají mnohým bezpečnostním normám. Soubor 

regulací Gas appliance regulations (GAR, EU 2016/426) s účinkem od 1.4.2018 

stanovuje, že výrobky, které nesplňují bezpečnostní normu EN298 revizi z roku 2012 

nemohou být OEM zákazníky použity pro výrobu nových zařízení v rámci trhů Evropské 

unie a mohou být prodávány pouze jako výrobky pro trh s náhradními díly. Tento fakt 

výrazným způsobem zasahuje do životního cyklu mnoha produktových platforem a 

definuje tak konec jejich hromadné výroby spolu s celkovou účinností zařízení. Displeje 

a jiné ovládací prvky slouží zákazníkům pro manipulaci se zařízením, nastavování 

požadovaných parametrů a celkově pro kompletní management zařízení a komfortní 

regulaci teploty a vytápění. Displeje včetně klávesnice mohou být přímo integrované do 

řídící jednotky, popřípadě se jedná o zcela samostatné produkty. V případě technologie 

dotykových displejů klávesnice samozřejmě není potřeba.  

 

Obr. č. 24: PLC model pro hlavní platformy elektronických řídících jednotek (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě interních materiálů společnosti PODNIK) 

Všechny hlavní platformy stále aktivních elektronických řídících jednotek jsou 

vyobrazené na obrázku č. 24 výše. Pro každou jednotlivou platformu je zobrazeno její 
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ukončení (popřípadě plánované, či dokonce odhadnuté ukončení výroby u hlavních OEM 

zákazníků) a novou, již existující produktovou řadu, která ji svými technickými 

vlastnostmi nahrazuje a kterou společnost nabízí jako její inovovanou náhradu. Na 

obrázku je i patrné, že ačkoliv končí výroba zařízení u OEM zákazníků, stále budou 

potřeba náhradní díly po dobu obvyklou na trhu cca 10 let. Platformy uvedené níže již 

také odpovídají posledním regulacím a umožňují zákazníkům dosáhnout vysoké 

účinnosti celého zařízení. To koresponduje i s jedním ze stanovených cílů společnosti, a 

to dosáhnout minimálně 60 % všech prodaných elektronických řídících jednotek v kotlích 

splňující vysokou účinnost. 

Jak bylo uvedeno výše, druhým nejdůležitějším komponentem plynového kotle je 

plynový ventil (neboli plynová armatura). Obecně plynové ventily slouží k uzavření a 

otevření průtoku plynu pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv. Plynové 

ventily jsou přímo ovládané řídící jednotkou plynového kotle, kdy k uzavření průtoku 

plynných paliv dochází v případě daného signálů z této elektroniky nebo po přerušení 

napájecího napětí cívky elektromagnetu v plynovém ventilu. Kromě samotného uzavření, 

či otevření, plynové ventily pozdější generace rovněž umožňují modulovat (snižovat, či 

zvyšovat) množství plynu, které plynový ventil pouští do zařízení. To je možné 

elektronicky nebo pomocí pneumatické vazby mezi spalovaným vzduchem a plynem. 

Jako v případě elektronických řídících jednotek i plynové ventily spadají pod mnohé 

bezpečnostní normy shrnuté v souboru regulací Gas appliance regulations (GAR, EU 

2016/426) s účinkem od 1.4.2018, nahrazující předchozí Gas Appliances Directive 

(GAD, 2009/142/EC), kde se tato nová regulace odkazuje na bezpečnostní normu EN126 

(revize z roku 2012). Nedílnou součástí plynových ventilů pro zařízení splňující vysokou 

účinnost jsou venturiho trubice, které zajišťují prostor pro míchání směsi plynu a vzduchu 

vstupujícího do spalovací komory. Tyto venturiho trubice jsou nedílnou součástí 

produktového portfolia analyzované SBU a tvoří balíček k plynovým ventilům. 
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Obr. č. 25: PLC model pro hlavní platformy plynových ventilů (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

interních materiálů společnosti PODNIK) 

Hlavní platformy aktivních plynových ventilů a venturiho trubic jsou vyobrazené na 

obrázku č. 25 výše. Stejně jako u přehledu elektronických řídících jednotek je zobrazen 

konec životního cyklu dané platformy a existující platforma, která ji svými technickými 

vlastnostmi nahrazuje a kterou společnost nabízí jako její inovovanou náhradu. 

S výjimkou platformy G45 jsou všechny inovované platformy určené pro zařízení 

splňující vysokou účinnost. 

Vhodným nastavením podpůrných služeb jako jsou sdílení aplikačních zkušeností a 

znalostí, možnosti využití aplikačních center a laboratoří, plánuje analyzovaná SBU 

pomoci OEM zákazníkům s jejich vývojem finálních zařízení v kombinaci s výrobky a 

technologiemi dané SBU. Díky provedené zákaznické segmentaci bylo zjištěno, že pro 

zákazníky ze skupin Complete outsources a System partners je právě podpora dodavatele 

pro technologii spalování klíčová při získání zakázky. U dalších dvou zákaznických 

segmentů Co-Developers a Commodity buyers tento význam klesá, protože tito zákazníci 

více spoléhají na dodavatele a mají technologie ve vlastní režii. SBU vlastní dvě 

technologická centra, kde může organizovat školení a workshopy pro zákazníky 
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přecházející na zařízení a technologie vysoké účinnosti. Je to i ideální možnost 

prezentovat technologické kapacity a know-how pro získání loajality zákazníků. 

 

V oblasti rozšíření produktového portfolia, vycházející ze všudypřítomných 

technologických změn probíhajících na trhu, budou návrhy vycházet z provedeného 

dotazníkového šetření mezi členy obchodního týmu analyzované SBU. Ze zastoupení 

obchodníků v jednotlivých zemích je patrné, že společnost PODNIK se snaží být svým 

hlavním zákazníkům a nejvíce rostoucím trhům nablízku, což je určitě dobrá strategie. 

Z dalších informací bylo zjištěno, že obchodní tým se skládá pouze z mužů, ve velké 

většině starších 40 let a většina pracuje již pro společnost PODNIK déle než 5 let. Jedná 

se tedy o velice zkušený tým, který působí na trhu B2B vytápění již dlouhou dobu, navíc 

necelé 2/3 z nich pak hodnotí svůj vztah k moderním technologiím jako velmi dobrý.  

S výzkumem byly spojeny i výzkumné otázky, které byly stanoveny před samotným 

dotazováním jednotlivých respondentů v cílech a metodice diplomové práce. Konkrétně 

první výzkumná otázka byla položena v následující znění: „Jak jsou důležité nové 

technologie v oblasti připojení „connectivity“ na trhu vytápění při inovování 

výrobkového portfolia SBU podniku?“ Přes 71 % obchodníků potvrdilo, že OEM 

zákazníci vyžadují tyto služby pro své koncové zákazníky a dalších 23 % to zvažuje. 

Samozřejmě tuto informaci mají OEM zákazníci od svých servisních organizací, ale 

především od svých koncových zákazníků. Jednoznačně byla potvrzena výzkumná 

otázka, že vzdálené ovládání zařízení prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu pro 

systémy Android a iOS je pro koncové zákazníky velice důležité. Navíc byla pozornost 

zaměřena i na výhody vzdáleného ovládání prostřednictvím systémů Android a iOS, kde 

se na prvních dvou příčkách umístilo nastavení topení v domě i bytě na dálku a 

inteligentní funkce, které obecně vedou k vyšším úsporám za energie a většímu komfortu. 

Druhá výzkumná otázka se týkala tématu připojení do sítě cloud, konkrétně: „Pro koho 

je v odběratelském řetězci největší přidaná hodnota z těchto nových technologií?“ 

Z výsledků průzkumu bylo zjištěno, že nejvíce hodnoceným přínosem = 37 % byla pomoc 

výrazně zlepšit služby svým zákazníkům a na druhém místě se umístil přínos možnosti 

diagnostiky zařízení s 32 % díky online kontrole zařízení a historie dat. Nad rámec těchto 

výzkumných otázek byli respondenti dotazováni i na obecný „connectivity“ model a jeho 
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přínosy na trhu vytápění. Zde jako nejvíce hodnocené přínosy skončily úspora času při 

opravě zařízení na místě servisním technikem, jako další již zmíněné vzdálené ovládání 

zařízení a překvapivě na třetím místě opět benefit pro servisní organizace v podobě méně 

nástrojů na přenášení pro servis. Díky těmto odpovědím je vidět, že největší přidaná 

hodnota je pro samotné OEM zákazníky v podobě výrazného zlepšení svých služeb pro 

koncové zákazníky na jedné straně a umožnění lepší diagnostiky a servisu zařízení pro 

servisní organizace na straně druhé. 

V rámci problematiky inovací nabízených produktů a služeb byla respondentům 

pokládána otevřená otázka na návrhy pro nový produkt, či službu v oblasti „connectivity“ 

modelu. Byla získána celkem tři hlavní doporučení, která by společnost měla zvážit na 

start nového projektu. 

1) Technologie připojení do sítě na principu cloud a nabízení s tím spojených služeb 

(data mining, diagnostika, prevence, úspory ve spotřebě) 

2) Nástroj pro servisní organizace a instalatéry pro podporu lokálního servisu 

zařízení a uvedení zařízení do provozu.  

3) Nové generace inteligentního termostatu připojeného na domácí síť. 

Doporučením plynoucím z výzkumu je investovat do nové generace inteligentního, 

propojeného termostatu se zajištěným cloudové platformy a nabízení s tím spojených 

služeb. Díky této kombinaci může dojít k synergickému efektu, protože oba produkty 1) 

a 3) uvedené výše se vzájemně doplňují a zvětšují přidanou hodnotu nejen pro OEM 

zákazníka, ale i pro koncové zákazníky na trhu B2C. Je dobré zmínit také celkový 

potenciál trhu, který se zdá být opravdu zajímavý. Například společností Berg Insight 

odhaduje, že počet domů s inteligentními termostaty v Evropě a Severní Americe vzroste 

v příštích pěti letech na 50 % CAGR (Compound annual growth rate) a v roce 2021 

dosáhne 78,1 miliónů. Severní Amerika zůstane největším trhem na konci 

prognózovaného období s 43,4 milióny domácností, které mají inteligentní termostaty, 

zatímco se očekává, že instalovaná základna v Evropě dosáhne 34,7 miliónů domácností. 

167  V případě evropského trhu jsou to roční prodeje mezi 5 až 6 milióny prodaných 

chytrých termostatů. Pro představu zařízení největšího hráče na trhu Google, produkt 

                                                      
167 Smart thermostats gain traction in Europe and North America [online]. 
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Google Nest (3. generace) je na trhu prodáván za cenu pohybující se okolo 220 eur. 

Společnosti je tedy doporučeno investovat do vývoje právě těchto zařízení. Pro období 

prvních 5 let je navrhnuto společnosti si za cíl v oblasti prodejů dát 5 % z celkového 

objemu prodaných zařízení na evropském trhu. Velký potenciál je spatřen v propojení 

chytrého termostatu s řídícími jednotkami SBU EMEA díky možnosti využití služeb data 

mining, diagnostiky, prevence případných porucha a úsporám ve spotřebě. Na základě 

uvažovaných odhadů prodeje, je možné uvažovat o velikosti cílového trhu v hodnotě 

60.5 miliónů eur. 

V rámci marketingového mixu na trhu B2B je klíčové definovat i způsob jakým budou 

zákazníci za tyto nové technologie platit, vyjma standardní platby za hardware. 

Z výzkumu vyplývá, že preferovanou a na trhu i obvyklou metodou za připojení formou 

vzdáleného přístupu s využitím cloudových služeb je metoda poplatku za užívání, která 

by byla placena za jednoho uživatele na jeden měsíc. Výzkum ukázal na základě 

zkušeností obchodního týmu, kolik si myslí, že by si společnost mohla za tyto služby 

účtovat. Jako výchozí částku pro další vyhodnocení se zdá vhodné uvažovat částku mezi 

2-3€ měsíčně za připojení, kterou tak zvolilo více než 63 % členů obchodního týmu. Je 

možné uvažovat i o množstevních slevách pro OEM zákazníky na základě připojeného 

počtu uživatelů na cloud, například za prvních 500, 1000, či 10 000 tisíc připojení. Při 

uvažovaném tisíci připojení za první rok je možné uvažovat o tržbách ve výši 30 tisíc 

eur. 

S využitím cloudových služeb a vzdáleného připojení také vyvstává otázka zabezpečení, 

které má svá vlastní specifika. Tento problém se nazývá kybernetické zabezpečení, 

jelikož je možné se k zařízením připojit v podstatě ze všech míst na světě prostřednictvím 

internetu. Například díky chytrému termostatu můžete teplotu či časový program nastavit 

buď přímo na něm, nebo vzdáleně přes internet pomocí aplikace na mobilním telefonu, 

či tabletu. V případě útoku by tak mohl hacker ovládat toto zařízení nebo takto 

zprostředkovaně získávat informace například o tom, zda se někdo v domě nachází či 

nikoliv. Samotné zabezpečení probíhá díky využití více úrovní zabezpečení a v 

neposlední řadě také využití šifrování obsahu komunikace. Všechny tyto druhy 

zabezpečení jsou velice nákladné a je potřeba s nimi počítat již při vývoji. 
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Investiční náročnost projektu je dána především náklady za pracovníky výzkumu a 

vývoje, jak vidíme na obr. č. 26 níže. Všechny náklady budou uvedeny v eurech, jak je 

obvyklé reportovat ve společnosti. V případě inženýrských činností (vývoj a testování) 

bylo vycházeno z odhadovaného plánu jednotlivých inženýrských aktivit stanovených po 

konzultacích s projektovými experty v podniku (na základě bohaté zkušenosti z minulých 

projektů) a pro SW práce bylo uvažováno se 4 pracovníky, v případě HW prací se 3 

pracovníky. Dále byla použita vnitropodniková sazba jedné inženýrské hodiny 55,7 eur. 

Kalkulací se dospělo k částce blížící se 473 tisícům eur, včetně nákladů na vedení 

projektu. Druhým největším nákladem 42 tisíc eur jsou náklady na externí služby pro 

cloudová řešení. Dalším nákladem jsou uvažované formy pro plastové díly v hodnotě 

31,5 tisíce eur. Náklady za marketingové průzkumy byly odhadnuty na 10,5 tisíce eur. 

Celkové projektové náklady tedy byly odhadnuty na necelých 557 tisíce eur. V případě 

časového plánu budou využity odhady vydefinovaných činností a celkové kritické cesty 

vypočtené na 203 pracovních dnů. Navrženo je začít s tímto projektem na konci roku 

2020, tak aby jeho dokončení mohlo být realizované na konci dalšího roku, případně na 

začátku roku 2022. Samozřejmě vše se bude odvíjet od možnosti alokovat inženýrské 

zdroje na tento projekt, a to díky končícím projektům v roce 2020. 

 

Obr. č. 26: Uvažované náklady projektu (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedených konzultací 

s experty společnosti PODNIK) 

 

Pro zvýšení tržního podílu a upevnění konkurenční pozice bylo dále navrženo 

rozpracování možnosti rozšíření produktového portfolia o portfolio ventilátorů jakožto 

nezbytného zařízení plynového kotle. A to díky zvážení možnosti strategické aliance se 

společností Partner #1, popřípadě vlastního vývoje. Celkový potenciálu je dán trhem 

Investice

Investice do výzkumu a vývoje 472 765€            

Reklama/ Marketing / Prodej 10 500€              

MRO Výdaje -€                   

Náklady na nákup / externí služby 42 000€              

Ostatní / různé výdaje -€                   

Nákup kapitálu a depreciace 31 500€              

Celkem 556 765€            
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domácích plynových kotlů do nominálního výkonu 150kW odhadovaný agenturou 

BSRIA na 5,6 miliónů těchto zařízení. Společnost Partner #1 je druhým největším hráčem 

na trhu s odhadovanými prodeji okolo 38 miliónů eur, což představuje cca 1,5 miliónu 

ventilátorů. Při průměrné ceně ventilátoru okolo 25 eur je tedy celkový potenciál trhu 

odhadnut na 152 miliónů eur. Hlavním konkurentem společnosti Partner #1 v oblasti 

vytápění jsou ventilátory od společnosti Konkurent #2, což je i jeden z největších 

konkurentů analyzované SBU. Společnost Partner #1 je dceřinou společností italské 

skupiny, jejíž primárním trhem jsou kuchyňské digestoře. Při zvážení možnosti 

strategické aliance, či vývoje a výroby ve vlastní režii jsou podstatná tato technická 

východiska: 

▪ Zvolený produktový záměr je velmi náročný na hardwarovou složku skládající se 

hlavně z motoru, který je složen z rotoru a statoru. Na rotoru je pak osazen vlastní 

diagonální ventilátorový systém. Motor je přizpůsoben vysoce specifickým 

požadavkům trhu vytápění, tedy vysoké provozní otáčky, rychlá a plynulá 

modulace a tichý chod. 

▪ Analyzovaná SBU nemá k dispozici vlastní know-how ani personální zdroje 

potřebné k vývoji takového produktu s požadovanými parametry. 

Nejvýhodnější možností tak je uzavření strategické aliance se specializovanou 

společností v oblasti prodeje ventilátorů pro trh vytápění, za pomocí, níž by bylo možno 

relativně rychle, levně, a především účinně toto postrádané produktové portfolio získat. 

Předmětem zájmu by byla strategická aliance SBU EMEA s vybranou společností Partner 

#1 zaměřenou právě na prodej, inovaci a vývoj na trhu součástek pro plynové kotle. 

Společným cílem by bylo vytvoření konkurenčních balíčků pro jednotlivá zařízení, která 

budou kombinovat produktová portfolia obou firem. Výhodou je, že si v žádném 

segmentu druhé společnosti nekonkurují, ale chybí jim právě produkty druhé společnosti 

pro kompletaci balíčku. OEM zákazníci si tak mohou na jednom místě objednat vše co 

potřebují. Předpokládaný časový rozsah spolupráce by byl 24 měsíců, na což poté budou 

navazovat další fáze spolupráce v případě, že obě společnosti budou chtít pokračovat ve 

spolupráci. Jde o typický případ spojenectví dvou firem, jejichž kooperací má vzniknout 

inovativní konkurenceschopný balíček pro OEM zákazníky na trhu vytápění, přičemž 

každá přispívá tím, co druhá nemá – jeden podnik dodává plynové ventily, řídící jednotky, 
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senzory a příslušenství a druhá pak ventilátor. Obě společnosti by pak po dobu uzavření 

této strategické spolupráce aktivně nabízely OEM zákazníkům i produkty partnerské 

společnosti.  

Druhou možností je pak nastartování konzultací ohledně odkupu samotné společnosti 

Partner #1 od její mateřské společnosti. Jednalo by se tedy o formu akvizice, což 

představuje převzetí dceřiné společnosti Partner #1 na základě koupě a prodeje. SBU by 

musela počítat s potenciálním antimonopolním vyšetřování této akvizice z důvodu možné 

přílišné tržní síly. Hlavními riziky pak jsou finanční a cenová rizika a také integrační 

riziko do stávajících struktur analyzované společnosti. 

 

Jedním ze strategických cílů, který byl identifikován i program elektrifikace, který bude 

mít na trhu vytápění velký dopad především v dlouhodobém horizontu. V uvedených 

východiscích bylo hodnoceno riziko substituce v dlouhodobém horizontu do 5-10 let jako 

střední, ovšem krátkodobě bylo označeno riziko za malé i vzhledem k uvedeným 

prognózám vývoje trhu plynových a elektrických kotlů, či tepelných čerpadel agenturou 

BSRIA. Jako první segment pro program elektrifikace byl určen segment tepelných 

čerpadel, která mnohdy fungují v rámci hybridních aplikací právě s plynovými kotli. 

Díky tomu může SBU uplatnit zkušenosti z oblasti plynových zařízení a rozvinout své 

produktové portfolio i pro součástky nezbytné pro tepelná čerpadla. V současné době 

tepelná čerpadla zaujímají cca 8 % celkového trhu vytápění EMEA, což představuje přes 

650 tisíc jednotek tepelných čerpadel. Pro budoucí uplatnění v programu elektrifikace 

vidíme jako nutnost získání klíčového zákazníka v objemu alespoň 50 000 prodaných 

zařízení ročně pro rozvinutí této technologie a potřebného know-how, především pak 

řídících jednotek pro tepelná čerpadla. Mezi klíčové evropské zákazníky, kteří připadají 

do úvahy patří zákazníci jako jsou Zákazník #5, Zákazník #6, Zákazník #1 a Zákazník 

#2. Výhodou je také, že všichni zmiňovaní zákazníci jsou již stávající zákazníci SBU pro 

součástky plynových zařízení. Velmi málo pravděpodobné je možnost navázání 

spolupráce s japonskými, či korejskými společnostmi jako jsou Samsung, Daikin, LG, 

Hitachi nebo Mitsubishi, protože tyto společnosti si zařizují klíčové komponenty 

tepelných čerpadel ve vlastní režii. Při uvažované ceně elektronické řídící jednotky okolo 

150 eur je hodnocena tato příležitost na cca 7,5 miliónu eur tržeb ročně. 
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V rámci optimalizace portfolia výrobků v podniku, budou hledáni kandidáti na úrovni 

jednotlivých produktů na základě následujících faktorů: Celkové výše ročních tržeb 

(včetně jejího vývoje), hrubé marže, výskytu alternativních produktů v portfoliu a také 

nízkého přírůstku k objemům (například na základě nejnižšího procenta z tržeb). 

Produkty budou klasifikovány do jednotlivých segmentů a navrhne se pro ně příslušná 

optimalizační akce. V dalším kroku bude muset SBU rozlišit strategické posouzení na 

základě výskytu alternativy v portfoliu a smluvních závazků uzavřených se zákazníky, 

popřípadě dokonce rizika uplatnění prohibitivních sankcí z jejich strany v případě 

nedodávání produktu. To je především důležité pro OEM business model, kde je vztah se 

zákazníkem pro další obchodní vztahy velmi důležitý. Na základě této selekce se teprve 

rozhodne, zda se produkt ukončí, či zda si jej ponechá v portfoliu s případným navýšením 

ceny. 

Z tohoto důvodu byl vytvořen nástroj nazvaný „Portfolio optimizer“, který produkty 

klasifikuje dle nastavených kritérií. Jedná se o excelový soubor, který využívá 

standardních reportů v podniku a sumarizuje je do souhrnné tabulky. V tabulce č. 14 

vidíme první pohled na produktové portfolio, tedy sumarizované počty produktů 

klasifikované na základě celkových tržeb loňského roku v eurech a jejich hrubé marže 

v procentech. Analyzovaná SBU má tedy celkem 6 141 aktivních produktů, přičemž 

1 941 z nich nemělo žádné prodeje za minulý rok, což představuje skoro jednu třetinu 

všech aktivních produktů. Dále například počet produktů mající rovné nebo menší roční 

prodeje v eurech než 14 tisíc eur je 2 863 (1 723 + 1 140) produktů. Zarážející je i fakt, 

že celkem 123 produktů má zápornou marži, a tedy společnost by udělala lépe, pokud by 

takové produkty vůbec neprodávala čistě z finančního pohledu. 

Tabulka č. 14: Portfolio Optimizer z pohledu počtu produktů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

< = 0 < = € 3K < = € 14k < = € 70K < = € 375K >  € 375K

Marže v % Celkem 31,6% 28,1% 18,6% 13,8% 5,2% 1,3%

> 50% 2 491 1 183 731 476 95 6

< = 50% 1 169 389 303 298 145 34

< =  25% 248 53 62 55 47 31

< = 10% 82 28 22 8 16 8

< = 0% 123 70 22 13 15 3

Žádné prodeje 1 941 1 941 0 0 0 0 0

Celkem aktivních 6 141 1 941 1 723 1 140 850 318 82

Neaktivních 8 415

Roční tržby

Počet produktů
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V druhém pohledu, vyobrazeném v tabulce č. 15, jsou produkty analyzované také na 

základě celkových tržeb loňského roku v eurech a jejich hrubé marže v procentech, ale 

tentokrát ne z pohledu jejich počtu, nýbrž příspěvku k hrubé marži v tisících eur. Celková 

hrubá marže dosahuje přes 59.4 miliónů eur, přičemž produkty, které mají roční obrat 

vyšší než 375 tisíc eur dosahují příspěvku k hrubé marži ve výši přes 22 miliónů eur, tedy 

37,3 %. 

Tabulka č. 15: Portfolio Optimizer z pohledu hrubé marže v tisících eur (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V rámci obou předchozích tabulek, ať už z pohledu počtu produktů nebo jejich příspěvku 

k hrubé marži byla sestavena legenda, která by měla pomoci seřadit jednotlivé produkty 

do podobných segmentů s navržením příslušných portfolio akcí, viz tabulka č. 16 níže. 

Portfolio segment č. 1, vyobrazený červenou barvou jsou produkty s nulovými prodeji za 

minulý rok představující 31,6 % (1 941 produktů) ze všech aktivních produktů. 

Navrhovaná akce je tedy prověření důvodu jejich aktivního stavu (nový produkt, 

katalogový produkt čekající na objednávku, speciální balící verze atd.) a jejich následná 

inaktivace nebo zdůvodnění nutnosti jejich aktivního stavu. U těchto výrobků z důvodu 

jejich nulových prodejů v loňském roce bude ale raději lepší prověřit jejich delší prodejní 

historii, tak aby si je mohli případní zákazníci naposledy nakoupit. Druhý segment 

(korálová barva) jsou výrobky, které v souhrnu dosahují záporné marže ve výši -31 tisíc 

eur a představují 2,3 % (142 produktů) všech produktů z produktového portfolia. Jedná 

se o kategorii produktů s nejmenšími prodeji (menší než 14 tisíc eur) a zároveň nejmenší 

marží (menší než 10 %), náklady na obsluhu jsou tak značné. Navrhovanou akcí je jejich 

racionalizace, tedy ukončení (včetně nabídnutí poslední možnosti objednání jejich 

zákazníkům), po prověření, že nejsou kritické v rámci produktového portfolia. Třetí 

segment (oranžová barva), který představuje největší množství produktů 2 721 (44,3 %), 

< = 0 < = € 3K < = € 14k < = € 70K < = € 375K >  € 375K

Marže v % Celkem 0,0% 1,6% 7,1% 22,6% 31,3% 37,3%

> 50% 24 130 778 3 326 9 489 8 216 2 320

< = 50% 26 968 171 838 3 682 9 180 13 097

< =  25% 8 437 12 90 324 1 214 6 797

< = 10% 418 1 9 13 118 278

< = 0% -510 -19 -22 -46 -133 -290

Žádné prodeje 0 0 0 0 0 0 0

Celkem aktivních 59 443 0 943 4 240 13 462 18 596 22 202

Neaktivních 116

Roční tržby

Počet produktů
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ale pouze 8,8 % příspěvku k hrubé marži. Jsou to produkty s prodeji menšími než 14 tisíc 

eur a hrubou marží v rozpětí 25 až teoreticky 100 %. Je zarážející, že tak velký počet 

výrobků skoro až 45 % se podílí na hrubé marži pouze necelými 9 %. V této oblasti 

navrhujeme ukončení (včetně nabídnutí poslední možnosti objednání jejich zákazníkům) 

nebo v případě jejich důležitosti pro produktové portfolio pak zásadní cenový nárůst 

minimálně o 5 %. Posledním segmentem (žlutá barva) jsou výrobky představující 1 % 

(63 produktů) všech produktů s negativním příspěvkem k hrubé marži -0,1 %. Jedná se 

tedy o relativně malou skupinu výrobků, která má prodeje vyšší než 70 tisíc eur, ale 

s velice malou marží menší než 10 %. U této kategorie výrobků byl navrhnut zásadní 

cenový nárůst pro dosažení minimální marže alespoň 15 % (jedná se o absolutní 

minimální marži, kterou podnik uplatňuje v případě nových cenových nabídek). Z druhé 

strany pro možné navýšení zisku je možné uvažovat o VE/ CE aktivitách (value and 

component engineering) s cílem snížení především variabilních materiálových nákladů. 

Pro zbývající část produktů nejsou navrženy na základě provedené portfolio analýzy další 

akce.  

Tabulka č. 16: Portfolio Optimizer legenda (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Díky tomuto automatizovanému nástroji, nazvanému jako Portfolio Optimizer, tak bude 

SBU schopna na pravidelné bázi analyzovat všechny produkty a podnikat příslušné 

portfolio akce, včetně vyhodnocení jejich dopadu. Shrnutím výsledků provedené analýzy 

je návrh na ukončení produktů spadajících do kategorie 1,2 a 3. Samozřejmě vždy se 

jedná jen o jednu navrhovanou variantu akce. V souhrnu se jedná o 4 804 produktů (78,2 

% všech produktů), dosahující příspěvku hrubé marže ve výši přes 5.1 miliónů eur (8,7 

% ze všech produktů). Na základě těchto informací bylo kvalifikovaným způsobem 

odhadnuto, že by SBU měla být schopna dosáhnout zeštíhlení svého produktového 

portfolia alespoň o 1/3, tedy snížení o alespoň 2 047 produktů. Díky tomu by mělo dojít 

i ke snížení nákladů na obsluhu z důvodu snížení komplexity portfolia ve výrobě, 

dokumentaci atd. Pro kategorii 4, kde byl navržen cenový nárůst, popřípadě VE/ CE 

aktivity pro dosažení minimální hrubé marže alespoň 15 % by toto navýšení 

Portfolio Segment Navrhnutá akce pro portfolio segment % z produktů % z hrubé marže

1 Okamžité ukončení životnosti, ponechat aktivní pouze v případě nezbytnosti pro zákazníka 31,6% 0,0%

2 Racionalizace / Poslední nákup pro produkty s vysokými náklady na obsluhu 2,3% -0,1%

3 Ukončení produktu nebo cenový nárůst 44,3% 8,8%

4 Udělat udržitelné -> cenový nárůst nebo VE/CE aktivity 1,0% -0,1%

Celkem 79,3% 8,6%
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představovalo nárůst zisku o 2.641 miliónů eur a celkové tržby ve výši 17.199 miliónů 

eur. 

4.4.2. Price 

 

Ačkoliv jsou ceny za jednotlivé produkty a služby definovány individuálně konkrétní 

nabídkou a podmínkami v uzavřených smlouvách vždy pro každého zákazníka 

individuálně, je nutné uchopit cenotvorbu systémovým způsobem. Pro zvýšení hrubé 

marže a provozního zisku je totiž cenová politika klíčovým nástrojem. V tomto chápání 

se jedná o každoroční proces spojený s plánováním rozpočtu na následující rok. Jako 

hlavní vstupy pro každoroční navyšování cen byly identifikovány následující faktory: 

 

▪ Vývoj inflace na hlavních trzích. 

▪ Analýza hrubé marže po jednotlivých rodinách s využitím nového nástroje = 

Portfolio optimizer (prezentovaného výše v kapitole 4.4.1 Product). 

▪ Zohlednění životního cyklu jednotlivých platforem. 

▪ Rozlišení dílů pro výrobu a náhradní díly. 

▪ Distribuční kanály (OEM vs Trade). 

▪ Nákladové vstupy (především se jedná o práci a materiál). 

▪ Výrobní investice a investice do technologií. 

▪ Uzavřené kontrakty s OEM zákazníky. 

Na základě těchto vstupů byl vytvořen základní rámec, pokyny pro stanovení cen pro 

následující rok. Tento obecný rámec bude tvořit základní východiska pro výpočet 

cenového nárůstu, který bude muset být doplněn o konkrétní individuální nabídky a 

podmínky v uzavřených smlouvách s jednotlivými zákazníky. Především u velkých OEM 

zákazníků a nových projektů jsou ceny fixovány na určitě období, obvykle se jedná o 3 

až 4 roky, zde je tedy prostor pro cenový nárůst minimální s výjimkou speciálních případů 

uvedených v kontraktu. 
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Tabulka č. 17: Základní rámec pro stanovení cen (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V tabulce č. 17 výše byl určen základní rámec pro stanovení cen na základě 

identifikovaných faktorů pro následující rok. Jedná se především o rozdělení na velké, 

střední a malé OEM zákazníky při respektování uzavřených smluv. Dále zohlednění 

klesajících objemů, nízkých marží pod 25 %, či dokonce negativních marží, jednorázové 

skokové navýšení při ukončení výroby u OEM zákazníka a přesunu do náhradních dílů a 

cenový nárůst pro již stávající náhradní díly. Posledním aspektem je cenový nárůst 

pocházející z životního cyklu platformy. Na základě stanoveného návrhu byl odhadnut 

cenový nárůst okolo 4.284 miliónů eur pro následující rok, což představuje cca 2 % 

nárůst oproti roku minulému. 

4.4.3. Place 

 

Další z možných příležitostí pro zvýšení marže a expanze tržeb na trhu vytápění byla 

identifikována díky analýze profit pool. V rámci prodeje náhradních dílů jde především 

o rozšíření prodejního (distribučního) kanálu o servisní organizace a instalatéry, kde 

společnost může dosáhnout mnohem většího zisku oproti standardnímu prodeji OEM 

výrobcům. V tomto případě jsou totiž OEM zákazníci dalším článkem při prodeji 

náhradních dílů, který si účtuje svoji marži, ale do hodnotového řetězce nepřináší žádnou 

větší přidanou hodnotu. Z provedené analýzy vyplynulo, že na trhu náhradních dílů se 

pohybuje průměrná provozní marže okolo 7 %, přičemž provozní marže analyzované 

společnosti dosahuje v průměru za poslední 3 roky 3,8 % a průměr segmentu výrobců 
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součástek a dílů 4,5 %, což představuje možnou expanzi provozní marže o cca 3 %. 

V rámci podpory strategie této tržní penetrace musíme uskutečnit následující kroky pro 

podpoření jejího plnění: 

▪ Zavedení politiky náhradních dílů (oddělení náhradních dílů od výroby 

v cenových nabídkách, stanovení ceny s využitím životního cyklu). 

▪ Vytvoření a profesionalizace balení po jednotlivých kusech. 

▪ Rozšíření a penetrace velkoobchodního kanálu. 

▪ Sevření OEM zákazníků pro uplatnění větší ceny náhradních dílů. 

Aby mohla společnost umožnit rozšíření prodejního (distribučního) kanálu o servisní 

organizace a instalatéry, musí nabídnout celé portfolio náhradních dílů pro konsolidované 

objednávky v jiných distribučních a prodejních kanálech u servisních organizací a 

velkoobchodů. Z tohoto důvodu bude muset implementovat nové balení umožňující 

balení a prodej po jednotlivých kusech, protože SBU v současné době dodává OEM 

zákazníkům převážně pouze hromadná balení, která jsou pro velkoobchody zcela 

nevhodné. Z tohoto důvodu byl navržen koncept návrhu balení pro náhradní díly 

vyobrazený na obr. č. 27, jehož součástí je kartonový single box, ESD (antistatická) pěna 

zabraňující poškození produktu během přepravy, návod k použití a jako poslední QR kód, 

který obsahuje další informace o tomto náhradním dílu. Díky tomuto balíčku budou 

náhradní díly snadno objednatelné, uchopitelné a umožní prodej do dalších distribučních 

kanálů. Jak bylo uvedeno v analytické části, tržby z prodeje náhradních dílů představují 

40.553 miliónů eur, tedy 19,8 % z celkových tržeb SBU. V případě zvýšení hrubé marže 

o 10 % by to znamenalo navýšení tržeb o 10.705 miliónů eur, což by mělo být díky 

exkluzivní prémii za prodej náhradních dílů přímo do místa spotřeby snadno dosažitelné. 

Je možné očekávat negativní reakci ze strany některých OEM zákazníků, kterou je možné 

obrátit v novou příležitost díky nabídce prémiového balení pouze do jejich rukou, čímž 

jim odpadne nutnost přebalení náhradních dílů do svých obalů. 
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Obr. č. 27: Návrh konceptu balení pro aftermarket díly (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.4.4. Promotion 

 

V oblasti strategie konkurenční komunikace stávajících produktů a služeb analyzované 

SBU je návrhem nastavit jako prioritu pro aktuální rok zaměření pouze na výrobky pro 

zařízení splňující vysokou účinnost. Zásadní podmínkou je nutnost nastavení 

pravidelných setkání mezi marketingem a obchodními týmy vždy na konci každého roku 

pro stanovení priorit na rok nadcházející. Jedním z důvodů je, že není v silách obchodního 

týmu aktivně nabízet celé skoro 6 200 produktové portfolio společnosti ale především 

také fakt, že konkurenční strategie by měla vždy vycházet z obchodní strategie 

definované produkty a službami, na které se společnost chce především zaměřit. Na obr. 

č. 28 níže lze vidět vypracovaný základní rámec nabídkové strategie, kterou bude SBU 

využívat v rámci strategie konkurenční komunikace pro region EMEA. Ten je v souladu 

se stanoveným cílem společnosti dosáhnout minimálně 60 % všech prodaných 

elektronických řídících jednotek pro zařízení splňující vysokou účinnost. SBU chce díky 

této strategii komunikovat připravenost na nové trendy a technologie, které jsou stále více 

uplatňované i na trhu vytápění. Platformy pro standardní účinnost jsou ale stále využitelné 

především na trzích Ruské federace a Číny, kde nejsou legislativní a environmentální 

požadavky stále tak přísné a zákazníci tolik nehledí na úspornost a ekologičnost zařízení. 
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Obr. č. 28: Základní rámec nabídkové strategie (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ačkoliv význam veletrhů postupně klesá, stále se jedná o dobrou příležitost, jak zvýšit 

povědomí o společnosti a případně expandovat na zahraniční trhy. Navíc se jedná o 

skvělou příležitost se setkat se všemi hlavními výrobci tepelných zařízení a dále provést 

výzkum (scouting) mezi hlavní konkurencí. Na výstavištích lze také sledovat nové trendy, 

které do budoucna mohou mít zásadní význam pro celý trh jako například hybridní 

zařízení, či již plně elektrifikovaná zařízení. Je tedy doporučeno dále pokračovat v aktivní 

účasti na dvou veletrzích věnovaných zařízením pro vytápění (ISH Energy a MCE), 

přičemž obou veletrhů se budou účastnit obchodní zástupci a pracovníci marketingu. 

Prvním nejvýznamnějším veletrhem je ISH Energy, který zahrnuje celé spektrum služeb 

a produktů pro stavebnictví souvisejících s vytápěním, klimatizační, chladící a ventilační 

technikou. Veletrh se koná 22. až 26. března 2021 na veletrhu ve Frankfurtu. Druhý 

nejvýznamnější veletrh MCE (Mostra Convegno Expocomfort) se koná 17. až 20. března 

2020 v Miláně, kde budou představeny novinky v oboru technických zařízení budov se 

všemi navazujícími službami pro konektivitu, řízení a správu komfortního bydlení. 

Z důvodu šíření pandemie virové choroby COVID-19 byl veletrh přesunut na náhradní 

termín v září letošního roku. Ve veletrzích je také možnost získání rychlé zpětné vazby 

na nové projekty a produkty, které společnost plánuje vyvíjet. Jedním z návrhů je i na 

nejbližší výstavě ISH v roce 2021 již ukázat alespoň první koncepty a prototypy zařízení, 

které je v plánu vyvinout s cílem získání prvních zákazníků. Díky této příležitosti bude 

možné získat první zpětnou vazbu od široké veřejnosti ohledně nabízených služeb 
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„connectivity“, vzdáleného přístupu a cloudových služeb. V oblasti komunikační 

strategie na zavedeném B2B trhu je cílem SBU dále prezentovat jako technologického 

lídra, který nově rozšiřuje svou oblast působnosti do oblasti „connectivity“ a „Smart 

Home“ (včetně cloudových služeb a vzdáleného přístupu), stejně tak jako do 

nastupujícího trendu elektrifikace na trhu vytápění. Vyjma standardních komunikačních 

kanálů jsou právě veletrhy místo, kde je možné tuto pozici propagovat. 

4.4.5. People 

 

Pro zkvalitnění služeb prodejního týmu, který je v dennodenním kontaktu se 

zákazníkem a mnohdy je prvním místem, kde zákazník adresuje své technické dotazy a 

problémy, je důležité vybudovat technické kompetence na správné úrovni. V současné 

době se v SBU EMEA nacházejí členové obchodního týmu, kteří jsou podporování 

jednotlivými produktovými manažery, kteří mají na starosti příslušné produktové 

platformy. Ti následně adresují dotazy a problémy na oddělení výzkumu a vývoje 

v případech, které nejsou schopni sami vyřešit. Tento způsob je samozřejmě mnohdy 

těžkopádný a mnohem efektivnější by bylo mít již „v první linii“ techniky schopné převzít 

tyto úkoly, protože řada obchodních zástupců je značně vytížených nebo jim chybí hlubší 

technické znalosti. Z tohoto důvodu bylo navrhnuto vypsání výběrových řízení pro 3 až 

4 nová pracovní místa pro „Technical Sales Support Engineer“, kteří pak budou 

přiřazení jednotlivým regionálním obchodním týmům. Jejich hlavním úkolem bude 

spolupracovat s obchodním týmem a technickými znalostmi podporovat jednotlivé 

obchodníky při vedení obchodních případů i rozsáhlých projektů, technických dotazů a 

konzultací. Dalším důležitým úkolem bude spolupráce s oddělením vývoje produktů na 

vývoji a zavádění do praxe nových inovativních technologií v oblasti nových trendů v 

průmyslu, automatizovaného sběru a zpracování dat, jejich analýz a reportingu. 

Požadavky na kandidáta budou především: VŠ vzdělání technického směru, zkušenosti z 

oboru vytápěcích systémů a znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni. 

Kandidáty plánujeme přičlenit do obchodního týmu v Itálii (jižní Evropa), Nizozemí 

(západní Evropa), České republice (východní Evropa) a Turecku. Jednotliví Technical 

Sales Support inženýři by pak byli přímo podřízeni jednotlivým regionálním obchodním 

manažerům. 
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4.5. Hodnota pro zákazníka 

 

Pro vytváření hodnoty pro zákazníka má právě marketingový mix největší význam při 

řízení všech strategických činností analyzované strategické obchodní jednotky. Díky 

návrhu marketingovému mixu, popsanému v kapitole výše byl vytvořen produkt, který 

bude zaměřený na požadavky cílového segmentu trhu společnosti a další složky 

marketingového mixu ho pomohou dovést k cílovému zákazníkovi a uspokojit tak jejich 

požadavky. 

Nastavením produktu a služeb bude snaha o dosažení strategie diferenciace a 

diverzifikace, především díky technologickému know-how a konstrukční dokonalosti 

výrobků, letité tradici v odvětví, těsné koordinaci mezi činnostmi ve výzkumu, vývoji a 

marketingu produktu. Investice budou směřovat do nové generace inteligentního, 

propojeného termostatu se zajištěným cloudové platformy a nabízení s tím spojených 

služeb. Právě díky této kombinaci může dojít k synergickému efektu, protože nabízený 

produkt a služba se vzájemně doplňují a zvětšují přidanou hodnotu nejen pro OEM 

zákazníka, ale i pro koncové zákazníky na trhu B2C. V rámci rozšíření produktového 

portfolia bude společnost dále investovat i do vývoje produktů pro program elektrifikace 

vytápěcího odvětví, čímž nabídne svoje technologická řešení pro uspokojení potřeb 

evropských zákazníků, kteří tak budou moci postavit svá zařízení vůči japonské a 

korejské konkurenci. Možnosti strategické aliance analyzované SBU se společností 

Partner #1 přináší pro zákazníky výhodu snadnějšího aplikačního řešení pro svá zařízení, 

neboť nebudou muset hledat dalšího dodavatele pro ventilátory (Partner #1) nebo plynové 

ventily, elektronické řídící jednotky a příslušenství (PODNIK). V rámci této spolupráce 

budou již nabízeny odzkoušené a prověřené kombinace produktů obou společností a pro 

zákazníka tedy odpadá nutnost hledání a ověřování vhodnosti kombinace produktů od 

několika dodavatelů. 

Velký přínos v hodnotě pro zákazníka bude dosažen pomocí využití aplikačních center a 

laboratoří SBU s cílem podpory zákazníků v jejich vývoji finálních zařízení v kombinaci 

s výrobky a technologiemi SBU EMEA. Především pro zákazníky jako jsou Zákazník #1 

(3. největší EMEA zákazník) a Zákazník #3 (4. největší EMEA zákazník), oba spadající 

do segmentu System Partners, jsou tyto služby zcela zásadní při výběru dodavatele pro 
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budoucí vývoj další generace jejich zařízení. Tyto služby zvyšují technologickou prestiž 

společnosti a pomáhají získat důvěru zákazníka a jejich loajalitu. Tuto technologickou 

výhodu hodlá společnost dále ještě umocnit technickou podporou v rámci prodejního 

týmu. Jedná se o novou technickou pozici Technical Sales Support Engineer, která bude 

zodpovídat dotazy a pomáhat zákazníkovi s technickými otázkami a problémy hned 

v první linii.  

Vytvořením konceptu balení pro náhradní díly a rozšířením prodejního (distribučního) 

kanálu náhradních dílů o servisní organizace a instalatéry dosáhne mnohem lepší 

obslužnosti těchto článků servisního řetězce, který již tak nebude vázán pouze na OEM 

výrobce. Pro samotné OEM výrobce pak možnost vytvoření exkluzivního balení pouze 

do jejich rukou přináší velkou výhodu, čímž jim odpadne nutnost přebalování náhradních 

dílů do svých obalů. 

Kromě toho byl pomocí marketingového mixu vytvořen návrh cen, které budou odpovídat 

potřebám spotřebitelů a jejich ochotě za tyto produkty, či služby platit. Poprodejní 

aktivity tvoří další zásadní prvek při obsluhování zákazníků na trhu B2B jako jsou 

instalace, záruky (klíčové pro velké OEM zákazníky jako jsou Zákazník #2, Zákazník 

#6), ale také právě dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od ukončení výroby u OEM 

zákazníka. Dále se jedná o zrychlené vyřizování reklamací, stížností, vrácení zboží, či 

dokonce náhrady produktů.  

4.6. Doporučení pro implementaci návrhu strategie 

 

Při tvorbě doporučení pro navrhovanou obchodní strategii bude využit model McKinsey 

7-S. Především se jedná o nalezení kritických faktorů implementace obchodní strategie. 

Ty vycházejí se sedmi interních faktorů popsaných modelem McKinsey 7-S, které 

podporují efektivní realizaci. První krok bude zaměřen na tzv. „tvrdé“ oblasti kritických 

faktorů implementace strategie pomoci McKinsey 7-S modelu a tedy strategii, strukturu 

a systémy. Druhým krokem bude analýza tzv. „měkkých“ oblastí kritických faktorů 

implementace strategie jež jsou sdílené hodnoty, styl vedení, spolupracovníci a 

schopnosti. Pro každý z těchto 7 faktorů bude rozebrán nejprve současný stav, budoucí 

(žádoucí) stav, tedy kam by se chtěla společnosti posunout a také i strategickou mezeru, 
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která brání dosáhnout toho žádoucího stavu, který se vztahuje k vydefinovanému 

strategickému cíli v rámci obchodní strategie SBU. V dalších dvou krocích budou 

rozebrány možné bariéry, které budou společnosti bránit dosažení nového stavu a 

implementaci jako takové, tedy krokům, které bude muset společnost podniknout, aby 

mohla nový stav dosáhnout. 

Jako první bude pozornost zaměřena na „tvrdé“ oblasti kritických faktorů implementace 

strategie, zobrazené v tabulce č. 18 níže. Strategii je možné úspěšně implementovat 

jedině prostřednictvím zaměstnanců a vedení SBU. Způsob organizace lidských zdrojů je 

pro efektivitu realizace strategie zcela zásadní. Pro úspěšnou realizaci strategie musí SBU 

implementovat motivační prvky a iniciativy, které budou podporovat pracovníky ve 

splnění stanovených dílčích cílů vedoucích k uskutečnění celkové obchodní strategie. 

Tyto dílčí cíle musí být reflektovány do cílů jednotlivých zaměstnanců a ideálně být 

podpořeny nastavením motivačního systému, který ve stávajícím systému zcela chybí. 

Zaměstnanci také musí být důsledně obeznámeni s vizí a misí společnosti, které jsou 

základem tvorby dalších cílů společnosti. Nositelem a realizátorem celého procesu řízené 

změny obchodní strategie, tedy agentem změny, musí být samotný generální manažer této 

obchodní jednotky. Tomu jsou přímo, či nepřímo podřízeni vedoucí členové následujících 

útvarů obchodu, strategického marketingu, produkt marketingu, plánování, kvality, 

projektového managementu, HR, financí, nákupu a také výzkumu a vývoje (R&D). Díky 

této organizační struktuře SBU tak může generální manažer přímo zadávat jednotlivé 

dílčí úkoly vrcholovému vedení SBU. Sponzorem změny obchodní strategie pak musí být 

management celé skupiny, který stanovuje cíle pro jednotlivé SBU, protože je vlastníkem 

všech zdrojů, ať už se jedná o zdroje materiální, finanční a lidské. SBU bude uplatňovat 

strategii diferenciace a nastavení priorit dle strategického zaměření společnosti. Jedním 

z nich je i připravenost na strategický cíl v oblasti hledání partnera pro budoucí 

strategickou spolupráci (alianci). Doporučením je vnést pohled zákazníka u 

rozhodovacího stolu a také přeformulovat a komunikovat hodnoty dle této nové strategie. 

Nové produkty a služby z oblastí „connectivity“ a „Smart Home“, popřípadě programu 

elektrifikace (tepelná čerpadla) budou uchopeny projektovým řešením, které bylo 

naznačeno v návrhové části produktu marketingového mixu. Jako hlavní strategická 

mezera byla identifikována potřeba nového stylu vedení a také reakční styl současného 
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vedení, které spočívá v přílišném zaměření se na operativu a zabývání se pouze 

„problémy dneška“. 

 

Struktura organizace je jedním z významných nástrojů pro naplňování cílů organizace 

formulovaných v její strategii. Vzhledem k faktu, že SBU chce uplatňovat generickou 

konkurenční strategii diferenciace návrhem pro společnost je uplatnění spíše maticové 

organizační struktury z důvodu vyšší pružnosti a flexibility při reakcích na problémy, 

stejně jako při uspokojování diferencovaných potřeb zákazníků. Jako hlavní strategickou 

mezeru jsme určili nutnost potřeby přizpůsobení analyzované organizace potřebám 

zákazníka a vývojovým trendům na trhu. A proto je důležité definovat jednoznačné 

vlastnictví technologie a produktu, jestli se chce společnost stát technologickým lídrem 

na trhu vytápění. To umožní oddělení výzkumu a vývoje pracovat na projektech 

sladěných a odsouhlasených celou organizací. Tento problém se může například řešit 

uplatňováním principu menších pracovních skupin pro řešení podnikových problémů. Pro 

samotné zavádění změny byla pozornost zaměřena také na další hlavní intervenční oblasti 

v jednotlivých odděleních/ oblastech struktury společnosti: 

▪ Oddělení prodeje a marketingu bude podporovat marketingovou kampaň, 

vysvětlovat zákazníkům nové produkty a služby a realizovat jejich prodej. Sbírat 

další požadavky a zpětné vazby na nové produkty (koncepty, prototypy) od 

zákazníků. 

▪ Oddělení výzkumu a vývoje (RnD) vybudování, či rozšíření stávajících znalostí 

a kompetencí v oblasti technologií „connectivity“ a „Smart Home“ a také 

programu elektrifikace (tepelná čerpadla). Vývoj a realizace požadavků na 

změnová řízení/ zlepšení produktů, ale také i správa technické infrastruktury 

cloudových služeb. 

▪ V oddělení informačních technologií (IT) přibude povinnost spravovat 

cloudové řešení, spolupracovat na technické podpoře a v otázkách zabezpečení, 

ale také i administraci nových zákazníků. 

▪ Oddělení výroby a nákupu se bude muset připravit na výrobu nových platforem 

výrobků a nákup jejich nezbytných součástí. 
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▪ HR oddělení (lidských zdrojů) se bude muset postarat o nalezení nových 

pracovníků IT, kteří budou dozajista potřeba pro cloudová řešení. Rozšíření 

obchodních týmů o pozice Technical Sales Support inženýrů v rámci hlavních 

regionů. 

 

Systémy jsou každodenní činnosti a postupy, které umožňují fungování podniku. 

Například v rámci současného stavu funguje velice dobře systém SAP jako klíčový IT 

systém usnadňující většinu procesů v podniku. V novém stavu je však nutnost mít nový 

IT systém, který bude podporovat a zrychlovat NPI procesy (New product introduction). 

To by mělo umožnit rychle dodat nové produkty a služby zákazníkům na trh (krátký čas 

nezbytný pro uvedení na trh). Společnost by se také měla zaměřit na inkrementální a 

adaptivní výsledky současného procesu a podnikání pomocí sběru zpětné vazby od 

účastníků a uživatelů systémů. Hlavní strategickou mezerou bylo identifikováno 

chybějící nastavení klíčových metrik, které bude v budoucím stavu nutné nastavit. Pro 

výběr nebo modifikaci stávajících systémů budou využity technologické potřeby a 

nastavení, které budou determinovat výběr a konfiguraci nových systémů. 
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Tabulka č. 18: Kritické faktory implementace strategie pomocí McKinsey 7-S modelu „tvrdé“ oblasti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

V další části budou rozebrány čtyři „měkké“ oblasti kritických faktorů implementace 

strategie, zobrazené v tabulce č. 19 níže. Sdílené hodnoty jsou souborem principů, 

předpokladů, norem chování, které jsou pracovníky respektovány a vyjadřují hodnoty 

podniku. V novém nastavení organizace chce společnost stavět na hodnotách, které jsou 

známé, sdílené a akceptované všemi jejími pracovníky. Jako určující strategickou 

mezerou byla identifikována chybějící komunikace strategických cílů obchodní jednotky 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV
STRATEGICKÁ 

MEZERA

BARIÉRY BRÁNÍCÍ 

VE ZMĚNĚ
IMPLEMENTACE

S
TR

A
TE

G
IE

:

- Strategie a mise 

společnosti není 

dostatečně promítnuta do 

obchodní strategie firmy.

- Podnik se také potýká 

se ziskovostí, což 

odpovídá současné 

strategii vedoucího 

postavení v nízkých 

nákladech.

- Přílišná velikost 

výrobkového portfolia.

- Koncept životního cyklu 

výrobků není v podniku 

systematicky uchopen.

- Vize, mise a strategické 

obchodní cíle jsou tlačeny 

shora dolů a jsou 

promítnuty do dílčích cílů 

jednotlivých oddělení/ 

zaměstnanců.

- Uplatnění strategie 

diferenciace a nastavení 

priorit dle strategického 

zaměření společnosti.

- Nalezení partnera pro 

strategickou spolupráci 

(alianci).

- Koncept životního cyklu 

bude automatizován a 

procesně uchopen.

- Nový styl vedení.

- Reakční styl vedení, 

přílišné zaměření se na 

operativu a aktuální 

problémy.

- Není určen agent a 

sponzor změny.

- Prostředí otevřenější ke 

změně.

- Není čas na změnu.

- Související kulturní 

změna je těžká.

- Nedostatek odborných 

znalostí.

- Nositelem a 

realizátorem celého 

procesu řízené změny 

(agent změny) je 

generální manažer SBU.

- Sponzorem změny je 

management celé 

skupiny RTS.

- Vnést pohled zákazníka 

u rozhodovacího stolu.

- Přeformulovat a 

komunikovat hodnoty.

- Sezení ohledně vize a 

mise společnosti.

- Marketing zodpovědný 

za koncept životního 

cyklu.

S
TR

U
K

TU
R

A
:

- Organizační struktura je 

kombinací liniové a 

funkční struktury.

- Jasně definované 

pravomoci a 

odpovědnosti v 

organizační struktuře 

SBU.

- Uplatňování maticové 

organizační struktury.

- Vlastnictví technologie 

a produktu je jasně 

definováno.

- Výzkum a vývoj pracuje 

na projektech sladěných 

a odsouhlasených celou 

organizací.

- Organizace více 

zaměřená na zákazníka.

- Nové způsoby zapojení a 

přizpůsobení naší 

organizace na potřeby 

zákazníka a vývoje trendů 

na trhu.

- Podporování vlastních 

rozhodování jednotlivých 

týmů.

- Odpor vedení 

managementu SBU.

- Dostupnost technologií 

podporujících změnu.

- Transformační strategie 

organizační struktury.

- Školení manažerských 

rolí.

- Training a koučování.

- Uplatňování menších 

pracovních skupin pro 

řešení podnikových 

problémů.

S
Y

S
TÉ

M
Y

:

- Pokročilé systémy, které 

zrychlují chod interních 

procesů společnosti a 

zjednodušují každodenní 

operativu.

- Přehlcení každodenní 

firemní komunikace 

schůzkami a emaily.

- SAP jako klíčový IT 

systém usnadňující 

většinu procesů v 

podniku.

- Inkrementální a 

adaptivní výsledky 

procesu a podnikání.

- Rychlé dodání produktu 

(rychlý čas na uvedení na 

trh).

- Systémy podporující a 

zrychlující NPI procesy 

(New product 

introduction).

- Metriky zaměřené na 

výsledek.

- Zákazník a hodnota.

- Chybí nastavení 

klíčových metrik.

- Školení: Trendy na trhu, 

nový svět, webináře, 

marketingová kampaň pro 

uvedení nových výrobků.

- Transparentnost ve 

změnách.

- Chybějící technologie 

zrychlující NPI procesy.

- Výběr nového IT 

systému na podporu NPI 

procesu.

- Interaktivní podpůrné 

skupiny.

- Technologické potřeby a 

nastavení podmiňují 

výběr nových systémů.

- Zpětná vazba od 

účastníků a uživatelů 

systémů.
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napříč celou organizací. To je navíc umocněno chybějící komunikací vize a mise 

spojenou s otázkou: „proč by se vize a mise měly komunikovat?“ To je v souladu s hlavní 

bariérou, která je ve společnosti, tedy nepochopení významu komunikace základní 

orientace SBU dovnitř společnosti. Tento stav bude napraven zapojením generálního 

manažera jako iniciátora změny a dále také školením dalšího vedení společnosti. Vize i 

mise bude komunikována s jasným cílem: „Pojďte nás následovat“ s provázáním na 

pevné hodnoty a systémy uvnitř společnosti. 

 

Styl vedení je především o stylu vedení pracovníků, způsobu komunikace vedoucích 

s podřízenými, organizaci času a způsobů rozhodování. V současném stavu funguje 

organizace především na stylu vedení shora dolů, jasně vymezených odpovědností a 

pravomocí. Negativně je vnímán pak fakt, že zaměstnanci a jednotlivé týmy si spíše 

konkurují, než spolupracují. V novém stavu bude organizaci založená na obousměrném 

stylu vedení (participativním), který se vyznačuje volnou obousměrnou komunikací, 

otevřeností ve zpětné vazbě a rozhodnutích, která jsou dělány skupinově. Bude 

podporovat zaměstnance a jednotlivé týmy ve vzájemné spolupráci, která je klíčová pro 

úspěšné a včasné dokončení vývojových projektů. Strategická mezera je tedy spatřena 

v samotném stylu vedení. Bariérami jsou potíže se související kulturní změnou a také 

neochota ze strany managementu SBU podporovat větší angažovanost zaměstnanců. 

Implementace spočívá v samotném zapojení nositele změny obchodní strategie uvnitř 

společnosti, tedy jejího generálního manažera ve spolupráci s vedením HR. 

 

Kolik zaměstnanců bude organizace potřebovat a jak budou přijati, vyškoleni, motivováni 

a odměněni, to vše se skrývá v kritickém faktoru spolupracovníci. V budoucím stavu 

bude společnost podporovat, aby společnost a její zaměstnanci byli partnerem pro 

zákazníka v hledání nejen technických řešení jejich problémů. Proto musí zajistit, aby 

zaměstnanci mohli participovat na úspěchu projektů a jejich klíčových zákazníků. 

Podpora programů diversity uvnitř společnosti, se pozitivně odrazí v hledání a nacházení 

kreativních řešení pro stanovené problémy. Strategická mezera spočívá ve faktu, že 

organizaci a jejím zaměstnancům chybí větší zaměření na trh a požadavky zákazníka. Pro 
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implementaci bylo navrženo upravení systému pobídek pro členy obchodního týmu a také 

zvážení zavedení odměn a pobídek i pro nečleny obchodního týmu. Větší zaměření na 

zákazníka a jeho servis bude možný díky plánované technické pozici v rámci obchodního 

týmu Technical Sales Support inženýr. Takto nově zřízená pozice bude pracovat v první 

linii na technických problémech zákazníků a představovat technologická řešení nabízená 

společností.  

 

Poslední faktorem, který bude nutné přizpůsobit pro implementaci modifikované 

obchodní strategie jsou schopnosti. Schopnosti jsou skutečné dovednosti a kompetence 

zaměstnanců organizace. V rámci budoucího stavu je potřeba posílit pozici SBU jako 

technologického lídra na trhu vytápění. Dále rozšířit technické kompetence společnosti 

nezbytné pro rozvoj programu elektrifikace (tepelná čerpadla). A v neposlední řadě 

nastavit systém monitorování a vyhodnocování klíčových dovedností a kompetencí ve 

společnosti s cílem jejich zlepšování. Strategická mezera tkví především v chybějícím 

systému pro umožnění plánovaného rozvoje zaměstnanců. Další strategickou mezerou je 

také fakt, že SBU systematicky nesleduje technologické trendy na trhu a nezabývá se 

rozšiřováním technických znalostí o tyto nové technologie. Jako hlavní bariéry byly 

identifikovány chybějící nástroje pro řízení systematického rozvoje ve společnosti a 

nedostatek času na učení se novým technologiím z důvodu práce na aktuálních 

projektech. Doporučením pro implementaci je určení oddělení HR a IT zodpovědné za 

nalezení vhodného nástroje pro řízení rozvoje zaměstnanců. Dále také určení technického 

experta pro hlavní oblasti technologií, zodpovědného za jeho další rozvoj. Přínos je i ve 

využívání technologických projektů, které pomohou koncepčně rozvíjet nové technologie 

v rámci společnosti a vyřeší problém s neustálým odkládáním takovýchto projektů 

z důvodu práce na jiných otevřených projektech. 
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Tabulka č. 19: Kritické faktory implementace strategie pomocí McKinsey 7-S modelu „měkké“ 

oblasti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na obr. č 29 níže je připravený harmonogram implementace obchodní strategie 

s hlavními kroky a projekty, které byly navrženy v rámci 5P marketingového mixu 

modifikované obchodní strategie. Všechny tyto kroky, milníky mají v harmonogramu 

svůj definovaný začátek a také konec, v případě že některé akce jsou přímo závislé na 

předešlých krocích je tato vzájemná vazba znázorněna také. Jako základní bod v 

implementaci je nutnost odsouhlasení jejího návrhu a strategických cílů ze strany top 

managementu SBU, pro tento krok byl stanoven termín 01.07.2020. Strategie musí být 

tlačena ze strany samotného generálního manažera této obchodní jednotky a jeho 

SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV
STRATEGICKÁ 

MEZERA

BARIÉRY BRÁNÍCÍ 

VE ZMĚNĚ
IMPLEMENTACE

S
D

ÍL
E
N

É
 

H
O

D
N

O
TY

: - Zaměstnanci nejsou 

dostatečně obeznámeni 

se strategickým 

nastavením SBU.

- Neformální vztahy na 

pracovištích.

- Organizace je 

postavena na hodnotách, 

které jsou známé, sdílené 

a akceptované všemi 

jejími pracovníky.

- Vize a Mise "proč"?

- Chybějící komunikace 

strategických cílů 

obchodní jednotky napříč 

celou organizací.

- Nepochopení významu 

komunikace základní 

orientace SBU dovnitř 

společnosti.

- Sdílet "proč" iniciovat 

změnu.

- Školení vedení.

S
TY

L 
V

E
D

E
N

Í:

- Styl vedení shora dolů.

- Jasně definovány 

odpovědnosti a 

pravomoci.

- Zaměstnanci a 

jednotlivé týmy si spíše 

konkurují.

- Atmosféra uvnitř 

společnosti neformální.

- Obousměrný styl vedení 

(Participativní).

- Zaměstnanci a 

jednotlivé týmy 

spolupracují.

- Nový styl vedení. - Neochota ze strany 

vedení managementu 

SBU podporovat větší 

angažovanost 

zaměstnanců.

- Související kulturní 

změna je těžká.

- Nositelem změny vedení 

uvnitř společnosti musí 

být její generální 

manažer.

S
P

O
LU

P
R

A
C

O
V

N
ÍC

I:

- Chybějící technická 

podpora obchodního 

týmu.

- Nevhodně nastavený 

motivační systém.

- Společnost je partnerem 

pro zákazníka v hledání 

nejen technických řešení 

jejich problémů.

- Zaměstnanci participují 

na úspěchu projektů a 

jejich klíčových zákazníků.

- Podpora diversity uvnitř 

firmy pro podporu 

kreativních řešení.

- Organizace více 

zaměřená na trh a 

požadavky zákazníka.

- Odpor vedení 

managementu SBU.

- Nepochopení významu 

technické obsluhy/ 

podpory zákazníků již v 

první linii.

- Obava z přílišných 

výdajů na odměny a 

pobídky zaměstnanců.

- Upravení systému 

pobídek pro členy 

obchodního týmu.

- Zvážit zavedení odměn a 

pobídek nejen pro členy 

obchodního týmu.

- Nové technické pozice v 

rámci obchodního týmu, 

Technical Sales Support 

inženýr.

- Diversity programy.

S
C

H
O

P
N

O
S
TI

:

- Přední pozice v 

technologiích na trhu.

- Kvalifikovaní, vzdělaní a 

ambiciózní zaměstnanci.

- Pozice technologického 

leadera na trhu vytápění.

- Rozšíření technických 

kompetencí pro rozvoj 

programu elektrifikace.

- Monitorování a 

vyhodnocování klíčových 

dovedností a kompetencí 

ve společnosti s cílem 

jejich zlepšování.

- SBU systematicky 

nesleduje technologické 

trendy na trhu a nezabývá 

se rozšiřováním 

technických znalostí o 

tyto nové technologie.

- Chybějící systém pro 

umožnění plánovaného 

rozvoje zaměstnanců.

- Není čas na učení se 

novým technologiím z 

důvodu práce na 

aktuálních projektech.

- Nedostatek odborných 

znalostí.

- Chybějící nástroj pro 

řízení rozvoje ve firmě.

- Využívání 

technologických projektů.

- Určení technického 

experta pro hlavní oblasti 

technologií, 

zodpovědného za jeho 

další rozvoj.

- HR a IT oddělení 

zodpovědné za nalezení 

vhodného nástroje pro 

řízení rozvoje 

zaměstnanců.



158 

 

primární partneři jsou další vedoucí jednotlivých klíčových oddělení SBU, kteří jsou mu 

přímo, či nepřímo zodpovědní. Na implementaci základních rámců modifikované 

obchodní strategie bylo určeno období půl roku, které by mělo stačit na většinu akcí a 

kroků pocházejících z kritických faktorů implementace pomocí McKinsey 7-S modelu. 

Samozřejmě některé, především projektové plány mohou jít i za tento horizont, ale ty 

alespoň v tomto horizontu budou nastartovány. Týká se to především milníku výběru 

strategického partnera pro uvažovanou alianci na trhu vytápění v termínu do konce roku 

a odstartování navazujícího projektu pro strategickou alianci v uvažovaných formách 

uzavření smlouvy o spolupráci, či zvážení kapitálového vstupu do společnosti.  Dalším 

milníkem je nalezení klíčového zákazníka (příležitost pro více než 50 000 ks zařízení za 

rok) do konce listopadu letošního roku pro začátek projektu vývoje produktů pro program 

elektrifikace, který by začal na počátku roku 2021. V rámci vývoje nových produktů je v 

plánu po provedení průzkumu trhu do konce letošního roku začít projekt pro vývoj 

nového připojeného termostatu, který bude využívat cloudových služeb. Pro splnění 

plánovaných přínosů z obchodní strategie v roce 2021 je klíčové dokončit v rámci 

letošního roku následující aktivity: optimalizace portfolia v podniku, nastavení 

kombinace současných produktů a služeb pro rok 2021, mít připravenou novou 

marketingovou kampaň v nabídkové strategii a připravenou cenovou politiku pro rok 

2021. Projektem, který bude pokračovat i v roce 2021 bude nová politika náhradních dílů, 

včetně připraveného „aftermarket“ balení, které umožní a podpoří tyto prodeje v nových 

prodejních kanálech. Pro posílení podpory zákazníků budou v rámci letošního roku přijati 

4 noví zaměstnanci na pozicích "Technical Sales Support Engineers", kteří budou 

zákazníky podporovat s jejich technickými problémy a podporovat prodej produktů a 

služeb z technologického hlediska. 

Pro samotnou implementaci obchodní strategie a souvisejících změn v organizaci jsou 

samozřejmě neméně důležité finanční zdroje, tak aby společnost mohla efektivně 

provádět nezbytné změny dle rozpočtových plánů. U klíčového návrhu, který je 

doporučen řešit projektovým způsobem byl také proveden odhad předpokládaných 

rozpočtových nákladů. 

V rámci implementace obchodní strategie je neméně důležité ji pravidelně revidovat a 

monitorovat, zda vede společnost ke zvoleným strategickým cílům. Pro implementaci 
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základních rámců modifikované obchodní strategie byl vytyčen horizont půl roku, po 

kterém minimálně v opakované periodě dalších 6 měsíců je navržena revize dosažených 

milníků a výsledků společnosti. Jedná se o zhodnocení stavu zavedené strategie, nejen na 

základě ekonomických ukazatelů, ale také dalších vytyčených cílů, například v oblasti 

stylů vedení nebo organizační struktury. 
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Obr. č. 29: Harmonogram implementace obchodní strategie (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.7. Zhodnocení návrhu 

 

Vypracované návrhy vymezují cíle pro tvorbu nové obchodní strategie analyzované SBU, 

charakter konkurenčního chování na trhu vytápění, marketingový mix 5P, hodnotu pro 

zákazníka a v závěru také implementaci a harmonogram navrhnuté strategie. Při definici 

strategických cílů byla zohledněna definovaná vize a mise společnosti, ale také i cíle 

stanovené na korporátní úrovni společnosti. Primárním strategickým cílem bylo nalezení 

příležitostí pro dvojciferný růst na trhu vytápění, z kterého byl odvozen i další cíl, a to 

zvýšení tržního podílu na trhu součástek vytápění EMEA o 5 %.  Kromě vývoje tržeb a 

zvýšení tržního podílu byly navrženy i další kroky pro podporu expanze hrubé marže ze 

současných cca 20 %. Rozhodné období pro dosažení strategických obchodních cílů SBU 

je horizont 5 let.  

Charakter konkurenčního chování definuje jednak segment, na který se chce podnik 

zaměřit, ale také i způsob, kterým se bude diferencovat od konkurence. Pro dosažení cílů 

společnosti bylo navrženo modifikovat stávající konkurenční strategii a usilovat o 

dosažení strategie diferenciace a diverzifikace na stávajícím segmentu vytápění 

s využitím rozvoje nových technologií v oblasti „connectivity“ a „Smart Home“ a trendu 

elektrifikace v odvětví. Diverzifikace bude podpořena i rozšířením produktového 

portfolia o klíčový prvek plynového kotle ventilátoru, který pochází z návrhu uskutečnění 

strategické aliance (nejlépe formou akvizice) se společností Partner #1. Dále bude 

upevněna pozice společnosti na trhu jako technologického lídra na trhu s některými 

součástkami pro vytápění a vytvoření komplexního balíčku produktů a služeb pro OEM 

zákazníky. Navrhovaná obchodní strategie vede nejen k upevnění této pozice společnosti 

na trhu, ale společnost chce být i první volbou a partnerem pro zákazníky právě i v těchto 

nových technologiích.  

Marketingový mix je soubor taktických nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a 

komunikační politiky, které SBU umožňují upravit nabídku dle přání OEM zákazníků na 

cílovém trhu vytápění. V rámci nastavení kombinace stávajících produktů a služeb bylo 

doporučeno SBU stavět na platformách řídících jednotek a plynových ventilů pro zařízení 

splňující vysokou účinnost s širokou možností modulace. Klíčovým zákazníkům navíc 

může SBU oproti konkurenci nabídnout připravenou technologii „gas adaptivity“, tedy 
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přizpůsobení se zařízení různým kvalitám (druhům) dodávaného plynu. Nové produkty a 

služby byly doporučeny na základě provedených analýz ohledně budoucích trendů a díky 

provedenému výzkumu se zaměřit na budoucí technologie, které jak předvídáme, budou 

mít na trh vytápění zásadní význam. Jedná se o technologie v oblasti „connectivity“ a 

„Smart Home“ a dále také elektrifikace odvětví, která je v plánu rozvíjet díky 

komponentům pro tepelná čerpadla. Jako strategickou konkurenční nevýhodu bylo 

identifikováno chybějící produktové portfolio ventilátorů. A vzhledem k faktu, že SBU 

nemá k dispozici vlastní know-how ani personální zdroje potřebné k vývoji takového 

produktu byl vypracován přehled hlavních firem působících na tomto trhu a vyjma již 

stávajícího konkurenta, společnost Konkurent #2, je druhou největší společností 

společnost Partner #1, která se jeví pro tuto možnost jako ideální. Pro SBU byly 

vytvořeny nástroje a základní rámce pro proces optimalizace portfolia, ale také i pro 

stanovení cenové politiky. Po provedení analýzy profit pool, byla identifikována jako 

možnost pro zvýšení hrubé marže zavedení nové politiky náhradních dílů, včetně nového 

balení po jednotlivých kusech. V komunikaci na B2B trhu budou využity stávající 

kontakty a pravidelné schůzky obchodního týmu s OEM zákazníky a prezentování 

společnosti na výstavách věnovaných zařízením určeným pro vytápění. Obchodní tým 

bude rozšířen o nové pozice technických poradců, kteří budou v první linii pomáhat 

zákazníkům s jejich technickými problémy a odlehčí tak obchodním zástupcům, kterým 

v některých případech chybí hlubší technické znalosti. 

Nedílnou součástí zhodnocení navrhované obchodní strategie je také ekonomické 

zhodnocení přínosů všech předkládaných návrhů a projektů. Z důvodu větší časové 

náročnosti některých projektů dle výše vypracovaného harmonogramu a proměnlivosti 

vnějších podmínek jsou odhadnuty ekonomické přínosy pouze pro horizont následujících 

3 let. Jednotlivé návrhy a projekty byly z pohledu jejich ekonomického přínosu 

hodnoceny hned v příslušné návrhové části, přičemž jsou rozložené v čase na základě 

harmonogramu jejich implementace. Celkový přehled poskytuje tabulka č. 20 níže, kde 

vidíme, že celkové předpokládané tržby v následujících 3 letech vzrostou o 92 milionů 

eur. V prvním roce se jedná o necelých 7 milionů eur především díky optimalizaci 

portfolia a cenové politice, která bude mít přínos pro každý následující rok. V druhém 

sledovaném roce 2022 nabíhají první prodeje díky projektu politiky náhradních dílů a 

také programu elektrifikace v oblasti tepelných čerpadel. V roce 2023 se očekávají první 
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prodeje projektu „connected“ termostatu, spojených cloudových služeb a v případě 

rozhodnutí o akvizici společnosti Partner #1 také prodeje této společnosti. Je dobré 

připomenout, že pro případ projektu „connected“ termostatu, bylo uvažováno o velikosti 

cílového trhu v hodnotě 60.5 miliónů eur v horizontu 5 let (5 % z celkového objemu 

prodaných zařízení na evropském trhu), takže v dalších letech je očekáván růst 

plánovaných prodejů až na tuto hodnotu. V součtu je tedy vidět definovaný strategický 

cíl zvýšení tržního podílu na trhu součástek vytápění EMEA o 5 % v horizontu 5 let jako 

dosažitelný. 

Tabulka č. 20: Ekonomické zhodnocení přínosů předkládaných návrhů a projektů (Zdroj: Vlastní 

zpracování na základě odhadů provedených návrhů) 

 

Samotné implementaci navržené strategie předchází přípravná etapa, kde je třeba zajistit 

tvorbu plánu, dále finanční, kapacitní a komunikační náležitosti nezbytné pro zajištění 

úspěšné implementace v SBU. Pro implementaci strategie byly využity kritické faktory 

implementace obchodní strategie pomocí modelu McKinsey 7-S. V rámci harmonogramu 

implementace, která byla provedena výše, je samozřejmě nezbytné pravidelně 

kontrolovat a vyhodnocovat její přínosy. V harmonogramu implementace je počítáno 

v opakované periodě minimálně každých 6 měsíců s revizí dosažených milníků a 

výsledků společnosti. Analýza rizik souvisejících s implementací nové obchodní 

strategie bude provedena v další kapitole nazvaná riziková politika. 

 

 

 

Položka 2021 2022 2023 Suma

Optimalizace portfolia 2 641 000 € 0 € 0 € 2 641 000 €

Cenová politika pro následující rok 4 284 000 € 4 368 613 € 4 454 898 € 13 107 512 €

Nová politika náhradních dílů 0 € 2 687 500 € 8 062 500 € 10 750 000 €

Projekt "connected" termostat 0 € 0 € 20 000 000 € 20 000 000 €

Cloudové služby 0 € 0 € 30 000 € 30 000 €

Projekt programu elektrifikace 0 € 2 500 000 € 5 000 000 € 7 500 000 €

Akvizice firmy Partner #1 0 € 0 € 38 000 000 € 38 000 000 €

Celkem 6 925 000 € 9 556 113 € 75 547 398 € 92 028 512 €

Zvýšení tržeb
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4.7.1. Riziková politika 

 

Řízení rizik je proces, při němž se snažíme zamezit působení již existujících i budoucích 

faktorů a navrhneme řešení, která pomáhají eliminovat účinek těchto nežádoucích vlivů, 

a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. 

Hlavními úkoly rizikové politiky jsou: 

▪ Identifikace rizika 

▪ Měření jeho stupně 

▪ Kvantifikace vlivu rizika na analyzované podnikání 

▪ Ochrana proti riziku 

Hodnocení identifikovaných rizik a jejich dopadů bude posuzováno na základě 

následujících dvou tabulek. V tabulce č. 21 níže jsou uvedeny stupnice hodnocení rizik. 
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Tabulka č. 21: Stupnice hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Dopad rizika 

1 

Téměř nepravděpodobné 

(riziko se vyskytuje pouze ve 

výjimečných případech a za 

specifických podmínek) 

Zanedbatelné riziko  

(situace sice negativně omezuje chod 

společnosti, ale nezpůsobuje ztráty větší 

jak 5%) 

2 Nepravděpodobné Nevýznamné 

3 Málo pravděpodobné 

Střední riziko  

(situace nebezpečně ovlivní vnitřní i 

vnější chod společnosti (např. ztráty 

vzniknou, ale společnost je schopna dále 

fungovat) 

4 Pravděpodobné 

Významné riziko  

(situace velmi nebezpečně ovlivňuje 

vnitřní i vnější chod společnosti (např. 

vznik významných ztrát finančních - 100 

% nad rozpočet, časových, vznik soudních 

sporů, vzniknou zranění apod.) 

5 

Velmi pravděpodobné 

(riziko se téměř vždy vyskytne 

nebo s pravděpodobností 90-

100%) 

Krizové riziko  

(situace zásadně omezí nebo ukončí 

provoz společnosti (např. bankrot, ztráty 

na životech apod.) 

 

V tabulce č. 22 níže je uvedeno posouzení závažnosti rizik a související barevná škála 

bude dále využita pro jednoduché odlišení stupnic závažnosti rizik. 
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Tabulka č. 22: Posouzení závažnosti rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Hodnota Hodnocení rizika 

Běžné 1-6 

Přijatelné riziko  

(vlivy na činnost organizace nejsou 

závažné) 

Závažné 7-14 
Zvýšené riziko  

(vlivy jsou závažné, ne však kritické) 

Kritické 15-25 

Ohrožující riziko  

(kritické vlivy a dopady na činnost 

organizace) 

 

Celkem bylo identifikováno 11 rizik a jejich scénářů z oblasti nové obchodní strategie, 

která jsou vyobrazena v ucelené podobě v tabulce č. 23 níže. Pro každé z těchto rizik bylo 

provedeno hodnocení před a po provedení protiopatření, které bylo určeno s cílem 

zmírnění celkového hodnocení dopadu rizika na analyzovanou SBU. 
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Tabulka č. 23: Hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Všechna výše uvedená protiopatření jsou samozřejmě volena s cílem snížení celkové 

závažnosti rizik. Názorně lze tuto změnu hodnot rizik vysvětlit na paprskovém grafu č. 

20 níže, ze kterého je zřejmé, že nejvýznamnější rizika byla redukována a tím došlo k 

omezení celkového rizika působení na SBU. Hodnota rizik před protiopatřeními je 

znázorněná modrou barvou a hodnota rizik po zavedení protiopatření je vyznačena 

červenou barvou. Je vidět, že červené pole se přiblížilo blíže ke středu grafu. 

 

Graf č. 18: Změny v hodnotách rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V tabulce č. 18 výše, kde bylo provedeno hodnocení všech identifikovaných rizik 

z pohledu jejich závažnosti byly hodnoceny následující rizika jako závažná, či dokonce 

kritická i po zavedení příslušných protiopatření: 

I. Závažná rizika (zvýšené riziko): 

▪ Obchodní (tržní) rizika: Elektrifikace odvětví bude probíhat daleko 

rychleji, než bylo odhadnuto 

▪ Marketingová rizika: Nezájem o produkt, špatně odhadnuté požadavky 

zákazníků 

▪ Rizika pocházející ze strategické aliance 

▪ Dopad pandemie virové choroby COVID-19 
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II. Kritická rizika (ohrožující riziko): 

▪ Rizika managementu: Akceptace navrhované strategie ze strany 

generálního manažera 

V případě přetrvávajících závažných rizik se v převážné míře jedná o obchodní a 

marketingová rizika doplněná o rizika pocházející ze strategické aliance s novým 

partnerem a také dopadu virové pandemie COVID-19. Hlavním obchodním (tržním) 

rizikem je scénář, pokud by elektrifikace odvětví probíhala mnohem rychleji, než bylo 

předpokládáno a její zásadní dopad na trh vytápění by byl již ve střednědobém horizontu. 

V takovém případě, pokud by analyzovaná SBU nezachytila takový trend hned v jeho 

prvopočátku, znamenalo by to pokles tržeb a tržního podílu. Z tohoto důvodu je 

navrhnuta akcelerace interního programu elektrifikace v SBU se zahrnutím pilotních 

zákazníků pro rozvoj této technologie. Díky tomuto kroku bude SBU schopna snížit 

případný dopad na analyzovanou SBU. Z oblasti marketingových rizik je hlavní riziko 

nezájem o produkt a špatně odhadnuté požadavky zákazníků. Takový scénář vede k 

nesplnění plánovaných prodejů a finančních ukazatelů. Pravděpodobnost takového 

scénáře snížíme angažováním celého obchodního týmu a vybráním pilotních OEM 

zákazníků u kterých provedeme VOC (voice of customer) studie s cílem nalezení 

nevyslovených přání a požadavků zákazníků u standardních konzultací. Další rizika 

pocházejí z plánu strategické aliance s novým partnerem. Jedná se především o scénář 

možné nekompatibility mezi novými partnery, úniku znalostí nebo dovedností a 

zvýšených nákladů na strategickou kontrolu. Jako protiopatření je navrhnuto zavést 

jmenování správních orgánů ihned v momentu ustanovení aliance, oznámením 

komunikačního plánu pro podporu integrace a zároveň maximálně zkrátit průběh samotné 

délky integrace. Těmito kroky snížíme pravděpodobnost možnosti výskytu tohoto rizika. 

Tyto tři prvně jmenovaná rizika byla původně vyhodnocena jako kritická, ale díky 

provedeným protiopatřením byla redukována jejich pravděpodobnost, tak i případný 

dopad a nově jsou hodnocena jen jako závažná. Dalším ze závažných rizik hospodářského 

cyklu pocházejících z vnějších příčin je v možném dopadu pandemie virové choroby 

COVID-19. Jak bylo uvedeno v analytické části, odhady růstu světové ekonomiky včetně 

Česka se budou v příštích týdnech (spíše měsících) dále revidovat na základě průběhu 

nákazy COVID-19, což je v tuto chvíli ovšem velmi obtížné předjímat. Ale na základě 

nejčerstvějších informací je patrné, že dopad pandemie virové choroby COVID-19 bude 
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na světovou ekonomiku mít mnohem větší dopad a tento vliv bude muset být promítnout 

do prognózy vývoje trhu a reflektovat v navrhované business strategii. Zmírnění jejího 

dopadu je v diverzifikaci, rozšíření produktového portfolia společnosti do nových oblastí 

pro zvýšení tržeb. 

Přetrvávajícím kritickým rizikem je samotný fakt, že nositelem a realizátorem celého 

procesu řízené změny obchodní strategie musí být samotný generální manažer této 

obchodní jednotky. V případě, že by se neztotožnil s navrhovanými úpravami obchodní 

strategie, nebude tato strategie nikdy uvedena do života. Je také možné, že mohou být 

vybrané pro realizaci pouze některé body z provedeného návrhu, ale tím pádem hrozí, že 

se vytratí komplexního pojetí připravené obchodní strategie ve všech oblastech podniku. 

Zmírnění její pravděpodobnosti vidíme v představení analýz a konkurenční pozice, z 

kterých vychází navrhovaná obchodní strategie generálnímu manažerovi, včetně jejího 

přínosu pro SBU. 

Samozřejmostí rizikové politiky je také být neustále na pozoru a seznam rizik doplňovat 

a revidovat dle změn, které se budou odehrávat nejen v bezprostředním okolí podniku, 

ale také i v podniku samotném. 

4.7.2. Limity provedeného výzkumu 

 

Jeden z limitů byl identifikován v provedeného výzkumu v oblasti inovací. Průzkum 

probíhal formou kvantitativního výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření mezi 

členy obchodního týmu, jakožto expertního hlasu, který je v dennodenním kontaktu se 

zákazníky. Jedním ze stěžejních doporučení tak bude potvrdit, či vyvrátit výsledky tohoto 

výzkumu s vybranými klíčovými 4-5 OEM zákazníky ideálně formou VOC (Voice of 

Customers) metod. Pro takové šetření bychom doporučili vybrat takové zákazníky ze 

skupiny velkých, středních a malých zákazníků, protože jejich potřeby mohou být jiné. 

Dále by bylo dobré oslovit několik velkých servisních organizací a koncových zákazníků, 

protože některé požadavky jdou za rámec OEM zákazníků (ti je pouze zprostředkovaně 

artikulují) a je potřeba pochopit skutečné problémy a potřeby uživatelů, kteří budou s 

těmito zařízeními pracovat. Následně bude nutné tyto zjištěné potřeby převést na 

měřitelné parametry CTQ (Critical to quality). Bylo by vhodné provést i benchmarking 
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konkurence, k zjištění a vyhodnocení základních informací ohledně jejich nabídky a 

přístupu ke „connectivity“ modelu. Mezi hlavní konkurenty společnosti PODNIK patří 

Konkurent #1, Konkurent #2 a Konkurent #3. Navíc někteří OEM zákazníci se snaží 

nabízet služby cloud připojení a vzdáleného přístupu ve své vlastní režii a tím pádem se 

v ten moment stávají jak zákazníkem, tak i v určitém segmentu konkurencí. Navíc 

výzkum potvrdil nejvyšší čas v této oblasti přijít s vlastním řešením, protože již v 

současné době hodnotí 47 % obchodníků portfolio konkurentů jako mnohem nebo o něco 

lepší než analyzovaná společnosti. Navíc je třeba brát v úvahu, že vývoj a uvedení nového 

produktu a služby na trh zabere minimálně 1-2 roky, samozřejmě v tomto období se dá 

očekávat, že i konkurence bude dále pokračovat ve zlepšování svých výrobků. Jako 

limitující skutečnost tohoto výzkumu určitě spatřuji v malém počtu oslovených 

respondentů. Z tohoto důvodu by bylo i velice problematické použít statistické metody 

pro potvrzení výzkumných otázek, testování závislosti faktorů atd. Jak bylo uvedeno výše 

v seznamu doporučení, je důležité provést VOC studie u reálných vytipovaných 

zákazníků k potvrzení výsledků tohoto výzkumu. Následně poté je možné odstartovat 

vývoj produktu a doprovodných služeb.  

Dalším limitem této studie je zaměření výzkumu pouze na SBU EMEA, která obsluhuje 

pouze trh vytápění v rámci regionu EMEA. Společnost PODNIK působí nejen na 

evropském trhu, ale i americkém a asijském (hlavně trh v Číně). Již v současné době mají 

některé produkty SBU EMEA uplatnění na trhu v Číně a naopak. Bylo by dobré 

synchronizovat vývojové kroky s marketingovým a obchodním oddělením daných 

poboček co nabízejí svým zákazníkům, popřípadě, zda již na některých těchto produktech 

nepracují. Díky synergiím v produktových platformách totiž může dojít ke značným 

úsporám a vylepšením produktů, takže společnost může přijít s jednou globální 

platformou, kterou může nabízet v menších modifikacích na všech trzích.  

Limitem této práce je také chybějící nákladové vyčíslení všech navrhovaných kroků a 

projektů, které doporučujeme SBU společnosti PODNIK realizovat v rámci vytvořeného 

návrhu obchodní strategie s jedinou výjimkou klíčového projektu pro rozšíření 

produktového portfolia. Pro klíčový projekt nové generace inteligentního, propojeného 

termostatu se zajištěným cloudové platformy a nabízení s tím spojených služeb jsme 

připravili investiční náročnost tohoto projektu s projektovými experty v podniku. 



172 

 

Celkové projektové náklady tedy byly odhadnuty na necelých 557 tisíce eur, kdy největší 

položkou jsou inženýrské náklady blížící se 473 tisícům eur. U dalších projektů a kroků 

bylo ovšem rozhodnuto nevypracovat stejně podrobný odhad investičních nákladů  z 

důvodu přílišné časové náročnosti a velké vytíženosti klíčových technických expertů 

společnosti. 
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout změnu stávající obchodní strategie 

společnosti PODNIK pro vybranou strategickou obchodní jednotku pomocí rozšířeného 

marketingového mixu na daném odvětvovém B2B trhu vytápění, která společnosti 

pomůže dosáhnout zadaných strategických cílů společnosti. Diplomová práce se dále 

skládá z několika dílčích cílů mezi, než patřilo provedení analýz vnitřního a vnějšího 

prostředí, včetně formulace příslušných návrhů a doporučení. 

Diplomová práce je strukturována do několika hlavních částí, které jsou na sebe navzájem 

navázány a dohromady tvoří ucelenou práci. Prvním krokem ke splnění zadaného cíle 

diplomové práce bylo vymezení teoretických východisek souvisejících s formulací a 

aplikací obchodní strategie společnosti. Jedná se konkrétně o strategické řízení podniku, 

strategie obecně a tvorby strategie v podniku. Práce se zabývá také specifikami B2B trhů 

z pohledu nákupního chování, hodnoty pro zákazníka, významu inovací a také tvorby 

hodnoty v odvětví. Jako další byly rozebrány specifika rozšířeného marketingového mixu 

na B2B trhu. V příloze jsou uvedeny analýzy PESTLE, Porterova modelu konkurenčního 

prostředí a vnitřního prostředí pomocí modelu McKinsey 7-S. Všechny tyto zmíněné 

teoretické poznatky byly následně aplikovány při zpracování analytické a návrhové části 

práce. 

Analytická část tvoří rámec celé písemné práce, která analyzuje současný stav společnosti 

a stávající obchodní strategii. Další analýzy se zabývají vyhodnocením potenciálu inovací 

v odvětví, tvorby hodnoty a analýzami obecného prostředí PESTLE, vnitřních faktorů 

modelu McKinsey 7-S a oborového (konkurenčního) prostředí. Komplexní shrnutí 

provedených analýz bylo provedeno s využitím SWOT analýzy na jejímž základě bylo 

společnosti doporučeno využít vnitřních silných stránek společnosti a vnějších příležitostí 

v rámci strategie SO. 

V návrhové části byly popsány východiska pro další formulaci obchodní strategie a 

vymezeny strategické cíle obchodní strategie, pro které byly navrženy kroky pro jejich 

naplnění. Dále byl vypracován charakter konkurenčního chování, formulován základní 

rámec pro obchodní strategii pomocí rozšířeného marketingového mixu 5P a v neposlední 
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řadě byla identifikována hodnota pro zákazníka. Celkově si dovolím tvrdit, že hlavní i 

dílčí cíle práce se podařilo naplnit a navržená obchodní strategie reflektuje dané možnosti 

a oborové okolí společnosti. Její realizace, pro kterou byl připraven obecný rámec a 

harmonogram implementace, zajistí společnosti upevnění vedoucí pozice na trhu 

součástek vytápění a umožní společnosti využít nových příležitosti v oblasti připojení 

„connectivity a Smart Home“ modelů, včetně programu elektrifikace. Strategie dostala 

časový rámec a byly navrženy konkrétní kroky k její implementaci a následné kontrole. 

Dále byla provedena analýza rizik souvisejících s navrhovanou obchodní strategií, včetně 

protiopatření pro snížení jejich dopadu na SBU. 

Pro splnění primárního cíle diplomové práce bylo stanoveno celkem 5 podpůrných 

výzkumných otázek. Zodpovězením těchto výzkumných otázek byl tak naplněn i jeden z 

dílčích cílů této diplomové práce. Pro získání odpovědí na poslední dvě výzkumné otázky 

bylo využito kvantitativního výzkumu mezi členy obchodního týmu. Následující 

výzkumné otázky uvedené níže byly formulovány v návaznosti na primární cíl této 

diplomové práce: 

VO1: „Jakou obchodní strategii by měla SBU podniku zvolit pro období příštích pěti let?“ 

Na základě provedené SWOT analýzy a faktu, že silné stránky převažují nad slabými a 

příležitosti nad hrozbami, je doporučeno vedení SBU zvolit strategii z oblasti SO, tedy 

ofenzivní strategii. Pro tuto strategii je typické využívat vnitřních silných stránek 

společnosti a vnějších příležitostí. Je potřeba využít dobrého stávajícího postavení lídra 

v elektronických řídících jednotkách k využití příležitosti nových technologií v oblasti 

připojení „connectivity a Smart Home“ modelů a dále možnosti strategické aliance se 

společností Partner #1 pro doplnění chybějící nabídky pro OEM zákazníky v podobě 

portfolia ventilátorů. Vzhledem k odhadovanému trendu elektrifikace na trhu vytápění je 

jako zásadní uchopit také i tuto v současné době hrozbu a proměnit ji na příležitost 

z důvodu dlouhodobého přežití společnosti na trhu. 

Díky provedeným analýzám vnitřního a vnějšího prostředí je možné zodpovědět další 

uvedenou výzkumnou otázku. 

VO2: „Kde se nacházejí silné stránky a příležitosti SBU podniku v rámci jeho současné 

obchodní strategie?“ 
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Mezi nejsilnější stránky SBU byly identifikovány: 

▪ Dobré postavení na trhu – v současné době lídr na trhu elektronických řídících 

jednotek, v oblasti plynových ventilů druhé místo. 

▪ Technologické know-how, připravená technologie „gas adaptivity“, tedy 

přizpůsobení se zařízení různým kvalitám (druhům) dodávaného plynu. 

▪ Široké produktové portfolio pomáhající OEM výrobcům splnit nejpřísnější 

legislativní požadavky na celkovou účinnost zařízení a rozsah modulace. 

Největší příležitosti SBU byly identifikovány: 

▪ Provedený výzkum potvrdil význam nových technologií a vznik nového segmentu 

v oblasti připojení „connectivity“ na trhu vytápění. 

▪ Možnosti strategické aliance se společností Partner #1, druhým největším 

výrobcem ventilátorů. 

▪ Celkový potenciál trhu domácích plynových kotlů do nominálního výkonu 

150kW je odhadovaný agenturou BSRIA na 5,6 miliónů těchto zařízení. 

▪ Příležitost nových trhů, největší (>4,5 miliónů zařízení ročně) a nejrychleji 

rostoucí trh v Číně díky vládní podpoře programu přechodu z uhlí k plynu určený 

pro vytápění. 

Navrhovaná strategie musí také vycházet z pochopení zdrojů a rozdělení zisků ve svém 

oboru, jinak může vést k přehlédnutí atraktivních příležitostí ke zvyšování zisku nebo k 

uvíznutí v oblastech se slabou nebo dokonce klesající ziskovostí. Pro nalezení odpovědi 

na tento problém byla položena následující výzkumnou otázku: 

VO3: „Jakým způsobem se rozděluje zisk v rámci hodnotového řetězce daného odvětví, 

který podnik obsluhuje?“ 

Pro získání odpovědi na tuto otázku byla provedena analýza profit pool, kde byla určena 

velikost definovaných segmentů operujících na trhu vytápění z hlediska jejich tržeb a také 

zisků. Dále bylo zjištěno, že dodavatelé součástek (včetně analyzované SBU EMEA) se 

potýkají s jednou z nejmenších provozních marží okolo 4,5 %, což je samozřejmě dáno 

tlakem OEM výrobců s cílem neustálého snižování nákupních cen. A odvětví bližší ke 

koncovému zákazníkovi si mohou obecně účtovat prémiové ceny a celkově tak dosahují 
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vyšších provozních marží. Byly nalezeny dvě atraktivní příležitosti ke zvyšování zisku 

pro SBU EMEA v segmentech náhradních dílů a „connectivity a Smart Home“ modelů. 

V případě prodeje náhradních dílů jde především o rozšíření prodejního kanálu o servisní 

organizace a instalatéry, kde tak SBU EMEA může dosáhnout mnohem většího zisku 

oproti standardnímu prodeji OEM výrobcům (vyšší provozní marže o cca 2,5 %). 

V případě „connectivity“ modelu s provozní marží 21 % se zároveň jedná i o 

nejperspektivnější segment pro další růst. 

Cílem provedeného výzkumného projektu bylo také zjistit, zda nové technologie v oblasti 

připojení „connectivity“ mají přínos pro inovování výrobkového portfolia analyzované 

SBU, které nabízí svým OEM zákazníkům na trhu vytápění. S tímto dílčím cílem souvisí 

také 2 položené výzkumné otázky: 

VO4: „Jak jsou důležité nové technologie v oblasti připojení „connectivity“ na trhu 

vytápění při inovování výrobkového portfolia SBU podniku?“ 

VO5: „Pro koho je v odběratelském řetězci největší přidaná hodnota z těchto nových 

technologií?“ 

Samotný výzkum byl postaven na metodě kvantitativního výzkumu prostřednictvím 

dotazníkového šetření, který byl vzhledem k tématu a počtu potenciálních respondentů 

obchodního týmu zvolen za nejvhodnější způsob. Dohromady bylo sesbíráno 19 

dotazníků z celkem distribuovaných 23 dotazníků, což činí míru návratnosti 82,61 %. Dle 

vzorce pro výpočet reprezentativního vzorce vyplývá, že při 90 % spolehlivosti a mezní 

míře chybovosti ve výši 5 % se musí vrátit celkem 18,70 ~ 19 respondentů, což se přesně 

naplnilo. Úvodní část dotazníku byla zaměřena na získání základních údajů o 

respondentech a v druhé části byly sesbírány klíčové faktory pro výrobkovou inovaci 

portfolia společnosti. Díky odpovědím z dotazníků byly potvrzeny obě výzkumné otázky, 

které byly položeny. Další skutečnosti, které byly zjištěny, se týkaly obecně 

„connectivity“ modelu a jeho přínosů na trhu vytápění. V rámci 5P marketingového mixu 

byly rozebrány i další prvky produktu a služby „connectivity“ modelu jako je například 

cena, distribuce (místo), ale i platební metody, které se u těchto nových technologií 

využívají. Byl proveden i jednoduchý benchmarking s konkurencí, pro zjištění, jak si 

vede PODNIK v oboru nových technologií oproti svým konkurentům. Dále byly 
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respondentům pokládány otázky, jakým způsobem by měla společnost inovovat své 

výrobkové portfolio. Na základě všech těchto odpovědí byly diskutovány všechny 

výsledky a sestaven list doporučení, které by společnost měla provést v dalších krocích. 

Dále byly také identifikovány limity této práce, které byly popsány výše. S ohledem na 

výše uvedenou výzkumnou otázkou VO4 této diplomové práce bylo konstatováno, že 

nové technologie v oblasti připojení „connectivity“ již mají a do budoucna budou mít 

zcela zásadní vliv na tento obor. Stačí připomenout, že ve výzkumu se ukázalo, že 71 % 

obchodníků potvrdilo, že OEM zákazníci vyžadují tyto služby pro své koncové zákazníky 

a dalších 23 % to zvažuje. Výzkumem byla potvrzena odpověď na výzkumnou otázku 

VO5, že největší přínos těchto nových technologií v odběratelském řetězci je pro OEM 

výrobce, kteří nabízením těchto služeb mohou diferencovat své produkty pro koncové 

zákazníky. Závěrem si tedy dovolím tvrdit, že všechny hlavní a dílčí cíle této diplomové 

práce tak byly naplněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SBU – Strategic business unit (strategická obchodní jednotka) 

HE – High efficiency (zařízení vysoké účinnosti) 

SE – Standard efficiency (zařízení standardní účinnosti) 

B2B – Business-to-business (obchodník → obchodník) 

B2C – Business-to-consumer (obchodník → zákazník) 

GAR – Gas appliance regulations (Předpisy pro plynové spotřebiče) 

GAD – Gas Appliances Directive (Směrnice pro plynové spotřebiče) 

GM – Gross margin (Hrubá marže) 

PESTLE – Politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a environmentální 

faktory 

SWOT – S = Strengths, W = Weaknesses, O = Opportunities a T = Threats (Silné stránky, 

slabé stránky, příležitosti a hrozby) 

OEM – Original Equipment Manufacturer 

EMEA – Europe, the Middle East and Africa (region Evropy, Blízkého východu a Afriky) 

EU – European union (Evropská unie) 

ErP – Energy related Products 

COGS – Cost of goods sold (náklady na prodané zboží) 

SG&A – Selling, general and administrative expense (prodejní, správní a režijní náklady) 

R&D – Research and development (náklady za výzkum a vývoj) 

PLC – Product life cycle (Životní cyklus produktu) 

HGR – High growth regions (Rychle se rozvíjející trhy) 
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EBITDA – Earnings before interest, depreciation, taxes and amortization (Zisk před 

odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) 

HDP – Hrubý domácí produkt 

VOC – Voice of Customer (Hlas zákazníka) 

SIOP – Sales, inventory, operational planning 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1: PESTLE analýza vnějšího prostředí 

Technika PESTLE je technika strategického řízení, kterou lze efektivně využít v procesu 

identifikace rizik vnějšího prostředí (makroprostředí) v rámci plánu řízení rizik, čímž se 

minimalizuje jejich dopad v rámci formulace strategie společnosti dříve, než k nim 

skutečně dojde. Externí prostředí každé společnosti se skládá z proměnných, které jsou 

mimo její kontrolu, ale vyžadují analýzu, aby se mohla firemní strategie přizpůsobit 

posunu podnikového prostředí. Společnosti fungují jako součást většího ekosystému. 

Jsou náchylné k řadě exogenních faktorů, které mohou mít významný dopad na 

konkurenční postavení společnosti. V rámci strategického řízení společnosti se snaží 

stratégové porozumět vnějším faktorům a hodnotit, jak se budou muset jejich obchodní 

modely vyvíjet, tak, aby se přizpůsobily měnícímu se prostředí. Dopady vnějších faktorů 

jsou zmírňovány preventivní strategií a příležitosti jsou využívány v důsledku nových 

konkurenčních postavení, která mohou být v tomto procesu vytvořeny. Faktory se 

identifikují v rámci několika podskupin oblastí vnějšího prostředí, v případě analýzy 

PESTLE se jedná o faktory:  

▪ Politické: Tyto faktory určují, do jaké míry může vláda ovlivnit ekonomiku nebo 

určité odvětví. Například se jedná o faktory daňové politiky, vládní stability a 

obchodních dohod, nové předpisy, bezpečnostní kontroly, fúze. 

 

▪ Ekonomické: Tyto faktory jsou určující pro výkonnost ekonomiky, která má 

přímý dopad na společnost a má rezonující dlouhodobé účinky. Mezi 

nejvýznamnější patří úrokové sazby, směnné kurzy, míra inflace a 

nezaměstnanosti, hospodářský cyklus a HDP. 

 

▪ Sociální: Sociologické faktory berou v úvahu všechny události, které společensky 

ovlivňují trh a společenskou komunitu. Jedná se především o jazyk, demografické 

trendy, vkus spotřebitele, úroveň vzdělání, životní úroveň, genderové role a další. 
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▪ Technologické: Tyto faktory se týkají inovací v technologii, které mohou příznivě 

nebo nepříznivě ovlivnit činnost odvětví a trhu. To se týká automatizace, 

výzkumu a vývoje a množství technologického povědomí, které trh vlastní. 

Například technologické trendy, inovace a průlomy, infrastruktura, technologická 

legislativa. 

 

▪ Legislativní: Tento faktor zohledňuje všechny právní aspekty, jako jsou 

zaměstnanost, kvóty, zdanění, zdroje, dovoz a vývoz, včetně spotřebitelských 

zákonů, bezpečnostních norem a pracovního práva. 

 

▪ Environmentální (ekologické): Tyto faktory zahrnují všechny ty, které ovlivňují 

nebo jsou určovány okolním prostředím. Mezi faktory podnikové 

environmentální analýzy patří mimo jiné klima, počasí, geografická poloha, 

globální změny klimatu, kompenzace životního prostředí, podmínky půdy, 

kontaminace půdy, blízké vodní zdroje atd. 168 169 170 171 

PESTLE analýza existuje také v několika modifikacích jako PEST analýza (bez 

environmentálních a legislativních faktorů), STEEPLE analýza (plus etický faktor), 

STEEPLED analýza (navíc demografický faktor) nebo v jiném názvosloví uváděn jako 

SLEPT, či SLEPTE analýzy.  

Mezi kritiky analýzy PESTLE se uvádí především nadměrné zjednodušení použitých dat, 

lze totiž velice snadno vynechat důležitá data. Uživatelé také nesmějí podlehnout 

„paralýze analýzou“, kde shromažďují příliš mnoho informací a zapomínají na cíl tohoto 

nástroje, kterým je identifikace potenciálních hrozeb, aby bylo možné podniknout řádné 

                                                      
168 PENG, G.C. and NUNES, M.B. Using PEST Analysis as a Tool for Refining and Focusing Contexts 

for Information Systems Research, str. 229-236. 
169 BURT, George, George WRIGHT, Ron BRADFIELD, George CAIRNS a Kees VAN DER 

HEIJDEN. The Role of Scenario Planning in Exploring the Environment in View of the Limitations of 

PEST and Its Derivatives [online], str. 50-76. 
170 Joseph KIM-KEUNG HO. Formulation of a Systemic PEST Analysis for Strategic Analysis, str. 6478-

6492. 
171 Sammut-Bonnici, TANYA., & GALEA, D. PEST analysis. 
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kroky. Další obtíží je také fakt, že obchodní prostředí se drasticky mění. Pro management 

je tedy stále obtížnější předvídat budoucí vývoj. 172 

Aplikace analýzy PEST je především v rámci úrovně společnosti, divizích a obchodních 

jednotek, produktů a značek, nových podnicích, marketingu a akvizicích, či nových 

partnerstvích. Komplementární strategické nástroje jsou SWOT analýza a Porterův model 

pěti sil. Proces zkoumání externího makroprostředí společnosti pomocí analýzy PEST při 

formulaci podnikové strategie zahrnuje pět hlavních fází uvedených níže na obr. č. 30: 

1. Identifikace současných a budoucích faktorů ve vnějším politickém, 

ekonomickém, sociálním a technologickém prostředí společnosti. 

2. Analýza možných dopadů každého faktoru na konkurenční postavení společnosti. 

3. Rozdělení jednotlivých faktorů do příležitostí nebo hrozeb pro společnost. Jedná 

se o OT složky ve SWOT analýze. 

4. Prioritizace strategického významu každé sady PEST příležitostí a hrozeb. 

Hodnocení je založeno na rozsahu a období dopadu na společnost. Alternativně 

bývá doplněno i o pravděpodobnost výsledku takového dopadu. 

5. Rozvoj strategických strategií k nápravě nebo vyloučení negativních účinků a 

stavění na pozitivních účincích. 173 174 

  

                                                      
172 RASTOGI, Nitank a Dr. M.K TRIVEDI. PESTLE technique – A tool to identify external risks in 

construction projects, str. 384-388. 
173 Sammut-Bonnici, TANYA., & GALEA, D. PEST analysis. 
174 BURT, George, George WRIGHT, Ron BRADFIELD, George CAIRNS a Kees VAN DER 

HEIJDEN. The Role of Scenario Planning in Exploring the Environment in View of the Limitations of 

PEST and Its Derivatives [online], str. 50-76. 
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Obr. č. 30: Využití PEST analýzy při formulaci podnikové strategie (Zdroj: 175) 

 

Příloha č. 2: Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterův model rozlišuje pět sil v mikroprostředí podniku, které řídí konkurenci a 

ohrožují schopnost organizace dosahovat zisku. Původ Porterova rámce pěti sil je založen 

na přístupu průmyslové ekonomiky nebo průmyslové organizace. Tento přístup 

předpokládá, že přitažlivost odvětví, ve kterém organizace působí, je definována 

strukturou trhu, přičemž tato struktura trhu ovlivňuje samotné chování účastníků trhu. 

Rámec pěti sil může být navíc považován za něco, co lze použít při provádění strategické 

obchodní analýzy, model totiž umožňuje organizaci získat hlubší pochopení toho, jak je 

zisk rozdělen mezi pět sil v určitém odvětví. Umožní tak organizaci lépe pochopit, kteří 

průmysloví aktéři mají největší moc a pravděpodobně určují pravidla činností. Rámec 

navíc umožňuje organizacím získat nejen pohled na odvětví v určitém časovém bodě, ale 

také pohled na dynamiku odvětví a možné změny v budoucnosti. 176 177 178 

                                                      
175 Sammut-Bonnici, TANYA., & GALEA, D. PEST analysis. 
176 BRUIJL, Gerard H. Th. The Relevance of Porter's Five Forces in Today's Innovative and Changing 

Business Environment, str 1-21. 
177 MILLER, Stephen. Competitive intelligence – An overview, str 1-14. 
178 PORTER, Michael. The Five Competitive Forces That Shape Strategy, str 25-36. 
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Obr. č. 31: Pět Porterových sil, které formují konkurenci v odvětví (Zdroj: 179) 

Cílem je zde vysvětlit nejdůležitější dimenze každé z pěti sil zobrazené na obr. č. 31 výše, 

protože budou začleněny do znalostní báze (např. ve formě obchodních pravidel) 

navrhované strategie. Pro každou konkurenční sílu je rozhodující řada důležitých 

ekonomických a technických charakteristik, jedná se především o: 

▪ Bariéry vstupu: Jedná se o důležité konstrukční prvky, které v průmyslu omezují 

nebo zakazují vstup nových konkurentů. Hlavními složkami jsou úspory z rozsahu 

(výhoda zkušeností, učení se a objemu), diferenciace (image značky a věrnost), 

kapitálová rovnováha (noví účastníci budou čelit rizikové prémii), náklady na 

změnu spojené se zákazníkem, přístup k distribučním kanálům a nevýhody 

nákladů (patenty, výhodná lokace, dotace). 

 

▪ Rivalita mezi stávajícími konkurenty: Ve většině průmyslových odvětví, zejména 

pokud existuje jen několik hlavních konkurentů, bude konkurence velmi blízká 

nabídce ostatních. Agresivita bude záviset zejména na faktorech, jako je počet 

konkurentů, růst průmyslu, vysoké fixní náklady, nedostatečná diferenciace, 

kapacita zvětšená ve velkých přírůstcích, rozmanitost v typu konkurentů a 

strategický význam obchodní jednotky. 

                                                      
179 PORTER, Michael. The Five Competitive Forces That Shape Strategy, str 27. 
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▪ Substituty: Jedná se o výrobky nebo řešení, která v zásadě plní stejnou funkci, ale 

často jsou založena na jiné technologii. V závislosti na úrovni abstrakce může být 

téměř všechno substituční produkt. Obecně jediným faktorem, na kterém opravdu 

záleží, je posun v technologii. 

 

▪ Síla kupujících (zákazníků): Prostřednictvím vyjednávací síly mohou kupující 

nutit konkurenty, aby snížili své ceny, vynutit vyšší kvalitu nebo lepší služby. 

Hlavními faktory, které určují vyjednávací sílu, jsou objem (ve vztahu k prodeji 

prodejce), a fakt, zda představuje produkt hlavní část nákladů nebo nákupů 

kupujícího, diferenciaci nebo standardní produkt, náklady na změnu, ziskovost 

kupujícího (tedy jejich cenovou citlivost), hrozba zpětná integrace, význam pro 

kvalitu finálního produktu a úroveň znalostí a informací o poptávce v průmyslu, 

skutečné tržní ceny a náklady na dodavatele. 

 

▪ Síla dodavatelů: Dodavatelé mohou uplatnit svou vyjednávací sílu nad účastníky 

tím, že hrozí, že zvýší ceny nebo sníží kvalitu. Dodavatelská skupina je silná, 

pokud je koncentrovanější než odvětví, do kterého prodávají, nebo pokud skupina 

zákazníků není pro dodavatele důležitá, pokud je produkt důležitým vstupem pro 

podnikání kupujícího nebo pokud si vytvořili náklady na změnu dodavatele nebo 

skupina dodavatelů představuje hrozbu budoucí integrace. 

Řešením těchto dimenzí, které tvoří Porterových pět sil, byly nastíněny faktory, které 

budou muset být v návrhu nové strategie zohledněny. Hodnotu dopadu každé jednotlivé 

proměnné by měl určovat odborník. Dalším aspektem je relativní váha každého z faktorů 

v celkovém hodnocení. 180  181   182   183  Kritika Porterova modelu zmiňuje především 

přisuzování nadměrné důležitosti makro analýzy, tj. na úrovni odvětví, na rozdíl od 

analýzy konkrétnějších segmentů trhu s výrobky na mikroúrovni. Dále dochází k 

                                                      
180 DOBBS, M. E. Porter’s five forces in practice: Templates for firm and case analysis, str 22-28. 
181 DOBBS, M. E. Guidelines for applying Porter's five forces framework: a set of industry analysis 

templates, str 32-37. 
182 DE SWAAN ARONS, H., & WAALEWIJN, P. A knowledge base representing Porter's five forces 

model. 
183 DALKEN, F Are Porter’s Five Competitive Forces still Applicable? A Critical Examination 

concerning the Relevance for Today’s Business, str 2-8. 
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nadměrnému zjednodušování hodnotového řetězce v odvětví, například stálí kupující by 

měly být dále segmentování a rozlišení mezi kanály, dočasnými kupujícími a spotřebiteli. 

Porter také nenabízí žádnou pomoc mladým hráčům v konkrétním odvětví, pokud mají 

společnosti nízký vliv na některou z pěti sil, jak se s nimi mohou vypořádat? 184 

Propojení předchozí analýzy SLEPTE a Porterových pěti sil v rámci SWOT analýzy je 

důležitý krok pro strategické návrhy podniku. Grundy poukazuje na to, že PEST analýza 

a SWOT analýza, dvě nejpoužívanější strategické techniky, jsou odděleny velkou 

mezerou, kterou lze překonat kombinací analýzy pěti sil a technikou růstu Grundy 

(Grundy’s growth drivers technique). Grundy ilustruje dynamický systém, který se skládá 

z PEST faktorů, růstových faktorů, pěti sil a konkurenčního postavení, jak je zobrazeno 

na obr. č 32.  Z Grundyho generického systému (někdy označovaného jako cibulový 

model) vidíme, že konvenční PEST faktory se nacházejí na vnější straně (politické, 

ekonomické, technologické, sociální), hned vedle růstových faktorů, dále v rámci hnacích 

motorů růstu je Porterova analýza pěti sil (konkurenční tlak) a uvnitř kruhu je 

konkurenční postavení společnosti (které by podle Grundyho logiky měly být posouzeny 

SWOT analýzou). Vzhledem k dynamickému „cibulovému modelu“ Grundy je vidět, že 

Grundy má v úmyslu objasnit, že růstové faktory by měly být vnímány jako ovlivněné 

faktory z PEST analýzy, tyto faktory ovlivňují Porterovu analýzu pěti sil, která ovlivňuje 

konkurenceschopnost organizace. 185 

                                                      
184 GRUNDY, Tony. Rethinking and reinventing Michael Porter's five forces model, str 213-226. 
185 MILLER, Shaw Miller. Strategic Analysis Competitive Intelligence, and Strategy Development. 



201 

 

 

Obr. č. 32: Grundyho růstové faktory (Zdroj: Vlastní zpracování na základě zdroje  186) 

 

Příloha č. 3: Analýza vnitřního prostředí pomocí modelu McKinsey 7-S 

Model McKinsey 7-S je nástrojem, který analyzuje organizační design firem tím, že se 

dívá na 7 klíčových interních prvků: strategii, strukturu, systémy, sdílené hodnoty, styl, 

spolupracovníci a schopnosti, s cílem zjistit, zda jsou efektivně sladěny, a umožnit 

organizaci dosáhnout jejích cílů. McKinsey 7-S model je rámcem pro organizační 

efektivitu, která předpokládá, že existuje sedm interních faktorů organizace, které je třeba 

sladit a zesílit, aby mohla být organizace úspěšná. Model 7-S byl vyvinut v poradenské 

společnosti McKinsey & Co. na začátku 80. let konzultanty Tomem Petersem a Robertem 

Watermanem a okamžitě se stal vlivným přístupem k analýze strategické změny v 

jakémkoli typu organizace. Nejběžnější rámce použití jsou usnadnění organizační změny, 

napomáhání implementace nové strategie, identifikace možných budoucích změn, 

usnadnění sloučení organizace. 

V modelu McKinsey je sedm oblastí organizace rozděleno na „měkké“ a „tvrdé“ oblasti, 

jak je zobrazeno na obr. č. 33. Strategie, struktura a systémy jsou tvrdé prvky, které je 

mnohem jednodušší identifikovat a řídit ve srovnání s měkkými prvky. Na druhé straně 

                                                      
186 GRUNDY, Tony. Rethinking and reinventing Michael Porter's five forces model, str 213-226. 
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měkké oblasti, i když je těžší je spravovat, jsou základem organizace a s větší 

pravděpodobností vytvoří trvalou konkurenční výhodu. 187 188 

 

Obr. č. 33: McKinsey’s 7-S model (Zdroj: 189) 

Sedm faktorů modelu 7-S je: 

▪ Strategy (strategie): Strategie je plán vyvinutý společností k dosažení trvalé 

konkurenční výhody a úspěšné konkurence na trhu. Co znamená dobře sladěná 

strategie v modelu McKinsey v 7-S? Obecně platí, že dobrá strategie je jasně 

formulovaná, dlouhodobá, pomáhá dosáhnout konkurenční výhody a je posílena 

silnou vizí, posláním a hodnotami. Je však obtížné zjistit, zda je taková strategie 

dobře sladěná s jinými prvky, když je analyzována sama. Klíčem v modelu 7-S 

tedy není podívat se na vaši společnost a najít skvělou strategii, strukturu, systémy 

atd., ale podívat se, zda je v souladu s jinými prvky. Například krátkodobá 

strategie je pro společnost obvykle špatnou volbou, ale pokud je v souladu s 

dalšími 6 prvky, může přinést silné výsledky. 

 

                                                      
187 COX, Andrew Martin, Stephen PINFIELD a Sophie RUTTER. Extending McKinsey’s 7S model to 

understand strategic alignment in academic libraries, str 1-10. 
188 JHAROTIA, Anil. McKinsey's 7S Model for Academic Libraries. 
189 RAVANFAR, Mohammad Mehdi. Analyzing Organizational Structure based on 7s model of 

McKinsey, str 3. 
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▪ Structure (struktura): Struktura představuje způsob organizace obchodních divizí 

a jednotek a zahrnuje informace o tom, kdo je za koho odpovědný. Jinými slovy, 

struktura je organizační schéma společnosti. Je to také jeden z nejvíce viditelných 

a snadno se měnících prvků rámce. 

 

▪ Systems (systémy): Systémy jsou procesy a postupy společnosti, které determinují 

každodenní obchodní činnosti a způsob rozhodování. Systémy jsou oblastí 

společnosti, které určují, jak se podniká, a měly by být hlavním zaměřením 

manažerů během organizačních změn. 

 

▪ Shared values (sdílené hodnoty): Sdílené hodnoty jsou jádrem modelu McKinsey 

7-S. Jsou to normy a standardy, které řídí chování zaměstnanců a jednání 

společnosti, a proto jsou základem každé organizace. 

 

▪ Style (styl vedení): Styl představuje způsob, jakým je společnost řízena 

vrcholovými manažery, jak interagují, jaké akce podnikají a jejich symbolická 

hodnota. Jinými slovy, je to styl řízení vůdců společnosti. 

 

▪ Staff (spolupracovníci): Personální prvek se týká toho, jaký typ a kolik 

zaměstnanců bude organizace potřebovat a jak budou přijati, vyškoleni, 

motivováni a odměněni. 

 

▪ Skills (schopnosti): Jedná se o schopnosti, které zaměstnanci vykonávají velmi 

dobře. Zahrnují také schopnosti a kompetence. Během organizačních změn často 

vyvstává otázka, jaké dovednosti bude společnost skutečně potřebovat k posílení 

své nové strategie nebo nové struktury. 190 191 

Mezi nevýhody modelu Mckinsey 7-S se nejčastěji zmiňuje malá empirická podpora 

modelu nebo závěrů jeho původce, příliš statický model, obtížně poškoditelná míra 

vhodnosti výsledků závěrů analýzy a také pro analytiky bývá obtížné vysvětlit, co by se 

                                                      
190 RAVANFAR, Mohammad Mehdi. Analyzing Organizational Structure based on 7s model of 

McKinsey, str 3. 
191 BAISHYA, Bishwajit. Mc Kinsey 7s Framework in Corporate Planning and Policy, str 165-168. 
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mělo s implementací provést pomocí modelu. 192 Rámec McKinsey 7-S se často používá, 

když se jedná o organizační návrh a efektivitu. Je snadné pochopit tento model, ale je 

mnohem těžší jej použít kvůli společnému nepochopení toho, jak by měly dobře sladěné 

prvky vypadat. Přesto, samostatné prvky, které jsou účinné samy o sobě, nemusí nutně 

vést k optimálnímu uspořádání organizace. Následující kroky by měly pomoci při 

používání tohoto modelu: 

1) Určete oblasti, které nejsou efektivně sladěny. 

2) Určete optimální návrh designu organizace. 

3) Rozhodněte se, kde a jaké změny by měly být provedeny. 

4) Proveďte potřebné změny. 

5) Kontinuálně kontrolujte 7-S model. 193 

 

Příloha č. 4: Metodika výzkumu pro vyhodnocení potenciálu inovací v odvětví 

Výzkum v oblasti vyhodnocení potenciálu inovací v odvětví je postaven na metodě 

kvantitativního výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření, který je vzhledem 

k tématu a počtu potenciálních respondentů nejvhodnější způsob. Byla zvážena i možnost 

využití vedených cílených rozhovorů, ale vzhledem k celkovému počtu dotazovaných 

byla tato možnost zamítnuta. Tento výzkum proběhl interně uvnitř společnosti v rámci 

evropského obchodního oddělení, protože to jsou právě oni, kdo jsou každý den 

v kontaktu se zákazníky, vědí nejlépe, na čem zákazníci pracují a jaké potřeby mají. Navíc 

mají velice dobrý přehled o vývoji celého odvětví s ohledem na největší konkurenty na 

trhu.  Samotný dotazník byl koncipován do 15 otázek, kdy v první části dotazníku bylo 

úkolem zjistit základní údaje o respondentech. V druhé části respondenti hodnotili 

klíčové faktory pro výrobkovou inovaci portfolia společnosti využívající novou 

technologii. Dotazník obsahoval také jednu otevřenou otázku, kde měli prostor pro hlubší 

vyjádření svých názorů na položenou otázku, ostatní otázky byly uzavřené, kde mohli 

odpovídat ano-ne-nevím, popřípadě vybírali z nabízených možností nebo hodnotili dle 

nabízené hodnotící škály. V rámci dotazníkového šetření tedy byl všem členům 

                                                      
192 JHAROTIA, Anil. McKinsey's 7S Model for Academic Libraries. 
193 RAVANFAR, Mohammad Mehdi. Analyzing Organizational Structure based on 7s model of 

McKinsey, str 2-5. 
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evropského obchodního oddělení rozeslán výše uvedený dotazník prostřednictvím 

firemní emailové komunikace (po domluvě a souhlasu s vedoucím obchodního oddělení). 

Navíc dotazník byl některým obchodníkům poskytnut i v tištěné formě v průběhu výstavy 

ISH ve Frankfurtu, která se konala od 11. března 2019 do 15. března 2019. Společnost 

PODNIK na této výstavě měla vlastní stánek a jelikož je autor této diplomové práce 

členem marketingového oddělení společnosti a aktivně se výstavy zúčastnil, byla využita 

i tato příležitosti pro získání většího počtu respondentů. Na vyplnění dotazníku stačilo 

cca 15-20 minut z respondentova času.  

Dotazník byl všem obchodníkům zpřístupněn od 7. března 2019 a uzávěrka termínu pro 

odevzdání byla 30. června 2019. V tomto období bylo celkem sesbíráno 19 dotazníků 

z celkem distribuovaných 23 dotazníků, což činí míru návratnosti 82,61 %. Počet 

obchodníků, kteří neodpověděli, jsou tedy celkem čtyři. Jejich nezodpovězení je 

přisuzováno jejich velkému pracovnímu vytížení a možná i malému významu, který 

přisuzují tomuto výzkumu. Dle vzorce pro výpočet reprezentativního vzorce vyplývá, že 

při 90 % spolehlivosti a mezní míře chybovosti ve výši 5 % se musí vrátit celkem 18,70 

~ 19 respondentů.  

V další části výzkumné práce budou interpretovány a analyzovány výsledky, které byly 

získány z dotazníkového šetření. Z celkem distribuovaných 23 dotazníků bylo 

obchodníky vyplněno 19 z nich. Aktivní míra návratnosti tedy činní 83 %. Výsledky 

budou v převážné míře vyobrazeny prostřednictvím grafů a tabulek, které obsahují 

absolutní, relativní a kumulativní četnosti. Data byly zpracovány pomocí sady programu 

MS Office 2016.  

 

Příloha č. 5: Základní údaje o respondentech 

Úvodní otázka dotazníkového šetření, na kterou by mohli respondenti odpovídat, byla 

mířena na identifikaci pohlaví. Vzhledem k faktu, že bez výjimky všichni obchodníci 

skupiny EMEA jsou mužského pohlaví pozbývá tato otázka na významu. V organizační 

struktuře obchodního týmu se nachází pouze jedna žena na pozici sekretářky ředitele 

obchodu, ale z důvodu jejího pracovního zařazení by její zahrnutí do dotazníkového 
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šetření nemělo smysl. Cílem této otázky by bylo v rámci dalšího výzkumu potvrdit, či 

vyvrátit rozdíly mezi muži a ženami v rámci jejich přístupu k moderním technologiím.  

Další otázka kladená na respondenty se týkala jejich věku. V tabulce č. 24 jsou uvedeny 

výsledky absolutní a relativní četnosti věkové kategorie členů obchodního týmu. Vidíme, 

že největší skupinou 42 % jsou muži ve věku 40–50 let. Obecně v obchodním týmu 

převažuje zkušenost a počet členů ve věku nad 40 let dosahuje 58 %, přičemž většina 

členů pracovala pouze na specifickém trhu s vytápěním. 

Tabulka č. 24: Věková struktura obchodního týmu (Zdroj: Vlastní zpracování na základě provedeného 

výzkumu) 

i Věková kategorie Absolutní četnost Relativní četnost 

1 20 - 30 3 16% 

2 30 - 40 5 26% 

3 40 - 50 8 42% 

4 50 - 60 2 11% 

5 Nad 61 1 5% 

Celkem 19 100% 

 

Následující tabulka č. 25 zobrazuje počet odpracovaných roků v rámci obchodního 

oddělení jednotlivých členů tohoto týmu. Je patrné, že drtivá většina zaměstnanců je 

zaměstnána po delší dobu, konkrétně 68 % z nich má delší úvazek než 5 let, z nichž 37 

% v rozmezí 5–10 let. To samozřejmě souvisí i s výše uvedenou věkovou strukturou 

v týmu. 
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Tabulka č. 25: Odpracované roky v rámci obchodního oddělení (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

provedeného výzkumu) 

i Odpracované roky Absolutní četnost Relativní četnost 

1 0 - 12 měsíců 3 16% 

2 1 - 4 roky 3 16% 

3 5 - 10 let 7 37% 

4 10 - 15 let 2 11% 

5 Déle než 15 let 4 21% 

Celkem 19 100% 

Dalším ukazatelem je nejvyšší dosažené vzdělání respondentů, které doposud získali. 

Všech 19 zodpovězených dotazníků ukazuje, že všichni bez výjimky dosáhli 

vysokoškolského titulu na univerzitě, což není velkým překvapením vzhledem 

k požadavku společnosti dosáhnout vysokoškolského titulu při ucházení se o tuto pozici, 

přičemž většina obchodníků má vysokoškolský titul technického směru. Na grafu č. 19 je 

vidět, že odpovědi respondentů na jejich vztah k moderním technologiím. Nehledě na 

relativně vysoký průměrný věk obchodníků jejich vztah k moderním technologiím je 

velice pozitivní (využívá je každý den), jako velice dobrý nebo dobrý jej hodnotí 84 % z 

nich. Tato hodnota je přisuzována převážně technickému zaměření a faktu, že se moderní 

technologie staly mnohým jejich koníčkem. 

 

Graf č. 19: Vztah respondentů k moderním technologiím (Zdroj: Vlastní zpracování na 

základě provedeného výzkumu) 
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Dále na grafu č. 20 je vidět zastoupení jednotlivých obchodníků v rámci Evropy. 

Vzhledem k faktu, že převážná část OEM zákazníků, které společnost PODNIK na 

evropském trhu obsluhuje, se nachází ve Velké Británii, Itálii, Německu, Francii a státech 

Beneluxu, odpovídá zastoupení tomuto rozložení zákazníků. Navíc společnost sleduje 

rychle rostoucí trhy v Rusku a Turecku, kde se snaží budovat větší obchodní zastoupení. 

 

Graf č. 20: Zastoupení obchodníků v jednotlivých zemích (Zdroj: Vlastní zpracování na základě 

provedeného výzkumu) 
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