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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánováním firmy Duscholux, jeho 

popisem, sestavením a logickým uspořádáním. Zároveň se tato práce stane pomocným 

vodítkem budoucích činností obchodního zástupce působícího na sledovaném trhu 

České a Slovenské republiky. 

 

 

 

 

Abstract 
 

The Bechelors work deals with bussines plans of company Duscholux, theirs descrition, 

composition and logical system. Herewith this work will become the assisting tool to 

the future work of the bussines assistent, working on the observed market of Czech and 

Slovak republic. 

 

 

 

 

Klíčová slova: 
 
Plánování, analýza, marketing, finance, strategie, ekonomika, sanitární zařízení, 
koupelna, sprchový kout, vana. 
 
 
 
 
 
Keywords: 
 
Planning, analyses, marketing, finances, strategy, economy, sanitary conveniences, 
bathroom, shower bath, bath. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografický záznam 
 
BÁBOR, T. Podnikatelský plán pro firmu Duscholux v ČR a SR. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007. 60 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří 
Koleňák, Ph.D. 



 

Čestné prohlášení 
 

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

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským). 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 6. 5. 2007                      ………………………………… 

 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
 

Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Jiřímu Koleňákovi, Ph.D. 

za praktické připomínky, vedení a odbornou pomoc při zpracování bakalářské práce. 

Dále pak obchodnímu zástupci panu Valtru Černíkovi za poskytnuté informace, které 

sloužily ke zpracování této práce. 



 

Obsah 
Licenční smlouva .............................................................................................................. 4 
Abstrakt ............................................................................................................................. 6 
Klíčová slova: ................................................................................................................... 6 
Bibliografický záznam ...................................................................................................... 7 
Čestné prohlášení .............................................................................................................. 8 
Poděkování: ...................................................................................................................... 8 
Obsah ................................................................................................................................ 9 
Úvod ................................................................................................................................ 11 
1 Cíle práce ..................................................................................................................... 12 
2 Teoretická východiska v oblasti řešení ........................................................................ 13 

2.1 Podnik ................................................................................................................... 14 
2.1.1 Popis podniku ................................................................................................ 14 
2.1.2 Výrobky, služby ............................................................................................. 15 

2.2 Trh ......................................................................................................................... 16 
2.3 Umístění podniku .................................................................................................. 20 
2.4 Konkurence ........................................................................................................... 20 
2.5 Dodavatelé ............................................................................................................ 22 
2.6 Odběratelé ............................................................................................................. 23 
3.7 Management .......................................................................................................... 23 

2.7.1 Osobní údaje řídících pracovníků .................................................................. 23 
2.7.2 Klíčové osobnosti pro podnikání ................................................................... 23 
2.7.3 Personální vybavení ....................................................................................... 24 

2.8 SWOT analýza ...................................................................................................... 24 
2. 9 Marketingový mix ................................................................................................ 25 
2.10 Finance ................................................................................................................ 26 

2.10.1 Zdroje financování a jejich použití .............................................................. 26 
2.10.2 Plánované příjmy a výdaje ........................................................................... 27 
2.10.3 Analýza rozpočtových odchylek .................................................................. 27 
2.10.4 Nalezení bodu zvratu ................................................................................... 28 
2.10.5 Analýza rentability ....................................................................................... 29 
2.10.5 Identifikace faktoru úspěchu a minimalizace rizik ...................................... 29 

2.11 Shrnutí ................................................................................................................. 30 
3 Analýza současné situace ............................................................................................. 31 

3.1 Popis podniku ....................................................................................................... 31 
3.2 Výrobky a služby .................................................................................................. 32 
3.3 Trh ......................................................................................................................... 35 

3.3.1 Demografické rozdělení trhu ......................................................................... 36 
3.3.2 Charakteristika trhu ........................................................................................ 36 
3.3.3 Odhad budoucího trhu ................................................................................... 37 

3.4 Umístění podniku .................................................................................................. 38 
3.5 Konkurence ........................................................................................................... 38 
3.6 Odběratelé ............................................................................................................. 41 
3.7 Management .......................................................................................................... 42 
3.8 SLEPT analýza ..................................................................................................... 42 
3.9 Marketingový mix ................................................................................................. 43 
3.10 Analýza známosti a oblíbenosti .......................................................................... 44 
3.11 SWOT analýza .................................................................................................... 45 



 

3.12 Finance ................................................................................................................ 46 
3.12.1 Náklady Duscholuxu v ČR a SR .................................................................. 47 
3.12.2 Výnosy Duscholuxu v ČR a SR ................................................................... 47 
3.12.3 Zisk Duscholuxu v ČR a SR ........................................................................ 48 
3. 12. 4  BEP analýza .............................................................................................. 49 

3.13 Pohled vedení na zastoupení v ČR a SR ............................................................. 49 
3.14 Shrnutí ................................................................................................................. 50 

4 Návrhy řešení ............................................................................................................... 51 
5 Závěr ............................................................................................................................ 57 
6 Seznam použitých zdrojů ............................................................................................. 58 
7 Přílohy .......................................................................................................................... 59 

Příloha č. 1 – Dodací termíny (počet pracovních dnů) ............................................... 60 

 



11 
 

Úvod 
 

Pro každý podnik je velice důležité, aby dosahoval uspokojivých výsledků, které si 

předem stanovil. Není to vždy jednoduché požadovaných výsledků dosáhnout. Cíle 

musí být realizovatelné, tzn. vědět, co chci, jakými prostředky cíle dosáhnout a v jakém 

časovém horizontu. Proto, aby se podnik nadále rozvíjel, úspěšně plnil svá očekávání a 

předcházel velkým nezdarům, existuje podnikatelský plán, což je v podstatě komplexní 

strategie plánování a rozhodování. Výsledky tohoto procesu jsou zaneseny do písemné 

studie (plánu). Plán může být určen jak pro vnitropodnikové, tak i mimopodnikové 

účely. V rámci podniku slouží jako plánovací nástroj a koordinace jednotlivých aktivit. 

Vznikají dílčí plány, které se slaďují a spojují do jednoho celkového plánu. 

Moje práce se bude zabývat firmou Duscholux, resp. vytvořením podnikatelského 

plánu, který by měl za úkol zjistit a navést vedení k tomu, jak zvýšit podíl na trhu 

v České a Slovenské republice. Zda je to vůbec realizovatelné a zda ano, tak jakými 

prostředky cíle dosáhnout s využitím finančních prostředků, které vedení ze Švýcarska 

poskytne obchodnímu zástupci pro Českou a Slovenskou republiku panu Valtru 

Černíkovi.  
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1 Cíle práce 
  

Mezi cíle práce bude patřit nalezení potřebných informačních zdrojů, ať už se bude 

jednat o knihy, seriálové publikace a v neposlední řadě internet, které mi budou schopny 

pomoci k nalezení teoretických východisek v oblasti řešení podnikatelského plánování. 

Dalším důležitým cílem bude zajistit veškeré dostupné důležité informace o firmě 

Duscholux, pro kterou plán vypracovávám. Okrajové informace se budou týkat firmy 

jako celku, hlavní zaměření se bude odebírat směrem působení firmy v České a 

Slovenské republice, kde jej zastupuje jediný člověk, a to pan Valtr Černík. Počátečním 

úkolem bude seznámení s firmou,  její historií, seznámení s výrobky, které firma nabízí. 

Důležitým krokem bude analýza trhu ve zmíněných státech, ať už se jedná o 

konkurenci, odběratele, tržní podíl apod. Poukázal bych i na způsob financování firmy a 

samozřejmě bych provedl důležité analýzy jako je SLEPT, marketingový mix, či 

SWOT. Na základě těchto skutečností bych se snažil firmu upozornit na její silné a 

slabé stránky, s tím související i nalezení konkurenční výhody. Hlavním cílem firmy je 

totiž zvětšit svůj podíl na trhu a tím i zisky, které zatím nedosahují výsledků, která si 

předsevzala. Mým hlavním úkolem bude poukázat na taková opatření, které by vedla ke 

vzrůstu podílu na trhu, které souvisí s větším prodejem výrobků. Mezi tato opatření 

bude patřit upozornění na slabé stránky v podniku, které je třeba odstranit, zefektivnění 

propagace a využití silných stránek, které umožňují určitou výhodu nad konkurenty. 

Tento podnikatelský plán pak bude sloužit panu Černíkovi, obchodnímu zástupci 

v České a Slovenské republice k tomu, aby mu pomohl v určitých situacích, které bude 

řešit jak s vedením, tak i se svými zákazníky.  
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2 Teoretická východiska v oblasti řešení 
 

Mnoho lidí podnikatelskému plánu nepřisuzuje velkou váhu, proč písemně vyjadřovat 

myšlenku, cíle a další rozvoj podniku. Podnikání je ale „tvrdý chlebíček“, více jak 

polovina podniků do deseti let zkrachuje. Hlavním důvodem neúspěchu je nedostatečné 

plánování. Naděje na úspěch se zvýší tak, že budeme plánovat a řídit se tím, co jsme 

naplánovali. Existují tři hlavní důvody proč vytvořit podnikatelská plán, a to: 
 

1) Proces sestavování plánu včetně zaznamenávání nápadů nás přimějí k tomu, 

abychom zaujali objektivní postoj bez emocí. 

 

2) Podnikatelský plán ve své konečné podobě je operačním nástrojem k použití 

efektivního a úspěšného řízení podniku. 

 

3)  Prostřednictvím podnikatelského plánu sdělujeme ostatním naše záměry, úplný 

podnikatelský plán představuje základ pro sestavení návrhu financování. 

[1] 

 

Pokud se na podnik budeme dívat objektivně, objevíme jeho silné a slabé stránky. 

Zjistíme potřeby podniku, možné příležitosti a hlavně najdeme nejvhodnější cestu 

vedoucí k realizaci svých cílů. Díky podnikatelskému plánu navíc získáme výhodu 

dřívějšího zjištění problému, tedy i rychlejší odstranění či dokonce i úplného 

vyvarování před tím, než by mohl nadělat v našem podniku vážné problémy.  

 

Vypracování přehledu plánovaných aktivit umožňuje podnikatelům včas rozpoznat úzká 

místa, pokud jde o personální a časové nároky nebo o kapitál, a odstranit je bez 

finančních ztrát již ve stadiu plánování. Tento způsob simulace je možno doporučit 

zvláště zakladatelům a ředitelům nových podniků, kteří disponují zpravidla malým 

kapitálem, a chybným plánováním může dojít ke špatnému využití omezených 

prostředků. 

 

Podnikatelský plán lze použít nejen jako nástroj plánování ale i jako nástroj kontroly. 
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Na konci každého roku se totiž srovnají plánované údaje se skutečnými a z toho je pak 

patrné, z jaké části bylo cílů dosaženo, resp. kdy a kde došlo k odchylkám. Ke srovnání 

však může docházet pouze v případě, že plánované údaje byly nejen zpracovány 

písemně, ale i vyčísleny. Srovnáním získá vedení poznatky o tom, kolik času a kapitálu 

které aktivity vyžadují a nakolik realisticky byly plánované hodnoty stanoveny. 

Z tohoto pohledu můžeme podnikatelský plán zařadit i jako nástroj ke vzdělání 

vedoucích pracovníků. 

 

Vytvořit správný a účinný podnikatelský plán však není jednoduchá záležitost, měl by 

obsahovat pravdivé, dostačující a správné informace. Nyní bych chtěl vytvořit takový 

návrh, resp. osnovu, jak podnikatelský plán má vypadat. 

 

2.1 Podnik 
 

Tato část obsahuje základní informace o podniku, tedy o jaký podnik se jedná, co 

vyrábí, popřípadě jaké služby poskytuje, na jakých trzích vystupuje a jak si na nich 

vede. Informace musí být pravdivé a úplné. Základním pravidlem je, že pokud nejsme 

schopni svůj nápad jasně a jednoduše vysvětlit, nemáme jej dostatečně promyšlený, 

ztrácelo by takové zpracování plánu na významu. [1] 

  

2.1.1 Popis podniku 
  

Již z názvu je jasné, co by tato pasáž měla obsahovat. Měli bychom krátce představit 

firmu, uvést přesný celý název, vylíčit její historii a zakladatele. Nesmí chybět právní 

forma podniku, zda-li se jedná o společnost s ručením omezeným (s. r. o.) nebo 

akciovou společnost (a. s.) apod. Měli bychom také uvést, kde chceme vidět podnik 

v budoucnosti, co s ním zamýšlíme apod. 

 

 

Pokud však budeme podnik zakládat, měli bychom tuto pasáž  rozšířit ještě o informace 

typu  v čem vidíme, že nový podnik bude úspěšný (nepočítá se samozřejmě s tím, že by 
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někdo chtěl zakládat neúspěšný podnik), dále jestli zakládající má nějaké zkušenosti 

s podnikáním v daném oboru. Neměla by také chybět informace, zda jsme na podnikání 

připraveni, zda-li jsme se informovali např. o potenciálních dodavatelích, konkurenci. 

Veškeré dosažené informace budou potřebné nejen pro nás, ale také přesvědčivé pro 

potencionální investory. Pokud budeme využívat úvěr, měli bychom zjistit obchodní 

podmínky.[1] 

 

Další možností kdy můžeme vytvářet podnikatelský plán je i při převzetí podniku. 

V takovémto případě by naše informace měly být nejúplnější. Měly by obsahovat 

historii podniku, dále také zmínku proč dosavadní majitel podnik prodává a jakým 

způsobem byla stanovena kupní cena podniku. V tomto případě je dobré se poradit i 

s právníkem či účetním, který má s danou problematikou zkušenosti. Pokud je dán 

prodej tím, že podnik upadá, měli bychom zde vypsat, proč o tento podnik máme zájem 

a jak zabránit dalšímu úpadku, resp. jak zajistit jeho ziskovost a rozvoj. [1] 

 

2.1.2 Výrobky, služby 
 

Každý podnik většinou nabízí výrobky nebo poskytuje služby. V této sekci je třeba 

důkladně popsat, co prodáváme, nejen vypsat výrobky a služby, ale také sepsat důvod 

proč právě tyto. Nestačí napsat, že prodáváme např. květiny a sazenice, ale je vhodné 

tuto informaci rozvést tak, že prodáváme květiny a sazenice, které zkrášlují svět, ve 

kterém žijeme, poskytují radost ženám apod. Lidé totiž nekupují výrobky a služby jen 

tak, dělají to pro své blaho, proto aby pomocí těchto řešili nějaký problém. Ať už se 

jedná o materiálovou či duševní hodnotu. [1] 

  

Co v nabízených produktech nesmí chybět je to, čím se náš podnik, tedy výrobky a 

služby odlišují od toho, co poskytuje konkurence. Zde je důležité najít svou 

konkurenční výhodu, samozřejmě konkurence může mít např. lepší umístění obchodu, 

větší reputaci, ale my můžeme nabídnout např. delší záruční a pozáruční dobu, 

kvalitnější služby apod. Konkurenční výhodu pak musíme využít a postavit na ní celý 

plán. Pokud se výrobek neodlišuje od ostatních a nemůžeme nalézt žádnou konkurenční 

výhodu, měli bychom vysvětlit, proč si myslíme, že o daný výrobek bude zájem. Tato 
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celá část slouží k tomu, abychom poskytli svému trhu důvod ke koupi našich 

výrobků.[1] 

 

2.2 Trh 
 

Trhem můžeme nazvat místo, kde se prodávající setkávají s kupujícími, vzájemně na 

sebe působí a ovlivňují se. To vede ke stanovení cen a množství statku. Vzniká tak 

nabídka i poptávka. Trh se rozděluje na průmyslový a spotřebitelský. V průmyslovém 

trhu je zákazníků méně, ale obchoduje se s větším množstvím produktů. Ve 

spotřebitelském trhu vystupuje velký počet zákazníků, ovšem jeden zákazník kupuje 

malý počet výrobků. Dále můžeme trh rozdělit dle několika kritérií, a to: 
 

a) dle územního hlediska na světové, národní, místní  
 
b) dle počtu zboží, které sledujeme, na dílčí a agregátní 
 
c) dle předmětu koupě a prodeje – trh výrobních faktorů (půda, práce, kapitál), 

trh peněz, trh produktů (výrobky a služby). 

 

Základními pravidly trhu jsou dodržování smluv, ochrana osobního vlastnictví a volný 

vstup na trhy.[5] 

 

K tomu, abychom mohli úspěšně prodávat a rozvíjet náš podnik, musíme analyzovat náš 

trh, na kterém vystupujeme, resp. chceme vystupovat. Když my budeme vystupovat 

jako prodávající, musíme se soustředit zejména na potencionální kupující, kteří na trhu 

vystupují, protože ti od nás budou kupovat výrobky či služby. 

 

Samozřejmě na trh nemusíme jen vstupovat, ale i vystupovat a začít se soustředit na trh 

jiný, ovšem to vede k důležitému strategickému rozhodnutí, které je potřeba velmi 

důkladně zvážit. V mnoha případech se totiž stává, že když už trh opustíme, návrat 

nazpět bývá velmi složitý. A i když jedním ze základních pravidel trhu je volný vstup 

na něj, sami dobře víme, že to tak úplně pravdou není. Pro příklad uvedu vstupní 

poplatky, cla apod. 
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Celkový trh 
všechny myslitelné možnosti 

užití 

Potenciální trh 
Tržní segmenty s vysokou 

shodou mezi znaky produktu a 
požadavky zákazníků 

Cílový trh 
Všechny tržní segmenty 

zajímavé a přístupné pro podnik 

Specifické znaky 
produktu 

Možnosti 
přístupu na trh 

Specifický 
požadavek 

Technická 
realizovatelnost

 

Aby náš podnik prosperoval a rozvíjel se, potřebujeme zákazníky, kteří od nás budou 

v dostatečné míře a dostatečně dlouhou dobu, pokud je to možné, kupovat za ceny, které 

budou akceptovány z obou stran. Pro nás samozřejmě vedoucí k zisku.  

 

Bude velice důležité definovat cílový trh, tedy trh, který je konečným cílem našeho 

snažení. Pokud působíme na větším počtu trhů, měli bychom se nejdříve zaměřit na 

nejlepší z nich, protože až uspějeme na nejlepším, můžeme začít dobývat i druhý 

nejlepší atd. Pro podnikatelský plán je důležité zmínit se tedy o tom, jaké jsou naše trhy, 

resp. zákazníci. Dále je potřeba uvést, zda-li již zákazníky máme a pokud ano, tak kteří 

od nás nakupují a jaké výrobky či služby. A to nejdůležitější, kdo jsou našimi 

zákazníky.  

 
Obrázek č. 1 -  Cesta od celkového trhu k cílovému  

          [2] 

Měli bychom na základě analýzy trhu být schopni popsat dynamiku trhu, tedy jak se 

daný trh rozvíjí a jaký podíl na trhu v příslušném segmentu spravujeme. Informace o 

velikosti svého trhu můžeme získat nejjednodušeji z: 

 

• statistického úřadu  - ročenky 

- měsíční statistické pohledy 

- další zprávy (např. týkající se krajů, zahraničního 

obchodu) 
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• ročenky, měsíční a čtvrtletní zprávy poskytující informace o 

jednotlivých regionech 

• informační materiály ministerstev a ostatních vládních institucí (zprávy 

ministerstva hospodářství a průmyslu, financí, zemědělství apod.) 

• informační materiály Svazu průmyslu a dopravy, správních orgánů, 

jakož i odborů územního a městského plánování 

• informace Hospodářské komory ČR 

• oborové statistiky, zprávy, srovnání podniků 

• sběr dat z úředních a neúředních zdrojů 

• informace vědeckých a ekonomických ústavů 

• odborné publikace, časopisy, noviny (Ekonom,…) 

• firemní zprávy, obchodní věstníky, informace o výrobku atd. 

• seznamy vystavovatelů na veletrzích 

• informace bank, např. oborové zprávy, zprávy o inflaci, zprávy o vývoji 

platební bilance apod. 

• informace vydavatelů adresářů, informačních agentur, výstřižkových 

služeb, časopisových vydavatelství 

• internet, databanky, telefonní seznamy 

• informace mezinárodních organizací    [2] 

 

 Pokud na některou část nejsme schopni odpovědět, je lepší pokusit se pravdivě a 

objektivně vyjádřit to co víme, neboť i např. nejjednodušší demografické údaje jsou 

lepší než žádné, jsou to totiž informace, které nás informují a ty nás mohou značně 

zvýhodnit oproti podnikatelům, kteří místo toho aby analyzovali trh, spoléhají na zvyk a 

rutinu. [1] 

 

U velmi mladých trhů však většinou ještě nebývají k dispozici spolehlivé údaje. Existují 

ale i jiné cesty, jak definovat svůj trh. První cesta je nechat si vypracovat tržní studii, 

která je však velmi drahá. Druhou cestou je, že si svůj trh prozkoumáme sami a 

vytvoříme si v podstatě vlastní tržní studii. Díky níž nejenže ušetříme finance, čas, ale 

se i seznámíme se svým tržním segmentem a navážeme nové důležité kontakty. 
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Obrázek č. 2 -  Postup při analýze trhu 

 

[2] 

 

Není od věci v podnikatelském plánu charakterizovat i naše zákazníky, ať už se jedná o 

jednotlivce či o podniky. U jednotlivce bychom měli uvést jeho věk, pohlaví, národnost 

či etnickou skupinu, dále jeho koníčky, vzdělání, sociální vrstvu, povolání, úroveň 

příjmů a rodinný život. Pokud našim hlavním zákazníkem bude nějaký podnik, měli 

bychom u něj uvést druh podniku, dále výrobky nebo služby co prodává, jedná-li se o 

maloobchod či velkoobchod. Dále jeho umístění, strukturu, rysy distribuce, počet 

zaměstnanců a zařazení v klasifikaci průmyslových podniků. Možná se zdá, že to je až 

příliš zbytečné podávat o zákaznících až tak podrobné informace, ale věřte, že 

kategorizace zákazníků má smysl i u těch nejmenších podniků. Protože další otázkou na 

kterou musíme umět odpovědět a zanést do našeho podnikatelského plánu je : “ Proč 

tito lidé od nás kupují?“ S tím souvisí i otázka: “Proč nakupují od nás a ne od naší 

konkurence?“ Tyto otázky vedou k naší budoucí strategii. Protože pak si dokážeme 

odpovědět i na otázku: “Jak najít více zákazníků?“ Nové zákazníky je třeba stále hledat, 

neboť nahrazují ty ztracené a dále proto, abychom dosáhli většího zisku. [1] 
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Hlavním úkolem co se týče trhu je zjistit způsob, jak si daný trh získat, udržet a rozšířit. 

2.3 Umístění podniku 
 

Pokud teprve zakládáme firmu či uvažujeme o novém prostoru podniku, nesmíme 

zapomenout i na správné umístění prostor, neboť i toto nám může zvýšit příjmy. 

Musíme proto zvážit jaké by bylo ideální umístění podniku a pak zjišťujeme, nakolik se 

tomuto ideálu můžeme přiblížit. Pozor ale na skutečnost, že výše nájemného znamená 

cenu za pronajaté prostory ale i cenu inzerce. 

 

Vhodné lokality můžeme nalézt u obchodních komor, komisí průmyslového rozvoje, 

v publikacích, právních a realitních poradců. 

 

Neměli bychom se pouštět do prostor jen proto, že nám vyhovuje cena nájmu, neboť 

tam, kde je cena nájmu nízká, bývá tento prostor zpravidla ne příliš vhodný.  Ať už se 

jedná o dopravní dosažitelnost, strukturu prostor a vybavení jako je elektřina, voda, 

topení, plyn, kanalizace, které jsou jednou ze základních součástí. On i vzhled podniku 

velmi působí na zákazníky. Je rozdíl přijít do čistého, hygienického, příjemného 

prostředí než do oprýskané staré budovy s vrzajícími dveřmi. Nehledě na to, že i vzhled 

naší budovy je součástí reklamy a image našeho podniku, nebo by alespoň měl být. [1] 

 

Když se rozhodujeme pro nové prostory, musíme si tedy ujasnit které místo zvolíme, 

jaké fyzické vlastnosti budova má, zda-li budeme prostor kupovat či pronajímat a zda-li 

budou nutné nějaké renovace a hlavně z jakých důvodů jsme si vybrali právě toto místo.  

2.4 Konkurence 
 

Tato pasáž je velmi důležitá, odráží se zde celé naše podnikání. Protože dřív než 

začneme podnikat či rozšiřovat naši působnost, výrobu apod. je důležité určit podniky, 

které nám konkurují. Při postupu zjištění konkurentů nám pomůže následující obrázek.  
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Obrázek č. 3 - Postup při analýze konkurence 

         [2] 

Ke konkurenci patří firmy, které prodávají stejné nebo podobné produkty, to jsou tzv. 

skuteční konkurenti a dále pak firmy, které nám nekonkurují dnes, ale mohou nám 

konkurovat v budoucnu, tzv. potencionální konkurenti. [2] 

 

Pokud existuje v našem sledovaném trhu velmi mnoho konkurentů, není třeba studovat 

sebemenšího konkurenta. Měli bychom si konkurenty rozdělit na konkurenty hlavní a 

vedlejší. Hlavními konkurenty jsou firmy, které na našem trhu hrají velmi významnou 

roli a dále také firmy, které se velmi podobají firmě naší. Do vedlejších konkurentů pak 

patří zbývající ze seznamu konkurentů. [2] 

 

Častou chybou je, že se zakládá podnik tam, kde již trh je saturován. Pečlivé sledování 

konkurence nás může přimět ke změně naší základní strategie. Neopomeňme fakt, že 

neustále měnící se trhy a úspěch přitahuje konkurenci. Na základě poznatků o 

konkurenci je dobré, pokusit se najít svou konkurenční výhodu oproti konkurenci. 

Samozřejmě ve všech směrech výhodu nenalezneme, ale každá nalezená nám pomůže 

v celé další strategii. K tomu napomáhá rychlé srovnání našeho podniku a podniku u 

konkurence. Samozřejmě o odpovědích ve srovnání nerozhoduje náš subjektivní pocit, 

ale především zákazníci. Proto je dobré tyto přimět ke spolupráci např. formou 

vlastního průzkumu trhu. Šablonu jednoduchého srovnání si ukážeme na následující 

tabulce.  

 
1. Určení konkurentů 

 
2. Určení oblasti analýzy 

konkurence 

 
3. Praktické provedení 

analýzy konkurence 

Skuteční konkurenti 
Potencionální konkurenti 

Hlavní a vedlejší konkurenti 

Cíle 
Strategie 
Opatření 

Schopnosti 

Získávání informací 
Vyhodnocování dat 
Vypracování profilů konkurentů 
Srovnání s vlastním podnikem 
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Tabulka č. 1 -  Srovnání našeho podniku s konkurencí 

Zákazníci vyžadují: Konkurence nabízí: My nabízíme: 

Kvalitu   

Exkluzivnost   

Nízké ceny   

Sortiment   

Servis výrobku   

Spolehlivost   

Dodání zboží   

Vhodné umístění obchodu   

Informace   

Dosažitelnost   

Kreditní karty   

Úvěrové služby   

Záruka   

Poradenství   

Přídavná zařízení   

Znalosti   

Zdvořilá pomoc   

          [1] 

Konkurenci musíme neustále monitorovat, abychom byli připravení čelit jejím tlakům 

díky připravenosti plánu a posléze strategie. 

 

2.5 Dodavatelé 
 

V tomto dalším bloku bychom měli ukázat, kdo jsou naši současní, popřípadě 

potencionální dodavatelé, jestli jsou pro nás klíčovými a zda jsme nějakým stupněm na 

nich závislí. Můžeme podat stručně informace, jaké nám dodávají množství, jak jsou 

spolehliví, jakou kvalitu výrobků nabízí a za jaké ceny. Dále můžeme uvést, jak jsou 

organizovány vztahy naší firmy s dodavateli a subdodavateli, ať už se jedná o délku 

výrobního cyklu, frekvenci dodávek či splatnost faktur. [8] 
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2.6 Odběratelé 
  

Pokusme se zjistit, kdo jsou naší současní resp. potencionální zákazníci. Jestli někteří 

z nich jsou pro nás klíčoví, stejně jako u odběratelů, jaký máme stupeň závislosti na 

nich. Stanovme jejich problémy a potřeby.[8] 

 

3.7 Management 
 

2.7.1 Osobní údaje řídících pracovníků 
  

V této části bychom si měli ujasnit, jaká je nutná kvalifikace řídícího pracovníkova v 

podniku, jestli již měl nějakou manažerskou zkušenost. Dále jestli máme z našeho 

vzdělání nějaké uplatnění v managementu. Měli bychom o sobě napsat základní  

informace jako jsou věk, schopnosti, zájmy, důvody, které nás vedou k podnikání, 

současné bydliště atd. Tyto údaje o nás musí vypovědět určitou motivaci, ne jen zpověď 

osobního života. Dále je dobré, když do podnikatelského plánu uvedeme, proč se 

domníváme, že budeme v podnikání úspěšní.  Nesmíme opomenout hlavně stav našich 

financí, resp. majetku, protože bankéři a finančníci chtějí mít k dispozici dokumenty, 

aby zabezpečili své investice, samozřejmě v případě, že budeme žádat o půjčku. Ale 

uvědomme si, že neexistují půjčky malým podnikům, ale existují pouze půjčky 

vlastníkům malých podniků. Proto pak informace o našem majetku. [1] 

 

2.7.2 Klíčové osobnosti pro podnikání 
 

Ať jsme sebemenší podnik, potřebujeme účetního, právníka, bankéře a přinejmenším 

ještě pojišťovacího agenta. Takový bankéř nám pomůže jak s úvěry, tak i 

s informacemi, které mají k dispozici o podnicích atd. Mít účetní je snad jasné, někdo se 

musí starat o to, aby bylo vše účetně v pořádku. Pojišťovací agent nám pomůže pojistit 

podnik před např. náhlými katastrofami. Samozřejmě záleží na druhu podnikání, proto 

klíčových osob může být více či méně. Není ale od věci udělat si čas a popřemýšlet, 
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které osoby budeme potřebovat. [1] 

 

2.7.3 Personální vybavení 
  

Podnik stojí a padá s lidmi, kteří v něm pracují. Dobří zaměstnanci mohou vzpružit 

nefungující podnik, stejně tak jako špatní zaměstnanci mohou i ten sebelepší podnik 

zničit. Personální vybavení vyžaduje důkladné plánování, musíme zahrnout, jaké 

odborníky náš podnik potřebuje, jestli jsou na trhu vůbec k dispozici. Jak takové 

zaměstnance hodláme odměňovat, jestli jim navíc nenabídneme nějaké výhody. 

Důležitou otázkou, na kterou si budeme muset odpovědět je i ta, zda-li budeme muset 

naše zaměstnance též školit. A samozřejmě nejdůležitější rada, přijímejme jen ty 

zaměstnance, kteří podniku přináší větší ziskovost. [1] 

 

2.8 SWOT analýza 
 

SWOT analýza je nástroj používaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě 

podnikové strategie k identifikaci silných (strenghts) , slabých stránek (weaknesses),  

příležitostí (opportunities ) a hrozeb (threats). Zatímco silné a slabé stránky představují 

zvažování vnitřních faktorů podniku, příležitosti a hrozby zvažují faktory prostředí.[10] 

 

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 

hodnotu firmy, ať už se jedná o aktiva, dovednosti, podnikové zdroje apod. Naproti 

tomu příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které podnik nemůže tak dobře 

kontrolovat, ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo pomocí 

SLEPT analýzy (hledisko sociální, legislativní, ekonomické, politické a technické). 

 

Mezi faktory ovlivňující silné stránky mohou být: patenty, speciální marketingové 

analýzy, exkluzivní přístup k informačním zdrojům, nové inovativní produkty a služby, 

umístění podniku, nákladová výhoda, jedinečné know-how, nové technologie, silná 

značka a další. 
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Naopak mezi slabé stránky může patřit například: špatná marketingová strategie, 

umístění podnikání, špatná kvalita produktů a služeb, slabá reputace a značka, vysoké 

náklady apod. 

 

Stejně jako v případech silných stránek se snažíme oblast příležitostí maximalizovat tak, 

aby nám přinášela co nejvíce možností, jak se odlišit od konkurence a zároveň co 

nejvíce přiblížit přání zákazníka. To může být např.: rozvoj a využití nových trhů, 

strategické partnerství, oslovení nových zákaznických segmentů, nové mezinárodní 

obchody apod. 

 

Poslední složkou SWOT analýzy jsou hrozby podniku, ty se snažíme společně se 

slabými stránkami co nejvíce minimalizovat, patří sem např. nová konkurence na trhu, 

cenová válka, regulace trhu, zvýšení tržních bariér a další. [10] 

 

2. 9 Marketingový mix 
 

Základem každého správného marketingového rozhodnutí je zákazník. Cílem podniku 

(podnikatele) je pochopit jaké jsou jeho potřeby. Na základě toho připraví správnou 

kombinaci marketingového mixu.  

 

Marketingový mix je souhrn marketingových nástrojů, kterými podnik působí na 

zákazníky. Podstatou tohoto působení je, že správný výrobek správným kupujícím v 

pravý čas a na správném místě za cenu, která odpovídá platebním možnostem 

kupujícího, což zajišťuje podnikatelský zisk. [9] 

 

Marketingové nástroje:  

• VÝROBEK (Product) – co budeme prodávat vyrábět, poskytovat 

• CENA (Price) – za kolik, cenová strategie a porovnání s konkurencí 

• PROPAGACE (Promotion) – jak zaujmeme zákazníka, marketingové strategie 

• DISTRIBUCE (Placement)  - kde a komu, prodejní řetězec, servis, prodejní cíle) 

 

Poznámka: Marketingové nástroje jsou také označovány jako 4P. [9] 
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2.10 Finance 
 

„Strategie a kontrola jsou klíčovými faktory úspěchu v podnikání. Strategie určuje, co 

podnik dělá. Kontrola měří, nakolik se nám podařilo dosáhnout strategických cílů.“   

[1, str. 40] 

  

Určující strategií podniku je zjištění, co vyžaduje trh. Uplatnění strategie závisí na 

plánování a využití plánu. Tyto dva faktory představují pro náš podnik nástroje 

kontroly.  

 

Náš účetní systém by měl být určitým pracovním modelem našeho podniku. Mezi 

základní účetní dokumenty patří: rozvaha, výkaz zisku a ztrát (výsledovka) a cash - 

flow (peněžní tok). Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento 

finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí 

(pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni). Výkaz zisku a 

ztrát (někdy též výsledovka) ukazuje, jakého hospodářského výdělku společnost dosáhla 

za sledované a minulé období. Forma výkazu zisku ztrát se v ČR používá ve zkrácené 

nebo plné verzi. Získají se z ní informace o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, 

nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy, …) a výši zisku. Cash flow 

nebo peněžní toky je rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji podniku za určité časové 

období. Cash – flow si firma musí pozorně plánovat a hlídat, jinak se může dostat do 

vážných problémů, přestože je celková bilance firmy dobrá. Cash – flow se oficiálně 

podle české terminologie vykazuje v přehledu o peněžních tocích. [1] 

 

2.10.1 Zdroje financování a jejich použití 
 

V této části bychom měli vypsat veškeré finanční zdroje a jejich výši.  A také k čemu se 

tyto zdroje použily. [1] 
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2.10.2 Plánované příjmy a výdaje 
 

Je to nástroj k sestavování předpovědí a rozpočtů, které slouží k odhadům příjmů a 

výdajů v krátko a střednědobém časovém horizontu. Většinou zcela postačuje jedno- až 

tříletý časový průběh. Uvědomme si ale, že žádný výhled není stoprocentně přesný. 

Obecné pravidlo říká, že liší – li se výhled od skutečnosti o víc jak 20%, je dobré ho 

přepracovat, je-li to méně než 20%, počkejte ještě čtvrt roku. K prognóze plánovaných 

příjmů je doporučeno kvartálního členění. 

 

Formát výsledovky a plánovaných příjmů je následující: 

 

1. Čisté prodeje 
2. – Náklady na prodané zboží 
3. = Obchodní marže (hrubá přebytek) 
4. Běžné výdaje: 

Platy 
Daň z příjmu a poplatky 
Nájem 
Služby 
Údržba 
Režijní náklady 
Poštovné 
Doprava nákladní a ostatní 
Pojištění 
Právní a účetní služby 
Odpisy 
Ostatní 

5. Ostatní výdaje 
Úrok 

6. Výdaje celkem: 
7. Zisk (ztráta před zdaněním): 
8. Daně 
9. Čistý zisk (ztráta):      [1] 

 

2.10.3 Analýza rozpočtových odchylek 
 

Analýza rozpočtových odchylek (ARO) umožňuje přímou kontrolu našich obchodních 

operací. ARO je třeba vypracovávat pravidelně, nejlépe měsíčně či čtvrtletně, pokud má 

být účinná. ARO je jedním z nejlepších zdrojů aktuálních informací, když např. budeme 
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mít měsíční vyhodnocení odchylek a zjistíme, že v jednom měsíci jsme překročili 

rozpočet, hned zjistíme kde a proč se tak stalo. Navíc můžeme díky této aktuální 

informaci poupravit plán tak, že odchylka se v některém dalším měsíci srovná apod. [1] 

       

 
Tabulka č. 2 - Analýzy rozpočtových odchylek 

  Aktuální 
měsíc AM 

Rozpočtované 
na měsíc RM 

Rozdíl         
RM - AM 

Odchylka v % 
(Rozdíl/RM*100)

Prodeje         
minus Náklady na 

zboží         

Obchodní marže         
Celkové náklady:         

Variabilní náklady         

Variabilní náklady 
celkem         

Fixní náklady         

Fixní náklady celkem         

Celkové náklady 
celkem         

Čistý zisk (Hrubý zisk 
z prodejů-celkové 

náklady) 
        

Daňové náklady         

Čistý zisk po zdanění         

 

2.10.4 Nalezení bodu zvratu 
 

Bod zvratu, nebo-li BEP (break even point) slouží k nalezení, odkud firma na základě 

prodeje a fixních, variabilních, resp. celkových nákladů vytváří zisk tzn. od kdy výnosy 

převyšují náklady. Ukážeme si to na následujícím grafu. 
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Graf č. 1 - BEP analýza 

 

 

   

2.10.5 Analýza rentability 
 

Analýza rentability poměřuje zisk dosažený podnikáním s hodnotou zdrojů firmy, jichž 

bylo využito dosažením zisku. Nás bude zajímat především Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) důležitá zejm. pro investory, které zajímá, jaký dodatečný výnos přinesl 

jejich kapitál. 

 

    ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

 

2.10.5 Identifikace faktoru úspěchu a minimalizace rizik 
 
Jedná se o faktory, na kterých lze realizovat budoucí úspěch při nejmenším působení 
rizika na náš plán.  
 

Výnosy 

Celkové náklady 

Variabilní náklady 

Fixní náklady 

Objem produktů 

Kč 

BEP 



30 
 

 

2.11 Shrnutí 
 
Nyní jsme poukázali na teoretická východiska, ze kterých se vychází pro úspěšné 

splnění věcné stránky podnikatelského plánu. Pro každý plán však můžeme získat různé 

informace, díky nimž si pak musíme plán upravit tak, aby byl postačující a plnil svůj 

účel. V následující kapitole si ukážeme takový plán v praxi na již zmiňované firmě 

Duscholux. 
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3 Analýza současné situace 
 

Analýza současné situace bude obsahovat důležité informace a analýzy o podniku, které 

budou nezbytné pro další návrhy řešení. 

 

 3.1 Popis podniku 
  

Tento podnikatelský plán se bude týkat firmy Duscholux  se sídlem ve švýcarském 

Thunu. Duscholux je akciovou společností, provozuje své odbytové zastoupení ve více 

jak 20-ti zemích, v 6-ti výrobních stanovištích. Firma vyváží své produkty do více jak 

50. zemí světa. V současné době Duscholux zaměstnává více jak 2 000 zaměstnanců. 

Firma má více jak 30-ti letou zkušenost ve vývoji a výrobě sprchových koutů a 

modernizací výrobků se stala firmou, která je předním celosvětovým výrobcem 

sanitárních produktů. Světová proslulost značky Duscholux si zakládá na aktuálním 

designu, na zachování kvality výrobků, na dlouhé životnosti a kvalitním zákaznickém 

servisu. Tímto dosahuje trvalého úspěchu značky Duscholux. 

 

V této práci se nebudu zabývat firmou Duscholux jako celku, který má své odbytové 

zastoupení ve více jak 20.ti zemích na světě, ale pouze částí, kde má svůj odbyt  

 na území České a Slovenské republiky. Firma Duscholux vstoupila na zmíněný trh 

v roce 2004. Jmenovala obchodního zástupce pana Valtra Černíka, který je zkušený 

člověk z oboru s mnohaletou zkušeností v sanitárních produktech. Proto má práce 

nebude směřovat přímo k  vedení firmy, ale především k obchodnímu zástupci panu 

Černíkovi. Za 3 roky, kdy firma působí na sledovaném trhu, nedosáhla výsledků, které 

si předem stanovila. Hlavním cílem firmy je získat minimálně 6. – 8. procentní podíl na 

trhu v České a Slovenské republice, což představuje obrat cca 63 - 84 mil. Kč. Při 

dosažení tohoto obratu tak firma bude uvažovat o rozšíření pracovního týmu popřípadě 

skladových zásob na sledovaném území. 

 

Firma si je vědoma, že získat daný podíl na trhu nebude nic jednoduchého, neboť jak 

vedení samo přiznalo, vstupuje na tento trh s více jak 10.ti letým zpožděním.  Jak 
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všichni víme, největší vzestup firem na sledovaném území bylo v 90.tých letech 

minulého století po revoluci a později po následném rozdělení bývalého 

Československa. V dnešní době je daný trh značně konkurován, ale i přesto vedení 

Duscholuxu věří, že díky svým kvalitním výrobkům celosvětově známým se podaří 

daný cíl splnit. 

 

3.2 Výrobky a služby 
 

Firma Duscholux se zabývá výrobou sprchových zástěn, van, sprchových vaniček, 

whirpool a wellness. Dále také čisticích prostředků na své výrobky a doplňků ve formě 

úložných boxů. Duscholux tvořil dějiny. Mnoho jejich výrobků vyhrálo mezinárodní 

ocenění a staly se klasikou.  Samozřejmě firma tedy vyrábí vlastní produkty, s vlastním 

vývojem, duševním vlastnictvím Duscholuxu AG.  Nabízí špičkovou kvalitu, 40. ti leté 

zkušenosti a dobré know – how. Nároky vychází z přání zákazníků, kterým se snaží 

splňovat náročné požadavky z hlediska kvality materiálů, elegance, jednoduchosti a 

životnosti. Výrobky získaly také renomované ocenění kvality TÜV, což je inspekční a 

certifikační orgán, který provádí činnosti směřující k bezpečnosti výrobků, technických 

zařízení, jejich částí a materiálů a to v různých technických oborech. 

 

Zákazníkům vychází vstříc v podobě poptávky po zakázkové výrobě, tedy produktů na 

míru a kvalitním záručním a pozáručním servisem. Jedná se o inovativní firmu, která do 

vývoje vkládá nemalé finanční prostředky. Proto v určitou dobu nabízí moderní 

výrobky, po kterých je aktuální poptávka. Na všechny své výrobky poskytuje záruku 2 

roky, na akrylové výrobky dokonce 5 let a dodatečnou 10. ti letou záruku na koupi 

náhradních dílů. Čímž se odlišuje od levné konkurence, kde za několik let nemusíte 

náhradní díly vůbec sehnat. Firma Duscholux má naprosto originální postup při výměně 

náhradních dílů např. i po ukončení výroby některé série, neboť každý výrobní element 

je označen originálním výrobním číslem, na základě něhož příslušný servisní technik 

přesně ví, jaký element je potřeba, z jaké řady, z jakého výrobku. Veškeré výrobky jsou 

instalovány profesionálně vyškoleným specialistou, který je k dispozici v každém kraji. 

Nyní si trošku podrobněji představíme jednotlivé výrobky.  
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Firma Duscholux vyrábí sprchové zástěny v současnosti v několika provedeních, kde 

pro každou sérii jsou typické určité společné znaky. Ve všech sériích se pyšní světově 

známým bezpečnostním sklem (ESG), které nesou pečeť kvality s GS značkou. Na 

veškeré výrobky se využívají zejména tyto materiály: sklo, plast a zinek (ložiska). 

  

a) Série Collection 2 

Pro tuto řadu je typický bezrámový vzhled, dokonalá těsnost, trvalá funkce pohyblivých 

elementů, snadné čistění a údržba. Také v neposlední řadě již zmíněné bezpečnostní 

sklo, elegantní design, ve kterém si můžou zákazníci vybrat ze dvou řad pantů a kování 

(hranaté nebo oválné). Nabízí neomezenou možnost stavebních variant. 

 

b) Magic life 

Magic life je vrcholem transparentní elegance, téměř absolutní absence kovových 

profilů. Je vhodný pro standardní řešení koupelen i individuální projekty. Sprchové 

kouty jsou tak chytře vyřešeny, že neobsahují ani dveře, přitom žádná voda neteče tam, 

kam jí není příslušné. 

 

c)  Carat 

Jedná se o nejnovější nabízenou řadu zástěn Duscholux. Nabízí nápadný design 

s minimem profilů, odlehčený vzhled s jasnými liniemi, maximální eliminace 

uzavřených struktur rámu, minimalizace viditelných plastových profilů a nápaditý 

design úchytů. Poskytuje vynikající těsnost díky magnetickým těsnícím lištám. Carat je 

velmi funkční a praktický. Předností je snadná údržba a široká možnost použití. 

 

d)  Bella VITA 

Tato série spojuje estetickou lehkost pravého skla s čistou linií kovových profilů. Tyto 

zástěny se vyznačují plnou funkčností a snadnou montáží. Je charakterizován především 

výlučným použitím jednovrstvého bezpečnostního skla. Sprchové zástěny Bella VITA 

jsou vhodné zejména pro instalaci bez vaničky, pro bezbariérová řešení koupelen nebo 

pro velké niky privátních i veřejných prostor. Dvoudílná zástěna Bella Vita Vám 

pomáhá při sprchování druhé osoby, aniž by se první osoba namočila. 
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e)  Duschosmart 

Tato kolekce reprezentuje základní typ sprchové zástěny vhodný jak pro velké projekty, 

ale také pro standardní komfort konečného uživatele za rozumnou cenu. Předností je 

snadná montáž, dlouhodobá životnost a plná funkčnost. 

 

f) Vanové zástěny 

Stále častějším řešením jak skloubit při nedostatku místa sprchu a vanu dohromady, je 

využití sprchové zástěny na vanu. Firma Duscholux poskytuje několik řešení. Od 

pevných zástěn na celou délku vany, přes skládací či posuvné dveře až po elegantní 

jedno – křídlé otočné zástěny. 

 

g) Piccolo 

Sestavy Piccolo jsou jedinečným řešením malo-prostorových koupelen. Na minimálním 

prostoru dokáží elegantně skloubit jak místo pro vanu, tak i pro sprchovou zástěnu. 

Jedinečnost tkví ve speciálně navrhovaných malo-prostorových vanách, které navazují 

na sprchové zástěny a společně tak vytváří optimální prostor pro každodenní potřeby. 

 

h) Sprchové vaničky 

Mezi sprchovými vaničkami Duscholux můžeme najít nejen klasické tvary a rozměry 

běžné i pro ostatní výrobce, ale také specifika, kterými se právě Duscholux odlišuje od 

ostatních. Součástí sprchových vaniček je stylová odtoková souprava, která je 

designově navržena tak, aby nenarušovala vzhled samotné vaničky a stala se její 

přirozenou součástí. Všechny vaničky jsou vyráběny ve speciálních GFK zesílení. 

Výrobky vyrobené touto metodou se vykazují vysokou pevností, tuhostí a dlouhodobou 

životností. 

 

i) Vany 

Základem všech van i sprchových vaniček je 4 – 5 mm silná deska z litého sanitárního 

akrylátu. Tento materiál není porézní, je plně pobarvený a kromě toho vykazuje 

vysokou stabilitu barev a lesku. Společnost Duscholux dodává vany ve čtyřech 

základních tvarech: 

• obdélníkové 
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• oválné 

• šestiúhelníkové a rohové 

 

Všechny vany mohou být vylepšeny např. systémem odtokové soupravy Trend nebo 

Duschodrain, které umožňují zvýšit hladinu vody ve vaně. Nebo mohou být dále 

vybaveny podhlavníky či madly. 

 

j) Wellness a Whirlpool 

Hydroterapie má tisíciletou tradici. Již tehdy bylo známé léčivé působení teplých 

pramenů. Tato řada se zabývá absolutní regenerací a uvolněním. Od sportu a fitness 

aktivitám až k léčivým hydroterapeutickým metodám. Duscholux nabízí širokou paletu 

systémů do každé ze svých van. Specifikem Duscholuxu je tzv. desinfekční ULTRApur 

systém založený na neviditelném, krátkovlnném UV- záření které zničí 99,9 % všech 

choroboplodných zárodků. Choroboplodné zárodky jsou zničeny fotochemickou reakcí 

bez chemikálií nezávisle na uživateli. 

 

Dále firma Duscholux nabízí parní lázně, parní boxy, které též přináší příjemnou vodní 

masáž, osvěžující požitek ze sprchování. 

 

k) Doplňky 

Firma Duscholux nabízí i doplňky, jako jsou přísady do koupele ve formě vonných 

esencí. Pro větší pořádek nabízí úložné boxy např. na sprchové gely, šampony apod. Pro 

větší čistotu nabízí prostředky pro čištění van, zástěn a skel Duschoclean. 
  

3.3 Trh 
 

Jak jsem již zmínil, vedení se rozhodlo vstoupit na trh České a Slovenské republiky 

roku 2004 v obchodní osobě pana Valtra Černíka.  Následovně si ukážeme, jaké trhy 

spravuje, resp. jaké chce spravovat. V podstatě úkolem pana Černíka je zajistit 

obchodníky, kteří distribuují přímo instalatérským firmám, jedná se tedy o klasické 

velkoobchody voda – topení – plyn. Dalším zaměřením budou koupelnová studia, která 

se zaměřují na konečného spotřebitele. Úkolem obchodního zástupce tedy není nabízet 
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výrobky Duscholux konečným spotřebitelům, ale nabízet přes velkoobchody a 

koupelnová studia, tak jak to má dáno ve smlouvě. Jedná se tedy o průmyslový trh, 

který se vyznačuje obchodováním s velkým množstvím výrobků pro menší počet 

zákazníků.  

 

3.3.1 Demografické rozdělení trhu 
 

Českou republiku obývá 10,2 mil. občanů, je rozdělena na 9 krajů, 1 město má nad 1 

mil. obyvatel, 2 města nad 300 – 400 tis. obyvatel, 5 měst nad 100 tis. obyvatel. 

V hlavních městech se dle slov pana Černíka prodává zcela výjimečně, je to způsobeno 

i tím, že tam je nejmenší nezaměstnanost. V menších městech a v místech s vyšší 

nezaměstnaností se prodává hůře. To je obdobné jak v ČR, tak i SR. 

 

Ve Slovenské republice žije 5,5 mil. obyvatel, rozděluje se na 3 kraje, obsahuje jedno 

město mezi 400 – 500 tis. obyvateli, 3 města nad 100 tis. obyvatel. 

 

3.3.2 Charakteristika trhu 
 

3.3.2.1 Česká republika 
 

V České republice jsou klasicky rozšířené velkoobchody německého typu s pobočkami 

po celém území, mezi nimi jedna výjimka s čistě českým kapitálem, ale s obdobnou 

strukturou a všech 5 řetězců DiY (Baumax, Bauhaus, Hornbach, OBI, Globus). Největší 

čeští výrobci (Ravak a Roltechnik) dodávají napřímo do všech hobby řetězců identické 

výrobky jako do sítě velkoobchodů. 

 

Mezi významné velkoobchody patří:  

• Ptáček – 14 poboček, obrat cca 80 mil. € 

• Gienger (Morava) a současně Gienger – Vaněk (Čechy) – 15 poboček, 

70mil. € 

• Richter&Frenzel – 12 poboček, 40 mil. € 



37 
 

• Cesaro – 20 poboček, 23 mil. € 

• SIKO – malo – velkoobchod, 40 mil. € 

 

Mezi další menší velkoobchody patří Vihamij, Triker, Besta Zápy, Kreiner, Sanitop 

Praha, Knorr, Sapho, Sanotechnik a další. (Pozn. uvedené obraty jsem získal od pana 

Černíka). 

 

Mezi koupelnová studia patří WaW, Aquaplus, Beroun, Tizzio, Ročeň a další… 

  

3.3.2.2 Slovenská republika 
 

Na Slovensku zatím mimo jediné pobočky firmy Ptáček v Bratislavě nepůsobí žádný 

z klasických německých velkoobchodů, z řetězců zatím pouze Baumax a Hornbach. 

 

Mezi významné velkoobchody a koupelnová studia na Slovensku patří: 

 

• GAMA – 10 poboček 

• TMS – 15 poboček 

• BEST Žilina 

• Aquaterm Poprad 

• Ptáček 

 

Mezi koupelnová studia patří WaW, Best,Aquaterm. 

 

3.3.3 Odhad budoucího trhu 
 

Vyhlídky na příští léta v České republice jsou velmi příznivé, neboť se zvyšuje trh 

s nemovitostmi až o 15%. Snižují se úrokové sazby při úvěrech, proto se staví nejen 

rodinné domky, ale i bytové jednotky. To vede i ke zvýšení v oblasti námi sledované, 

neboť vany a sprchové kouty jsou obsaženy v každém obydlí. Vývoj trhu tedy má 

stoupavou tendenci. [11] 
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Na území Slovenské republiky jsou výhledy taky dobré. Neboť zde stavební průmysl 

vzrostl v minulých letech o 5%, zde to bylo zapříčiněno zejm. průmyslovými stavbami, 

neboť se hodně modernizovali města, školy, nemocnice, sociální a kulturní zařízení. 

Došlo ale také k vzrůstu bytových jednotek, i když ne tolik, jak v České republice. 

Vývojový trend na území Slovenska má také rostoucí tendenci, i když ne tak rychlou, 

jak na území ČR. [11] 

 

3.4 Umístění podniku 
 

Co se týče umístění podniku, hlavním sídlem je švýcarský Thun, v České a Slovenské 

republice Duscholux žádnou prodejnu či sklad nevyužívá, obchod probíhá přes 

velkoobchody a koupelnová studia. Jediným sídlem podniku v České a Slovenské 

republice je kancelář pana Černíka, která sídlí v místě jeho bydliště, tedy na Brněnské č. 

p. 119 v Holasicích (cca 15km jižně od Brna). Náklady za nájem apod. jsou tedy 

nulové.  

 

3.5 Konkurence 
 

Naší sledovanou konkurenci bychom mohli rozdělit na tuzemskou a zahraniční. Mezi 

nejvýznamnější tuzemské konkurenty  patří: 

• Ravak – spravuje okolo 60% podílu na trhu 

• Roltechnik – cca 20% trhu 

• Ronal sanimetal – 0,2% trhu 

 

Mezi nejvýznamnější zahraniční konkurenty patří: 

• Hüpppe/bankomfort – cca 5,5 % trhu 

• Koralle – 0,5% 

 

Zatímco tuzemská konkurence je velmi rozšířena díky svou cenovou dostupností, 

největší působící firma Ravak dosahuje tak velkého podílu na trhu zejm. tím, že 



39 
 

vynakládá obrovské finanční prostředky na reklamní kampaně a také díky přímému 

zásobování nákupních center např. Bauhaus, Baumax, OBI, Hornbach. Zahraniční firmy 

mají výhodu některé v cenové dostupnosti (jedná se zejména o nekvalitní dovoz z Asie) 

a jiné delším působením na trhu.  

 

Pokud bych měl specifikovat konkurenci na základě výrobků, tak co se týče sprchových 

zástěn a vaniček mezi hlavní konkurenty patří: Ravak, Roltechnik, Vagnerplast, KOLO 

(Sanitec), Ronal, Huppe, Koralle Hoesch.  

 

Co se týče van, tak mezi hlavní konkurenty patří: Vagnerplast, RIHO, KOLO (Sanitec), 

Ideal Standart a Kaldewei.  

 

V produktech Welness patří mezi nejvýznamnější konkurenty Hansgrihe, Vagnerplast, 

RIHO,Ravak, Roltechnik a další.  

 

Co se týče konceptů, tak zde konkurenci firma Duscholux prakticky nemá, např. co se 

týče v sérii výrobků Piccolo (návaznost van se sprchovými kouty pro malé prostory), či 

výrobou atypů. 

 

Nyní zanesu do tabulky malé srovnání našeho podniku s tuzemskou a zahraniční 

konkurencí na základě požadavků zákazníka. 
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Tabulka č. 3 - Srovnání Duscholuxu s konkurencí. 

Zákazníci 
vyžadují: 

Konkurence 
tuzemská nabízí:

Konkurence 
zahraniční nabízí: Duscholux nabízí: 

Kvalitu 5 8 10 

Exkluzivnost 8 8 10 

Nízké ceny 10 7 7 

Sortiment 5 7 10- lepší paleta výrobků 

Servis výrobku 8 10 Zatím 5 

Spolehlivost 5 7 10 

Dodání zboží 7 8 9 
Vhodné umístění 

obchodu skoro všude skoro všude snaží se diferencovat 

Informace 8 8 6 (jen jeden obchodní zástupce) 

Dosažitelnost 7 8 5 (jen jeden obchodní zástupce) 

Záruka standard standard standard (+ 10let garance náhr. 
Dílů) 

Poradenství 8 8 6 (jen jeden obchodní zástupce) 

Dodání zboží atypů 3 5 10 

 

Tabulka vznikla objektivně na základě zákazníka, servisního technika, zástupce 

velkoobchodu, zástupce koupelnového studia a pana Černíka. Jak je patrné z tabulky, 

vidíme zde různé postavení Duscholuxu ve srovnání s tuzemskou a zahraniční 

konkurencí na sledovaném území. Pro zhodnocení vidíme, že firma Duscholux nabízí 

opravdu velmi kvalitní a exkluzivní zboží. To se projeví ale i v cenách, neboť vidíme, 

že sice nabízí v podobných cenových relacích jak zahraniční konkurenti, ale na 

tuzemské levné zboží zdaleka nemá. Co se týče sortimentu, Duscholux nabízí opravdu 

velmi širokou řadu výrobků, je to způsobeno i možnou výrobou atypů, ve které takřka 

nemá konkurenci. Zajímavé je, že dodací termín je lepší než u tuzemských a 

zahraničních konkurentů a to i přes to, že firma nemá sklad výrobků na sledovaných 

územích, bohužel nevýhoda je ale v tom, že zákazníci si za dovoz platí. Firma 

Duscholux má slabá místa v oblasti servisu, protože je nedostatek specializovaných 

pracovníků, ovšem jak mi bylo sděleno panem Černíkem, neustále se pracuje na 

zaškolování nových pracovníků, takže toto číslo by se mělo v nejbližším období 

zvednout. Dále slabším místem je dosažitelnost a informativnost výrobků Duscholux.  

Dosažitelnost je vcelku logicky daná, neboť Duscholux ještě není tak rozšířen a také 
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vede přes přístup pracovníků ve velkoobchodech a koupelnových studií, kteří již 

nabízejí přímým zákazníkům svůj nabízený sortiment. Proto pan Černík musí neustále 

tlačit na prodejce, vyškolovat. Slabá známka v informovanosti je pak následkem malého 

počtu obchodních zástupců, kde pan Černík je pouze jedinou osobou na Českou a 

Slovenskou republiku a dále nedokonalou informovaností pro zákazníky v rámci 

reklam. Je důležité využít výhody ve srovnání s konkurencí a na druhé straně snažit se 

vylepšit průměrná a slabá místa. Neboť ta nás nejvíce omezují, co se týče v prodejnosti, 

která vede ke splnění našeho cíle, tedy dosáhnutí až 8% podíli na trhu. 

  

3.6 Odběratelé 
 

Již jsem zmiňoval, že hlavními odběrateli jsou velkoobchody se sanitárními výrobky a 

pak specializovaná koupelnová studia. Samozřejmě jejich úkolem není zajímat se o 

Duscholux, protože tyto podniky jsou velmi pasivní a to je velká překážka. Oni sami 

čekají na aktivní přístup, i když v případě značky Duscholux je to až trochu s podivem, 

neboť kdo by nechtěl mít ve svém nabízeném sortimentu celosvětově známou a 

uznávanou značku. Jak říká pan Černík, člověk se musí několikrát připomínat, 

opakovat. Pak samotný prodej závisí již na prodejcích, kteří nabízí zboží konečnému 

zákazníkovi, v podobě stavebních firem (mezi největší patří Skanska, Metrostav, 

Hochtief, Unistav), instalatérských firem (např. Scheu und Wirth, Niersberger apod.), 

individuálních stavebníků, tak i investorů bytových domů, luxusních hotelů a projektů 

obecně. Proto velmi záleží na jejich přístupu. V současné době Duscholux operuje na 80 

prodejních místech v České a Slovenské republice. Vývoj si ukážeme v následující 

tabulce. 

 
Tabulka č. 4 - Počet přímých odběratelů a počet prodejních míst. 

Rok 
Počet přímých 
odběratelů 

Počet prodejních 
míst 

2004  7  20 
2005  10  40 
2006  12  50 
2007  13  80 
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 Během prvního roku působení měla firma Duscholux kontakt se 7. přímými odběrateli, 

což představovalo asi 20 prodejních míst, neboť velkoobchody a koupelnová studia mají 

více poboček. Roku 2005 se počet přímých odběratelů zvedl na 10, což představovalo 

asi 40 prodejních míst. Roku 2006 12 přímých odběratelů a v současné době firma 

operuje s 13 přímými odběrateli a prodejními místy dosahující čísla 80. 

 

3.7 Management 
 

Nebudu zde uvádět klíčové osobnosti firmy Duscholux jako celku, pro nás je hlavní 

podat informace o obchodním zástupci pro ČR a SR panu Černíkovi. Pan Valtr Černík 

se narodil 24. listopadu roku 1962 v Brně. Současným bydlištěm je ulice Brněnská 119 

v Holasicích (PSČ: 664 61). Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Brně. 

Mezi jeho nejvýznamnější zkušenosti patří:  

 

• 1998 – 2002 Vedoucí nové pobočky v Brně firmy Schulte (nyní Richter a 

Frenzel), kdy během prvního roku dosahuje obratu 150 mil. Kč. 

• 2003 Ředitel společnosti RAF Armatury s. r. o. v Olomouci 

 

U firmy Duscholux pan Černík pracuje od roku 2004, tedy od počátku vzniku působení 

na Českém a Slovenském trhu. Zajímavé je, že první popud k rozšíření působnosti firmy 

právě ve zmiňovaných územích dal vedení sám pan Černík, který chtěl pracovat pro 

renomovanou firmu a kde by mohl uplatnit své nejen získané zkušenosti, ale i cenné 

kontakty na firmy z předchozích zaměstnání. 

 

3.8 SLEPT analýza 
 
Jedná se o analýzu vnějšího okolí, která bere v potaz jak hledisko politické, 

ekonomické, sociálně kulturní a technologické faktory.  
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Tabulka č. 5 – SLEPT analýza 

Politické faktory   
- Přístup k zahraničním firmám 

Ekonomické faktory  
- Míra inflace 

- Míra nezaměstnanosti 

- Devalvace/revalvace měny 

Sociálně-kulturní faktory  
- Spotřebitelská aktivita 

- Regionální rozdělení obyvatelstva 

Technologické faktory  
- Výdaje na výzkum a vývoj  

- Zaměření na kvalitu a vzhled výrobků 

 
Z politického hlediska na našem úspěchu velmi záleží, jak bude Česká republika 

přistupovat k zahraničním firmám, neboť Duscholux firmou zahraniční je. Vstupem ČR 

a SR do EU by však nemělo být s touto hrozbou problém. Z ekonomických faktorů nás 

velmi ovlivňuje míra inflace a dále revalvace/devalvace koruny, neboť ceník výrobků je 

v měně €. Nejdůležitějším faktorem je v oblasti technologickém, neboť velmi záleží na 

výzkumu, vývoji výrobků. Proto nesmí Duscholux zaostávat a neustále být připraven na 

jakékoliv inovace související např. využitím nového materiálu, který přišel na trh apod. 

3.9 Marketingový mix 
 

Výrobek (Product) – Jak již bylo popsáno výše, firma nabízí produkty v sanitárním 

trhu, přesněji sprchové kouty, vany, welness, koncepty (Piccolo sestavy) a doplňky. 

Firma se snaží nabízet širokou škálu výrobků, kterými by dokázala pokrýt různě 

požadavky od zákazníků. Velkou výhodou od konkurence je i výroba na míru dle přání 

zákazníka.  

 

Cena (prize) -  Výrobky v ceníku jsou pro Českou a Slovenskou republiku oceňovány 

v brutto cenách, tedy v doporučených maximálních v €. Ceny se nejčastěji pohybují 

mezi 1000 – 2500€.  

 

Propagace ( Promotion) – Propagaci výrobků můžeme naleznout na internetových 

stránkách www.duscholux.cz , kde je možné i objednání prospektů a ceníku se zasláním 

zdarma. Další reklamou je publikování v odborných časopisech pro domácnost, např. 

Moderní dům, Koupelna, Moderní byt. Dále propagace probíhá na veletrzích v Brně na 
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Stavebním veletrhu, dále na veletrhu ISH ve Frankfürthu. Další způsob propagace je i 

přes velkoobchody a koupelnová studia, která nabízí propagační listy apod. 

 

Distribuce (Placement) - Distribuční kanál ke konečným zákazníkům je přes 

velkoobchody a koupelnová studia. Rozdíl mezi velkoobchody a koupelnovými studii je 

ten, že velkoobchody směřují přímo k instalatérům, kteří mají určitou slevu. Zatímco 

koupelnová studia nabízí předpoklad vyšší kvality práce, ovšem bez slevy. Cesta 

objednávek prochází vždy přes kanál v České republice z důvodu kontroly a servisu do 

sídla v Thunu. Servis probíhá na základě vyškolení subdodavatelských instalatérských 

firem. Samostatnou skupinou jsou projektanti a architekti, kteří jsou schopni vyvolat za 

určitých podmínek poptávku po sortimentu prostřednictvím vlastních projektů a 

zakázek. 

3.10 Analýza známosti a oblíbenosti 
 
Analýza známosti a oblíbenosti je model komunikační strategie, která nám ukazuje, jak 

jsme známí a jaký k nám mají zákazníci postoj. Tato analýza nám pomůže vybrat si, na 

co se zaměřovat ve zlepšení budoucí strategie. Pro naší firmu Duscholux, vypadá model 

následovně. 

 
Obrázek č. 4 - Model analýzy známosti a oblíbenosti 

     Příznivý postoj 

   

 

 
Nízká známost  Vysoká známost 

 

 

 

 

Nepříznivý postoj    [4] 

 

Z modelu můžeme vidět, že zákazníci, kteří Duscholux znají, mají k firmě příznivý 

postoj, jsou spokojeni se zbožím a věcmi s nimi spojenými, bohužel spousty 

DUSCHOLUX 
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z dotázaných lidí firmu Duscholux ani nezná (ze 100 náhodně dotázaných lidí znalo 

firmu 8 osob). Proto se naše strategie bude upínat směrem takovým, že firma musí 

zlepšit svoji známost. 

 
3.11 SWOT analýza 
 

Tabulka č. 6 – Swot analýza 

Silné stránky 
• Značka 
• Design 
• Know - how 
• Tradice 
• Kvalita 
• Atypická řešení 
• Rychlá dodávka výrobků (viz. příloha 

č.1 Dodací termíny) 

Příležitosti 
• Využití stoupající tendence výstavby 

nemovitostí 
• Vejít do podvědomí konečných 

spotřebitelů jako silná kvalitní firma 
(Když se řekne Duscholux, nabídne 
se kvalita, design apod.) 

• Příležitosti propojení systému SAP 
přímo do sídla v Thunu 

Slabé stránky 
• Pozdní nástup na již obsazený trh 
• Zákazník hradí dopravu výrobku 

z rakouského skladu v Linzi 
• Nedostatečný servis výrobků vlivem 

malého počtu techniků 
• Nedostatečná informovanost, 

poradenství vlivem pouze jednoho 
obchodního zástupce pro ČR a SR 

Hrozby 
• Snížení cen českých výrobců u 

designových produktů 
• Zákazníci mohou volit konkurenci, 

kde doprava bude zdarma 
• Mohou nastat problémy týkající se 

servisu, která vyvolá nespokojenost 
zákazníků 

• Nedostatečné obchodní zastoupení 
(pouze pan Černík), následná ztráta 
potencionálních zákazníků 

 

Vidíme, že firma nabízí velmi kvalitní produkty, které by mohla využít právě 

v „boomu“, který zažívá stavební trh. I budoucí prognózy vypovídají o pokračování 

tohoto vývoje, proto by se měla firma Duscholux snažit vejít do podvědomí investorů a 

stavebních firem, které právě nové stavby staví. Tedy propagovat své výrobky i 

konečným zákazníkům. Další výhodou pro firmu by bylo propojení softwaru SAP mezi 

panem Černíkem a sídlem ve Švýcarsku, což by velmi pomohlo a zrychlilo komunikaci 

a přehled. Sap je největším dodavatelem softwaru pro informační systémy podniků a 

organizací všech velikostí. Celkově se tento systém využívá ve více jak 120 zemích 

světa, navíc zefektivňují procesy jak uvnitř, tak i vně podniku.  

 

Mezi nejslabší stránky podniku patří, že pokud si zákazník objedná nějaký produkt, 

výrobek putuje ze švýcarského Thunu do rakouského Linze na náklady společnosti a 
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odtud pak k zákazníkovi na náklady, které hradí on sám. Tato věc by se měla odstranit a 

náklady by měla hradit společnost přímo až k zákazníkovi, tak jak to nabízí konkurence. 

Nedostatečná informovanost, poradenství apod. souvisí s tím, že pan Černík zastupuje 

docela velkou oblast sám, proto při vzrůstající tendenci trhu může dojít až k tomu, že 

bude vedení donuceno rozšířit, resp. založit pracovní tým. Samozřejmě záleží, jak 

rychle na vývoj trhu dokáže reagovat vedení. Jak mi bylo sděleno, na odstranění slabého 

místa v oblasti servisu se již pracuje a již nyní se zaškolují noví technici. Samozřejmě 

celá tato analýza je postavena na tom, aby podnik, který disponuje silnými stránkami, je 

dokázal využít v realizování příležitostí a naopak se firma musí snažit odstranit slabé 

stránky, které mohou být při jejich nedostatečném vyhodnocení přeměněny v hrozby. 

 

3.12 Finance 
 

Je třeba si uvědomit, že pan Černík zastupuje firmu Duscholux v České a Slovenské 

republice. Mezi sebou mají smlouvu o zastoupení. Zdrojem financování jsou nadřízení 

Duscholuxu na základě této smlouvy, která se skládá z určitého fixního platu pro pana 

Černíka a dále variabilních financí, které kryjí např. telefon, náklady spojené 

s automobilem, ubytování (při obchodních cestách), diety, oběd se zákazníkem, 

propagace v České a Slovenské republice apod. Variabilní zdroje financování jsou ale 

omezeny určitým maximem. Proto pan Černík si musí rozvrhnout finance tak, aby 

pokryl veškeré svoje pracovní náklady a dále ještě propagoval firmu. Kontrola vedení 

pak probíhá tak, že pan Černík je povinen zasílat faktury vedení. To pak kontroluje, jak 

bylo s financemi vynaloženo. Poprosil jsem pana Černíka o poskytnutí účetních knih 

(rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow), bohužel on jen předkládá faktury vedení a na 

zastupujících územích účetní knihy nemá, to má vedení ve Švýcarsku, které mi 

neumožnilo do nich nahlédnout, nejsem pro ně důvěryhodná osoba.  Také je důležité 

podotknout, že pan Černík si na našem území platí sociální a zdravotní sám ze svého 

fixního platu. Samozřejmě i odvádí daně. 
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3.12.1 Náklady Duscholuxu v ČR a SR 
 

Jak jsem již podotkl, sám pan Černík nemá pravomoc získat účetní knihy, proto mi na 

základě odvedených faktur zjistil průměrné hodnoty nákladů za čtyřletou existenci v ČR 

a SR a pravděpodobné výnosy. 

 
Tabulka č. 7 – Náklady obchodního zástupce vynaložené na provoz v ČR a SR 

Rok  Fixní náklady  Variabilní náklady  Celkem 

Měsíční  Roční  Měsíční  Roční  Měsíční  Roční 

2003  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0  € 0 
2004  € 2 000  € 24 000 € 3 000  € 36 000 € 5 000  € 60 000 
2005  € 2 000  € 24 000 € 2 000  € 24 000 € 4 000  € 48 000 
2006  € 2 000  € 24 000 € 2 000  € 24 000 € 4 000  € 48 000 

2007  € 2 000  € 24 000 € 2 000  € 24 000 € 4 000  € 48 000 
 

Z tabulky vidíme, že v roce 2003 byly náklady nulové, je to proto, že v tomto roce ještě 

firma Duscholux neměla zastoupení v ČR a SR. V dalších letech již fixní náklad měl 

svou hodnotu 2000 € měsíčně, tento náklad představuje plat pana Černíka. Variabilní 

náklad činil v prvním roce více než v letech dalších, je to způsobeno hlavně zařízením 

kanceláře pana Černíka, ať už se jednalo o počítač, zřízení internetu, faxu, kopírky, 

tiskárny apod. V dalších letech se náklad stabilizoval na 2000 € měsíčně. V současné 

době tedy roční náklad nepřesahuje zhruba 50 000 €. 

 

3.12.2 Výnosy Duscholuxu v ČR a SR 
 

Výnosy jsou dány především za prodej našich výrobků, tedy sprchových koutů, van a 

doplňků. Pro představu nám napoví následující tabulka. 
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Tabulka č. 8 – Výnosy v jednotlivých letech v ČR a SR 

Rok  Výnosy 
Meziroční nárůst 

[%] 

2003  0  ‐ 

2004  € 50 000  100% 

2005  € 150 000  300% 

2006  € 250 000  66,7% 

2007  € 400 000  60% 

 

Firma započala své zastoupení v prvním roce s výnosem 50 000 €, další rok došlo 

k nárůstu o 300%, další roky se pohyboval okolo 60% meziročního vzrůstu. Dle 

současného vývoje vše naznačuje tomu, že letošní výnos bude činit 400 000 €. Pro lepší 

znázornění stoupavé tendence výnosů se můžeme podívat na následující graf. 
 

Graf č. 2 – Výnosy v jednotlivých letech v ČR a SR 

 

 

3.12.3 Zisk Duscholuxu v ČR a SR 
 

Do následující tabulky zaneseme náklady, výnosy a vypočtený zisk v jednotlivých 

letech. Zisk je rozdílem výnosů a nákladů. 
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Tabulka č. 9 – Výnosy, náklady a zisk v jednotlivých letech v ČR a SR 

Rok  Náklady  Výnosy  Zisk 

2004  € 60 000  € 50 000  ‐€ 10 000 
2005  € 48 000  € 150 000  € 102 000 
2006  € 48 000  € 250 000  € 202 000 

2007  € 48 000  € 400 000  € 352 000 
 

Jak je patrné, Duscholux na sledovaném území byl pouze v prvním roce svého 

zastoupení ve ztrátě. Následující roky již své zisky zvětšoval. Pro lepší představu 

jednotlivé zisky zanesu do grafu. 
     

Graf č. 3 – Zisk v jednotlivých letech v ČR a SR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

3. 12. 4  BEP analýza 
  

Jak již bylo řečeno, bod zvratu je bod, od kterého firma začne být zisková. Jinak řečeno 

v našem případě, v jaké hodnotě výnosy pokryjí celkové náklady, což je součet nákladů 

fixních a variabilních. Jak můžeme vidět výše v tabulce č. 9, pro rok 2007 činí celkové 

náklady € 48 000 (měsíčně € 4 000). Proto, aby zastoupení pana Černíka bylo ziskové, 

je nutné, aby výnosy činily minimálně € 48 000 ročně. 

 

3.13 Pohled vedení na zastoupení v ČR a SR 
 

Doposud jsme brali v potaz jen náklady na zastoupení ve zmiňovaných zemích, nikoliv 

však náklady na vývoj, výrobu, vývoz. Proto zisky v kapitole 3.12.3 (str. 49) dosahují 
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takových vysokých hodnot. Jsou to zisky pouze v ČR a SR z pohledu pana Černíka, 

který pracuje již s hotovými výrobky a nezná tak  jejich náklady, které vedou přes 

vývoj, výrobu a dovoz do skladu do Linze. Proto z pohledu vedení vykazuje zastoupení 

v České a Slovenské republice následujících informací, bohužel neposkytlo mi 

hodnotové údaje. Bylo mi ale sděleno, že první 2 roky, tedy období 2004-2005 bylo 

neziskové. Rok 2006 v podstatě nedosahoval ani zisku ani ztráty a rok 2007 by měl 

podle odhadů vykazovat poprvé zisk. 

 

3.14 Shrnutí  
  

V kapitole 4 jsme se seznámili s firmou, s jejími výrobky, postavením na trhu. 

Seznámili jsme se s jejími konkurenty, zákazníky. Ukázali jsme si jak je na tom firma 

finančně, jakých zdrojů využívá a v jaké výši. Na druhé straně jakých výnosů firma 

dosahuje. Dále jsme firmu analyzovali a zjistili tak další nutné informace, které nám 

poslouží v kapitole následující, a to v návrhu na řešení. 
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4 Návrhy řešení 
 
Hlavním cílem pana Černíka v oblasti zastupování je zvětšit během maximálně sedmi 

let podíl na trhu v České a Slovenské republice na 6 – 8%. V penězích to znamená, že 

výnosy firmy Duscholux v České a Slovenské republice musí dosahovat 2,25 mil. € až 3 

mil. € ročně. Jak vidíme, v současném roce výnosy dosáhnou výše cca 400 000 €. 

Během sedmi let musí dojít tedy k cca šestinásobnému zvýšení výnosů. Abychom toho 

mohli dosáhnout, je třeba panu Černíkovi poradit. Mé rady se budou týkat zejm. 

poukázání na konkurenční výhody, které se musí využít, neboť dodávají určitou 

exkluzivitu mezi konkurenty a upozornění na slabé stránky podniku, které je třeba 

snažit se odstranit, neboť zpomalují rozkvět podniku na sledovaných územích a tím tak 

prodejnost výrobků související i s tržním podílem. 

 

Již z popisu podniku je zřejmé, že se jedná o silnou značku s mezinárodním věhlasem a 

svébytnou výrobou. Nabízí opravdu širokou paletu výrobků vyrobené z kvalitních 

materiálů spojenou s aktuálním designem. Výrobky se vyznačují dlouhodobou 

životností. Filosofie podniku vychází z více jak 35.ti leté praxe. Navíc na všechny 

výrobky se vztahuje prodloužená 10. ti letá garance náhradních dílů. A co je jedinečné, 

tak i výroba na míru. Kdybych tedy měl vypsat, proč si vybrat právě kouty od 

společnosti Duscholux, odpovědi by byly následující: 

 

 individualita přes zakázkovou výrobu 

 povrchová úprava skel a profilů 

 předmontované montážní díly s integrovanými panty 

 vysoce jakostní recyklované materiály jako je hliník a tvrzené 

sklo 

 pečeť TÜV 

 10 let záruka dodávky náhradních dílů 

 vysoká možnost variabilního a kreativního použití jednotlivých 

modelů 

 jednoduchá údržba a čištění 
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Jak je zřejmé, firma má co nabídnout svým zákazníkům a neměl by být problém si také 

zákazníky najít, o čemž svědčí i prodejnost v jiných státech, kde firma působí. Mezi 

základní požadavky zákazníka patří kvalita, design, záruka. Firmě bych doporučil, aby 

její propagace výrobků vedla hlavně přes výše vypsané odpovědi na otázku: „Proč 

právě výrobky Duscholux? Co firmu Duscholux ve svých výrobcích nejvíce odlišuje od 

konkurence?“ Nemám na mysli nyní kvalitu, ale řešení. To jsou právě výrobky řady 

Magic life (absolutní absence kovových profilů, což vede k vrcholu elegance), Piccolo 

(nabízí jedinečné řešení malo-prostorových koupelen, v podstatě vana se sprchou 

v jednom),  wellness a  whirlpool (jedná se o hydroterapii a relaxaci při koupání resp. 

sprchování, navíc tato řada umožňuje zničení choroboplodných zárodků díky 

mikrovlnnému UV záření) a výrobky na zakázku (v tomto má firma jedinečné postavení 

na trhu). Proto tyto výrobky musí v propagacích stát v popředí, jsou to výrobky, které 

nás nejvíce odlišují od konkurence. 

 

Co se týče trhu, firma opravdu „zaspala“ vstup na český a slovenský trh. Příjemná 

zpráva však je, že ve Slovenské republice se odhaduje v dalších letech pokračování 

rostoucího trendu stavebního průmyslu až o 5%, v České republice až o 15%.  Z toho je 

zřejmé, že firma má šanci zvětšit svůj podíl na trhu a k tomu jí nahrává právě příznivý 

odhad budoucího trhu. Musí se tedy snažit tento rostoucí trend využít ve svůj prospěch 

 

Firma má mnoho konkurentů na sledovaných trzích, jedná se zejména o tuzemskou a 

zahraniční. Na základě tabulky č. 3 (str. 40, Srovnání Duscholuxu s konkurencí) a 

tabulky č. 6 (str. 45, SWOT analýza) se nám podařilo zjistit, v čem firma vyniká nad 

konkurenty, jedná se tedy o nalezení konkurenčních výhod. Tyto výhody jsou v oblasti 

kvality, exkluzivnosti, spolehlivosti, sortimentu, dodání zboží, dodání zboží atypů a 

prodloužené 10. ti leté záruky na dodání náhradních dílů. To jsou výhody, které musíme 

upřednostnit v boji s konkurencí. Co se týče ceny, je Duscholux srovnatelný se 

zahraniční konkurencí, s tuzemskou však nikoliv, ovšem tuzemský trh nenabízí takové 

výrobky, které by svým designem a kvalitou mohly konkurovat výrobkům zahraničním. 

V čem však Duscholux oproti konkurenci velmi zaostává, je: 

 
 Servis výrobků v ČR a SR – je to dáno především nedostatečným 

počtem školených servisních techniků 
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 Informovanost podniku – malá propagace 

 Dosažitelnost výrobků - díky malému počtu obchodních zástupců 

(pouze pan Černík)  

 Poradenství – opět díky malému počtu obchodních zástupců a 

proškolených prodejců 

 Neuhrazená doprava ze skladu v Linzi 

 

• Řešení problému s dosažitelností a poradenstvím, servisem 

Panu Černíkovi vřele doporučuji (i vedení), aby se tyto slabé stránky v podniku snažil 

co nejrychleji odstranit. Vidíme, že problém dosažitelnosti a poradenství je způsoben 

malým počtem obchodních zástupců. Samozřejmě, výrobky jsou nyní k dostání na 80. ti 

prodejních místech na územích České a Slovenské republiky. To je pro jednoho 

obchodního zástupce opravdu hodně. Navrhl bych alespoň pro začátek následující 

organizační strukturu, která by v současné době vyřešila tento problém na sledovaném 

území. 

 
Obrázek č. 5 – Navrhovaná organizační struktura pro ČR a SR 

 

 

Samozřejmě rozšíření pracovního týmu vede ke zvýšení nákladů, ovšem otázkou je, 

zda-li zvýšení pracovního týmu nezvětší možné výnosy  násobně vícekrát, také díky 

odstranění problému dosažitelnosti a poradenství. Jednotlivý obchodní zástupci by tak 

měli na starosti svá území a veškeré prodeje, dodávky, školení prodejců, servisních 

techniků apod. Přes pana Černíka, který by byl hlavním spojencem s vedením ve 

Švýcarsku, by šla veškerá organizační rozhodnutí, prodeje, faktury, dodávky. Asistent 

Obchodní zástupce pro ČR a SR
Pan Valtr Černík 

Obchodní zástupce pro ČR 
 

Osoba X

Obchodní zástupce pro SR 
 

Osoba Y

Asistent 
 

Osoba Z
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by obsluhoval informační systém SAP, který by byl přímo napojen na centrum firmy 

v Thunu (zatím není), zrychlila by se tak ještě více komunikace a přehled o dodávkách, 

výrobcích apod. Samozřejmě později s rostoucím obratem a prodejními místy se může 

organizační struktura rozšířit např. dle územního rozdělení (Čechy, Morava, západní a 

východní Slovensko), případně krajů apod. Určitě to stojí za zvážení vedení, odstranilo 

by se tak spousta zatím neřešených problémů. 

 

• Řešení problému se skladem 

Dalším problémem je sklad, jak již bylo popsáno, cesta výrobků k zákazníkovi je 

z Thunu do Linze hrazena firmou a z Linze k zákazníkovi hrazena kupujícím. I přestože 

firma má velmi rychlý dodací termín, uhrazení dodávky zákazníkem je veliký problém. 

Firmě doporučuji alespoň pro začátek hradit dodávku celou, tedy z Thunu až 

k odběrateli, tedy k velkoobchodu či koupelnovému studiu. Samozřejmě zvětší se opět 

náklady firmy, ale mnohokrát se zvětší i počet zákazníků, kteří mohou minimálně tyto 

náklady vyrovnat, ba naopak bych se přiklonil k tomu, že výnosy hravě pokryjí náklady. 

Pokud dosažené výsledky budou optimální, doporučoval bych vedení, aby se pokusilo 

přemýšlet i o možnosti skladu přímo v České či Slovenské republice. Firma totiž má svá 

zastoupení i v okolních státech. A navíc náklady na provoz skladu v Rakousku jsou 

určitě větší, než by byly zde. To už by ale vedlo k dalšímu rozšíření i organizační 

struktury.  

 

• Řešení problému s prodejností 

Problémem pana Černíka je, že prodejnost velmi závisí na konkrétních prodejcích ve 

velkoobchodech a koupelnových studiích. Na nich totiž záleží, který výrobek jaké 

značky doporučí svým zákazníkům. Proto bych doporučil, aby se tito prodejci 

motivovali. Aby se raději snažili prodat výrobek Duscholux, než výrobek od 

konkurence. Dalo by se toho docílit např. motivačními odměnami, které by fungovaly 

tak, že při určitém dosažení prodejnosti výrobků od prodejce, by mu byla poskytnuta 

odměna ve formě např. víkendového pobytu pro dvě osoby, zájezdu, večeře apod. 

Velký podíl na prodejnosti pak mají i samotní architekti a projektanti, proto bych 

uspořádal např. představení firmy těmto osobám, nabídnutí spolupráce, katalogů a 

dalších potřebných informací. I tady připadá v úvahu nějaká motivační odměna.  
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• Problém s propagací 

Z analýzy známosti a oblíbenosti v České a Slovenské republice jsem zjistil, že o firmě 

Duscholux ví velmi málo lidí. Jedná se o nedostatečnou propagaci. Momentálně firmu 

můžeme nalézt na internetu, kde má své stránky a občas v odborných časopisech pro 

domácnost. Veletrhy v Brně, Praze a Frankfürthu beru jako samozřejmost, taková firma 

jako Duscholux nesmí na takových velkolepých akcích chybět, ale to také není 

v kompetenci pana Černíka, ale firmy jako celku.  

 

Momentální rozpočet pana Černíka nedovoluje, aby uspořádal nějaké propagace např. 

v televizi, rádiu, billboardech apod. Proto bych panu Černíkovi rád poradil s reklamou 

internetovou, nejedná se však o klasický reklamní banner, tedy reklamu která se 

objevuje jako vyskakující obdelník na nejrůznějších stránkách a za které se platí vysoké 

poplatky. Ano, reklamu sice uvidí několik set tisíc lidí, ale zvolil bych reklamní systém 

PPC (pey – per – click, plať jen za kliknutí), kde reklama se objeví pouze tehdy, kdy 

návštěvník internetu zadá výraz související s naším podnikáním. Výhodou je to, že za 

zobrazování se nic neplatí, platí se pouze za „proklik“, kde se cena pohybuje řádově 

kolem 1-5 Kč. Tato forma patří k nejlevnějším způsobům, jak získat nové zákazníky. 

Tuto formu nabízí např. společnosti Google Adwords, Sklik, aTarget. Důležité také je, 

když potencionální zákazník zadá ve vyhledávači klíčové slovo např. vana, sprchový 

kout apod., firma Duscholux musí stát v popředí, tak se získávají moderním způsobem 

velká část zákazníků. Samozřejmě se nejedná o levnou záležitost, ale přibude velký 

počet zákazníků, který bez problémů pokryje tyto náklady. 

 

Další levnou reklamu, kterou bych panu Černíkovi doporučil, je autoreklama. Jedná se o 

fólii, která je nalepena na automobil. V dnešní době je možné vytvořit opravdu 

nádherné a zajímavé grafické práce, za kterými se ohlédne nejeden potencionální 

zákazník. Tato reklama se dá pořídit od 150Kč/m2, fólie má životnost 7 – 10 let, 

obsahuje ochranu proti UV záření, takže navíc chrání automobil a originálním vzhledem 

se sníží i možnost krádeže auta. Důležitou informací je, že reklamní fólie může být 

kdykoliv odstraněna. Samozřejmě bych doporučil např. rádio, televizi apod., to by už 

ale musel pan Černík dát konkrétní návrhy vedení, aby získal finanční injekci právě na 
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zrealizování efektivní marketingové strategie. Firma si musí uvědomit, že nestačí 

ovlivňovat pouze velkoobchody a koupelnová studia, ale že nejvíc musí ovlivnit a 

představit se konečným zákazníkům, protože ti pak budou chodit do jednotlivých 

obchodů a kupovat výrobky značky Duscholux. 

 

Co se týče financí, nevidím problém. Je třeba si uvědomit, že Duscholux na zmíněné, 

silně konkurované trhy, vstoupil teprve před 4. mi lety. Své výnosy poslední 2 roky 

zvětšil o cca 60% na 400 000 €, navíc z pohledu vedení rok 2007 bude i pro ně konečně 

ziskový.  



57 
 

5 Závěr 
 

Základním cílem této práce bylo vytvořit přehled o podnikatelském plánování, jenž je 

často využívané jak v zahraniční, tak i v tuzemské praxi. Na základě dosažených 

informací pak vytvořit podnikatelský plán pro obchodní zastoupení v České a Slovenské 

republice firmě Duscholux, které by pomohlo zrealizovat její cíl a to zvětšení podílu na 

trhu na 6 – 8% do 7. mi let. 

 

Pro splnění těchto cílů bylo nutné prostudovat množství odborných publikací. Při jejich 

studování jsem zjistil, že názory na požadavky plánu se různí. Je to dáno především 

ekonomickým pojetím jednotlivých autorů. Snažil jsem se o podání co 

nejobjektivnějších požadavků na vytvoření plánů. Mnou sepsané teoretické poznatky 

nalezneme v kapitole číslo 2.  

 

V kapitole číslo 3 se pak zabývám aplikací teoretických požadavků do reálných 

podmínek konkrétní společnosti. K dispozici jsem měl pouze veřejné údaje, které 

obsahovaly informace o historii, umístění, výrobcích. Díky obchodnímu zástupci jsem 

byl blíže seznámen s obchodem, distribucí prodeje, financováním, dosažených zisků a 

úkolů, které má na starosti. Na základě získaných informací jsem provedl potřebné 

analýzy, které se týkaly trhu, konkurence, odběratelů, vnějšího okolí (SLEPT), známosti 

a oblíbenosti, marketingového mixu, SWOT a financí. 

 

Na základě analýz jsem odhalil silné stránky podniku, které by měly být využity 

k rychlejšímu rozvoji, ale i některé nedostatky a problémy, které společnost brzdí 

v dalším rozvoji. Tudíž ty by měly být co nejrychleji řešeny a odstraněny. Řešením 

těchto problémů a využitím kladných stránek se zabývá kapitola 4. Při jejich konstrukci 

jsem vzal v úvahu i možnosti a vztahy analyzované společnosti. 

 

Závěrem bych chtěl podotknout, že pro veškeré podniky je plánování velice přínosné a 

nemělo by se podceňovat. Mnoho podniků si ani neuvědomuje, kde se skrývají její 

přednosti a slabosti. Většina podniků na základě těchto neznalostí nehospodaří 

efektivně, v krajních případech to může vést až k zániku společnosti.  
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7 Přílohy 
 
Příloha č. 1 – Dodací termíny 
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Příloha č. 1 – Dodací termíny (počet pracovních dnů) 
 
 

Sprchové kouty  provedení profilů provedení profilů provedení profilů provedení profilů 

 a zástěny výplně Belatec 
standard 

výplně sklo 
standard 

výplně Belatec 
zakázková míra 

výplně sklo 
zakázková míra 

Collection 2 - 12 - 12 
CARAT - 7 - 12 
Magic TOP - 12 - 12 
Optima Plus 5 12 5 12 
Bella Vita - 15 - 15 
Duschosmart 10 15 10 15 
Duscho Spot Plus - 5 - - 
Holydoor plus 10 15 10 15 
Piccolo Corner - 5 - - 
Piccolo Duo - 15 - 15 
    
Příslušenství   
    
Duschoboy 5   
Man rohová polička 10   
Sedátka do sprchy 10   
Schowerbox 5   
Schowestar 10       
    
Fitness/Parní kabiny   
    
Duscho-live 20   
Aquadrive a 
Duschofit 15       

    
Vany/whirpooly   
    
Vany/whirpooly 12   
whirlpools 20       

 
 
           [7] 


