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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu podniku působícím ve vinařském 

odvětví. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká přechodu z výroby 

konvenčních vín na výrobu biovín. Součástí práce je důkladná strategická analýza 

vnějšího a vnitřního prostředí podniku, která je shrnuta SWOT analýzou, a na základě 

těchto výstupů jsou navržena opatření opírající se o marketingový mix 4 P. 

Abstract 

The diploma thesis deals with analysis of the current situation of the company operating 

in wine industry to suggest a proposal of marketing strategy focusing on wine production, 

from the point of view of modification conventional production to biowine production. 

The work includes thorough strategic analysis of external and internal environment which 

is summarize in SWOT analysis and based on outputs the proposals are suggested in 

marketing mix 4 P. 
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vinařský průmysl 
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ÚVOD 

 

Víno, alkoholický nápoj, který se těší stále větší oblibě nejen ve světě, ale i u nás v České 

republice. Pro někoho záležitost relaxace, pro někoho obživa, pro jiného komodita 

k obchodování.  

Za lahví vína se skrývají stovky hodin práce, vlastně celý rok, což si ten, kdo tvrdou práci 

ve vinici nevyzkoušel stěží uvědomuje. Konečný spotřebitel kupuje krásně zabalený 

produkt, lahve vína, které tak rádi dáváme a dostáváme. Dalo by se říci, že každé víno je 

umělecké dílo, každý ročník přece jen chutná trochu jinak a nese v sobě kód jaký celý 

minulý rok vlastně byl.  

Spolu s vývojem světa kolem nás se i víno jako takové vyvíjí. Vznikají nejen nové 

odrůdy, ale i druhy vín a tak můžeme být svědky například dealkoholizovaného vína, 

autentických vín, biovín a dalších. Víno podléhá módě a trendům stejně tak jako ošacení.  

V současné době existuje řada vinařství a nová neustále vznikají, avšak nemusíte mít 

hektary prosluněnné půdy, aby ste se stali vinaři. Intenzity konkurenčního boje v odvětví 

je při počtu konkurentů velká. Důvodem je nízká differenciace produktu, neboť víno 

samo o sobě představuje homogenní produkt. 

V posledních letech se lidé začali zajímat více o víno, o jeho původ, výrobu a do popředí 

zájmu se dostávají menší vinaři a vinařství. K tomu, aby bylo víno dobré musí být dobrá 

i půda a s tím souvisí péče o ni a okolí. Dostáváme se k tématu ekologického zemědělství, 

jehož dodržováním vznikají vína v biokvalitě. 

Dnes patří ekologická vína na trhu s víny k jednomu z nejrychleji se rozvíjejících segmentů. 

Je to i díky vzestupu ekologického smýšlení lidí a tlaku na ochranu životního prostředí. 

Všechny tyto zájmy vedou zemědělství k upřednostňování šetrnějších alternativ výroby.  

 

Vinařství Čech není ekologické smýšlení cizí, hospodaří na vlastních vinicích zařazených 

v ekologickém režimu a příležitost, kam podnik posunout dál vidí v přechodu na výrobu 

biovín. Tato práce se zaměřuje na zpracování návrhu marketingové strategie uvedení biovín 

na trh pro zmíněný podnik a aktivity s tímto přechodem spojené. Produktová inovace má za 

cíl zajistit vinařství Čech odlišení na silném konkurenčním trhu. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je zpracování návrhu marketingové strategie společnosti, týkající 

se přechodu na produkci biovín. Návrh strategie vychází ze strategické analýzy 

společnosti Vinařství Čech s.r.o. a na základě provedených analýz si klade za cíl 

navrhnout opatření, která by společnost posunula dále a posílila její vliv na trhu a v silném 

konkurenčním boji. Z hlediska povahy zaměření strategie je nutné analyzovat široké 

spektrum klíčových faktorů, které mají rozhodující vliv na navržená opatření.  

 

Metodika zpracování 

Teoretická východiska jsou zpracována s ohledem na marketingovou základnu zahrnující 

marketing jako takový, jeho vývoj a nástroje. Významnou část tvoří podkapitola 

strategické marketingové řízení. Teoretický základ je východiskem pro zpracování 

analytické části, kde se analýza podniku a jeho prostředí opírá o řadu analýz: 

 

 Analýza obecného okolí – SLEPT analýzy, která zkoumá jednotlivé faktory 

vnějšího prostředí firmy - faktory sociální, technické a technologické, 

ekonomické, politické  

a právní. 

 Porterova analýzy oborového okolí, kterou hodnotím  přitažlivost odvětví za 

předpokladu působení pěti dynamických konkurenčních faktorů – stávající 

konkurenti v odvětví, potenciální noví konkurenti, vyjednávací síly kupujících a 

dodavatelů  

a hrozba substitutů. 

 Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7S“, která analyzuje interní 

            prostředí organizace. 

 Analýza marketingového mixu, která se opírá o základní marketingový mix 

složený z produktu, ceny, distribuce a marketingové komunikace. 

 SWOT analýza, která sumarizuje předchozí použité analýzy v podniku a klade 

si za cíl identifikovat silné a slabé stránky podniku, a míru schopnosti čelit 

hrozbám a příležitostem vnějšího prostředí. 
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Zdůvodnění vybraného tématu 

Téma mé diplomové práce jsem si vybrala z důvodu atraktivnosti této problematiky  

a osobního záujetí. Zajímá mne ekologie a ekologické smýšlení lidí a firem a myšlenka 

propojení vína a ekologického zemědělství mne uchvátila. Produkce biovín v ČR nemá 

prozatím příliš silné postavení, tudíž mi zvolené téma přišlo vhodné a zároveň v této 

strategii vidím velikou příležitost pro analyzované vinařství. Touto cestou jsem chtěla 

přispět podniku nejen svým pohledem ale i získanými informacemi k tématu. 

Analyzovanou firmu osobně znám a díky tomu, že se jedná o rodinný podnik tak byl 

přístup k informacím snazší. 

 

Informační zdroje 

Stěžejním zdrojem při zpracování práce mi byly aktuální informace přímo z podniku a ze 

spolehlivých zdrojů, například: Ministerstvo zemědělství,  Státní zemědělský intervenční 

fond, Ekovin, Český statistický úřad. Z teoretického hlediska mi byla nejvíce nápomocna 

literatura se zaměřením na strategické marketing, stragii podniku a další,  z nichž stojí za 

zmínku autorky Zamazalová a Horáková. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1.1 Podnikání 

Základním motivem podnikání je snaha o generování zisku s cílem uspokojit potřeby 

zákazníků. K tomuto účelu slouží trh, na který vstupuje podnikatel se svými výrobky  

a službami, přičemž bere v potaz potřeby, zájmy a požadavky zákazníků a uskutečňuje 

tak podnikatelskou aktivitu. Zároveň podnikatel musí čelit riziku a uplatňovat takovou 

strategii, která rizika snižuje na přijatelnou úroveň a zhodnocuje vložený kapitál (1). 

 

Podnik sleduje řadu finančních i nefinančních cílů. Dlouhodobým cílem podniku je 

maximalizace hodnoty, jež představuje vrcholový cíl podniku a vystihuje smysl 

podnikání a to trvale dosahovat co nejvyšších výdělků (2). 

 

1.2 Marketing  

Marketing lze definovat jako integrovaný komplex činností, tedy komplexní proces, jehož 

cílem je stimulovat a umožňovat tvorbu a směnu produktů a hodnot, které požadují 

jednotlivci a skupiny. Prioritou marketingu je orientace na zákazníka a jeho potřeby, která 

souvisí s celkovým procesem poznáním, předvídáním a uspokojováním potřeb všech 

zainteresovaných stran. Způsob výměny hodnot na trhu je ovlivněn stavem společnosti a 

v závislosti na tom se mění i obsah marketingu a jeho aplikační pole (3). 

Marketing odráží souhrn úkonů od výzkumu trhu a analýzy prostředí, průzkumu potřeb a 

přání zákazníků, koncepční činnosti přes volbu distribučních cest, cenovou politiku, 

komunikační strategii a mnoho dalších činností (1). 

Marketing je možné dělit na jednotlivé subsystémy, ke kterým přistupujeme z různých 

pohledů. V zásadě se jedná se o diferencovaný marketing, nediferencovaný marketing  

a koncentrovaný marketing a řadu dalších. 

 

Diferencovaný marketing  

Zaměření se ubírá směrem k několika cílovým skupinám zákazníků, pro které jsou 

vypracovány odlišné nabídky. Toto pojetí se pozitivně promítá na uspokojování většího 
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počtu zákazníků, zvýšení objemu prodeje a s tím související dosahování většího zisku, 

přináší to také upevnění pozice na trhu a zlepšní dobrého jména podniku (4). 

 

Nediferencovaný marketing 

Pro tento subsystém je typická velkosériová výroba, hromadná distribuce a masový 

prodej a oproti diferencovanému marketingu zde není zaměření na jednotlivé cílové 

skupiny zákazníků což se projevuje řadou efektů jako je snížení nákladů, neschopností 

uspokojit všechny zákazníky a existující hrozba úspěšnější konkurence (4). 

 

Koncentrovaný marketing  

V rámci tohoto subsystému se uplatňuje princip zaměření pozornosti podniku na vybraný 

segment, cílovou skupinu zákazníků, kde se také výhradně soustřeďuje maximální 

pozornost na prodej. Tento způsob prodeje je charakteristický obsluhou jen jedné skupiny 

zákazníků, jehož výsledkem je zvýšení prodeje vybraného zboží (4). 

 

1.3 Klasické pojetí marketingu 

Klasické pojetí marketingu spočívá na hlavních pilířích soustředících se na trh, orientaci 

na zákazníka, koordinaci marketingu a výnosnosti. Prvky v tomto marketingovém 

směnném procesu si navzájem přidávají hodnotu a jsou propojeny. Celý marketingový 

proces začíná rozeznáním potřeb, přáním a poptávkou (1). 

V širším pojetí lze marketing chápat jako proces plánování a implementace koncepcí, cen, 

propagace a distribuce ideí, zahrnující citlivé vnímání cílových zákazníků, ale také 

uvědomnění síly značky, jakosti produktů a doprovodných služeb, které uspokojují cíle 

jednotlivců a organizací (5). 

 

1.3.1 Podnikatelské koncepce 

K aktivnímu působení na dynamické vztahy mezi nabídkou a poptávkou využívá 

marketing řadu marketingových nástrojů, metod a principů a současně zabezpečuje 

marketingové koncepce řízení. Podnikatelské koncepce zastávají obecné vyjádření 

určitého přístupu k efektivnímu dosahování cílů. Jedná se o následující: 
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 Výrobní koncepce 

Výrobní koncepce odráží předpoklad zaměření zákazníků na levné a snadno 

dostupné výrobky. U výrobce se to promítá ve zvýšení objemu produkce, 

dosažení nižších nákladů a dochází tak k širokému pokrytí trhu. 

 Výrobková koncepce 

Narozdíl od výrobní koncepce, kde šlo o kvantitu za nízkou cenu, vychází 

výrobková koncepce z předpokladu, že zákazník preferuje kvalitu a je ochoten 

za ni zaplatit odpovídající cenu. 

 Prodejní koncepce 

V této koncepci vystupuju poprvé funkce stimulace formou různých 

propagačních složek jako je propagace a reklama, jelikož v této fázi je již trh 

přesycen a výrobci musí přesvědčit zákazníka ke koupi. 

 Marketingová koncepce 

Tato koncepce již odráží princip trvalé orientace na zákazníka a jeho potřeby. 

Jde zde o hloubkové objevování a naplňování potřeb zákazníků. 

 Sociální marketingová koncepce 

Sociální marketingová koncepce v sobě skrývá soulad mezi potřebami  

a zájmy zákazníků a také veřejný zájem – sociální a etické zájmy společnosti 

(3). 

Autor Philip Kotler ve své knize Moderní marketing uvádí, že jednotlivé marketingové 

koncepce jsou vzájemně propojeny a navazují na sebe. S jejich vývojem také souvisí větší 

a hlubší zaměření na hodnotu pro zákazníka, které otevírá moderní přístup k marketingu 

popsaný v podkapitole níže (6). 
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1.4 Moderní přístupy k marketingu 

V této souvislosti se hovoří o změnách paradigmat marketingu, která s ohledem na obsah 

věděckého poznání posouvají vývoj marketingu dále. Za nové atributy marketingu lze 

považovat:  (7) 

 Orientaci na informace v zesílené podobě 

 Orientaci na vztahy 

 Orientaci na proces (7). 

Z vývoje přístupu vychází také orientace na systémový přístup, orientace na informace, 

které podávájí relevantní zprávy o trhu, či analýzy zkoumající ohrožení a nejistoty. 

Dochází zde k prohloubení vztahů se zákazníky a dalšími participujícími stranami ve 

vzájemném vztahu a v rámci procesové orientace vychází snaha o dosažení úspěšné 

pozice na trhu (7). 

Moderní koncepce pojetí marketingu se nezaměřuje jen na transakční motivy, ale posouvá 

směr zájmu a zacílení také na vývoj řízení vztahů se zákazníky. Ve své podstatě jde  

o komplexní přístup k zákazníkovi, který odráží budování a rozvíjení vztahů se 

zákazníkem, posilování jeho loajality a zájem o zákazníka samotný (8). 

1.4.1 Vztahový marketing   

Díky vysoké konkurenci je nutné, aby se marketing vyvíjel a nezaměřoval se jen na tvorbu 

produktů, ale aby i vytvářel hluboké a trvalé vztahy se všemi účastníky marketingového 

procesu, kterými jsou primárně zákazníci, dále zaměstnanci, marketingoví partneři  

a zainteresované osoby finanční komunity. Je všeobecně známo, že náklady na získání 

nového zákazníka značně převažují náklady na udržení stávajícího a podnik se cestou 

vztahového marketingu zaměřuje na retenci zákazníků (5). 

 

Klíčovou podstatou této koncepce je zákaznicky orientované řízení, které se zaměřuje na 

poskytování uspokojení a hodnoty pro zákazníka. Při tvorbě programu vztahového 

marketingu firma prochází několika kroky, které jsou nápomocni k identifikaci segmentů 

a konkrétních zákazníků na něž bude zaměřena pozornost. Podstatou tohoto modelu je 

identifikace klíčových zákazníků, kteří jsou pro relationship marketing vhodní z různých 
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hledisek – velikost, generované zisky, perspektivní budoucí vývoj apod. a zaměření na 

vybudování úzce specifického vztahu s nimi (6). 

 

1.4.2 Transakční marketing 

Součástí charakteristiky takového pojetí je existence rozvinutých trhů, konkurence  

a hyperkonkurence, kterou doprovází převis nabídky nad poptávkou. Tržní pojetí 

marketingu využívá primárního principu každé obchodní transakce, čímž je směna 

hodnot alespoň mezi dvěma subjekty - tvůrcem a uživatelem. Směna čili transakce je 

v tomto případě vrcholným cílem a jejím uskutečněním vztah se zákazníkem končí.  

V této souvislosti se hovoří o takzvaném transakčním marketingu, ve kterém jde o směnu 

a skutečnění prodejní transakce. Transakční marketing se skze vnímání produktu, nabídky 

a poptávky promítá do podnikatelských koncepcí (8). 

 

1.4.3 Holistický marketing 

 

Holistický marketing vystupuje jako nejmladší marketingový koncept, který volně 

navazuje na CRM a směřuje k uspokojování potřeb, přání a očekávání jednotlivých 

zákazníků v daném segmentu (8). 

Dle holistického marketingového konceptu je třeba se dívat na marketing ze širokého 

komplexního pohledu, zahrnující všechny marketingové aktivity. Koncept vychází ze 

zaměření na vývoj, design a implementaci marketingových procesů, programů a aktivit. 

Holistický pohled na marketing propojuje čtyři široké komponenty: vztahový marketing, 

integrovaný marketing, interní marketing a výkonový marketing (5). 
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Obrázek č.  1: Holistický pohled na marketing  

Zdroj: (5,s. 49)) 

 

1.5 Strategické marketingové řízení 

Strategické marketingové řízení představuje komplexní aktivitu založenou na řízení a 

koordinaci jednotlivých činností podniku vedoucích k dosažení marketingových cílů 

prostřednictvím formování určitých strategííí a definováním funkčního vztahu podniku 

ke specifickému trhu (9). 

Vychází ze strategického podnikového řízení a výrazně je zde zastoupena činnost 

rozhodování, vztahující se k jednotlivým podnikovým složkám i k podniku jako celku, 

která zajišťuje řadu rozhodovacích úkonů a rovnováhu při řešení problémů (9). 

 

Autorka Zamazalová popisuje ve své knize tři hlavní fáze procesu marketingového řízení, 

kterými jsou plánování, realizace a kontrola.  
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Proces marketingového řízení sestává z těchto částí: 

1. Situační analýza 

2. Stanovení marketingových cílů 

3. Formulování marketingové strategie 

4. Realizace marketingových strategií 

5. Monitorování a kontrola marketingových strategií (3). 

 

Základním krokem strategického řízení je formulace současných podnikových cílů  

a misí, které identifikují záměr společnosti. Model budoucí stavu procesu či organizace 

je hnací silou udávající směr plánování a realizace samotného cíle (10). 

 

1.5.1 Situační analýza 

Tato marketingová analýza zkoumá a šetří vnitřní situaci organizace a její postavení 

v daném prostředí zaměřující se na dosavadní vývoj, tedy minulost, současnou pozici 

podniku a odhad pravděpodobného budoucího vývoje. V zásadě se jedná o SWOT 

analýzu vzhledem k podniku samotnému, k trhům a konkurenci identifikující faktory 

vnějšího prostředí a jejich vliv. Toto komplexní analytické zhodnocení pokrývá všechny 

marketingové aktivity a představuje zdroj formování budoucí tržní pozice podniku (11).  

Obrázek č.  2: Proces marketingového řízení 

(Zdroj: (3, s. 25)) 
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Zkušení marketéři současně s analyzováním děním na trhu a zkoumáním plánů 

konkurence odhadují šance svých produktů v rámci segmentu a uzpůsobují tomu  

i realizační proces. Neméně důležitá je i finální fáze zjištění zákaznické zpětné vazby, 

která s celou situační analýzou dopomáhá ke stanovení správného plánu postupu na trh 

(12). 

 

1.5.2 Stanovení marketingových cílů  

Strategické cíle definující žádoucí stav musí být měřitelné a měly by se vyznačovat 

určitými znaky vyjádřenými prostřednictvím pravidel SMART, aby cíle byly specifické, 

měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované. Marktingové cíle se nejčastěji dotýkají 

finanční oblasti - rentability, produktivity, tržního postavení, sociální či technologické 

(inovační) oblasti (13). 

Přes stanovené marketingové cíle dosahuje firma celkových cílů, které se týkají trhů  

a produktů a jsou napojeny na marketingový mix. Proto je zde důležité zapojení faktoru 

zákazníka, kdy na základě poznání zákaznickým potřeb může společnost definovat cíle 

přesně a konkrétně (3). 

 

1.5.3 Formulování marketingových strategií 

Klíčem dosažení stanovených cílů firmou je vytvoření takové marketingové strategie, 

která se promítá do jednotlivých dílčích strategií a prostupuje celým podnikem. Zvolená 

marketingová strategie musí respektovat celkovou podnikovou strategii a napomoci 

výhodné tržní pozici. ,,Marketingové strategie jsou budovány především na síle podniku 

a na využití vhodných příležitostí pro podnik.“ (9, s. 55) Charakteristickým rysem je 

specifičnost a jedinečnost zvolených strategií, jelikož žádná organizace není totožná (9). 

Odrazovým můstkem při formulování strategií jsou mise a vize s základní podnikový 

strategický směr. Další entitou je znalost výsledků situační analýzy, která má stěžejní 

váhu a samotné respektování primárních i odvozených cílů (9). 

Volba marketingových strategií určuje trhy a segmenty, které mají být podnikem 

zastoupeny a určují strategie z hlediska marketingového mixu vztahující se k vybraným 

segmentům trhu. Fáze marketingové strategie prochází volbou cílových trhů, volbou 
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žádoucí pozice ve vnímání zákazníků cílového segmentu a volbou marketingových 

nástrojů k dosažení žádoucíhoúčinku (3). 

Zvolené strategie se promítají do marketingových nástrojů, marketingového mixu,  

a jednotlivé elementy marketingového mixu se zaměřují na určité oblasti strategií:   

Produktová strategie – rozhodnutí o složení a šíři výrobkového mixu vzhledem 

k výrobkovým řadám. Je nutné předpokládat, že výrobky v jednotlivých etapách 

životního cyklu vyžadují rozdílné strategie. Značný význam se přikládá atributu značky, 

který zajišťuje odlišení od konkurence a propaguje zároveň jak výrobek tak i podnik  

a vytváří vztah mezi symbolem a zákazníkem (9). 

Cenová strategie – stanovení optimální cenové relace ovlivňující poptávku, která přiláká 

zákazníka a zároveň vytvoří zisky obchodníkům. Pomocí ceny se komunikují fyzické  

a technické parametry a kvalita nabízených výstupů veřejnosti. Cenových strategií  

a úrovní je celá řada a vychází ze zaměření na cílové skupiny (13).  

Distribuční strategie – zaměřuje se na umístění výstupu na trh v rámci šetření klíčových 

oblastí, kterými jsou zákaznické preference, vzájemné vztahy zúčastněných stran  

a stupeň pokrytí jednotlivých trhů. Primárním cílem této strategie je najít efektivní cestu 

bez zbytečných mezicest a zapojující optimální počet distributorů (11). 

Komunikační strategie – představuje vnitřně provázaný systém komunikačních procesů, 

který prostupuje všemi úrovněmi, váže se ke koncepci podniku či značky  

a oslovuje vnitřní a vnější veřejnost organizace.  Komunikace vystupuje jako základní 

nástroj řízení a je nesmírně důležitá pro konečný úspěch podnikání. Koncepce 

komunikace navazuje na analýzu marketingového prostředí a segmentaci příjemců, kdy 

v následujícím sledu jsou stanoveny komunikační cíle dle marketingových potřeb. Pro 

dosažení komunikačních cílů využívá podnik nástrojů komunikačního mixu, jednotlivých 

technik a kanálů, které reflektují stanovený rozpočet a časový plán s taktickými úseky. 

Zhodnocení dosaženého stavu se stavem vstupním probíhá měřením výsledků, které 

poskytuje informace o efektivitě výsledků (14). 

1.5.4 Realizace marketingových strategií 

V této fázi přechází jednotlivé činnosti marketingového řízení do realizační etapy 

strategického marektingového procesu a uvádí do reálného fungování a podoby konkrétní 
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marketingový plán. Faktická realizace musí být podložena časovým harmonogramem, 

kde jsou definovýny jednotlivé vztahy odpovědnosti, komunikace, kooperace  

a koordinace jednotlivých činností (11). 

1.5.5 Monitorování a kontrola marketingových strategií 

Během realizace procesu marketingových plánů a strategií může dojít k vychýlení od 

požadovaného směru, a proto je nezbytné zajistit nepřetržitou marketingovou kontrolu, 

která proces měří a sleduje plnění marketingových cílů, hodnotí výsledky a v případě 

rozporů identifikuje jejich příčiny. Součástí této fáze marketingového řízení je také 

implementace nápravných opatření v případě nepříznivého vývoje a odchylek. Proces 

marketingové kontroly sestává z operativní a strategické kontroly, kdy zaměření 

operativní kontroly je na výsledky oproti ročním plánům, zatímco strategická kontrola 

zkoumá základní strategii společnosti vzhledem k časovému vývoji, přiležitostem  

a silným stránkám organizace (6). 

 

1.6 Marketingové nástroje 

Pro řízení marketingových aktivit a tvorbu strategie se nejčastěji vychází ze základního 

východiska, kterým jsou základní marketingové mixy 4P a 4C. Tyto koncepty pokrývají 

všechny podstatné faktory marketingových aktivit, nástrojů, jak z pohledu zákazníka 

(4C), tak také ze strany podniku (4P) (8). 

Analýza marketingového mixu společnosti je provedena v rámci kapitoly 2.7 a obsahuje 

všechny faktory 4P. 

1.6.1 Marketingový mix 4P 

,,Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může 

udělat, aby ovlivnila poptáku po svém produktu. “(6, s. 70). 

Marketingový mix zastupuje 4 P, kterými jsou: produkt (Product), cena (Price), distribuce 

(Place), propagace (Promotion). Prostsřednictvím těchto čtyř skupin proměnných 

komunikuje podnik s okolím a trhem (4). 
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Výčet 4 P lze považovat za základní marketingový mix, ovšem v různých oborech  

a s vývoj marketingu bývá nejčastěji rozšiřován na 6 P – lidé (People), procesy (Process), 

kdy hovoříme o rozšířeném marketingovém mixu a počet nástrojů může vzrůst až na 15 

P (4). 

Produkt  

Produkt představuje výstup podniku, kterým podnik komunikuje s okolím a uspokojuje 

zákaznické potřeby různých charakterů. Předpokladem úspěchu je vytvoření kvalitního 

produktu, ve kterém se odráží celý podnik a který umí oslovit a zaujmout trh. Současný 

trh se dívá na produkt z komplexního hlediska, kdy kupující nehodnotí jen dle jádra 

produktu, užitku, ale do hry vstupují i charakteristické vlastnosti, jako je desing, obal, 

jméno výrobce, servis, poradenství a jiné (1). 

Cena 

Tento nástroj je vyjádřením směnných poměrů na trhu výrobků a služeb, nejčastěji 

peněžním, nebo může nabývat formy barterového obchodu. Cena představuje významný 

faktor ovlivňující poptávku a nabídku na trhu. (13).  

Místo – distribuce 

Způsob dodání produktu koncovému zákazníkovi závisí na zvolené distribuční cestě, 

kterou ovlivňuje charakter distribuovaných produktů. Pomocí těchto cest jsou 

překonávány vlastnické, prostorové a časové bariéry. Širším pojmem je marketingová 

logistika, která obsahuje rozhodování týkající se plánování, řízení a realizaci pohybu 

během distribuce (4).  

Propagace  

Komunikační mix působí na cílové skupiny a seznamuje je s produktem využitím 

jednotlivých prvků, které mají za úkol oslovit publikum nejefektivnějším způsobem. 

K tomuto záměru využívá komunikační mix reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, 

PR či osobní prodej (15). 

Zajímavým pohledem se na tento článek posledního ,,P“ dívá autor Toman, který popisuje 

jednu z forem propagace - reklamu z pohledu intuitivního marketingu jako součást 

marketingu, kterou je potřeba vidět v širších souvislostech. Dle tohoto přístupu by měla 
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řeklama vstoupit do povědomí lidí a udržet se v něm, prezentovat firmu jako přítele a 

partnera zákazníků a zdůraznit solidnost a upřímnost firmy. Dle autora je nejvýhodnějším 

reklamním prostředkem sám spokojený zákazník (16). 

 

1.7 Marketingová strategie 

V této kapitole uvádím pro komplexnost řadu dílčích strategií, ale v souvislosti s návrhem 

marketingové strategie, se práce věnuje nejdůležitější strategii produktové, která bude 

detailněji rozepsána v analytické a návrhové části. 

1.7.1 Produktová strategie  

Firmy mohou v rámci konkurenčního postavení implementovat různé produktové 

strategie s ohledem na výrobek a produktové cíle. V tabulce č.1 uvádím možné projevy 

jednotlivých strategií vztahující se k vinařským podnikům. 

Tabulka č.  1: Přehled možných produktových strategií 

Strategie znaků produktu Projev strategie 

Strategické zdokonalování vlastností 

produktu Nové vlastnosti produktu, inovace výroby  

Strategie zdokonalování kvality Výroba šetrnějšího a zdravějšího produktu 

Strategie zdokonalování stylu Zvýšení estetické přitažlivosti produktu  

Strategie volby designu 

Vytvořit identifikující prvek – logo, grafický 

design 

Strategie volby obalu 

Návrh etikety se zakomponováním inovativní 

výroby 

Strategie služeb a záruk Doprava, poskytnutí garancí 
(Zdroj: Vlastní zpracování z: (1)) 

1.7.2 Cenová strategie 

Volba cenové strategie souvisí s vývojem životního cyklu produktu – zavedení, růst, 

zralost a ústup. Ve fázi uvedení produktu na trh firma volí mezi strategií vysokých 

zaváděcích cen a strategií nízkých zaváděcích cen (1). 

Ve fázi růstu firma zpravidla ceny nemění nebo je případně sníží s cílem přilákat nové 

zákazníky. Fázi zralosti doprovází mírný pokles zisku a možnou strategií v tomto období 

je snaha firmy o maximální zisk získáním vyšíího počtu zákazníků prostřednictvím 

snížení cen. Možnou strategií ve fázi poklesu je snaha o dosáhnutí nejvyššího možného 

zisku s omezením vybraných nákladů (1). 
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Na základě různých provedených výzkumů se potvrzuje oblíbenost slev a cenových akcí 

mezi spotřebiteli, kdy podle analyzovaných dat záleží také na pohlaví a věku spotřebitelů 

(13). 

Příklady možných cenových strategií: 

Tabulka č.  2: Přehled možných cenových strategií 

Cenové strategie Projev strategie 

Strategie aktivní konkurence 

cenou Jedinečný produkt za vyšší cenu oproti konkurenci 

Strategie poptávková Postupné snižování ceny a odpovídající úprava výrobku 

Strategie jednotné ceny Dlouhodobě stejná dobře známá cena 

Strategie průnikových cen Dočasně nižší cena nově zaváděného produktu 

Strategie vysokých cen 

Cena jako ohodnocení jedinečnosti, patentu, obtížné 

výroby 

Strategie cenových zón Nabídka variací produktu za rozdílné ceny 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (1)) 

 

1.7.3 Distribuční strategie 

Formulace této strategie vyžaduje šetření klíčových oblastí, kterými jsou zákaznické 

preference, vzájemné vztahy všech účastníků cesty a stupeň pokrytí trhů jednotlivými 

výrobky. V zásadě platí, že v distibučním procesu stojí řada článků, které negativně 

ovlivňují  výsledný efekt, a proto je snahou strategie vybrat nejvhodnější poměr mezi 

cestou a počtem distributorů. ,,Existují tři základní distribuční strategie respektující 

požadovanou úroveň uspokojování potřeb zákazníků při optimálním vynaložení nákladů 

na distribuci jako celek.“ (9, s.80). 

Strategie intenzivní distribuce – týká se prodeje velkého množství běžného zboží 

s rychlým obratem a na mnoha místech uspokojující základní a časté potřeby zákazníků. 

Strategie selektivní distribuce  – projevuje se hlubšími vztahy výrobce a vybraného 

distributora, kde ve je středu zájmu atraktivní umístění na omezený počet prodejních míst. 

Strategie exkluzivní distribuce – mezičlánek distribuce je pozorně vybírán a je mu 

uděleno výhradní právo prodeje pro určitou oblast. Uvažuje se malý počet prodejních 

míst a vyšší ceny (9). 
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1.7.4 Komunikační strategie 

Komunikace jako marketingový nástroj v sobě ukrývá veškeré typy komunikací, kterými 

se podnik dorozumívá se zákazníkem, okolím podniku a celým trhem. Obecně se řadí do 

marketingového mixu části propagace.  Zahrnuje širokou škálu nástrojů od reklamy, 

podpory prodeje, osobního prodeje, sponzorství, direct marketingu veletrhů a výstav, 

event marketingu, multimediální komunikace až po vztahy s veřejností (7). 

Cílem komunikační strategie je: 

 Získat zákazníka – Proces získání zákazníka musí být cílený na stimuly zájmu  

a přesvědčení zákazníka řadou komunikačních nástrojů, kterými může být 

podpora prodeje, cenové akce, reklama, oblíbená garance ve formě koupi na 

zkoušku a jiné.  

 Připoutat zákazníka – Snahou podniku je navázat se zákazníkem krátkodobý nebo 

dlouhodobý vztah formou členství v zákaznických klubech, předplatného, 

poskytováním určitých výhod a slev. 

 Získat ztraceného zákazníka zpět – Firma musí podpořit tuto strategii 

kompenzačními a stimulujícími prvky, které vyvolají opětovný zájem kupujícího. 

Nabízí se složky kompenzace ztrát, dárky či nabídka inovací vyhovující 

představám zákazníků (7).  

Složení a podoba komunikačního mixu se odvíjí z rozhodnutí a důrazu strategie tahu nebo 

strategie tlaku u cílové skupiny zákazníků. 

Strategie tahu – Poptávka spotřebitelů vychází v rámci této strategie z komunikace  

a uplatňuje se u spotřebního zboží. Je založena na předpokladu, že reklama a podpora 

prodeje působí na spotřebitele a vyvolává zájem o koupi produktu, čímž začíná 

spotřebitelská poptávka (17). 

Strategie tlaku – Strategie vede ke komunikaci s distribučním řetězcem prostřednictvím 

účastníků distribuční cesty, kteří motivují prodej. Nevíce se zde uplatňuje osobní prodej, 

dále podpora prodeje a reklama (9). 

Vývoj marketingu ovlivňuje i diferenciaci využití marketingových nástrojů směrem  

k novým vývojovým tendencím jednotlivých atributů marketingového mixu. 



 

30 

 

Marketingová politika dříve ve zjednodušeném pohledu pokrývala převážně transakční 

marketing, ale s vývojem marketingu přichází změna k marketingu vztahů (7). 

Management vztahů se zákazníkem (CRM) 

 CRM přístup odráží důslednou orientaci na zákazníka a přizpůsobuje tomu i své 

podnikové procesy, komunikační a informační kanály a lze jej vnímat ve třech rovinách: 

Operativní CRM – vychází se z databáze zákazníků, zjištěných priorit a kupního 

potenciálu, kterými se firma řídí při podpoře prodeje a služeb. 

Analytický CRM – poskytuje podklady pro rozhodování na základě vyhodnocení 

všech dat k realizaci marketingových kampaní či definování tržního potenciálu 

cílových skupin. 

Komunikativní CRM – optimalizuje interní podnikové procesy se zaměřením na 

komunikační kanály napojené přímo na zákazníka (7). 

 

Zákaznicky individuální marketing (One-to-one Marketing) 

Základním předpokladem je poznat zákazníka a jeho potřeby a udržovat s ním 

komunikaci pomocí interaktivních médií. Propojením komunikativních aktivit firma 

vyjadřuje zájem o zákazníka, aby se cítil spokojen a snaží se vytvořit si loajálního 

zákazníka do budoucna. 

 

Široké přizpůsobování potřebám (Mass Customization) 

Pro tuto strategii je typická specifická výroba pro každého individuálního zákazníka, jež 

se zaměřuje na požadovaný produkt a cenovou relaci variant produktů podle požadavků 

zákazníka (7). 
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1.8 Strategický marketing a tržní zacílení 

 

1.8.1 Strategický marketing 

Autorka Horáková přirovnává strategický marketing k procesu spojeným se stanovením 

marketingových cílů, s volbou marketingových strategií, které povedou k dosažení 

vytyčených cílů a s analýzou faktorů působících na podnik. Celkově lze strategický 

marketing charakterizovat jako proces komplexního řízení marketingového procesu (9). 

Strategický marketing spočívá ve volbě vhodné kombinace nástrojů marketingového 

mixu a ve volbě cílového trhu a strategických segmentů, na které se firma zaměří, aby 

dosáhla svých cílů. S marketingem na strategické úrovni se pojí i rozvoj poslání a image 

firmy a rozhodování o inovaci výrobků (1). 

1.8.2 Segmentace trhu 

Tržní segmentací rozdělujeme trh na menší segmenty, které se vzájemně liší potřebami, 

představami a nákupním chováním, pro které se generují samostatné marketingové mixy 

přizpůsobující svou nabídku cíleně na jejich potřeby (6). 

Segmentace může být prováděna na různých úrovních. Jednou ze strategií je, že se podnik 

zaměří na uspokojení průměrného spotřebitele. Dále si podnik může vybrat určité 

segmenty trhu a provede částečnou segmentaci, kdy se zaměří na potřeby každé skupiny. 

Pokud je již trh segmentován, může se podnik soustředit na uspokojení jednoho nebo 

několika segmentů (18). 

1.8.3 Cílové zaměření 

Po segmentaci trhu následuje cílové zaměření (targeting), kdy firma hodnotí jednotlivé 

segmenty a vybírá si, na které se zaměří. Pro hodnocení tržních segmentů vychází 

z atraktivity segmentu a svých podnikových možností. Atraktivitu segmentu analyzuje 

podnik z hlediska ziskovosti, růstu a schopností, ale je nutné také zhodnotit současnou  

a potenciální konkurenci či pozice odběratelů a dodavatelů. Výběr cílového segmentu je 

zásadní a firma může sledovat některou z marketingových strategií: nediferencovaný 

marketing, diferencovaný marekting a koncentrovaný marketing (6). 

Při zvolení strategie nediferencovaného marketingu firma vytvoří pro trh jedinou nabídku 

na společné potřeby spotřebitelů a rozdíly mezi tržními segmenty ignoruje. Oproti tou 
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diferencovaný marketing si vybírá několik tržních segmentů a rozhodne se pokrýt trh 

vytvořením samostatných nabídek.  Pro koncentrovaný marketing je charakteristické, že 

pokrývá velkou část jednoho či více dílčích trhů, kde může dostáhnout silné konkurenční 

pozice (6). 

1.8.4 Tržní umístění 

Positioning odráží vnímání a definování produktu samotnými zákazníky oproti 

konkurenčním výstupům. Podnik v této fázi může využít několika strategií. Může posílit 

odrážející se současnou pozici značky vnímanou spotřebiteli, posílit její vnímání, 

vtisknout se do mysli tržních účastníků. Další možností je najít místo na trhu, které firma 

pokryje a využije potenciálu, která daná pozice nabízí či nabídnout užitek, který se zapíše 

do povědomí lidí (6). 

 

1.9 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum představuje klíčovou aktivitu marketingového řízení, na základě 

kterého se vytváří marketingová strategie. Sestává z řady aktivit zkoumající vztahy, jevy, 

data a vliv marketingových nástrojů na ně. Za nejvýznamnější prvky marketingového 

výzkumu jsou považovány: 

 Sběr dat 

 Analýza dat - vyhodnocení dat a trendů 

 Vyhodnocení dat - použití informací k přijetí opatření a návrhu plánů (8) 

Na začátku musí být vysloven marketingový problém, který vymezuje oblast, na kterou 

se výzkum zaměří a v návaznosti na tento impuls je stanoven cíl výzkumu. Obecně 

existují tři techniky marketingového výzkumu: 

1) Dotazování – písemné dotazování (dotazník, anketa), osobní dotazování (rozhovor) 

2) Pozorování – zjevné, skryté 

3) Experiment – experiment v terénu či laboratoři (19) 
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Metody výzkumu 

Z hlediska prvotního získávání dat existuje dvojí rozdělení dat na primární (prvotní)  

a sekundární (druhotné).  

Primární data jsou získávána ve výzkumných programech většinou prováděnými 

profesionálními agenturami, výzkumnými společnostmi zaměřující se na panelový 

výzkum či výzkum na objednávku.  

Sekundární data jsou již existující otevřené zdroje, které jsou přístupné t. 

Kvantitativní výzkum využívá ke zjišťování dat standardizované postupy umožňující 

kvantifikaci. Výzkum se dotýká širokoho okruhu problémů a shromažďuje velké 

množství dat, která jsou zpracovávána podle statistických hledisek či matematických 

metod.  

Kvalitativní výzkum se zaměřuje na menší vzorky dat a využitím hloubkového rozboru 

prochází detailněji do odpovědí a nechává dotazovaným prostor pro vlastní vyjádření. Ke 

zjišťování dat využívá psychologické postupy a způsob dotazování není oproti 

předchozímu modelu nikterak omezený. Toto zaměření výkumu má rozhodující vliv při 

tvorbě strategického plánu (8). 

Marketingový výzkum by měl být proveden komplexně a detailně a musí podléhat 

průběžné aktualizaci (8). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V rámci této kapitoly mapuji současnou situaci na trhu, v odvětví, v podniku samotném 

a jeho prostředí, a zaměřuji se na faktory, které působí na podnik z hlediska současného 

i budoucího vývoje. 

2.1 Analýza trhu a odvětví 

 

2.1.1 Vymezení trhu  

Firma působí převážně na B2B trhu, který je z hlediska segmentu cílových skupin 

mnohem užší. Jedná se většinou o konktrétní firmy, v našem případě vinotéky, restaurace, 

hotely, welness centra a další subjekty. Výhodou B2B trhu a kooperace s již zmíněnými 

partnery jsou objemy nákupů, které se vyznačují, v porovnáním s B2C trhem, značně 

větším množstvím odebíraného vína. 

Z hlediska mezinárodního systému klasifikace ekonomických činností CZ-NACE  jde  

o sekci C – Zpracovatelský průmysl, oddíl a skupinu 11- Výroba nápojů, třídu 11.02 - 

Výroba vína z vinných hroznů (20). 

 

2.1.2 Vymezení odvětví 

Společnost spadá do sektoru zemědělství, kde je evidována jako subjekt zemědělské 

provovýroby s činností rostlinné výroby. Vinařství Čech představuje evidenční jednotku 

v zemědělství, jelikož splňuje převažující činnost zemědělství a vymezené prahové 

hodnoty a to výměru 1 000 m2 vinic (21). 

Obor vinohradnictví představuje proces zakládání vinohradů, práce ve vinohradech  

a celkovou péči o révu vinnou, zatímco obor vinařství se věnuje především následnému 

zpracování hroznů révy vinné. 

Vinařství se podílí na konečné rostlinné produkci ČR podíl přibližně 6 % (22). 

 

2.1.3 Stupeň koncentrace  

Struktura odvětví je tvořena poměrně velkým počtem malých podniků, které mají na 

situaci v odvětví částečný vliv. Výsledky strukturálního zjišťování charakterizující české 

zemědělské podniky v roce 2016 zveřejní ČSÚ na začátku září roku 2017.  
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K roku 2015 bylo evidováno celkem 18 216 subjektů, pěstitelů vinné révy. Z tohoto počtu 

pěstitelů bylo 321 subjektů právnických osob, z nichž 22 subjektů byly družstva a 256 

obchodní společnosti, u kterých se předpokládá výroba a prodej vína z vinných hroznů. 

V ČR je evidováno 107 subjektů s výměrou vinic 30 ha a více (21). 

Podniky se povinně a v něktrých případech dobrovolně sdružují do skupin, sdružení  

a asociací. Mezi nejznámější patří Svaz vinařů České Republiky, Vinařská Unie ČR či 

Vinařská asociace. 

2.1.4 Fáze životního cyklu odvětví 

Odvětví vinařství se nachází ve fázi růstu a je doprovázeno přílivem nové konkurence. 

Životní cyklus odvětví je silně vázán na vývoj poptávky, která je zobrazena v kapitole 

2.2.1 , a která odráží tempo růstu tohoto odvětví.  

Fáze růstu odvětví láká řadu nových podniků, a proto se stávající podnikatelé musí 

zaměřit na neustálý rozvoj svých specifických dovedností a získávání stálých a loajálních 

zákazníků. Stávající podniky čelí zvyšující se konkurenci a mají tak snahu o upěvnění 

pozice, udržení či posílení konkurenční pozice, zvýšení podílu a snahu profitovat na 

rostoucím trhu. V této fázi životního cyklu řada subjektů proniká na další segmenty trhu 

či do zahraničí.  

2.1.5 Velikost trhu 

Trh českých vín tvoří z převážné části Česká republika a vývoz do zahraničí se pohybuje 

kolem 5%. Z naší země směřuje vývoz vína nejvíce do Slovenska, Polska, Německa  

a Belgie (23). 

2.1.6 Růst trhu  

Mírně rostoucí demografická křivka ČR a volný pohyb zboží v rámci EU dává naději, že 

trh bude posilovat. Dle situční a výhledové zprávy Réva vinná a víno 2016, ministerstva 

zemědělství ČR, světový obchod s vínem nadále roste v objemu i hodnotě (23). 
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2.1.7 Bariéry vstupu do odvětví 

 

Kapitálová náročnost 

Vstupní investice na pořízení vinařské technologie, vinic, zásob, zařízení vhodných 

prostor a na celkové vybavení provozu jsou nemalé a pohybují se v řádu statisíců až 

milionů korun. Nově vstupující firmy musí disponovat dostatečným kapitálem, který 

bude odrážet směr a cíle podniku. 

Přístup k distribučním kanálům 

Nově příchozí firmy musí hledat vhodné distribuční kanály pro odbyt své produkce. 

Problémem této bariéry je, že většina distribučních kanálů je již ovládána existujicími 

podniky, které na trhu působí delší dobu a mají zákazníky. Nově příchozí konkurenti musí 

pro navázání vztahů s distributory nabídnout příznivé podmínky, převážně cenové, nebo 

nabídnout k distribuci něčím zajímavý produkt, zastoupení významným partnerem a další 

aspekty. K významným kanálům je těžké se dostat, jekoliž současní konkurenti  

si uzavřených partnerství váží a svírají je, a tím je těžší vstup do těchto sítí. 

Úspory z rozsahu  

V odvětví mají výhodu zejména velké firmy, které oproti malým podnikům či podnikům 

nově vstupujícím dokáží optimalizovat objem výroby vzhledem k nákladům, kdy výrobní 

náklady s rostoucími objemy výstupu klesají. Touto výhodou disponují napíklad Bohemia 

Sekt a.s., Znovín Znojmo a.s., či Vinné Sklepy Valtice a.s. Za hlavní faktory úspor 

z rozsahu jsou považovány vyšší specializace, používané vinařské technologie a jiné.  

Vládní politika 

Vinohradnický a vinařský sektor v ČR je regulován komunitárními předpisy, jejichž 

dodržování podléhá kontrole. Jedním z nich je novela zákona č. 321/2004 Sb.  

o vinohradnictví a vinařství, která se mimo jiné týká prodeje sudového vína. Další 

překážkou mohou být dotační programy a podpory, jejichž přiznání závisí na řadě 

podmínek a faktorů, které většinou začínající podniky nemusí splňovat. 
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2.1.8 Atraktivita odvětví 

Odvětví vinařství se stává v posledních letech velmi atraktivní s vysokým potenciálem 

růstu. O tomto faktu svědčí i to, že stále více firem z jiného odvětví si zakládá svá 

vinařství 

 

2.2 Analýza trhu vínem v ČR 

 

2.2.1 Vývoj trhu vínem 

Průměrná produkce vína v ČR se pohybuje okolo 644 tis. hl za rok a závisí na mnoha 

faktorech. Těmi nejdůležitějšími je celkové klima v daném roce a investice do výsadby  

a zušlechťování vinic. Z celkové produkce vína v ČR připadají cca 2/3 na bílá vína a 1/3 

připadá na vína červená (23). 

Aktuálnější přehled trhu s vínem roku 2016 bude uvěřejněn na podzim roku 2017. 

Poptávka po víně v ČR pozvolna roste, což dokazuje i následující graf vývoje spotřeby 

lihovin a vína č. 1, kdy od roku 2007 je roční spotřeba na obyvatele nad hranicí 18 litrů. 

Vsoučasné době činí průměrná spotřeba v ČR 20 litrů vína ročně na osobu, zatímco 

průměr v EU se pohybuje kolem 33 litrů na osobu (24). 

  

 

                      

                     

 

 

 

  

 

 

6

8

10

12

14

16

18

20

li
tr

y
n

a
 o

b
y
v
a
te

le
 z

a
 r

o
k
  
  
  

lihoviny víno

Graf č. 1: Spotřeba lihovin a vína 1989 – 2015 

(Zdroj:(25)) 
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Tabulka č. 3: Spotřeba vína v ČR v litrech 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (24)) 

 

Obchodní bilance  

Záporné saldo zahraničního obchodu s vínem ČR přesahuje od roku 2015 3,5 miliardy 

Kč, v roce 2016 přesáhlo 3,6 miliardy Kč. Dovoz vína v roce 2016 dosáhl třetí nejvyšší 

hodnoty ve sledovaném období , zatímco vývoz dosáhl v roce 2016  nejnižších hodnot za 

posledních šest let. Z tabulky č. 4 si lze povšimnou převážně vzrůstající tendenci dovozu 

(26). 

Ročně se na českém trhu spotřebuje víno ve finanční hodně okolo 6 miliard Kč, spolu 

s tuzemskou produkcí a s přidanou hodnotou u dovezeného sudového vína (23). 

Tabulka č.  4: Vývoj obchodní bilance s vínem v ČR (v milionech Kč): 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dovoz -2699 -3143 -3275 -3139 -3260 -3563 -3685 -4170 -3933 -4137 -4052 

Vývoz 193 293 415 385 464 550 553 811 702 547 408 

Rozdíl -2506 -2850 -2860 -2754 -2796 -3013 -3132 -3359 -3231 -3590 -3644 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (23)) 

 

Dovoz 

Státy, ze kterých je v posledních deseti letech víno dováženo, můžeme podle objemu 

dovozu rozdělit do 3 skupin:  

1. skupina – Itálie a Španělsko – dovoz většiny vína, je to současně objem přesahující 

naši produkci.  

2. skupina – Maďarsko, Slovensko, Francie, Německo a Chile – dovoz cca 1/3 dovozu 

vína.  

3. skupina – ostatní státy světa – dovoz asi 1/5 objemu vína za poslední dobu   

(23. s. 36) 

 

Spotřeba vína v ČR (litry) 

2012 2013 2014 2015 

19,8 18,8 19,5 18,9 
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Přibližně 88 % objemu do ČR dovezeného vína bylo dodáno z členských zemí EU. Dovoz 

tohoto sortimentu doprovázel za rok 2016 růst dováženého množství oproti roku 2015. 

Celkem se dovezlo na 1 402 243 hl vína, prozatím rozdělení poměrů sudového  

a lahvového vína není známo (26). 

Co se týče dovozu lahvového vína a vývoje cen  v roce 2015, Francie dodávala lahvové 

víno při průměrné ceně 85 Kč/l, Itálie za 60 Kč/l (meziroční nárůst o 12 Kč/l), Německo 

za 49 Kč/l a Španělsko v ceně 23 Kč/l. Aktuální data k roku 2016 budou zvěřejněna na 

podzim roku 2017 (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: (23)) 

 

Vývoz 

Vývoz vína z ČR vykazuje od roku 2014 snižujující se tendenci. V roce 2015 se vyvezlo 

107 tis. hl vína s meziročním rozdílem 36%,  ve finanční hodnotě 547 mil. Kč. V roce 

2016 kles vývoz vína zhruba o 26 % oproti minulému roku (23). 

Do členských zemí EU ČR vyvezla 97% českého objemu vývozu a 90% finanční hodnoty 

a nejvíce se vyváželo na trh Slovenska, Polska a Německa (23). 

Meziroční snížení vývozu v roce 2015 poznamenalo jak víno lahvové tak i sudové. Vývoz 

lahvového vína činil 58 tis. hl v hodnotě 403 mil. Kč (69,50 Kč/l), přičemž většina 

směřovala na Slovensko (74 %), do Polska (10 %) a do Rumunska (5 %) (23). 

Vývozní ceny lahvového vína se s cílovými trhy liší, zatímco na Slovensko se v roce 2015 

vyvážela lahev vína průměrně za 59,10 Kč/l, na polský trh vývozní cena činila průměrně 

86,60 Kč/l a na holandský trh byl litr vína vyvážen v témže roce za  93,60 Kč, což je  

Graf č. 2: Vývoj dovozu vína do ČR v posledních letech (tis. hl) 
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o 8,60 Kč více než víno francouzské. Vývozní cena na slovenský trh je téměř srovnatelná 

s dovozem italských vín (23). 

Zajímavým trhem je Švýcarsko, do kterého bylo vyvezeno sice jenom 1,3 tis. hl 

lahvového vína, ale celková hodnota činila 36 mil. Kč, a vývozní cena 1 litru vína byla 

277 Kč. Celkově bylo do členských zemí EU vyvezeno 97 % objemu a 88 % hodnoty 

lahvového vína (23). 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj vývozu vína z ČR v posledních letech (tis. hl) 

(Zdroj: (23)) 

 

Vývoz vína závisí na klimatických podmínkách daného roku, rok 2016 byl ve znamení 

jarních mrazů a letního sucha a i tento fakt se projevil na vývozu. Rok 2017 začal jarními 

mrazy, které také napáchaly značné škody a projeví se tak na celkové bilanci. 

Pokud porovnáme dovozní ceny a vývozní ceny je zřejmé, že česká vína nemohou příliš 

konkurovat cenové politice zahraničních zemí. Ceny průmyslových výrobců  vína v ČR 

se pohybují mezi 55 – 66 Kč/ l, pouze za odběr vína bez dopravy a DPH, zatímco mnohdy 

za tyto ceny mohou lidé koupit víno dovozové.  

2.2.2 Ekologické zemědělství 

 

Ekologické zemědělství představuje moderní formu obhospodařování půdy bez 

používání chemických vstupů. Tento zemědělský produkční systém je nedílnou součástí 
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agrární politiky ČR, kdy výsledkem je produkce vysoce kvalitních potravin s ohledem na 

ŽP a zvyšování bibiodiverzity prostředí (27). 

Ekologické zemědělství je kontrolované zákonem 242/2000 Sb. a nařízením Rady EHS 

č. 2092/91. Produkce ekologicky vypěstovaných hroznů a následná výroba vína je 

ošetřena nařízením rady EHS/2092/91 a v České republice vinařským zákonem 321/2004 

Sb. a prováděcími vyhláškami 323/2004 Sb., 437/2005 Sb. a 324/2004 Sb. (27). 

 

Vinařství se musí zaměřit primárně na kvalitu půdy, její rovnováhu a samoregulační 

schopnosti, které může podporovat řadou biotechnických pomůcek, jako je hmyz, pásy 

zeleně mezi jednotlivými řadami vinohradu, namísto systentických sloučenin (pesticidy, 

herbicidy, fungicidy atd. (28). 

 

Povolené postřiky jsou pouze přírodní sloučeniny mědi a síry pro potlačení plísní. 

Likvidace plevele probíhá mechanicky a rostlinné zbytky poslouží jako přirozené 

hnojivo. Výsledkem tohoto šetrného přístupu je přírodní víno bez syntetických reziduí, 

jehož výroba proběhla s ohledem na životní prostředí (28). 

Ekologická produkce je několikanásobně kontrolována nezávislými kontrolními 

organizacemi i státními institucemi. Dochází zde k přísnějším kontrolám a musí se 

dodržovat řadu postupů díky nimž se konzumenti nemusí obávat nepříznivých vlivů na 

jejich zdraví (28). 

 

Jako pomyslný přechod se mezi konvenční a ekologickou produkci staví integrovaná 

produkce (IP), která využívá metody šetrné k přírodě a v Evropě se úspěšně rozšiřuje.  

V České republice je integrované hospodaření na vinicích zaváděno již od roku 1992  

a dnes jeho standardy splňuje téměř polovina všech vinic v České republice (29).  

 

2.2.3 Biovíno  

Biovíno je víno vyrobené z hroznů získaných z vinné révy pěstované dle zásad 

ekologického zemědělství. Při jeho výrobě platí určité zásady, opatření a předepsané 

ekologické metody, které je nutné striktně dodržovat (30). 
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,,Ze všeobecného hlediska je biovíno považováno za mezistupeň mezi integrovanou 

produkcí výroby hroznů a vína a biodynamickým způsobem výroby vína. Z pohledu 

zdravosti produktu se jedná o víno s téměř nulovým zbytkem reziduí “ (30). 

 

Biovíno je ,,zdravé“ s bohatší chutí a vůní, neobsahuje rezidua pesticidů ani další 

syntetické přísady a  určuje charakter oblasti, odkud vinice pochází. 

 

2.2.4 Biovíno v ČR 

 

Dnes patří biovína na trhu s víny k rychle se rozvíjejícímu segmentu. Narozdíl od 

Německa či Rakouska, kde je biovíno rozšířeno mnohem více, není povědomí o tomto 

segmentu v České republice tak značné. Český trh s biovíny je zatím nenasycen  

a poptávka po nich stoupá. Čeští producenti věří, že mají stejnou šanci poskytnout 

zákazníkům kvalitní vína tohoto značení a dostat tak ekologické zemědělství více do 

povědomí lidí. Obecně je hlavním údělem průkopníků biovína na českém trhu zajistit 

pozitivní přijetí na trhu.  

 

Část české populace může být skeptická k označení BIO potravin díky podvodům  

a kauzám, které v minulosti proběhly. I přesto o víno jako komoditu s tímto označením 

je stále rostoucí zájem. Je to i díky vzestupu ekologického smýšlení lidí a tlaku na ochranu 

životního prostředí. Všechny tyto zájmy vedou zemědělství k upřednostňování 

šetrnějších alternativ výroby.  

 

Je nutno rozlišovat víno vyrobené z ekologicky vypěstovaných hroznů a biovíno. Jedná 

se v podstatě o další certifikát. Samotný rozdíl ve výrobě biovína není až tak markantní. 

Podmínkou pro označování vína značkou bio je, že sklízené hrozny pochází pouze z vinic 

v režimu ekologického zemědělství (28). 

V České republice jsou kontrolou biopotravin pověřeny 4 kontrolní subjekty, kterým 

ministerstvo zemědělství s účinnosti od 1. 7. 2010 přidělilo nové kódy. 
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 KEZ, o.p.s.,  kód na obalu: CZ-BIO-001 

 ABCert AG,   kód na obalu: CZ-BIO-002 

 BIOKONT CZ, kód na obalu: CZ-BIO-003 

 BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC. s.r.o. kód na obalu: CZ-BIO-004 

Od 1. 1. 2010 byl ke kontrole ekologického zemědělství vedle soukromých kontrolních 

subjektů pověřen také ÚKZÚZ (31). 

Do popředí zájmu se dostává i příběh kupovaného výrobku, a proto i malá vinařství se 

dostávají mohou běžné konzumenty zaujmout. Vinařství Čech může stavět na koncepci 

rodinného vinařství, založené výborným vinařem.Výroba biovína je rozhodnutí 

minimálně na 5 let, jelikož k této době se firma zavazuje k dotačnímu titulu a  po tuto 

dobu musí vinice fungovat v systému ekologického zemědělství. 

 

Finanční náročnost 

Finanční náročnost se týká především pořízení dostatečné techniky a mechanizace, kdy 

je zapotřební nakoupit traktory, kultivační stroje, mechanizaci na úpravu příkmenného 

pásu, dále výkonné postřikovače, jelikož vinaři musí rychleji reagovat na objevující se 

choroby ve vinici. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kez.cz/
http://www.abcert.cz/
http://www.biokont.cz/
http://www.biokont.cz/images/ukzuz_ext_uredni_kontroly_finl.pdf
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2.3 Představení společnosti 

Historie společnosti sahá do roku 1996, kdy 

vinařství fungovalo tehdy jako velmi úspěšná 

vinařská firma ČEBAV s.r.o. Vinařství ČEBAV 

s.r.o. bylo založeno roku 1996 v Tvrdonicích 

místními vinaři Janem Čechem a Janem Balgou. 

Firma se zaměřovala na výrobu a distribuci vína  

a dosáhla významných úspěchů na mnoha 

tuzemských i zahraničních soutěžích. Sklepmistr a spolumajitel Jan Čech dokázal svými 

víny vynést tuto firmu na pomyslný vinařský Olymp (32). 

Přelomem se stal rok 2010, kdy se oba původní majitelé rozhodli ukončit spolupráci  

a rozdělit se. Firma se poté přejmenovala na Vinařství Čech pod vedením Jana Čecha.  

Samotná společnost Vinařství Čech s.r.o. působí na trhu od roku 2010 jako ryze rodinné 

vinařství. Sklepmistrem zůstal i nadále tak jako za časů firmy ČEBAV Jan Čech (32). 

Na jaře 2011 podlehl těžké nemoci majitel a sklepmistr Jan Čech a pomyslné žezlo 

převzal nejmladší syn Petr Čech. Vinařství navázalo na úspěchy zakladatele a sbírá 

ocenění z prestižních soutěží např. z Francie, USA, Belgie, Německa, Rakouska, Izraele 

a dalších zemí (32). 

Základní informace a struktura společnosti 

Tabulka č. 5: Základní informace o společnosti 

Obchodní firma Vinařství Čech 

Právní forma Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Datum zápisu do OR 16. 8. 2010  

Sídlo Chalupy 25, Tvrdonice, 691 53 

Provozovna  Slovácká 711, Tvrdonice, 691 53 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ( 33 )) 

Obrázek č.  3: Logo firmy 

(Zdroj:(73)) 
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Společnost se nachází v obci Tvrdonice v okrese Břeclav, spadající do podoblasti 

Slovácké. Provozovna firmy byla postavena v roce 2000 a nachází se na okraji obce 

Tvrdonice. Je vybavena nejmodernější vinařskou technolologií, která umožňuje 

koordinaci zdrojů , efektivní výrobu a spolupráci pracovníků.  

Předmět podnikání  

Společnost se zabývá zemědělskou činností, kde hlavním předmětem podnikání je výroba 

a prodej vína. Vinařství hospodaří na vlastních vinicích o rozloze 30 ha zařazených do 

režimu ekologického zemědělství v tratích Nové vinohrady a Vinohrady ve vinařských 

obcích Tvrdonice a Týnec. Převážná většina produkce je zaměřena na vína jakostní a 

přívlastková a produkce činí kolem 100 000 lahví vína ročně. Vína jsou dodávána do 

široké sítě vinoték po celé České republice, do gastronomických provozů i soukromým 

zákazníkům. 

 

Proces výroby vína je poněkud složitý proces sestávající z řady činností a postupů. Jedná 

se o proces definovaný účelem, jehož výsledkem je vznik vína za přispění činností jak 

manuálních tak i automatizovaných. 

Na procesu závisí mnoho faktorů počínaje kvalitou hrůznů, použitou technologií, polohou 

a kvalitou vinic, zkušenostma a finální manipulací s vínem. 

 

Hlavními procesy ve firmě jsou výroba a prodej vína, jelikož tyto činnosti odráží hlavní 

podnikatelskou činnost podniku a představují tak klíčové činnosti podniku. Hlavní 

procesy  vytváří hodnotu a užitek pro externího zákazníka jejichž pomocí naplňují 

strategické cíle firmy. 

 

Za podpůrné procesy můžeme považovat například řízení lidských zdrojů, řízení financí  

a finančních zdrojů, procesy nákupu a získávání zdojů. Za zdoje považujeme lahve, 

korky, etikety a jiné. Celkově se jedná o zajištění správy zdrojů v takové kvalitě  

a množství, které jsou potřeba pro celkové efektivní fungování organizace.  

 

Jako vedlejší proces vystupuje ve společnosti doprava vína zákazníkům. Interní 

autodoprava představuje oproti externího zajištění minimalizaci nákladů. 
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Vize společnosti 

Filozofie firmy odráží myšlenku původního majitele a sklepmistra, po kterém nese 

vinařství jméno, a to: ,,Kvalitní a dobré víno za rozumnou cenu, abyste se vždy rádi 

vraceli k vínu od Čecha z Tvrdonic.” Motto firmy je: "Moravská vína od Čecha". 

2.4 Analýza obeckého okolí 

 

SLEPT analýza 

Podstatou SLEPT analýzy je zkoumání externích faktorů, která ovlivňují poptávku  

a působí na podnikový zisk. V rámci analýzy mapuji současnou situaci a pozornost věnuji 

zejména otázkám, jak se může toto prostředí do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí 

můžeme předpokládat.  

2.4.1 Ekonomické faktory 

Celkový vývoj ekonomiky závisí na mnoha faktorech. Pro analýzu bylo vybráno několik 

faktorů, které jsou z pohledu vázání na podnik a tuto práci nejdůležitější. 

Vývoj HDP 

Rok 2016 byl ve znamení mírného růstu ekonomiky a  HDP vzrost o 2, 3 %, vyjádřeno 

v reálné a očištěné podobě. Hospodářský růst byl podpořen především rostoucími výdaji 

domácností na konečnou spotřebu, 1,1 procentního bodu. Ve srovnání s rokem 2015 se 

jednalo o poloviční tempo růstu především kvůli meziročnímu propadu investiční 

aktivity. Silněji a významněji než v minulém roce přispívala k růstu HDP bilance vývozu 

a dovozu, celkem +1,2 procentního bodu. Poslední kvartál roku 2016 byl ve znamení 

růstu výdajů na netrvanlivé statky na 3,1 % (34). 
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Graf č. 4: Meziroční vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů  

v letech 2008 – 2016 (změna v %)  

(Zdroj:(35)) 

 

Vývoj cen 

Celková cenová hladina měřená implicitním deflátorem DHP zaznamenala v roce 2016 

nárůst o 1,1 %. Druhá polovina roku byla ve znamení růstu cen výrobků a služeb 

spotřebovávaných domácnostmi, ve 4. čtvrtletí byl růst téměr o 1,4 %. Po téměř dvou 

letech se zastavil pokles cen potravin, který výrazně ovlivňoval celkovou cenovou 

hladinu (34). 

 

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele 

Dle výsledků ČSÚ se průměrné čtvrtletní ceny elektřiny z dodávky pro průmysl v České 

republice pro rok 2016 vyvíjely přibližně rovnoměrně. Posledních 10 let byl zaznamenán 

trend zvyšujících se cen za MWh. Zatímco v roce 2003 byla průměrná cena MWh bez 

DPH a ostatních daní 1.580 Kč, v roce 2013 byla tato částka již 2.883 Kč za MWh. Od 

roku 2013 je cenový trend sice klesající, ale částky se stále pohybují nad dvěma tisíci 

korunami českými. V roce 2015 byla průměrná cena 2.374 Kč/ MWh bez DPH a rok 2016 

provázel cenový pokles na 2.157 Kč/ MWh bez DPH. Pokud bude klesající tendence cen 

pokračovat, je to pro vinařství pozitivní fakt, jelikož je závislé na dodávkách elektřiny 

(36). 
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Trh práce 

Situace na trhu práce se v roce 2016 i nadále zlepšovala, celková zaměstnanost posilovala  

a tempo meziročního růstu se zvýšilo již třetí rok v řadě a bylo nejvyšší od roku 2008. 

Míra zaměstnanosti meziročně vzrostla o 1,9 procentního bodu, což bylo bezmála 

dvojnásobným tempem než v EU. Obecná míra nezaměstnanosti na konci roku 2016 

dosáhla ůrovně 3,6 %. Zároveň se výrazně zvýšil podíl podniků, které pocítili nedostatek 

pracovní síly a snažily se ji zajistit najímáním zahraničních pracovníků. V odvětví 

zemědělství, lesnictví a rybářství vzrostla v roce 2016 produktivita práce o 6,1 % (34). 

 

Zhodnocení:  

S rostoucím trendem ekonomiky souvisí i zvyšující se kupní síla obyvatelstva a pokud 

tento trend bude i nadále pokračovat lze očekávat, že se konzumenti postupně přesunou 

ze segmentu levnějších vín do segmentu jakostních vín s přívlastkem a pro firmu zde 

bude prostor i k navýšení ceny. Vývoj cen elektřiny je pro vinařství významný provozní 

faktor, který ovlivňuje celkovou výši provozních nákladů a firma má zájem na 

dlouhodobě udržitelné úrovni cen. Náklady na spotřebovanou energii tvoří zhruba 5 – 7 

% z provozních nákladů vinařství, pro srovnání, zhruba stejná procenta odpovídají 

nákladům na postřiky vinařství.  

Snižování nezaměstnanosti je pro firmu dobrá známka toho, že lidé obsazují i méně 

prestižní odvětví jako je například zemědělství, i když v tomto odvětví bude i nadále 

poměrně těžké udržet a vychovat současnou generaci mladých lidí pro manuální práci. 

 

2.4.2 Sociální a demografické faktory 

Sociální faktory výraznou měrou ovlivňují stranu poptávky – jak chování firem, tak  

i potřeby a přání zákazníků.  

Demografické faktory mají ve vinnařském průmyslu výraznou váhu, jelikož informují  

o koncovém spotřebiteli. Vinařství sledováním vývoje populace, složením věkové 

struktury, zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti, mohou předvídat vývoj tržeb a odbyt 

vína. Z demografického hlediska zajímá vinařství celý region České republiky. Jednotlivé 

kraje v rámci ČR se podílejí různou měrou na spotřebitelském žebříčku v závislosti na 

životní úrovni kraje. 
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Vývoj počtu obyvatel ČR 

Vývoj počtu obyvatel vykazuje stále rostoucí tendenci, jehož součástí je přirozený 

přírůstek obyvatel a saldo migrace. Dle údajů ČSÚ se největší měrou na bilanci 

obyvatelstva podílí v posledních letech kladné saldo zahraniční migrace (37). 

Bilance zahraničního stěhování byla v roce 2016 kladná a nejvyšší kladné saldo stěhování 

měla ČR s občany Slovenska (5,3 tisíce), Ukrajiny (3,3 tisíce) a Rumunska (1,5 tisíce). 

Stejné pořadí bylo zaznamenáno i v roce 2015 (37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj:(38)) 

Věková struktura obyvatelstva 

S vývojem obyvatelstva souvisí také věková struktura obyvatel. V roce 2016 pokračoval 

proces stárnutí české populace. Tento trend měl za následek, že průměrný věk obyvatel 

se meziročně zvýšil o 0,1 roku na 42 let (25). 

Od roku 2009 je zaznamenán trend, kdy počet obyvatel produktivního věku klesá, jelikož 

nárůst počtu obyvatel se týká především kategorie dětí a seniorů. Za produktivní věk je 

dle ČSÚ považován věk 15 – 64 let  (25). 

Rok 2016 se co počtem obyvatel produktivního věku dostal pod hranici 7 miliónů a 

produktivní složka tak klesla na hodnotu 65,6 % , která se svojí hodnotou nejvíce podobá 

Graf č. 5: Obrázek č.: Struktura přírůstku obyvatel 

v letech 1950 – 2016 
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roku 1989. Na počátku sledovaného desetiletého období v roce 2005 zaujímala 

nejpočetnější místo napříč pětiletými věkovými skupinami věková skupina 30 – 34 let, 

od roku 2011 převzala toto místo kategorie 35 – 39 let. Ke konci roku 2015 byla zjištěna 

blízká početní shoda věkových skupin 35-39 a 40-44 let (39). 

V roce 2016 převzala vedoucí postavení nejpočetnější věková skupina 37 – 43 let (40). 

Tento fakt rostoucí populace spolu s vývojem nejpočetnějších věkových skupin nahrává  

i vinařskému průmyslu, jelikož dle výzkumu Víno a český spotřebitel, který byl 

zpracován společností Focus Marketing and Social Research pro Vinařský fond, patří 

mezi nejčastější konzumenty vína lidé s vyšším vzděláním, středního věku 35 – 54 let. 

Naopak lidé starší 65 let  nepijí dle výzkumu víno vůbec či minimálně (41). 

 

Geografické rozložení 

Vinařství se nachází v obci Tvrdonice v okrese Břeclav, vinicemi spadající do podoblasti 

Slovácké, Jihomoravského kraje. Zařazením patří do vinařské oblasti Morava. 

V roce 2016  tvořila obhospodařovaná, osázená plocha vinic v ČR téměř 19 835 ha,  

s podílem 0.25 % celkové výměry pozemků  půdního fondu ČR, přičemž v rámci 

produkčního potenciálu se  hovoří o 19,6 tis. ha. Oproti roku 2015 se zvýšila výměra vinic 

v roce 2016 o 24 ha (42). 

Vinice se rozprostírají ve 384 vinařských obcích a na 1 278 viničních tratích. Počet 

registrovaných pěstitelů dosáhl k poslednímu dni roku 2015 celkově 18 304. K roku 2016 

se očekává, že číslo bude opět vyšší (21). 

Česká republika má dvě vinařské oblasti, a to Čechy a Morava a je definováno celkem 

šest vinařských podoblastí, z nichž čtyři se váží k oblasti Morava a dvě náleží oblasti 

Čechy. Vinařská oblast Morava se skládá z Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické  

a Znojemské podoblasti. Vinařská oblast Čechy je složena z podoblasti Mělnické  

a Litoměřické. Na Moravě je největší zastoupení vinařských obcí (312), viničních tratí (1 

126) a pěstitelů,  tudíž až 96 % tuzemského vína pochází z této oblasti  (43). 
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(Zdroj: (23)) 

Vyobrazení velikosti vinic dle počtu pěstitelů názorně zobrazuje, že 43 % registrovaných 

pěstitelů hospodařilo na vinicích o výměře do 0,1 ha a druhou nejvíce zastoupenou 

skupinou jsou pěstitelé s výměrou vinic do 0, 2 ha. Naopak vinice o výměře 5 ha a více 

připadají pouze na 1 % pěstitelů, u kterých je v porovnání s předchozími roky 

vysledováno zvýšení koncentrace výroby. 

Rozloha vinic ve světě činí zhruba 7, 53 mil. ha, přičemž ČR se na celkové ploše vinic 

světa podílí 0,2 % (34). 

Životní úroveň obyvatelstva 

Také výše přijmu obyvatelstva výrazně ovlivňuje spotřební chování. Díky zvyšující se 

příjmové hladině jsou lidé dle názoru majitele vinařství ochotni zaplatit vyšší cenu i za 

kvalitní víno a styl preferencí se přesouvá od sudového vína k vínům v lahvích.  

Průměrné čisté příjmy domácností roku 2016 se zvýšily oproti předchozímu roku a míra 

materiální deprivace se meziročně snížila o 1,2  procentního bodu a činila 4,8  % (44).  

Na jaře roku 2017 proběhlo předběžné výběrové šetření Životní podmínky zastoupené 

ČSÚ, které mapovalo situaci na poli sociálních a ekonomických podmínek domácností 

roku 2016. Zveřejněné výsledky udávají, že průměrné příjmy domácností meziročně 

vzrostly o 4,9 % a největším zdrojem peněžních příjmů domácností byly mzdy (44). 

Zlepšování finanční situace obyvatelstva se odrazilo i ve schopnosti vycházet s příjmy, 

kdy v roce 2014  ve kterém vycházelo se svými příjmy s obtížemi 31,2 % domácností, se 

Graf č. 6: Kategorie velikosti vinic v ČR k 31. 12. 2015 – dle počtu pěstitelů 
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v roce 2015 tato situace týkala 27,3 % domácností. Naopak bylo zjištěno, že snadno či 

velmi snadno se svými příjmy vycházelo 9,5 % českých domácností, což představuje 

nárůst o 0,9 procentního bodu než v předchozím roce (45). 

Data o roku 2016 budou zpracovány po šetření životních podmínek, které je vedeno ČSÚ 

od února do května 2017 (46).  

 

Nákupní zvyklosti obyvatel 

Vývoj poptávky se odvíjí od finanční situace zákazníků, výše příjmů a životní úrovně  

a od ročního období. Se zvyšující se životní úrovní rovnoměrně roste i spotřeba lahvového 

vína. Spotřeba vína během roku je relativně stálá. Největších výkyvů dosahuje v létě  

a v zimním období před Vánočními svátky a výkyvy se týkají také druhu vína, zatímco 

v létě převládá bílé a růžové víno, v zimních měsících vévodí poptávkám ve větší míře 

vína červená. 

Zhodnocení: 

V ČR dochází k pozvolnému růstu populace a je zřejmé, že česká populace stárne a podíl 

lidí v produktivním věku klesá. Současně se zvyšující se životní úrovní úměrně roste 

schopnost domácností utratit více peněz než dříve. Zemědělství není atraktivní oborem 

zaměstnání pro obyvatele žijící zde na Podluží. V této příhraniční československé oblasti 

se nachází řada zahraničních firem a je zde velká poptávka po pracovnících zejména do 

strojírenské výroby. 

Tento jev zasahuje negativně do složení pracovníků v zemědělství, jelikož starší generace 

dosahují důchodového věku a nemají mladé nástupce tak jako tomu bylo dříve. Řešením 

se nabízí možnost využít pracovníky ze zahraničí, zejména z východu, kteří jsou ochotni 

v tomto odvětví pracovat, a vinařství je již řadu let zaměstnává.  

 

2.4.3 Technické a technologické faktory 

Výraznou měrou se na vymezení odvětví z hlediska metody produkce podílí také 

kritérium technologie. Toto kritérium seskupuje do odvětví firmy, v našem případě 

vinařství, jelikož využívají stejné či podobné výrobní procesy. Podobnost můžeme 
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přikládat používaným výrobním metodám, surovinám či distribučním kanálům  

a rychlosti zavádění nových technologií. 

S rostoucí oblibou tuzemských kvalitních vín, je tedy potřeba upravovat i strategii 

podniku. Dochází k rozvoji českého vinařského průmyslu a spolu s ním se vyvíjí  

i jednotlivá vinařství.  

Používané technologie se automatizují a inovují a dávají tak možnost vinařskému 

průmyslu růst. Technologie odráží novou dobu a již nyní můžeme být svědky řady 

technologických aktivit, kterými je dealkoholizované víno, či použití technologie 

kryomacerace. Trend vývoje odráží také vývoj nových odrůd vína, kde můžeme zmínit 

Hibernal, Rubinet, Cabernet Cortis a řadu dalších. 

Biovína se dostávají stále více do středu zájmu nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. 

Rozvoj vinařského průmyslu je podporován nejen ze strany vlády České republiky 

v oblasti výkumu, ale i ze zdrojů Evropské Unie a jejích fondů. 

Zhodnocení: 

Pořízení nových moderních technologií by mohlo vinařství Čech urychlit a usnadnit 

výrobní procesy a jednotlivé činnosti při výrobě vína. Na pořízení technologií může 

vinařství získat dotace z Programu rozvoje venkova. 

 

2.4.4 Politické a legislativní faktory  

Ekologická produkce ve vinohradnictví je přesně definována ve směrnici vydávané 

Svazem EKOVÍN o.s. a je schvalována Ministerstem zemědělství ČR. Směrnice obsahují 

mezinárodně uplatňované minimální požadavky na systémy ekologické produkce révy, 

které jsou zpracovány odborníky členských zemí EU projektem ORWINE (47). 

Systém integrované produkce ve vinohradnictví jsou definovány ve ,,Směrnicích svazu 

integrované produkce hroznů a vína‘‘, jejichž postup vydávání a schvalování je stejný 

jako v případě ekologické produkce. Tyto směrnice vychází z minimálních požadavků na 

systémy integrované produkce révy (48). 

Zhodnocení: 

Největší změnou v této oblasti je novela zákona č. 26/2017 Sb. o vinohradnictví  

a vinařství kterou se mění zákon č. 321/2004 Sb., o omezení prodeje sudových vín od 
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1.4.2017, které výraznou měrou ovlivní celkový trh s vínem. Dá se předpokládat, že dojde 

k uzavření některých prodejních míst a vinoték, a vinařství bude muset navázat spolupráci 

s jinými prodejními subjekty i přestože sudové víno neprodává. 

Další legislativní změnou, je zpřísnění pravidel pro pěstování vinné révy v systému 

integrované produkce, která nyní přebírá prvky z ekologie.  

2.4.5 Ekologické faktory 

Jednu z nejdůležitějších rolí z hlediska ekologie hraje životní prostředí, které je důležitou 

podstatou odvětví vinohradnictví a vinařství.  Ochranou životního prostředí, dále ŽP, se 

zabývá zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí (49). 

V zájmu ochrany ŽP nutné, aby firmy dodržovali předepsané předpisy, chovali se 

ekologicky a šetrně. Nezbytné jsou náklady a aktivity vynaložené na ochranu. Mezi 

odpovědné chování patří recyklace, třídění odpadu, bezpečné nakládání s postřiky a 

látkami. Hodnotícím kritériem kvality ŽP je kvalita ovzduší, emisní situace, kvalita půdy 

a vody a jiné. Trendem současnosti začíná být snaha o omezování používaných umělých 

hnojiv a postřiků a šetrných postupů. S rozvojem ekologického smýšlení a tlaku na 

ochranu ŽP souvisí upřednostňování šetrnějších alternativ produkce, kterými jsou 

integrovaná produkce a ekologické zemědělství.  

Zhodnocení: 

Ekologie představuje pro firmu cestu k udržitelnému rozvoji a péči o vinice, a proto je jí 

věnována patřičná pozornost. Forma udržení zdravosti půdy bude v budoucnu možná 

v systému ekologie nebo ve zjednodušeném systému integrované produkce, čímž má 

podnik již nyní náskok před konkurenty. Vynaloženou péčí o vinice si podnik zajišťuje 

kvalitnější produkci a udržování zdravosti půdy a celkového stavu rostlin. 

 

2.5 Porterova analýza oborového prostředí 

2.5.1 Stávající konkurence  

Intenzita konkurence ve vinařském odvětví jako takovém je velmi silná. Svědčí o tom 

fakt, že k roku 2015 bylo evidováno celkem 18 216 subjektů. Z tohoto počtu pěstitelů 
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bylo 321 subjektů právnických osob, z nichž 22 subjektů byly družstva a 256 obchodní 

společnosti (21). 

ČSÚ má ve své evidenci poslední šetření o vinicích z roku 2009, ve kterém bylo 

zaznamenáno 10 919 subjektů, z čehož 231 subjektů bylo právnických osob a obchodních 

společností bylo 195. Během šesti let byl zaznamenán vzestup pěstitelů vinné révy o 67 

%, počet právnických osob vzrost skoro o 1/3, a přepočteno na období 6ti let, vzniklo 

každý rok 10 obchodních společností (21). 

Lze předpokládat, že vzrůstající tendence bude pokračovat. Za konkurenty obecně lze 

považovat všechny producenty a prodejce vína v režimu konvenčního a ekologického 

zemědělství a integrované produkce, napříč Českou republikou a celým světem. 

Z hlediska kategorie velikosti vinic považuje vinařství Čech za konkurenty pěstitele 

s velikostí vinic 5 ha a více. Dle výsledků ÚKZÚZ odpovídalo tomuto kritériu v roce 

2015 celkem 196 pěstitelů, představujících 1 % z cekového počtu pěstitelů. 

Největší ohrožení představuje příliv zahraniční produkce, která proti české produkci 

vítězí především na poli cenové politiky a uvolněného množství do ČR. Cena dovážených 

zahraničních vín je nižší než cena produkce českých vín. Důvodem této cenové situace je 

větší produkční schopnost a vyšší obdržené dotace za našimi hranicemi.  

V kategorii ekologického vinohradnictví není konkurence na tak silné úrovni jako  

v kategorii konvenčního režimu a integrované produkce, ale ekologičtí vinaři představují 

hlavní konkurenty. V systému ekologického zemědělství hospodaří zhruba 100 

vinařských podniků (50).  

Menší konkurence v rámci ekologického režimu je dána podstatně náročnějšími 

podmínkami na úroveň vědomostí, zkušeností a strategického uvažování.  

Portál Vína z Moravy, Vína z Čech publikoval v roce 2015 informaci, že v České 

republice působilo k roku 2015 zhruba 100 vinařství, která pěstovala vinnou révu v bio 

režimu, přičemž celková plocha ekologicky obhospodařovaných vinic byla 1 000 ha, což 

bylo 6 % veškeré plochy vinic. Počet certifikovaných výrobců biovína nebyl uveden (51). 

 

Svaz Ekovín mi na vyžádání poskytl data, která dokládají, že k datu 20.10.2016 bylo 

v ČR registrovaných 96 podnikatelských subjektů v přechodném období, dále PO,  
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a v ekologickém režimu, dále EZ, s celkovou výměrou 940,87 ha. Podíly subjektů  

a výměry v ha byly následující: v ekologickém režimu fungovalo 55 subjektů,  

v přechodném období se nacházelo 16 subjektů z celkového počtu, a současně  

v ekologickém režimu a v PO bylo registrováno 25 subjektů. Celková výměra EZ byla 

782,77 ha a v PO 158,1 ha. 

Ke konci dubna roku 2017 bylo dle dostupných informací registru ekologických 

podnikatelů evidováno 738,53 ha vinic v ekologickém zeměděství a 130,67 ha 

v předchodném období (52). 

 

V ČR funguje řada vinařství certifikovaných pro výrobu biovín, z nichž za zmínku stojí 

napříkad vinařství Marcinčák, vinařství Mádl, Vinselekt Michlovský, vinařství Peřina 

nebo ekologické hospodářství rodiny Abrlovy. 

 

2.5.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup nových konkurentů představuje poměrně vysokou hrozbu, jelikož u každého 

příchozího konkurenta hrozí, že převezme část tržního podílu. 

Dynamika růstu trhu odráží současný trend a životní styl obyvatel, jelikož víno se těší 

značné popularitě. Tento fakt odráží i vznik nových vinařství, která jsou zakládána  

i subjekty, které mají ohnisko podnikání v úplně jiném odvětví. 

Na druhou stranu v tomto oboru působí určité bariéry vstupu nových konkurentů do 

odvětví. Především to vysoké náklady na vstup do odvětví, představující náklady na 

technologie, prostory, vinice, pozemky a jiné. Další bariérou může být know how, které 

selektuje konkurenceschopné podniky a podnikatel musí stále pracovat na inovacích  

a diferenciaci výsledného produktu. Zde se odkazuji na kapitolu 2.1.7 o bariérách vstupu 

do odvětví. 

V neposlední řadě představují investice do tohoto odvětví nemalé zatížení, které má 

zároveň i dlouhodobou návratnost. Je nutné zmínit fakt, že odvětví zemědělství je závislé 

na klimatických podmínkách a vývoji daného roku, a proto se výsledek může poměrně 

lišit od očekávaní a představuje tak rizikovou investici. Tyto faktory vícéméně snižují 
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intenzitu působení hrozby vstupu nových konkurentů, avšak některé z nich pocítí noví 

konkurenti až po vstupu a v průběhu působení v odvětví. 

2.5.3 Vyjednávací síla odběratelů  

Vyjednávací síla zákazníků je vzhledem k vysoké konkurenci v odvětví na velmi silné 

úrovni. V dnešní době je míra dostupnosti substitutů veliká a odběratelé mají dostatečné 

množství tržních informací, a proto je přechod ke konkurenci snadnou alternativou. 

Strana odběratelů vytváří tlak především na cenu vína, cenová elasticita je na poměrně 

vysoké úrovni. Odběrali jsou kromě přímých koncových zákazníků také 

zprostředkovatelé jako jsou vinotéky, restaurace, hotely, welness centra, obchody a jiné. 

Zprostředkovatelé vyvíjí tlak na cenu vína a zde vyjednávací síla závisí na objemu 

odebíraného množství, kvalitě a druhu vína, kde je myšlen rozdíl mezi přívlastkovými 

nebo zemskými víny, či prestižnosti jednotlivých objektů. Koncentrace odběratelů na trhu 

je vysoká a v dnešní době neustále roste. Vinařství Čech nabízí odběratelům řadu slev 

v závislosti na zmíněných faktorech a odlišnosti objektů. 

2.5.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je poměrně nízká. Vinařství Čech má navázanou splupráci 

asi s osmi dodavateli nejen z České republiky. Předmětem dodávek jsou lahve, korky, 

čiřidla, postřiky a různé komponenty. Hrozny má podnik vlastní a je soběstačný. Cenová 

politika se odvíjí od množství odběru, čím větší množství je odebíráno, tím větší je 

poskytovaná sleva a nižší cena. Dalším faktorem je kvalita, která odráží cenu, jelikož 

nabídka komponentů je v rozdílné kvalitě. Kvalitnější materiály a komponenty jsou 

dodávány za poměrně vyšší ceny než ty klasické či levnější varianty. Dodavatelé nemají 

sílu diktovat si podmínky. Záleží také na době a kvalitě spolupráce, kdy dodavatelé nabízí 

důvěryhodným a ověřeným zákazníkům výhodu prodlužování doby splatnosti a jiné.  

U většiny dodávaných komponentů pro vinaře lze snadno přejít k jinému dodavateli 

pokud dojde k navýšení cen či snížení kvality, tento případ se netýká například 

dodavatelů skleněných lahví, zde je přejití díky existenci pár skláren v ČR takřka 

nemožné. Co se týče nákladů na změnu dodavatele tak přechodem nevznikají, jelikož pro 

výrobu etiket či korků je třeba nechat zhotovit výsekovou formu, ražbu, která představuje 

jednorázový náklad, a umožňuje použití u dalších dodavatelů.  
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Dodavatele hodnotíme z hlediska celkového poskytnutého servisu, který zahrnuje kvalitu 

služeb, dodací podmínky, ceny. Pokud je celkový servis a kvalita služeb na dobré úrovni, 

není potřeba měnit dodavatele. 

Dodavatelé energií disponují cenovou vyjednávací silou, jelikož jich je na trhu dostatečné 

množství a zákazníci si tak mohou vybírat hlavně podle ceny.  

2.5.5 Hrozba substitutů 

Za víno lze považovat v rámci této práce a srovnání, alkoholický nápoj vyráběný z hroznů 

révy vinné. Substitutem révového vína je víno ovocné nebo jakýkoliv jiný alkohol 

v obecném měřítku. 

Cena ovocného vína je na cenově nižší úrovni z důvodu možnosti využití mnoha druhů 

ovoce. Za vína ovocná mohou být označena i vína vyrobená z bylin a květin (53).  

Celkově míra hrozby substitutu v podobě ovocného vína není silná, protože jak sám 

majitel vinařství potvrdil, konzumenti přecházejí z vína spíše na jiný alkohol. 

 

2.6 Analýza vnitřního prostředí firmy metodou „7S“ 

 

2.6.1 Tvrdé elementy 

2.6.1.1 Strategie firmy 

Strategie firmy demonstruje způsoby a cesty dosahování dlouhodobějších cílů firmy, 

které vychází ze záměru podniku a z vývoje potřeb trhu. 

Tak jako se dříve řada vinařství zaměřovala převážně na kvantitativní prodej sudového 

vína, se změnou legislativy a životního stylu konzumentů, se vyvíjí i vinařský průmysl. 

Obecným trendem je, že současní konzumenti si zvykají kupovat vína v lahvích a ne vína 

stáčená, a více se zajímají, odkud vína pochází či jak jsou pěstovaná. Tento vývoj trhu se 

promítá i do strategie firmy. 

 

Strategií Vinařství Čech je navázat na původní vizi zakladatele společnosti spolu   

s udržitelným rozvojem firmy. Filozofie firmy odráží myšlenku původního majitele 

 a sklepmistra, po kterém nese vinařství jméno, a to: ,, Kvalitní a dobré víno za rozumnou 

cenu, abyste se vždy rádi vraceli k vínu od Čecha z Tvrdonic.” Mottem firmy je: 
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"Moravská vína od Čecha". Směr firmy se ubírá cestou výroby kvalitního a dobrého 

lahvového vína, které je cenově dostupné a cestou vytváření dobrého jména podniku, 

které je zároveň podpořené snadno zapamatovatelným názvem firmy. 

 

Vinařství Čech je zařazeno do režimu ekologického zemědělství a současná strategie 

odráží záměr a celkový směr firmy k výrobě biovín. Strategické síly společnosti 

reflektující současnou strategii společnosti se upírají směrem k vypořádání 

konkurenčního tlaku a podporování ekologického zemědělství. Cílem firmy je 

vybudování silného postavení ve vinařském průmyslu v rámci tuzemského trhu a možná 

budoucí expanze na zahraniční trh. 

 

2.6.1.2 Struktura firmy 

Vinařství se řadí co počtem zaměstnanců mezi malé podniky. V současné době 

zaměstnává 9 stálých zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. V sezónním období, březen  

–  srpen a září – listopad se pohybuje počet pracovníků kolem 18 osob. 

Organizační struktura firmy odpovídá štíhlé organizační struktuře, jelikož se jedná  

o menší rodinný podnik. Útvarovou strukturou se řadí mezi liniové organizační struktury 

s principem jednoho odpovědného vedoucího. Produktivita práce je zajištěna specializací 

jednotlivých pracovníků v systému činností, Dle míry delegace působnosti  

a zodpovědnosti dílčích organizačních jednotek se jedná o strukturu centralizovanou, kde 

strategické a operativní rozhodování je v rukou vedení podniku. Počet stupňů řízení je 

nízký a společnost tak patří mezi ploché organizace. 

Majitelem a jednatelem je od roku 2011 Petr Čech, který firmu převzal po svém otci Janu 

Čechovi a zároveň zaujímá funkci technologa a enologa. Jako technolog volí konkrétní 

technologii pro výrobu vín a jako enolog vybírá látky pro výrobu vína. Většinou je 

technolog a enolog jedna a tatáž osoba v podniku. Dále se zabývá obchodní činností, 

kontroluje chod firmy a představuje vrcholný rozhodovací orgán firmy. Starší syn 

zakladatele se stará o IT procesy ve firmě, vinice a pracovníky v terénu. Má na starosti 

veškeré systémové a informační zajištění procesů firmy. 
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Oddělení obchodu, marketingu a veškerý administrativní chod firmy mají na starosti 

manželka a dcera zakladatele Jana Čecha, která je zároveň i jednatelkou firmy. Obě 

pracovnice jsou pověřeny potřebnou pravomocí a odpovědností. 

Společnost zaměstnává externě účetní pracovnici, která zpracovává běžnou účetní 

agendu, zpracovává měsíční kontrolní hlášení, daňová přiznání a spolu s jednateli 

společnosti se připravuje na příchod zavedení elektronické evidence tržeb (EET), se  

3. fází na jaře roku 2018, dle příslušného označení CZ-NACE viz kapitola 2.2.1. 

Tabulka č.  6: Fáze zavedení EET v ČR 

Fáze EET Datum zavedení Skupiny CZ-NACE 

1. fáze prosinec 2016 55, 56 

2. fáze březen    2017 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47 

3. fáze březen    2018 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99. 

4. fáze červen    2018 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (54))  

Do samotného výrobního procesu jsou zapojeni čtyři zaměstnanci, kteří dokáží 

samostatně obsluhovat používané technologie. Důležitou funkci zaujímá sklepmistr, 

který řídí  zpracování hroznů a výrobu vína. Neodmyslitelnou součástí je i expediční 

oddělení, kde se kompletují vína a probíhá jejich balení a příprava na expedici. Firma 

zaměstnává řidiče, dále traktoristu a další pracovníky v terénu ve vinicích. 

2.6.1.3 Systémy 

 

Pro řízení každodenních aktivity využívá podnik řadu procedur. V podniku jsou 

identifikovány systémy komunikační, informační, dopravní a kontrolní. Všechny tyto 

systémy spolu kooperují a zajišťují plynulost procesu od příjmu objednávky až po 

expedici vín.  

Vinařství ke svému provozu nepoužívá žádný komplexní informační systém. Ve firmě se 

využívá elektronická pošta a pro zapisování docházky slouží docházková kniha 

v papírové podobě. Firma využívá na zakázku vytvořenou aplikaci, která splňuje 

konkrétní požadavky odběratelů pro objednávky vína – objednávkový formulář, který je 

využíván také pro vedení dokumentace a následně slouží k fakturaci.  
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Systém komunikace mezi jednotlivými pracovišti probíhá osobní formou nebo přes 

firemní mobilní telefony, kterými jsou vybaveni všichni zaměstnanci, jelikož ve skladu 

ani ve výrobně není žádné komunikační zařízení, přes které by mohla být data sdílena. 

Oddělení obchodu a marketingu je v úzkém kontaktu s ostatními pracovníky a neustále 

se informují. 

Kontrola výroby je vizuální a smyslová a je v kompetenci technologa. Expedice zakázek 

probíhá vlastními silami a součástí je i výstupní kontrola při expedici. 

Společnost využívá certifikovaných společností pro laboratorní zkoušky vzorků vína. 

 

2.6.2 Měkké elementy 

2.6.2.1 Styl řízení 

Ve společnosti se uplatňuje demokratický styl řízení, kdy majitel firmy aktivně diskutuje 

s pracovníky a dává prostor pro vyjádření představ či připomínek. V některých případech 

nechává podřízené se částečně podílet na rozhodování, ale konečné rozhodnutí náleží 

pouze vedení.V kritických situacích využívá direktivní styl vedení. Krizové situace 

nastávají především v období vinobraní (září – listopad), kdy sběr hroznů ovlivňují 

klimatické podmínky a časový harmonogram sběru hroznů se musí operativně měnit  

a přizpůsobovat. Dále je krizivou situací prioritní rozřazení činností v procesu zpracování 

hroznů v závislosti na kvalitě vstupních surovin - hroznů.  

 

Vedení společnosti je efektivní a disponuje rozhodovací pravomocí, kterou umí vhodně 

využít ve prostěch firmy. Majitel se rozhoduje na základě svých zkušeností a podnětů od 

podřízených, s ohledem na aktuální dění a situaci ve firmě. 

 

Dle klasifikace stylů řízení amerického psychologa Rensise Likerta, který vypracoval 

model 4S bychom mohli zařadit styl řízení společnosti mezi konzultativní styly s projevy 

obousměrné komunikace, kdy vedoucí naslouchá připomínkám, ze kterých odvozuje svá 

finální rozhodnutí, která náleží jen jemu (55). 
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2.6.2.2 Spolupracovníci 

Společnost působí v zemědělství, v potravinářském průmyslu ve vinařském oboru, který 

představuje poměrně složitý technologický proces výroby. Jedná se o proces definovaný 

účelem, jehož výsledkem je vznik vína za přispění činností jak manuálních tak  

i automatizovaných. Celkový proces výroby vína probíhá za pomoci speciálních 

vinařských strojů, linek, které však ke své obsluze potřebují zaškolené pracovníky, proto 

je pro vinařství nutné, aby měla ve výrobních procesech zkušené pracovníky 

s dostatečnou specializací.   

 

Důležitým aspektem je zájem o tento obor, jelikož výroba vína a péče o něj je náročný 

proces a pracovníci se musí neustále v oboru zdokonalovat a učit. 

Jednotlivé pracovní pozice mají rovnoměrné rozložení pracovních činností s ohledem na 

celou délku pracovní doby.  Pracovníci podstupují každoroční školení vztahujícím se 

k předmětu jejich činností, kterým je například školení řidičů referentů a  školení 

nakládání s postřiky. 

 

Nové znalosti čerpá vinařství a jeho zaměstnanci prostřednictvím školení a přednášek, 

kde si vinaři předávají své zkušenosti, dále účastí na přestižních vinařských veletrzích, 

kde se prezentují nejnovější a nejmodernější způsoby zpracování, pěstování  

a uchovávání hrůznů a vína.  

Vinařství Čech se také účastní zájezdů do zahraničí, kde mohou porovnat způsoby  

a procesy nejen výroby vína u zahraničních vinařství. Firma nemá zaveden žádný 

motivační program a o jeho zavedení prozatím ani neuvažuje. Ve firmě panuje celková 

spokojenost pracovníků. 

 

2.6.2.3 Sdílené hodnoty 

Součástí firemní kultury jsou hodnoty firmy promítající se do výborné pracovní morálky 

všech zaměstnanců a v podniku panuje celková sounáležitost pracovníků a vedení. 

Základní hodnotou společnosti je výroba kvalitního českého vína a navázání na tradici, 

kterou položil zakladatel tohoto rodinného vinařství. 

Součástí přístupu k tvorbě hodnot je budování dlouhodobých, vzájemně výhodných 

vztahů se zákazníky, pracovníky, distributory a dalšími zainteresovanými stranami.  
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Hodnoty organizace jsou známé, sdílené a příjímané všemi zaměstnanci. Vizí firmy je 

vybudování silného postavení rodinného vinařství, které pod značkou ČECH bude známé 

po celé České republice.  

Firma se snaží být odpovědným zaměstnavatelem ve všech ohledech. V otázce 

odpovědnosti vůči životnímu prostředí firma zlepšuje systém environmentálního řízení 

na všech úrovních podniku, počínaje tříděním odpadu až po ekologickou likvidaci. 

Vinařství funguje v systému ekologického zemědělství a etika společnosti odráží její 

přímé a profesionální chování. 

V rámci společenské odpovědnosti se zaměřuje i na sociální aspekty činnosti, kdy vytváří 

pracovní podnímky pro lidi a podporuje tradice a kulturní akce obce Tvrdonice. 

 

2.6.2.4 Schopnosti 

Nejsilnější vlastností, kterou firma oplývá díky tomu, že je rodinným podnikem, je 

soudržnost. 

Vedení firmy a její zaměstnanci disponují znalostmi technologie výroby vína  

a zaměstnanci jsou dostatečně kvalifikovaní. I díky těmto faktorům může vinařství 

fungovat v rámci ekologického zemědělství, kde obecně platí, že ve srovnání  

s integrovanou produkcí představuje pěstování révy v režimu organického vinohradnictví 

podstatně náročnější proces, který se projevu nejen úrovní vědomostí a zkušeností, ale 

také schopností strategicky uvažovat. 

 

 

 
 

 

2.7 Analýza marketingového mixu 

 

Analýza marketingového mixu se opírá o teoretické vymezení problematiky uvedené 

v kapitole 1.6. 

 

2.7.1 Produkt 

 

Vinařství Čech se zabývá výrobou kvalitního vína z vlastní produkce v systému 

ekologického zemědělství. Sortiment vína je poměrně široký, čítá na 19 odrůd vín  
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a hlavními produkovanými kategoriemi jsou vína zemská a jakostní vína s přívlastkem 

(56).  

Vinařství se snaží postupně redukovat počet nabízených odrůd vín, tak aby se plně 

specializoval jen na jejich určitý výběr. 

Uplatňovanou produktovou strategií je strategie kvality se zaměřením na proces řízení 

absolutní kvality, strategie zdokonalování jakosti, kdy enolog a technolog vylepšují 

užitné vlastnosti vína, a strategie zdokonalování stylu, což zahrnuje adjustáž výsledného 

produktu, tedy celkový vzhled lahve. 

Šířka sortimentu zahrnuje všechny zmíněné parametry v tabulce č.7,  a hloubka 

sortimentu je v našem případě dána počtem výrobkových variant. 

 

 

Tabulka č.  7: Výrobkový mix vinařství Čech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (72)) 

 

Produkce ledového a slámového vína se odvíjí dle podmínek v daném roce a poslední 

produkce byl ročník 2011. 

Vinařství využívá produktové strategie kvality a strategie značky, jež odráží vizi 

produkovat kvalitní dostupná vína pod značkou Čech a dostat se tak do povědomí 

zákazníků nejen svou kvalitou, ale také vztahem k ekologickému zemědělství. 

Z hlediska životního cyklu vína záleží na jednotlivých odrůdách, ročníku a zvolené 

technologii výroby a zrání vína a spotřeba je ovlivněna módními trendy. V posledních 5ti 

Šíře sortimentu → 

Odrůdy 

Bílé odrůdy révy 

Chardonnay, Neuburské, Rulandské bílé, Rulandské šedé, 

Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Tramín 

červený, Veltlínské zelené 

Modré odrůdy révy 

Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, 

Frankovka, Merlot, Neronet, Rulandské modré, 

Zweigeltrebe 

 H
lo

u
b

k
a
 so

rtim
en

tu
 →

 Přívlastky pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí 

Polohy 
viniční trať Vinohrady  - obec Týnec                                             

viniční trať Nové Vinohrady - obec Tvrdonice 

Chuťové zatřízení suché, polosuché, polosladké, sladké 

Objem lahví 0,2 l; 0,35 l; 0,75 l 
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letech je obecný trend ve spotřebě vína v ČR takový, kdy dochází k nepřetržitému 

posilování odrůd Tramín červený, Hibernal a Sauvignon, naopak u modrých odrůd je 

odbyt nižší jako v případě Frankovky a Zweigeltrebe. Tento trendový vývoj se týká 

především laické veřejnosti,  tedy těch zákazníků, kteří se nechají trendy ovlivnit. Co se 

týče zákazníků vinařství Čech, 70% zákazníků kopíruje zmíněný obecný trend vývoje 

spotřeby, zatímco zbylých 30 % tvoří stálí firemní zákazníci, kteří nakupují víno Čech 

pravidelně a řadu let a jsou neovlivnitelní těmito trendy.  

Úspěchu nahrává v posledních letech i obliba vína barrique, které leží v dubových sudech, 

která jsou plněna maximálně třikrát, tak aby víno mohlo nést označení barrique. 

 

Kvalita produktu je dána mnoha faktory z nichž nejvýznamnější a zároveň neovlivnitelný 

faktor je vývoj klimatických podmínek v průběhu roku. Dále to jsou použité technologie, 

systém ekologického zemědělství a s tím související kvalita a množství použitých přísad 

do vína. Fungování firmy v rámci ekologického zemědělství představuje určitá pravidla, 

kterými se podnik musí řídit zejména ve vinici, aby výsledný produkt odpovídal 

požadavkům naekologicky pěstované hrozny dle evropských předpisů a norem.  

 

Systém řízení kvality je v podniku zajišťován souborem preventivních opatření HACCP, 

což je seznam kritických kontrolních bodů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím 

bezpečnost potravin. Zavedení HACCP ukládá ukládá Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 852/2004, Vyhláška č. 137/2004 Sb. a její novela - Vyhláška 602/2006 

Sb. (57).  

Dále jakost ovlivňují zvolené korkové zátky, správná hygiena přístrojů a výrobního 

prostředí, jež zamezuje výskytu bakterií, které se mohou dostat do vína a negativně 

ovlivnit výsledný produkt a neméně důležitý je způsob skladování vína. 

 

 

 

Obal  
 

Obal vína tvoří významnou část produktu a plní funční a estetickou funkci. Vinařství plní 

vína pouze do skleněných lahví lišících se objemem, barvou a designem. Klasická vína 

jsou plněna do lahví o objemu 0,75 l,  pro výběr z bobulí se využívá lahví 0,35 l a ledové 

a slámové víno se plní do lahví o objemu 0,2 l. Pro červené a bílé odrůdy jsou využívány 

http://www.haccpexpres.cz/database/narizeni_ES_852_2004.pdf
http://www.haccpexpres.cz/database/narizeni_ES_852_2004.pdf
http://www.haccpexpres.cz/database/vyhlaska_137_2004_sb.pdf
http://www.haccpexpres.cz/database/vyhlaska_602_2006_sb.pdf
http://www.haccpexpres.cz/database/vyhlaska_602_2006_sb.pdf
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lahve hnědé barvy, které nepropouští světlo a UV záření, růžová vína,  slámová a ledová 

jsou plněna do čirých lahví, výjimku tvoří kategorie vín Gastro, která jsou typická černou 

barvou lahve. 

Dle jednotlivých kategorií vín využívá podnik různé typy lahví – pro zemská a klasická 

přívlastková vína je využíváno lahví typu bordeaux a pro pro kolekci vín Gastro to jsou 

lahve s protáhlým hrdlem tzv. schlegelflasche. Lahve jsou do obchodních jednotek 

distribuovány ve formě kartonových krabic v balení po šesti kusech a zákazníci mohou 

zakoupit dárková balení v krabičce po jednom či dvou kusech. Dále firma distribuuje na 

prodejní místa dárkové papírové tašky, které si mohou zákazníci zakoupit.  

 

Z hlediska obalů používaných v podniku rozlišujeme 3 hlavní skupiny obalové techniky. 

Spotřebitelský obal tvoří lahev, manipulační obal je kartonová krabice, ve které je 6 ks 

lahví a přepravní obal v podniku jsou palety, na které se nakládají manipulační obaly – 

kartony. 

 

Uzavírací prvky 

Firma používá 2 druhy korkových zátek a smrštitelné dekorativní uzávěry lahví, tzv. 

termokapsle lišící se materiálem a pořizovacími náklady. 

 

Tabulka č.  8: Přehled používaných uzavíracích prvků v podniku 

 Segmenty vína Materiál Cena 

Korková 

zátka 

Zemská vína, růžové 

odrůdy 
Mikrogranulátová drť 1,75 Kč /ks 

Jakostní a speciální vína Celokorek 5,70 Kč /ks 

  

Termokapsle 

Zemská vína, růžové 

odrůdy 

PVC s horizontálním 

odtrhem 
0,50 Kč/ks 

Jakostní a speciální vína 
PVC s horizontálním 

odtrhem 
0,50 Kč/ks 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Značka a etiketa 

K lahvi patří neodmyslitelně etiketa, která hraje významnou roli v prodeji a propagaci 

vína a samotného vinařství a ,,prodává“ produkt. Etiketa obsahuje povinné značení  

a informace podle platných právních předpisů. 
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Pro vinařství je typické výrazné logo ČECH, které je snadno zapamatovatelné  

a  rozeznatelné od konkurence a které na etiketách doplňují 2 typy používaných kreseb.  

Redesign etiket probíhá zhruba jednou za 2 až 3 roky ve spolupráci s tiskařskou 

společností a grafickým studiem Lelka. Úpravou prochází převážně logo firmy, na kterém 

se zjednodušují grafické prvky a celkový vzhled etikety se ladí do přírodních barev – 

podklad etikety a nápisy. Etikety u řady Gastro jsou moderně zpracované. 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  4: Nová etiketa 

(Zdroj:(74)) 

Obrázek č.  6: Barrique etiketa 

(Zdroj:(74)) 
Obrázek č.  7: Gastro etiketa 

(Zdroj:(74)) 

 

Obrázek č.  5: Stará etiketa 

(Zdroj:(74)) 
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2.7.2 Cena 

Cenová politika firmy odráží poptávku, kvantitu a kvalitu daného ročníku, ekologický 

způsob hospodaření a další faktory. Vinařství se snaží držet cenovou hladinu na přijatelné 

úrovni každý rok, tak aby vína byla pro zákazníky dostupná, ale i přesto ceny každým 

rokem mírně rostou. Mohou za to větší požadavky na kvalitu a zpracování výsledného 

produktu a menší množství sklizeného vína související s klimatickými podmínkami. 

Vinařství využívá strategie vysokých cen u vína ledového a slámového, jelikož tato vína 

jsou produkována v minimálním množství a nejsou v nabídce každý rok. Další 

uplatňovanou strategií je strategie cenových zón, kde se promítají variace výrobku. Ceny 

vína v podniku se pohybují v rozmezí 100 kč – 200 Kč za lahev, v závislosti na kategorii 

vína.Cena zemských vín je nižší a koncová  maloobchodní cena se pohybuje v rozmezí 

100 - 120 Kč, oproti tomu jakostní víno s přívlastkem se nachází v cenové zóně 120 - 180 

Kč. Do ceny výsledného produktu se promítají i náklady na jednotlivé použité 

komponenty, kterými jsou použité materiály - korkový špunt, typ lahve, etiketa, použité 

medaile a další. Výraznou cenotvornou položkou je lidská práce, která se promítá v celém 

procesu pěstování vinné révy a následné výrobě vína. 

Cena jakostního vína barrique je zhruba o 20 – 30 % vyšší, jelikož se v ceně odráží i 

pořizovací cena dubových sudů, ve kterých víno leží. Cena nových dubových sudů 

vychází zhruba na 1000 EUR/ks a vinařství s nimi nakládá po 3 roky a pak za zlomkovou 

cenu odprodává. 

Největší objem tržeb je každoročně generován v předvánočním období, naopak měsíce 

leden a únor jsou v celoročním součtu prodejů nejslabší. 

 

Platební podmínky firmy 

 

Platební podmínky firmy umožnují zákazníkům platit na fakturu nebo hotově, kdy 

v případě hotovostní platby je poskytnuta sleva 5 %. U platby fakturou je splatnost 

stanovena na 14 dní či 1 měsíc, dle podmínek nastavených s odběratelem. Na 

velkoobchodní odběr  je poskytována maximální sleva ve výši 20 %. Vinařství 

kompenzuje loajálnost zákazníků věrnostním programem, ve kterém mají dlouhodobí 

zákazníci další slevu 5 % . Jednotlivé slevy se kumulují. Neuhrazené pohledávky jsou 

v krajních případech vymáhány soudně. 
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2.7.3 Distribuce 

Uplatňovanou distribuční strategií je strategie selektivní distribuce, která se projevuje 

navázáním pevnější formy spolupráce mezi vinařstvím a vybraným distributorem. 

V současné době má vinařství v ČR na 150 zaregistrovaných vinoték a prodejen ve 14 

krajích. 

Vinařství si zajišťuje distribuci vína z 89 % vlastní silou, zaměstnává vlastního řidiče, 

v rámci 1% případů využívá expresní přepravní společnost TOPTRANS EU a zhruba 

10% zákazníků si zajišťuje odvoz vína osobně. Přepravní společnost volí firma v případě, 

že dojezdová vzdálenost k dalšímu mezičlánku nebo koncovému zákazníkovi je příliš 

velká nebo pokud je objednané množství minimální. Závozy zajišťované vinařstvím jsou 

v rámci poskytování servisu zdarma. Firma distribuje vína v kartonových krabicích 

balené po 6ti kusech. Nejčastější výjezdy jsou do města Ostrava, kde sídlí společnost 

Víno & Destiláty, která provozuje síť vinoték čítající přes 80 subjektů v ČR a 2 subjekty 

na Slovensku, a která je smluvním partnerem vinařství Čech. Další nejčastější rozvozy 

směřují k velkým městům a do jejich okolí  – Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové  

a jiné. 

 

Tabulka č.  9: Přehled podílů jednotlivých způsobů prodeje  

Způsob prodeje Podíl 

Přímý prodej    8 % 

Velkoobchody s vínem   37 % 

Gastronomie  25 % 

Vinotéky  30 % 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.7.4 Propagace  

Vysoká konkurence ve vinařském prostředí znamená pro vinařství nutnost být viděn a 

firma využívá různých forem marketingové podpory a strategie tahu. Jde zejména o 

marketing WOMM (Word of mouth), který je zaměřen na vyvolání efektu ústního šíření 

reklamy a referencí mezi samotnými zákazníky. Výhodou této formy marketingu je, že je 

zdarma a pro vinařství je velmi prospěšná, jelikož mnoho zákazníků napříč celou ČR dalo 

na podnět této formy a stalo se zákazníky vinařství nebo s ním navázali spolupráci ať už 

osobní cestou nebo přes komunikační kanály. 

http://www.vinoztvrdonic.cz/prodejni-mista.aspx
http://www.vinoztvrdonic.cz/prodejni-mista.aspx


 

70 

 

Stěžejním propagačním prostředkem je již zmiňovaná síť vinoték Víno & Destiláty, která 

zastupuje a propaguje firmu nejen v rámci všech svých poboček, ale také na internetových 

stránkách. 

Společnost využívá reklamy v časopise Sommelier, který jako nejstarší tuzemský časopis 

pro milovníky vína, jídla, restaurací a hotelů přináší reportáže z vinařských oblastí, výstav 

a ze světových soutěží a oslovuje provozovatele restaurací, barů a jiných subjektů, kteří 

na základě reklamy v časopise navazují kontakt a spolupráci s vinařstvím. 

 

Další formou propagace je značení neboli branding firemních předmětů (vinné sklenky, 

otvíráky na víno) a materiálů, například informačních brožur, které umisťuje do vinoték. 

Vinařství provozuje webové stránky, jejichž vzhled je zastaralý a neodpovídá současným 

potřebám firmy a trhu a majitel podniku si tento fakt uvědomuje. Společnost se pravidelně 

účastní na mnoha prestižních domácích i světových veletrzích z nichž za zmínku stojí 

Vinařské Litoměřice, Wine Prague Festival či veletrh Pro Wine v něměckém 

Düsseldorfu, které pro vinařství představují možnost se zviditelnit a navázat spolupráci. 

V roce 2016 na veletrhu Pro Wine vinařství začalo jednat o možné spolupráci se 

zahraničním odběratelem a na letošním ročníku tohoto veletrhu, 2017, byla spolupráce 

potvrzena. Společnost se úspěšně účastní řady soutěží konaných nejen v ČR, ale také 

v zahraničí -  Izraeli, Francii, USA, Belgii, Německu, Rakousku a v řadě dalších zemí, na 

kterých získává přední ocenění a medaile. Právě tato získaná ocenění a medaile umisťuje 

přímo na lahve vína, která budí pozornost a zájem zákazníků a fungují jako skvělý 

marketingový prvek v prodeji vína, což potvrzuje majitel vinařství.  

 

Vinařství prozatím nezaměstnává žádné obchodní zástupce, ale o jejich zastoupení 

v podniku majitel uvažuje. Poměrně dobře se firma prezentuje prostřednictvím sociálně 

sítě Facebook, na které uveřejňuje a pravidelně aktualizuje svoje úspěchy a účast na 

domácích i zahraničních veletrzích a jiných akcích. V rámci public relations firma 

podporuje různé kulturní akce, plesy či sportovní eventy v kraji a blízkém okolí, například 

slavnosti Podluží v písni a tanci, Motohody, obecní a maškarní plesy, koncerty hudebních 

skupin konané v Tvrdonicích, hody. Vinařství se také každoročně zapojuje do tradiční 

akce s velkou návštěvností Otevřené sklepy, kdy místní vinaři z jednotlivých regionů 
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otevírají svá zařízení a dávají možnost široké veřejnosti nahlédnout do prostor svých 

vinařství či sklípků. 

 

2.8 Analýza strategického marketingu 

 

Strategické marketingové cíle jsou sestavovány vedením podniku - majitelem  

a jednatelkou a jsou úzce spojeny s cíly celopodnikovými. Jsou navrhované tak, aby byly 

reálné vzhledem k podnikové situaci a vychází z provedené situační analýzy. 

Důležitou podmínkou pro navrhování cílů a jejich řízení a plánování, které se firma drží 

je  přístup SMART, kdy cíle firma navrhuje v co nejkonkrétnější podobě, tak aby bylo 

všem v podniku jasné, čeho chce podnik dosáhnout a předpokládá jejich splnění 

k určitému datu. 

Zároveň vedení firmy reálně hodnotí, zda je možné cílů dosáhnout a jak výsledky měřit 

a zda jsou pro vinařství a jeho zaměstnance akceptovatelné. S tím souvisí komunikace 

napříč celým podnikem, kdy firma pracovníky informuje o stěžejních plánech, které se 

dotýkají pracovních činností, používaných strojů a techniky, používaných materiálů, 

postupu nebo organizace práce v zázemí firmy nebo v terénu na vinicích a dalších. Na 

konci každého roku probíhá zhodnocení, kdy se zaměstnanci sejdou na neformálním 

setkání a hodnotí se uplynulý rok a prezentují se plány a cíle na další období. Výhodou 

těchto neformálních setkání je, že pracovníci mají více konkrétních podnětů a případných 

připomínek, než jak tomu bývalo dříve na formálních firemních poradách. 

Cíle v podniku jsou stanovovány na 1 rok až 5 let dopředu v závislosti na charakteru cíle.. 

Podnik si stanovuje takové cíle, u kterých může jednoznačně zhodnotit jeho naplnění, 

výsledky jsou formulovány exaktně nebo hodnocením finální podoby, stavu  

a vlastností  

Marketingové cíle se týkají výrobků, tedy vína a poskytovaných služeb, trhů a pomocí 

zvolené marketingové strategie jsou následně implementovány do marketingového plánu. 

Formulace marketingové strategie probíhá ze strany vedení podniku a informuje jakými 

prostředky bude cíle dosaženo, za vynaložení jakého úsilí,  zapojením konkrétních 

zaměstnanců nebo celé firmy a při jakých postupech. 
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2.8.1 Segmentace  

Rozdělení trhu neboli segmentace probíhá na třech úrovních produktu: 

 Zemské víno   

 Jakostní víno s přívlastkem  - výběr z hroznů, pozdní sběr 

 Speciální víno – barrique, ledové víno, slámové víno, výběr z bobulí, výběr 

z cibéb 

Vybrané tři segmenty se odlišují a zaměřují se na různé typy spotřebitelů. Segment 

zemského vína cílí na nenáročného a průměrného spotřebitele, zatímco zbylé dva 

segmenty cílí na spotřebitele průměrného a náročného.  

Podnik segmentuje konečné spotřebitele dle nákupního chování: 

 Náročný spotřebitel 

 Průměrný spotřebitel 

 Nenáročný spotřebitel 

Náročný spotřebitel je loajální a je pro něj specifické, že odebírá vyšší produktové řady, 

vína jakostní s přívlastkem a vína speciální a je velmi citlivý na změny. Pro náročného 

spotřebitele je typické, že je ochoten za nákup vína vynaložit více finančních prostředků, 

má oblíbené odrůdy, víno umí ocenit a konzumuje jej i s lidmi, kteří mají podobný zájem 

ve víně. Věková kategorie je zde 30 – 64 let a podíl oblíbenosti modrých odrůd je zde 

značně vyšší. 

 Průměrný a nenáročný spotřebitel představuje podle firmy ženy a muže ve věku 25 – 64 

let, kteří pijí víno příležitostně, kupují si převážně moravská zemská vína a dále vína 

s přívlastkem, která jsou cenově dostupná. V této kategorii převládá konzumace spíše 

bílých odrůd. 

Průměrný nebo běžný zákazník je zvyklý kupovat stejné odrůdy především zemských 

vín, jakostních vín a příležitostně se v jeho nákupním koši objeví speciální víno. Tento 

zákazník je také velmi citlivý na změny a přechod ke konkurenci je pro něj snadný.  

Nenáročný spotřebitel se spokojí se zemským vínem, jakostní vína kupuje příležitostně  

a speciální výjimečně. Většinou nemá vyhraněnou odrůdu vína. 
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Podíl jednotlivých segmentů v podniku znázorňuje graf č. 7. 

 

 

Graf č. 7: Procentuelní zastoupení jednotlivých segmentů vín na celkové produkci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další částečnou segmentací je rozdělení dle typu obchodních partnerů: 

 Vinotéky Víno & Destiláty 

 Ostatní vinotéky 

 Vinárny 

 Velkoobchody s vínem 

 Specializované prodejny s alkoholem 

 Restaurace 

 Hotely 

 Bary 

Vína zemská, jakostní vína s přívlastkem a vína speciální jsou určena pro trh – vinotéky, 

vinárny, avšak pro gastronomická zařízení existuje určité odlišení z hlediska řady 

produktu. Pro tento segment je vymezena řada Gastro, která putuje do restaurací, barů  

a hotelů. Jedná se o vína stejné kvality jako pro ostatní segmenty s rozdílem luxusnějšího 

vzhledu lahve a etikety, viz kapitola 2.7.1. Pro specializované prodejny s alkoholem jsou 

určena vína jakostní a vína speciální, tyto typy prodejen ani zemská vína nemají 

v nabídce. 

55%40%

5%

Zemské víno Jakostní víno s přívlastkem Speciální víno
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2.8.2 Targeting 

Pro segment zemského vína je charakteristická kvalita moravských hroznů oblasti 

Morava, jež zaručuje kvalitní a chutné víno při příznivější cenové relaci. Segment 

jakostního vína s přívlastkem a segment speciálního vína slibuje zákazníkovi špičkovou 

kvalitu při vyšší ceně než u předchozího segmentu.ja jsem  

Cílové zaměření podniku je na segment zemského vína a segment jakostního vína 

s přívlastkem. Tento targeting vychází pohledu, že firma si pěstování a zpracování vinné 

révy provádí sama a snaží se, aby si zákazníci zvykli na to, že dobrá vína se nachází 

v obou segmentech. Snahou firmy do budoucna je posunout výběr cílového segmentu 

dále a přesunout část produkce ze segmentu zemského vína do segmentu jakostního, tudíž 

produkovat stejné množství vína, ale z hlediska ziskovosti se zaměřit na atraktivnější 

segment. S tím souvisí i cílové zaměření především na průměrného a náročného 

spotřebitele a podle typů obchodních partnerů by se targeting uplatňoval na všechny větší 

obchodní partnery, specializované prodejny, sítě vinoték, restaurace, hotely  

a bary. Z hlediska marketingové strategie firma sleduje cílený marketing, přesněji 

marketing koncentrovaný, kde cílí na jednotlivá prodejní místa, která firmě umožňují 

dosáhnout silné konkurenční pozice. 

2.8.3 Positioning   

Tržní umístění odráží vnímání produktu zákazníky a snahou firmy je vybudovat si dobrou 

image ve spojení s ekologickým zemědělstvím a dlouhodobě udržitelným rozvojem.  

Firma se snaží zaujmout místo v mysli zákazníků napříč propojením přírody  

a používáním šetrných a kvalitních přírodních přísad a zároveň s výstupy dostupnými pro 

zákazníky. Hlavním komunikovanou podstatou jsou vlastnosti ekologicky vyrobeného 

vína a požitek, který zákaznikovi z konzumace plyne. S tím souvisí fakt, že vína 

z ekologické produkce obsahují několikanásobně menší množství stopových prvků, 

alergenů, těžkých kovů a látky jsou na přírodní bázi.  

Zároveň cena není označením ekologické produkce vyhnaná vysoko, ale snadno 

konkuruje domácím vínům i bez označení ekologické produkce. Značka vinařství je 

prezentována prostřednictvím celkové adjustáže lahve (přírodní barvy, přírodní papír – 

druh papíru) tak, aby v lidech navodila myšlenku skloubení přírody a kvalitního vína, což 
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se podle majitele firmy daří. Celkově vinařství věnuje pozornost vyváženému 

marketingovému mixu, který je základním pilířem positioningu. 
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2.9 SWOT analýza 

 

Tabulka č.  10: SWOT analýza Vinařství Čech 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Know how výroby vína Nedostatek marketingových aktivit 

Výborná roveň kvality produktů Nedostatečné technické vybavení 

Ekologické zemědělství   

Stabilní dodavatelsko -odběratelské vztahy   

Individuální přístup k zákazníkům    

Flexibilita firmy   

Člen sítě vinoték Víno & Destiláty   

Kvalifikovaný personál   

Příležitosti Hrozby 

Rozšíření působnosti v ČR Růst a posilování konkurence na trhu 

Proniknutí na zahraniční trhy Cenová politika konkurence 

Úprava ekologické legislativy Pokles životní úrovně obyvatelstva 

Růst prodeje vína přes internet Omezení  a úprava dotačních programů 

Poptávka po práci v zemědělství - cizinci Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Produkce biovína Klimatické podmínky a externí vlivy 

Lukrativnost odvětví Vysoká jednávací síla dodavatelů 

Čerpání finančních podpor z národních a 

evropských zdrojů 
Zásahy státu a legislativa 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

Celkové shrnutí nejdůležitějších faktorů je obsahovou náplní SWOT analýzy, kterou 

identifikuji jednotlivé faktory a jejich vzájemné působení. 

Silné stránky 

SWOT analýza ukázala, že silnou stránkou podniku je znalost procesu výroby vína  

a fungování v ekologickém zemědělství, kde hraje roli flexibilita firmy a rychlost jednání 

a rozhodování, díky čemuž firma produkuje vína výborné kvality. Výchozí silnou 
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stránkou je orientace na procesy a vztahy. Firma uplatňuje vztahový marketing a daří se 

jí vytvářet dobré vztahy se všemi zúčastněnými stranami o čemž svědčí silné zákaznické 

portfolio. 

Individuální přístup k zákazníkovi vychází ze zákaznicky orientovaného řízení, na jehož 

základě firma poskytuje zákazníkům hodnoty a uspokojení, Velmi silné působení má 

v tomto kvadrantu partnerství se sítí vinoték Víno & Destiláty, které zajišťuje vinařství 

nejen visibilitu po celé ČR, ale i již zmíněný prozákaznický přístup.  

Slabé stránky  

Nejslabšími stránkami v podniku je nedostatek marketingových aktivit, který příliš 

nepodporuje  firmu v konkurenčním boji a nedostatečné technické vybavení. Pro rozvoj 

marketingových aktivit může firma využít řady návrhů předložených v návrhové části 

kapitoly 3. Problematiku technického vybavení by dle mého názoru pomohla vyřešit 

flexibilita firmy v jednání o dotacích a fungování v EZ.   

Příležitosti  

Z příležitostí stojí za zmínku přechod na výrobu biovín s jejichž produkcí souvisí také 

větší možnost čerpání dotací a finančních podpor, které pomohou v nákupu nákladné 

vinařské techniky a mechanizace. Lukrativnost odvětví předpovídá i nadále slibný vývoj 

a zde má vinařství prostor rozšířit své působení v ČR či expandovat do zahraničí. Další 

příležitostí je růst poptávky po práci v zemědělském odvětví cizinci, zejména z východu, 

kteří práci v ČR vyhledávají. Společnost by se měla zaměřit na příležitosti, které nabízí 

moderní marketing a snažit se zviditelnit i na elektronickém trhu, protože stále více 

posiluje prodej vína přes internet. 

Hrozby 

Celkově intenzita hrozeb udržuje společnost v aktivním jednání a podnik se musí snažit 

posilovat své silné stránky, aby nebyl ohrožen růstem konkurenčních firem, které 

představují největší hrozbu. S konkurenční silou a růstem vinařských podniků souvisí 

také posilování vyjednávací síly dodavatelů, jelikož dodavatelé si budou moci vybírat  

a podnik proto musí nastavit přijatelnou cenovou politiku vyhovující všem stranám. Další 

hrozbou je omezení dotací na jednotlivé programy, což může ovlivnit pořízení určité 

mechanizace a moderních technologií, a zásahy státu a legislativa, kdy se může naplnit 
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negativní scénář o zavedení spotřební daně na víno. Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků a celkově nedostatek lidí ochotných pracovat je hrozba týkající se převážně 

všech podniků hospodařících v zemědělství. Východiskem může být již zmiňované 

zaměstnání cizinců. Ovšem některé hrozby podnik neovlivní, ale měl by na ně být 

připraven, z této kategorie hrozeb se to týká především klimatických výkyvů a vývoje 

životní úrovně obyvatelstva.  

 

Vzájemné vztahy mezi faktory  

SO vztahem se dá říci, že celkově všechny silné stránky pozitivně podporují příležitosti 

podniku. Využitím silných stránek a příležitostí má vinařství určitou páku, kterou může 

zmírňovat hrozbu v podobě konkurence  a dále může využít svého potenciálu na zaměření 

se na rozvoj firmy a jejího jména. 

ST vztahem si lze povšimnout, že úrovní kvality produktů, flexibilitou podniku a know 

how může firma lépe čelit hrozbě růstu a posilování konkurence na trhu. S tím souvisí i 

členství v síti vinoték Víno & Destiláty, jež podniku pomáhá v konkurenčním boji. Díky 

kvalitním vínům a částečnému odlišení pomocí EZ má podnik lepší vyjednávací pozici 

než začínající konkurenti. Je třeba i nadále hledat a vychovávat kvalifikovaný personál, 

tak jako tomu je doposud a vážit si loajálních zaměstnanců a umět je ocenit. 

WO vztahem vidím příležitost k působení na slabé stránky podniku zejména co se 

biovína a lukrativnosti odvětví týče. Výroba biovína znamená přísun dotací, které budou 

využity na pořízení moderního vybavení do podniku. Výroba biovína se také dá vhodně 

využít v rozvoji marketingových aktivit různými formami – informování veřejnosti, 

změna etiket, reklama a jiné.  

WT vztah upozorňuje na nedostatek technického vybavení podniku, který může ohrozit 

omezení či úprava dotačních programů a k pořízení nemusí dojít. Dále nedostatek 

marketingových aktivit je nejvíce ohrožován růstem konkurence, a proto se firma musí 

na posílení marketingu zaměřit rozvoj jednotlivých marketingových činností dále 

navrhnutých v poslední části práce.  
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2.10 Marketingový výzkum 

Pro potřeby této diplomové práce byly zpracovány dva výzkumy nákupního chování 

v obchodu s vínem se zaměřením na biovíno. 

2.10.1 Dotazníkové šetření pro vinotéky a specializované prodejny 

Stěžejní data byla získána z průzkumu vinoték a specializovaných prodejen s alkoholem, 

do kterého bylo zapojeno 20 subjektů. Výběr zapojených subjektů probíhal na základě 

několika faktorů. Majitel vinařství doporučil k výzkumu subjekty, se kterými dlouhodobě 

spolupracují  (5 a více let), kteří mají značné povědomí o dění a trendech ve víně a od 

kterých vinařství potřebovalo zpětnou vazbu kvůli pokračující spolupráci při přechodu na 

biovíno. 

Dotazování probíhalo elektronickou cestou, kdy dotazníky byly zaslány emailem  

a k nahlédnutí jsou v přílohách práce jako příloha č. 1. 

Jednotlivé skupiny jsou barevně odlišeny, vinotéky (V) červená barva, specializované 

prodejny (S) žlutá barva.  

 

Otázka č. 1 : Jste vinotéka nebo specializovaná prodejna s vínem a jiným 

alkoholem? 

 

 

 

 

 

 

 

    

Z dotázaných 20 ti subjektů bylo 16 vinoték a 4 specializované prodejny s alkoholem.  
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Graf č. 8: Otázka č. 1 
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Otázka č. 2 : Upřednostňují zákazníci vína lahvová tuzemská nebo zahraniční? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprůměrováním odpovědí vyšlo, že v případě vinoték je zájem zákazníků o tuzemskou 

produkci vín mnohonásobně větší než u zahraniční produkce, kdy byl zaznamenán poměr 

nákupů jednotlivých produkcí 80:20. U specializovaných prodejen se nejspíše promítá 

větší differencovanost produktů a jejich širší nabídka a nákupy zahraniční produkce jsou 

zde na 35 %, ale i zde převažuje v celkovém objemu nákupů česká produkce se 65 %. Pro 

vinařství je tento výsledek velmi uspokojivý, jelikož značí zájem českého zákazníka spíše 

o tuzemskou produkci. 

Dotazované vinotéky nabízí z tuzemské produkce segement zemského vína, jakostního 

vína s přívlastkem a speciální vína, ze zahraničních vín mají v nabídce vína jakostní 

s přívlastkem a vína speciální. Sortiment vinoték je složen převážně z českých vín, 

nabídka českých producentů je zde větší než zahraniční produkce a to řádově o 70 %. 

Zahraniční vína tvoří spíše doplňkový sortiment. 

Specializované prodejny mají širší výběr především zahraniční produkce, kde mají 

v nabídce segement jakostních vín s přívlastkem a vín speciálních, z tuzemské produkce 

nabízí segment jakostního vína  s přívlastkem a speciální vína. Zemská vína dotazované 

4 prodejny nemají v nabídce. Zahraniční produkce je zde zastoupena zhruba 40 %. 
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Graf č. 9: Otázka č.2 
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Otázka č. 3 : Na co zákazník podle Vás reaguje nejvíce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavučinový graf zobrazuje intenzitu působení jednotlivých faktorů na zákazníky, na 

základě kterých sestavují své nákupní preference. Číslo 1 určuje nejnižší intenzitu, číslo 

5 nejvyšší. 

Nákupní preference zákazníků vinoték (červený šestiúhelník) jsou nejvíce ovlivněny 

nákupními zvyklostmi, jejich tzv. spotřebním košem. Dalším nejsilnějším faktorem je 

akční cena/sleva, jež dokazuje, že lidé mají v oblibě tento druh cenové strategie a velmi 

často těchto výhod využívají. Na základě ceny a jména vinařství nebo vinaře se rozhodují 

kupující ve vinotékách skoro nejcitlivěji, obojí s číslem 4. Z toho můžeme usuzovat, že 

při nákupu ve vinotékách se lidé orientují podle ceny a zároveň také podle oblíbenosti 

nebo povědomí o vinaři. Tento výsledek nasvědčuje tomu, že pravidelní kupující mají 

svoji značku vína, pro kterou se vrací a celkově kupující dají na pověst či známé jméno 

vinaře či vinařství. Reakce na specializace vín ve smyslu biovína, dealkoholizovaná vína 

a jiná je s číslem 3, tudíž se dá odhadovat, že zákazníci se differenciaci vín nebrání. 

U specializovaných prodejen (žlutý šestiúhelník) se projevuje největší intenzitou 

specializace vína, z čehož se dá předpokládat, že zákazníci hledají odlišné produkty, 

čemuž nasvědčuje i fakt, že nelpí tolik na oblíbené odrůdě vína. Cenové strategie v těchto 

prodejnách nehrají pro zákazníky tak silnou roli, stejně tak jako síla jejich nákupních 

zvyklostí. S hodnotou 3  vystupuje faktor preference producentů, který není na tak silné 

úrovni a nasvědčuje tomu, že lidé se příliš nerozhodují na základě jména či značky.  
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Graf č. 10: Otázka č. 3 
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Otázka č. 4 : Prodáváte biovína? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 16 dotázaných subjektů má ve svém portfoliu zařazeny biovína. Ze 

specializovaných prodejen je to 75 % dotázaných, z vinoték 81,25 %. Tento výsledek 

považuji za velmi dobrý a dává možnost vinařství uvažovat o oslovení jak 

specializovaných prodejen tak i vinoték ohledně případné spolupráce. 

 

Otázka č. 5 : Jakými objemy se podílí segment biovín na celkových ročních 

prodejích ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato otázka se týkala jen obchodních jednotek, které potvrdili, že prodávají biovíno. 
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Graf č. 11: Otázka č. 4 
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Z grafu je patrné, že 6 vinoték eviduje podíl prodejů tohoto vybraného segmentu vín 

v rozmezí 1 – 5 % na celkových ročních nákupech. Podíl 6 – 10 % zaznamenává 5 vinoték 

a  1 specializovaná prodejna. Největšího podílu 10 % a více je dosahováno ve stejném 

poměru u vinoték i speciálních prodejen. Výsledky tohoto dotazu dokazují, že se segment 

biovína projevuje prozatím spíše jako prodej doplňkového sortimentu.  

 

Otázka č. 6 : Pozorujete v posledních 2 letech rostoucí trend v prodeji biovín? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodej biovína dle zjištěných dat za poslední dva roky spíše posiluje. Čtvrtina vinoték 

zaznamenává tento trend, zatímco u specializovaných prodejen je to téměř polovina. 

Nejčastější odpovědí devíti vinoték bylo, že spíše zaznamenávají. Odpověď ne a spíše ne 

volili prodejci, kteří biovíno v nabídce nemají. Celkově lze říci, že dotázané obchodní 

jednotky, které mají biovína již ve své nabídce pozorují roustoucí trend v prodeji biovína. 
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Graf č. 13: Otázka č. 6 
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 Otázka č. 7 : Kolik peněz v průměru utratí zákazník za jeden nákup u vás ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vynaložené částky na nákup vína jsou zprůměrovány za vinotéky i specializované 

prodejny vzhledem k peněžním objemům. Zajímavým zjištěním je, že částku do 150 Kč 

utratí ve vinotékách přibližně 37% zákazníků, ale u specializovaných prodejen je tomu 

jen ve 2 % případů. Vinotéky mají se zvyšující se cenovou hladinou klesající charakter  

a u specializovaných prodejen je tomu přesně naopak. Z grafu lze vyčíst, že největší 

finanční částky utratí lidé nakupující ve specializovaných prodejnách a to v 79 % 

uskutečněných prodejů. 

 

2.10.2 Dotazníkové šetření pro konzumenty vína 

Dotazníkové šetření bylo provedeno na vzorku 100 respondentů, u nichž jsem se 

domnívala, že kozumují víno.  Výběrový soubor byl vybrán kvótním výběrem, aby 

obsahoval přibližně stejné procento žen a mužů, a dotazovaní byli vybráni ve věkovém 

rozmezí 18 – 55 let a více. Počet vhodných respondentů,100 osob, byl zvolen jako vzorek 

s přiměřenou odpovídající schopností. 

Rozhodující otázkou pro pokračování ve výzkumu byla přesto otázka č. 2, zda respondent 

konzumuje víno. V tomto bodě dotazník skončil pro 15 % všech oslovených kvůli 

odpovědi ,,Ne‘‘.  
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Tento průzkum byl pojat jako doplňkové šetření k hlavnímu dotazníkovému šetření 

vinoték a specializovaných prodejen, a proto je celý dotazník i s grafickým 

vyhodnocením přiložen v přílohách práce jako příloha č. 2 

 

Vyhodnocení: 

Z průzkumu bylo zjištěno, že téměř 63 % dotázaných nakupuje víno ve vinotékách. 

Z hlediska věkové segmentace je uspokojivým zjištění, že kategorie 18 – 25 let, 26 – 35 

let, 36 – 45 let nakupují víno nejčastěji ve vinotékách a specializovaných obchodech, 

zatímco u kategorie 46 – 55 let bylo stejné procento odpovědí u vinoték a obchodů 

(supermarketů apod.). Obchody -supermarkety ovládly druhou příčku.Nejvíce 

respondentů, kteří již někdy ochutnali biovíno bylo v kategorii 36 – 45 let. Respondenti, 

kteří slyšeli o biovínu nakupují ve vinotékách v 64 % případů, ale více jak polovina z nich 

biovíno ještě nepila. Povědomí o ekologickém pěstování hroznů má nejvíce kategorie 

nakupujících ve vinotékách a specializovaných obchodech.  

 

Pro vinařství byly stěžejní otázky č. 3 a č. 9 -12 s dotazováním na místo nákupu, možnou 

koupi biovína, reklamu a cenu. Pozitivním výsledkem je, že více jak polovina dotázaných 

nakupuje víno ve vinotékách a také v tomto prodejním místě nejvíce viděli prodávat 

biovína. Důležitým zjištěním je prodej biovína, který je nejvíce zaznamenáván ve 

vinotékách následovaných restauracemi, poté odpovědí ,,Jiné“, u které bylo nejčastěji 

vypsáno e-shopy a dále vinárny a obchody s farmářskými a bio produkty. V tomto ohledu 

vidím ve volbě zmíněných prodejních míst velký potenciál pro prodej biovína. 

Průzkum odhalil, že za lahev biovína by vynaložila skoro polovina respondentů 150 – 

200 Kč a pětina respondentů částku 100 – 150 Kč, nejčastěji skupina ve věku 26 – 35 let 

a hned po nich kategorie 18 – 25 let. Více než 200 Kč by za lahev utratila věková skupina 

26 -35 let, avšak s nejnižším procentuelním výsledkem. Poskytnuté cenové rozpětí je pro 

firmu důležitým ukazatelem, kolik peněžních prostředků jsou nakupující schopni reálně 

vynaložit na nákup biovína.  

Zjištěná data, ze kterých budu čerpat se promítnout v návrhové části této práce. 
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3 NÁVRH MARTINGOVÉ STRATEGIE 

 

Tato část diplomové práce je zaměřena na návrh marketingové strategie, kterou je 

přechod z konvenční výroby vína na výrobu biovín, navržený pro firmu Vinařství Čech 

s.r.o. 

 

Předložený návrh vychází z cílů stanovených firmou a opírá se o výsledky jednotlivých 

strategických analýz zpracovaných v kapitole 2. Obsahovou náplní je rozpracování řady 

dílčích oblastí, které podkládám konkrétními návrhy řešení, která představují komplexní 

rámec samotného návrhu. 

Strukturu vlastních návrhů rozděluji na 2 části dotýkajících se jednotlivých oblastí  

a aktivit souvisejících s uvedením biovín na trh. První částí je navržený nový 

marketingový mix společnosti a doplňuje ho vymyzení nezbytných předpokladů. Každá 

jednotlivá oblast je doplněna o předpokládané vyčíslení nákladů a přehled plynoucích 

přínosů ze zrealizování návhů. 

 

 

Struktura vlastních návrhů   

Tabulka č.  11: Struktura vlastních návrhů 

 Odkaz na kapitolu 

  

Marketingový mix 4 P 3.5 

Produktová strategie 3.5.1 

Cenová strategie 3.5.2 

Distribuční strategie 3.5.3 

Komunikační strategie 3.5.4 

Nezbytné předpoklady spojené s návrhy 3.6 

Nutné legislativní kroky 3.6.1 

Uzavírací technologie 3.6.2 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1 Poslání a vize firmy 

 

Poslání firmy, tedy základní smysl existence podniku,  je spojený s novou marketingovou 

strategií a zní: ,,Produkovat biovína v té nejlepší kvalitě s ohledem na životní prostředí  

a vystupovat odpovědným přístupem nejen k přírodě ale i k lidem“.  

Základní směr firmy se obrací k přírodě a člověku a nevyužívání chemických látek při 

výrobě vína. Posláním firma vyjadřuje odpovědné chování a sdílené hodnoty.  

 

Vizí firmy je stát se předním českým vinařstvím produkující biovína v té nejlepší kvalitě. 

 

3.2 Segmentace 

Cílový segment 1 – zemské víno a jakostní víno s přívlastkem 

Cílovým segmentem je zemské víno a jakostní víno s přívlastkem, kde se firma chce 

zaměřit na přesun části produkce segmentu zemského vína do segmentu vína jakostního, 

převážně z hlediska atraktivnosti a ziskovosti segmentu jakostních vín. Procentuelní 

zastupení těchto dvou segemntů je 95 % na celkové produkci vína. 

Cílový segment 2 – spotřebitel průměrný a náročný 

Cílový segment č.1 se promítá i na zaměření se především na průměrného a náročného 

spotřebitele, kteří nejvíce nakupují zemská a jakostní vína s přívlastkem vycházející 

z jejich nákupních preferencí. Těchto spotřebitelů je nejvíce. 

Cílový segment 3 – síť vinoték, větší vinotéky, speciální prodejny s alkoholem a 

biopotravinami, gastronomická zařízení, e-shopy 

Větší vinotéky, sítě vinoték, speciální prodejny a gastronomická zařízení typu restaurace 

a hotely, eshopy jsou posledním cílovým segmentem. Jejich výběr je na základě 

zhodnocení kritérií frekvence a rozsahu nákupů a příležitosti spolupráce se zavedením 

biovína. 
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3.3 Formulace cílů 

Jednotlivé cíle vymezuji dle pravidel SMART vycházející z teoretického základu 

kapitoly 1.5.2. 

 

Hlavní cíle 

 

Hlavním cílem firmy je uvedení biovína Vinařstvím Čech na trh České republiky v lednu 

roku 2018. Jedná se o přechod z výroby konvenčních vín na výrobu biovín a následné 

uvedení produktu na trh.  Změna se týká celého sortimentu vín a přechod bude uskutečněn 

v jedné fázi po vinobranní na podzim roku 2017. Takto nově vzniklá vína budou označena 

jako biovína a jejich prodej začne v lednu roku 2018. 

 

Dílčí cíle 

Dílčí cíle navazují na hlavní cíl podniku a souvisí s uvedením produkce biovín na trh: 

 

Oblast: Ekonomická 

 Vybudovat přední postavení mezi výrobci biovín v ČR do roku 2020, kdy firma 

chce využít, prozatím ne příliš silné konkurence mezi biovinaři a umístit se mezi 

čtyřmi nejprodávanějšími biovinaři v ČR. 

 Zvýšit zisk firmy o 10 % prostřednictvím zavedení výroby biovína do konce roku 

2018, související s úpravou cenové strategie a navýšením cen oproti stávajím 

cenám řádově o 10 – 15 % u všech segmentů vín. 

 

Oblast: Partnerství a distribuce 

 Navýšit počet spolupracujících partnerů a navázat spolupráci s novými 

obchodními kanály - prodejny zdravého životního stylu, e-shopy a dalšími, po 

celé ČR o 20 do konce roku 2018, a navázat spolupráci s deseti gastronomickými 

zařízeními typu restaurace a hotely do poloviny roku 2018, kteří budou odebírat 

především řadu Gastro a v celkovém objemu nákupů se zvýší podíl ze stávajících 

25 % na 35 %.  
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 Navázání spolupráce se zahraničním partnerem z Anglie do konce roku 2018 

prozatím v maximálním exportovaném objemu 10.000 ks lahví biovína za rok. 

 

Oblast: Komunikační mix 

 Zajistit dostatečnou propagaci vinařství a produkce biovín do konce roku 2018, 

tak aby veřejnost byla informována o produktové inovaci, a aby 10 % nových 

zákazníků oslovilo vinařství za základě propagačních aktivit. Propagaci, která  je 

nezbytná s uvedením biovín na trh v lednu 2018, firma zajistí do konce 1.čtvrtetí 

roku 2018. Vytvoření komunikančního mixu pro dostatečnou propagaci biovín  

a samotného vinařství do konce roku 2017 a kontinuální propagace  v následujích 

3 letech. Marketingové aktivity se týkají vytvoření nových webových stránek, 

modifikace tištěných médií, reklamy, pořízení prezentačních prvků a jiných forem 

uvedených dále v návrzích této části. 

 

Oblast: Technologie 

 Získání dotací na pořízení moderní mechanizace a technologie pro výrobu vína   

z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, do konce roku 2018 ve výši 

40 % vypsaných pořizovacích cen zmíněným programem. Pořízení nové 

mechanizace a technologií bude vyřízeno na základě podání přihlášky a žádosti  

a následném připsání dotací pro biovýrobu do roku 2018, zajištěné programem 

rozvoje venkova na období 2014– 2020. Pořízení se bude týkat 4 technologií: 

secího stroje, příjmové linky, výkyvné sekce a postřikovače. Výše uvedené 

technologie se projeví úsporou času pracovníků a provozních látek o 30 % 

v porovnání se současným stavem.  

 

Některé cíle jsou v práci rozpracovány do podoby konkrétních marketingových návrhů. 

Obecně je požadovaným stavem firmy splnění vytyčených cílů, které posílí pozici 

Vinařství Čech na trhu, odlišení se od konkurence a faktor ziskovosti. 

 

Všechny navržené cíle odpovídají potřebám podniku a jsou akceptovatelné z hlediska 

předpokládaných nákladů a dalších povinných náležitostí. Pozitivní přijetí ze strany 
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pracovníků je očekávané, jelikož se zavedním výroby biovína se pro zaměstnance nic 

zásadního nemění. Cíle jsou v souladu s prioritami, posláním a vizí firmy. 

Navržená řešení a vytyčené cíle jsou realizovatelné a plně relevantní k činnostem 

podniku. Podnik se nikterak neodklání od dosavadního zaměření, ale jde o produktovou 

inovaci. 

 

3.4 Strategie firmy 

 

Realizace přechodu na výrobu biovína je poměrně náročný a zdlouhavý proces, zejména 

co se času a finanční zátěže týče. Oproti výrobě konvenčních vín můžeme cestu za 

ekologickými hrozny považovat za velmi zodpovědnou činnost vůči životnímu prostředí 

a lidem. 

 

Faktorů motivace k pěstování a vyrábění vína v ekologické produkci je v případě 

Vinařství Čech několik. Jedná se o vlastní přesvědčení o správnosti ekologického 

zemědělství, snaha o ochranu přírody a ŽP, změna sortimentu, výroba zdravějšího vína, 

snaha o snížení přidané SO2 (oxid siřičitý) ve víně a také fakt, že bioprodukce přináší 

větší dotace.  

Hlavními iniciátory marketingové strategie je vedení společnosti, které má zájem na 

posílení konkurenceschopnosti, zlepšení ekonomického postavení podniku a odlišení se 

od konkurence. Vedení společnosti má zodpovědnost za splnění cíle. Nejintenzivněji 

působícím faktorem je existence silné konkurence s velkým počtem konkurentů v 

odvětví, která nutí vinařství neustále sledovat konkurenci a zlepšovat své výstupy.  

 

K dosažení cílů bude využito strategie marketingového mixu 4 P. Tento marketingový 

přístup pokryje všechny prvky od samotného produktu, ceny, přes distribuci až po 

propagaci.  
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3.5 Návrh marketingového mixu 4 P 

 

3.5.1 Produktová strategie 

Biovíno jako finální produkt bych doporučovala odlišit od současných konvenčních vín 

vinařství. Návrh produktových strategiií vychází z teoretického základu v kapitole 1.7.1.  

V této návrhové podkapitole uplatňuji strategii zdokonalování vlastností produku, která 

je prezentována výrobou biovína. Biovíno přináší spotřebiteli přidanou hodnotu 

ekologického pěstování hroznů révy vinné a šetrného zpracování vína, a jeho užitné 

vlastnosti doporučuji s uvedením vín na trh prezentovat. S biovínem souvisí i strategie 

zdokonalování kvality, jelikož se jedná o šetrnější a zdravější vína s minimem 

chemických reziduí. Další prezentovanou strategií je zdokonalování stylu ve smyslu jeho 

obalu, kdy firma zjednodušuje etikety, které obsahují povinné a nezbytné informace  

a označují nové víno biovínem. Se strategií volby designu souvisí umisťování grafických 

obměn či zcela nového loga firmy Čech a používáním přírodních barev na etikety, čímž 

podnik vyjadřuje sounáležitost s přírodou. Volba obalů, lahví a dalších stupňů obalové 

techniky je předmětem strategie volby obalu. U nového produktu musí podnik brát zřetel 

na jeho celkový vzhled.Částečnou proměnou by prošla lahev, nahrazen by byl uzávírací 

prvek jednodušším uzávěrem a částečná modifikace by se týkala i manipulačních obalů.  

Cílem produktové strategie je zdokonalení produktu a jeho vizuální stránky. 

 

Tabulka č.  12: Produktová strategie 

Strategie znaků produktu Projev strategie 

Strategické zdokonalování vlastností produktu Produkce biovína 

Strategie zdokonalování kvality Výroba šetrnějšího a zdravějšího biovína 

Strategie zdokonalování stylu 

Zjednodušování etiket, loga a ozdobných 

prvků  

Strategie volby designu Nové logo ČECH a přírodní barvy etikety 

Strategie volby obalu 

Částečná obměna lahví, šroubovací 

uzávěry, značení dárkových tašek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.1.1 Lahev 

 

Tento návrh zastupuje strategii obalu produktu. 

Doporučuji modifikaci typu lahve pro vybrané kategorie vín – zemská a růžová vína, 

v celkovém objemu 60.000 lahví vína, kde se plánuje zavést lahev uzpůsobenou pro 

šroubový uzávěr. Modifikace by se týkala produkce vín 2017, realizace modifikace by 

byla od roku 2018. Důvodem přechodu na šroubový uzávěr je nákladové a časové 

hledisko. 

Nákup šroubových typů lahví bych doporučovala u dodavatele BS vinařské potřeby,  

u kterého se bude realizovat i nákup samotných šroubových uzávěrů. Z nabídky 

dodavatele vinařských potřeb jsem vybrala typ lahve Bordeaux Gutswein v ceně 6,36 Kč 

bez DPH. Barevné provedení skla lahví a jejich objem by se tímto návrhem nelišil od 

dočasně využívaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U segmentu jakostních vín s přívlastkem, speciálních vín a produktové řady Gastro 

nanavrhuji prozatím změnu tvaru a barvy lahve. Používaný typ lahve pro jakostní vína 

s přívlastkem a speiciální vína běžné produktové řady je podnikem samotným  

i zákazníky pozitivně přijímán a zcela vyhovuje skladovacím a manipulačním 

požadavkům podniku. 

 

 

 

Obrázek č.  8: Lahev Bordeaux Gutswein  

(Zdroj: (58)) 
Obrázek č.  9: Detail šroubového hrdla 

(Zdroj: (58)) 
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Předpokládané náklady 

 

Tabulka č.  13: Kalkulace nákladů modifikace lahví 

Specifikace Vyčíslení  

Počet lahví, kterých se modifikace týká 60.000 ks 

Náklady na 1 ks lahve 6,36  Kč 

Celkem 381.600,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Předpokládané náklady na změnu typu lahve odpovídají nákladům na dosud používaný 

typ lahví. Používáním lahví šroubovacího typu nedojde ani k poklesu ani k růstu nákladů 

oproti dosavadní používané technologii.Vyčíslené náklady se vztahují k roční produkci 

zemských a růžových vín, dodávky lahví budou rozloženy do dvanácti dodávek po 5.000 

ks. Pro zbylých 40.000 lahví z předpokládané produkce bude využito současného typu 

lahve, při stejné ceně 6,36 Kč/ ks bez DPH a v součtu náklady činí 254.400,- Kč. Celkem 

při plánované roční produkci 100.000 lahví jsou náklady na jejich pořízení pro firmu 

636.000 Kč bez DPH. 

 

3.5.1.2 Šroubovací uzávěry  

 

Typy uzávěrů vinných lahví představují marketingový prvek lahve, kterými je možno 

celou lahev ,,dozdobit“. V dnešní době už neplatí, že kvalitní vína musí mít korkový 

uzávěr, ale čím dál častěji je vidět, a to nejen v ČR ale i v zahraničí, používání dalších 

typů uzávěrů lahví. 

Vhodnou alternativou korkových uzávěrů jsou uzávěry šroubovací. Tento druh uzávěrů 

bych doporučovala pro určité segementy vín. Šroubovací uzávěry představují moderní 

způsob uzavírací techniky vinných lahví a v dnešní době jsou stále více využívány.  

Vinařství používá pro všechna konvenční vína korkové zátky. Nahrazení stávajících 

korkových zátek by se týkalo zemských a růžových vín. Jedním z atributů této modifikace 

uzávěru je tlak spotřebitelů na cenu vína. Dalším, je požadavek na archivaci vína. Vína, 

která budou opatřena šroubovacími uzávěry jsou určena k prodeji do 2 let. Z fyzikálního 

hlediska mají šroubovací uzávěry nejlepší těsnicí vlastnosti. Tato změna je nutná, jelikož 

nejde využívat  navržený typ lahví v předešlém návrhu bez šroubových uzávěrů. Firma 
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by šroubovací uzávěry pořídila od firy BS vinařské potřeby, stejně tak jako lahve pro 

tento typ uzávěrů. Předložené kalkulace vychazí z přístupných cen na webových 

stránkách dodavatele. 

 

Předpokládané náklady 

Tabulka č.  14: Předpokládané náklady celkem 

 Specifikace Vyčíslení 

Počet lahví, kterých se modifikace týká 60.000,- ks 

Šroubovací uzávěr 1,50 Kč/ ks 

Celkové náklady 90.000,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č.  15: Předpokládaná roční úspora 

 Specifikace Vyčíslení 

Počet lahví, kterých se modifikace týká 60.000 ks 

Úspora na jednu lahev 0,75 Kč/ ks 

Celková roční úspora nákladů investice 45.000,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tabulka č.  16: Srovnání a výpočet úspory 

 

 Náklady na 

pořízení  Celkem Úspora 

Korková zátka 1,75 Kč /ks 
2,25 Kč/ks 

0,75 Kč/ ks 33,4 %  Termokapsle 0,50 Kč/ks 

Šroubovací uzávěr 1,50 Kč/ks 1,50 Kč/ks 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Přínosy návrhu 

 

Pro zákazníky se zjednodušší otevírání vína a odpadne nutnost použití otvíráku na víno.  

Zavedením této alternativy, šroubových uzávěrů, se sníží náklady na používané uzavírací 

komponenty, jelikož nahradí používané záklopky a korkové zátky. Další výhodou tohoto 

typu uzávěru je, že pomine práce a čas s umístěním záklopky na hrdlo lahve a její následné 

zatavení a proces se tak urychlí o tento dílčí proces mezi lahvováním a lepením etiket. 

Z fyzikálního hlediska mají šroubovací uzávěry nejlepší těsnicí vlastnosti. Oproti 

používání korkových zátek a termokapslí dojde k celkové roční úspoře nákladů ve výši 

45.000,- Kč při počtu 60.000 lahví. 
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Tabulka č.  17: Procentuelní vyjádření přínosů 

Předpokládané přínosy Podíl v % 

Snížení nákladů na pořízení 33,4% 

Úspora práce 15% 

Celkem  48,4% 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Celkově se přínos návrhů projeví úsporou nákladů ve výši 48,4 % oproti dosavadní 

variantě používaných korkových zátek. 

 

3.5.1.3 Ochranná známka Vína z Moravy, Vína z Čech 

Dalším marketingovým prvkem souvisejícím s produktem je povinné značení ochrannou 

známkou Vína z Moravy, Vína z Čech. Toto značení viditelně garantuje spotřebitelům 

původ jakostních vín i hroznů v České republice a používá 

se od roku 2015. Cílem značení je podpora a ochrana 

moravských a českých vín a jejich výrobců proti nekalým 

praktikám falšování vína. Vinařství toto značení využívá 

na záklopkách a musí je užit i na šroubovací uzávěry. 

Vzhled ochranné známky je jednotný, má podobu 

 vinné skleničky v národních barvách (60). 

 

Předpokládané náklady 

S tímto návrhem souvisí i požadavek na označení šroubovacích uzávěrů u dodavatele 

uzávěrů. Na šroubový uzávěr se nechá nalepit samolepka s ochrannou známkou. 

Vinařství grafický návrh hradit nemusí, jelikož dodavatelská firma toto značení zajišťuje 

i jiným podnikům. Roční nákladovou položkou zde bude jen tisk samolepek a jejich 

umístění na vrch uzávěru. Cena je uvedena bez DPH. 

 

 

 

 

Obrázek č.  11: Šroubovací uzávěr se 

známkou 

(Zdroj: (60)) 

Obrázek č.  10: Šroubovací uzávěr 

(Zdroj: (59)) 



 

96 

 

 
Tabulka č.  18: Kalkulace nákladů ochranné známky 

Specifikace Vyčíslení 

Počet lahví  60.000 ks 

Tisk a umístění ochranné známky  0,20 kč / ks 

Celkem  12.000 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro zbylých 40.000 lahví, kde bude použit korkový uzávěr a záklopka, se předpokládá 

také použití ochranných známek při nákladu 8.000 Kč. Celkem za ochranné známky pro 

celý předpokládaný náklad 100.000 lahví kalkuluji 20.000 Kč ročně. 

 

Předpokládané přínosy 

Zaváděné značení zjednoduší spotřebitelům identifikaci moravských a českých vín, tedy 

i vínu Čech, a zároveň tento prvek bude stěžovat pozici prodejcům zahraničních vín, která 

se mohou jevit jako česká vína.  

 

3.5.1.4 Obalová technika 

Papírové krabice, které představují manipulační obal žádnou změnou neprojdou, změna 

či přidání označení není dle vyjádření majitele firmy potřeba. Navrhuji však grafickou 

úpravu papírových dárkových tašek na víno a krabiček, na nichž je zobrazena kresba žen 

v poli a věta ,,Víno z Tvrdonic“. Nový grafický návrh ponechá původní kresbu, ale 

obalové materiály ponesou označení ,,Biovíno z Tvrdonic“. Obal tak bude poskytovat 

nejen ochrannou funkci, zároveň bude sloužit jako forma reklamy. 

 

Předpokládané náklady 

Bude zapotřebí nechat zhotovit nový grafický návrh, který vyjde přibližně na 2.000,- Kč 

bez DPH. Předpokládaný počet nových potištěných tašek bude pro rok 2018 asi 5.000 ks 

při ceně 9 Kč/ ks a odhaduji výrobu přibližně stejného počtu papírových krabiček na víno 

při ceně 15 Kč/ ks. Předpokládané ceny vychází dle aktuálního ceníku pro vinařství. 
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Tabulka č.  19: Kalkulace nákladů obalové techniky 

Specifikace Vyčíslení  

Grafický návrh tisku  2.000,- Kč 

Papírové tašky s potiskem 5.000 ks 45.000,-Kč 

Papírové krabičky s potiskem 5.000 ks 75.000,- Kč 

Celkem  122.000,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.5.1.5 Redesign etiket  

 

Vzhled etiket majitel podniku nechce zásadně měnit, ale realizací přechodu na biovíno 

musí etiketa splňovat povinné náležitosti.  

Lahev vína musí být povinně označena bioznačkou země původu a kódem příslušné 

kontrolní organizace, která v dané zemi provádí kontrolu ekologického původu potravin 

uvedené v kapitole 2.3.4. 

Vinařství musí na zadní stranu etiketu umístit grafický znak BIO, tzv. biozebru, nesoucí 

nápis „Produkt ekologického zemědělství“ s číslem příslušné kontrolní organizace. 

V případě Vinařství Čech se jedná o subjekt BIOKONT s kódem CZ-BIO-003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  12: Povinné značení 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (61)) 

Obrázek č.  13: Návrh etikety 

(Zdroj: (75))  
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Firma musí značit etiketu logem EU pro biopotraviny, kdy užívání tohoto loga je  od  

1. července roku 2010 povinné, dále označovat původ, místo, vyprodukovaných 

zemědělských surovin z nichž se produkt skládá.  

BIOKONT musí odsouhlasit etikety a při kontrole musí vinařství předložit Biokontem 

odsouhlasenou žádost o certifikaci ekologického výrobku. Ekologická loga nesmí firma 

využívat ke značení produktů v přechodném období. Označení může používat až na 

produkci roku 2017. 

Informace, kterou bych doporučovala na zadní etiketě uvést je věta ,,Víno vyprodukováno 

z ekologicky pěstovaných hroznů‘‘ a krátký popis o biovíně a způsobu pěstování vinné 

révy. Přední stranu etikety by doplnilo místo stávajícího ,,Víno z Tvrdonic‘‘ nový popis 

,, Biovíno z Trvrdonic‘‘. V rámci částečného redesingu etikety se firma plánuje zaměřit 

 i na zjednodušení loga ČECH a zakomponování přírodních barev do etikety. 

Pro nový vzhled etiket bude zapotřebí nechat zhotovit novou výsekovou formu, která 

bude především pro větší zadní etiketu, aby se do ní zakomponovalo národní a evropské 

značení a také kód BIOKONTU. Předpokládá se úprava velikosti etikety a to zvětšení  

o 1 cm na výšku a 2 cm na šířku. Celkový objem etiket se očekává 100.000 ks, při 

současné ceně 2 kč /ks. Firma nechává tisknout bianco etikety v tiskárně Lelka a během 

roku dle potřeby probíhá dotisk na předpřipravené etikety. Se změnou grafického návrhu 

se tudíž nákladová položka tisku oproti dosavadní nemění.  

 

Předpokládané náklady 

Tabulka č.  20: Kalkulace nákladů redesignu etiket 

Specifikace Cena bez DPH  

Gragické zpracování návrhu  20.000,- Kč 

Výseková forma 5.000,- Kč 

Tisk etiket  200.000,- Kč 

Celkem 225.000,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V tomto případě, k úspoře nákladů nedojde v porovnání se současným stavem. Nákladová 

položka na tisk etiket je totožná jako nyní.  
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Předpokládané přínosy 

Uvedením potřebných značek a informací na etiketu firma splní zákonnou povinost 

značení biovína. Redesig etiket zaměřující se na značení bio a použítí přírodních barev je 

dobrou volbou v komunikaci s cílovým zákazníkem a v prezentaci biovína. 

 

Celkové předpokládané přínosy adjustáže lahve 

Z mého pohledu se dá předpokládat, že stávajících zákazníky vinařství tato produktová 

inovace potěší a potenciální zákazníky zaujme biovíno jako produkt takový. Jednoduchou 

grafikou etikety a použitím přírodních barev má firma šanci se odlišit od konkurenčních 

vín a zaujmout i potenciální zákazníky v regálech vinoték a dalších prodejních míst.  

 

3.5.2 Cenová strategie 

 

Cena představuje marketingový prvek, jehož cestou lze prezentovat kvalitu produktu, 

jeho zařazení a náročnější procesy spojené se starostí o hrozny a zpracováním, 

konečnému spotřebiteli. Cílem cenové strategie je nalezení a stanovení vhodné cenové 

hladiny pro jednotlivé segmenty vín a její přijetí obchodními partnery a zákazníky. 

V maloobchodních a velkoobchodních cenách musí být obsaženy všechny náklady 

spojené s výrobou biovína odrážející použité mechanizace a technologie, lidský faktor, 

náklady na značení, energie a jiné. 

Lze předpokládat, že je zde prostor pro zvýšení ceny oproti konvenčním vínům, jelikož 

se jedná o modifikaci produktu, kterou prozatím v ČR nabízí menší počet konkurentů 

oproti producentům konvenčních vín a produkt představuje přidanou hodnotu ve formě 

vína bez reziduí pesticidů a systetických přísad. 

Cenová strategie musí být komunikována stávajícím obchodním partnerům 

s dostatečným předstihem. Uvedení biovín na český trh se plánuje od ledna roku 2018  

a vinařství navrhuji využít cenové strategie průnikových cen na období prvního čtvrtletí 

roku 2018, kdy budou biovína prodávána dočasně za stejnou cenu jako dosavadní vína 

konvenční. Po uplytí této ,,zkušební doby“ už bude mít vinařství zpětnou vazbu od 
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odběratelů, jak zákazníci reagují na produktovou obměnu a zde navrhuji cenovou strategii 

aktivní konkurence cenou, která prezentuje biovíno jako jedinečný produkt, který je za 

vyšší cenu oproti konkurečním klasickým vínům.I nadále bude firma uplatňovat strategii 

cenových zón k jednotlivým segmentům vín. 

Doporučovala bych nastavit takovou cenovou politiku, která bude přijatelná pro všechny 

obchodní strany a víno při ní bude stále atraktivní pro firemní odběratele a koncové 

zákazníky. Pokud budeme vycházet z výsledků dotazníkového šetření konzumentů vína 

tak nejvíce respondentů uvedlo, že by byli ochotni vynaložit za lahev biovína 150 – 200 

Kč, to by odpovídalo jakostním vínům s přívlastkem. Druhou nejpočetnější skupinou jsou 

respondenti, kteří by za lahev zaplatili 100 – 150 Kč, což by představovalo cenovou 

hladinu zemských vín. Více než 200 Kč by vynaložila pětina dotázaných a tato cena by 

byla směřována na segment vín speciálních.  

Zjištěné výsledky dávají podniku možnost roztřídit jednotlivé segmenty vín z cenového 

hlediska. Odhaduji, že maloobchodní i velkoobchodní cena vzroste přibližně o 10 – 15 

%. 

Cena biovína se projeví zvýšením cenové hladiny v závislosti na segmentu vína: 

 zemské víno - navýšení zhruba o 10 - 15 % ; 9 – 15  Kč/ lahev 

 jakostní víno s přívlastkem - navýšení zhruba o 10 - 15 % ; 10 - 20 Kč/ lahev 

 speciální vína - navýšení zhruba o 20 – 30 % ; 30 Kč/ lahev 

 

V celkovém objemu se jedná o zvýšení obratu u jednotlivých segmentů: 

 zemské víno 55.000 Ks lahví/ 9 - 15 Kč = 495.000,- Kč – 825.000,- Kč 

 jakostní víno s přívlastkem 40.000 Ks lahví/ 10 - 20 Kč =  400.000 Kč  

– 800.000Kč 

 speciální vína 5.000 Ks lahví/ 30 Kč = 150.000,- Kč 

 

Podnik v cenové komunikaci se zákazníkem prostřednictvím maloobchodů  

a velkoobchodů musí počítat s přidanou marží prodávajících na jednotlivá vína, ale dle 

současných prodejních cen různých prodejců se nepředpokládá skokové navýšení ceny  

i z toho důvodu, že jde pouze o nahrazení stávající produkce. Prodejní subjekty budou  

i nadále nabízet vína Čech, nově biovína, kdy se očekává, že dojde i k navýšení cen 
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prodejci. Vinařství bych doporučovala držet v prvním roce cenu na přijatelné úrovni, 

která umožní postupné a nenásilné zvýšení cen v dalších letech. 

  

Platební podmínky a slevy 

Slevové programy a platební podmínky budou nastaveny na stejné úrovni jako  

u konvenčních vín, uvedené v kapitole 2.7.2. Bude platiti i nadále 5% pro loajální 

zákazníky a při platbě v hotovosti a velkoobchody se mohou dostat až na 20 % slevu 

z velkoobchodních cen. 

 

Jednotlivé segmenty se na celkové produkci podílejí různými podíly, jak je uvedeno 

v kapitole 2.8.1, a tudíž i podíl jednotlivých segmentů na zvýšení obratu firmy bude 

různý.Na základě hrubého odhadu vycházím z předpokládaného zvýšení ročního zisku 

firmy zhruba o 10 %. 

 

3.5.3 Distribuční strategie  

 

Volba distribuční strategie je velmi důležitým krokem, jelikož určuje způsob a formy 

odbytu vína. Navrhuji zde pokračovat ve strategii selektivní distribuce, na jejímž základě 

vinařství naváže vzájemně vyhovující vztah s vybranými novými obchodními partnery. 

Cílem distribuční strategie je nalezení vhodných obchodních partnerů, prodejních cest  

a finální umístění produktu na trh. 

Součástí distribuční strategie bude nalézt další odbytové cesty, ale i nadále pokračovat ve 

spolupráci se stávajícími obchodními stranami, které nebudou tlačit na cenu nebo na 

množství.  

Distribuční strategie se také částečně opírá o výsledky dotazníkového šetření uvedené 

v příloze č.2, konkrétně o otázky č. 3 a 9, kdy výsledkem je, že 63% dotázaných 

respondentů nakupuje vína ve vinotékách. S otázkou, kde viděli prodávat někdy biovína 

jsou spojeny mé návrhy případných odběratelů a důvody výběru jsou u největších z nich 

popsány.  
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Vinařství navrhuji, aby svá biovína umísťovala do vinoték a do specializovaných 

obchodů s alkoholem, tak jako tomu je nyní s konvenčními víny a nově do prodejen 

zdravé výživy a farmářských produktů, restaurací zdravého životního stylu a ostatních 

restaruací, a dalších podniků. 

 

Stávající obchodní partneři 

Vůči stávajícím obchodním partnerům dochází k differenciaci vína, která plně nahradí 

dosavadní dodávky konvenčních vín. K nahrazení konvenčních vín bude docházet od 

ledna 2018 s nově nalahvovanými víny produkce 2017. Nahrazení biovíny na pultech 

obchodů  

a v gastronomických zařízeních bude probíhat na základě klasických objednávek tak jako 

doposud. Prvotním krokem je oznámení stávajícím partnerům realizace přechodu na 

produkci biovín na podzim roku 2017, a informování, že biovína budou distribuovány od 

ledna roku 2018. Dodací podmínky zůstanou beze změny a je třeba komunikova i již 

zmíněnou cenovou strategii. Zákazníci o nahrazení sortmentu biovíny budou informováni 

firemními brožurkami v místě prodeje a na základě domluvy s jednotlivými odběrateli 

budou v řešení další možnosti odlišení od konvenční produkce, pokud partner jednotlivé 

sektory nijak nečlení. 

 

Potenciální noví obchodní partneři 

Výběr nových obchodních partnerů bude probíhat na základě strategie selektivní 

distribuce, kdy firma bude uzavírat partnerství s vybranými odběrateli na základě 

oboustranné dohody a přijatelných podmínek. 

V tabulkách níže jsem vybrala z každé kategorie možných odběratelů ty, dle mého názoru 

nejvhodnější z hlediska působnosti, velikosti nabízeného sortimentu, atraktivního 

umístění a omezeného počtu prodejních míst. Doporučovala bych oslovení jednotlivých 

navržených provozovatelů a nabídnutí spolupráce prostřednictvím osobní schůzky  

a prezentací vinařství a jeho portfolia formou firemního videa, nejen pro tyto účely 

zhotoveného.  
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Prodejny 

Tabulka č.  21: Přehled vybraných prodejen 

Provozovatel Působnost  
Počet 

provozoven 

Obrat 

2015/2016 
E-shop 

Sklizeno ČR, SK 24 345 mil.Kč ✓ 

Náš grunt ČR 20 150 mil.Kč X 

Country life Praha, Ostrava 11 400 mil. Kč ✓ 

Bioobchod.cz ČR 11 60 mil. Kč ✓ 

Bio point (JPServis) Praha, Brno 5 406 mil. Kč X 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (62) 

 

Zdůvodnění výběru: 

Sklizeno působí na českém a slovenském trhu převážně jako franchising a neustále se 

rozšiřují. V listopadu roku 2016 došlo ke sloučení podniků MY FOOD a Náš grunt a 

firmy budou vystupovat pod společným názvem Sklizeno. Prozatím podniky vystupují 

pod svými původními značkami. Nově vzniklý řetězec plánuje v roce 2017 tržby 750 

milionů korun, dále do roku 2018 chce zvýšit počet obchodů na 80 (63).  

Změní se také zaměření prodejen od farmářských potravin k obchodům s potravinami 

zdravého životního stylu. Vinařství Čech splňuje ,,Kodex výběru potravin‘‘, podle 

kterého vybírá Sklizeno dodavatele a v současné době společnost nabízí vína šesti 

českých vinařů a vinařství, proto si myslím, že je zde prostor pro vyjednávání o případné 

spolupráci. Také podniky Náš grunt a MY FOOD mají v nabídce, jak česká tak  

i zahraniční vína a biovína (64). 

 

Country life je jedním z největších obchodníků s produkty zdravé výživy v České 

republice, dodává biopotraviny na Slovensko, do Polska, Maďarska, Chorvatska  

a plánuje expandovat na zahraniční trh (65). 

Country life biovína prozatím v nabídce nemá, ale plánuje rozšíření nabízeného 

sortimentu, a proto navrhuji aktivně oslovit provozovatele s nabídkou spolupráce. 

Příležitost vidím i v plánované expanzi Country life na zahraniční trh. 

Bioobchod.cz působí na českém trhu se zdravými a ekologickými produkty již více než 

14 let. Výhodou je, že společnost provozuje e-shop a v kategorii produktů nabízí biovíno, 

což otevírá vinařství Čech prostor pro jednání o možné spolupráci (66). 
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Bio point je jednou ze značek akciové společnosti JPServis, která vede síť prodejen na 

železničních a autobusových stanicích v ČR. Síť prodejen se neustále rozrůstá a s ním  

i nabízený sortiment. Díky rozmístění poboček po celé ČR obsluhuje provozovatel  

i místa, kde nejsou distribuována vína Čech. 

 

Podíl nákupu vín u jednotlivých provozovatelů předpokládám různý vzhledem  

k jejich velikosti, počtu poboček či provozování e-shopu. Největší podíl nákupů 

očekávám u provozovatele Sklizena, počítáno i s provozovnami MY FOOD, přibližně 30 

%, dále u prodejen Náš grunt zhruba 20 %. Velký potenciál do budoucna vidím 

v odběrateli Country life, u kterého prozatím odhaduji podíl nákupů na 10 %, 

Bioobchod.cz 15 %,  Bio point 5 %, zbylých 20 % nákupů vín odhaduji do ostatních 

prodejen zde neuvedených. 

 

Restaurace 

Tabulka č.  22: Přehled vybraných restaurací 

Provozovatel Působnost  Počet provozoven 

Sklizeno - Bistro  Praha, Brno 2 

Sklizeno – Food lovers Brno 1 

Vitalité restaurace Brno 2 

Rebio  Brno 4 

Country life Praha 3 

Celkem  x 12 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z restaurací uvádím jen výčet těch nejvíce zaměřených na zdravý životní styl a zároveň 

dobře dostupných z hlediska distribučních cest, které firma obsluhuje. Odhaduji, že právě 

restaurace zdravé výživy budou mít o sortiment biovín největší zájem, ale zároveň 

doporučuji oslovit i restaurace bez zaměření zdravého životního stylu, například 

restauraci Entrée, La Bouchée , Baroko, Boulevard Restaurant a jiné. 

 

E-shopy 

Stále více inernetových obchodů nabízí široké spektrum bio produktů včetně biovín a dle 

mého názoru je jednání o spolupráci s e-shopy vhodným krokem. 
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Výhodou e-shopů je převážně jeden centrální sklad provozovatele, ze kterého se víno 

odesílá na základě internetových objednávek. Odpadá tudíž zásobování několika 

případných provozoven těchto obchodů, což se projevuje ve značné úspoře pohonných 

hmot, času řidiče, který rozváží víno, procesů na vyřízení objednávek a efektivního 

zásobování dalších odběratelů. E–shopy, které navrhuji oslovit mají v nabídce biovína  

a patří mezi větší internetové obchody s bio sortimentem: Fresh bedynky, Bazalka s.r.o., 

Bio košíky, Dia-bio-racio-bezlepek, Eccevita.  

 

Oslovení všech zmíněných provozovatelů navrhuji realizovat od roku 2018, kdy už  bude 

nalahvována produkce biovín roku 2017 a vína budou prezentována a nabídnuta jako 

vzorky k ochutnání a vyzkoušení provozovatelům.  

Oslovování a prezentace biovín a vinařství bude uskutečňována přímo majitelem firmy, 

který představí vinařství a jednotlivé segmenty vín a podmínky možné spolupráce. 

Předpokládám, že firma bude do budoucna řešit otázku zastoupení vlastním obchodním 

zástupcem, v horizontu 3 let, který bude mít na starosti péči o stávající klienty  

a navazování nových obchodních vztahů. 

 

Současně do roku 2018 firma bude mít zajištěnou propagaci biovín, vytvořené propagační 

tiskoviny, zajištěné propagační aktivity a další prvky. 

První vlna v období březen 2018 – květen 2018 se bude týkat vybraných prodejen.  

Ve druhé vlně v období duben 2018 – červen 2018 navrhuji oslovit vybrané restaurace. 

Třetí vlna v období květen 2018 – srpen 2018 se zaměří na e-shopy. 
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3.5.4 Komunikační strategie  

 

Pokud chce vinařství na trhu uspět a následovat své cíle, musí se s přechodem na výrobu 

biovín zaměřit na oblast propagace a posílit jednotlivé prvky komunikačního mixu, 

kterými působí na zákazníka a na trh. Doporučuji firmě, aby zapracovala na zviditelnění 

firmy a nabídky biovín veřejnosti a zákazníkům. Na realizaci marketingových aktivit 

doporučuji sestavit předběžný rozpočet. 

.  

Cílem komunikační strategie je vytvořit komunikační mix a jeho prostřednictvím zajistit 

dostatečnou propagaci vinařství a produkce biovín do konce roku 2018. Propagaci biovín 

a samotného vinařství zajistit i v následujících 3 letech. Součástí strategie je zajistit 

nezbytnou propagaci související s uvedením produktu na trh v lednu 2018 do 1. čtvrtetí 

roku 2018. 

 

Komunikační strategie bude mít dvě podoby, a to push strategii a pull strategii.  

 Push strategie bude uplatňována u nových odběratelů, kteří vína Čech nemají 

prozatím v nabídce. Snahou bude dostat biovína do povědomí zákazníka a do 

regálů obchodních partnerů či na e-shopy.  

 

 Pull strategie bude uplatňována vůči stávajícím obchodním partnerům  

a odběratelům, kde zákazníci vína Čech znají a kupují je. Nabízenou hodnotou 

zde bude odlišný produkt, biovíno oproti konvenčním vínům. 

 

 

3.5.4.1 Komunikační mix 

 

Roll up systémy 

Vinařství vlastní v současné době 2 ks barevných roll up stojanů, model Mosquito od 

firmy Activity promotion. Přechodem na výrobu biovín doporučuji zhotovení dalších  

2 ks stojanů se zmíněním výroby biovína a jiným vzhledem grafiky. Firma by tento 

prezentační prvek umisťovala především v interiérech při ochutnávkách, výstavách  

a na veletrzích. 
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Tabulka č.  23: Kalkulace nákladů roll upsystému 

Specifikace Cena bez DPH  

Roll up Mosquito 100 cm vč. tisku - 1 ks 2.190,- Kč 

Celkem pro 2 ks 5.180,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (67)) 

 

Prezentační pult 

Vinařství se zúčastňuje řady výstav, konferencí a prezentací a postrádá odpovídající 

prezentační vybavení. Z tohoto důvodu doporučuji nákup výstavního systému basic  

u společnosti Activity promotion, jehož výhodou je výměnná funkce vnějších plášťů  

s potiskem. Firma tudíž může nechat zhotovit několik grafických podob tiskové 

konstrukce a ty pak kdykoliv měnit. Pult může být i osvětlen, což by v kombinovaci 

s vystavenými lahvemi vína vypadalo velmi reprezentativně. 

Stůl je dostatečně velký, s nosností 60 kg a lze na něj umístit až 8 výstavních lahví vína 

i chladící nádobu se vzorky vína a firemní prospekty. 

 

Tabulka č.  24: Kalkulace nákladů prezentačního pultu 

Specifikace Cena bez DPH 

Promo stolek včetně tisku 4. 640,- Kč 

Vnitřní police  500,- Kč 

Náhradní plášťvčetně tisku 2.990,- Kč 

Celkem    8.130,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (68)) 

 

 

Reklamní vlajky 

Vhodnou alternativou roll up stojanů, které jsou určeny spíše do interiéru jsou reklamní 

vlajky, které se hodí i do exteriéru díky těžší podstavě. Z firemní nabídky Activity 

promotion jsem vybrala vlajku esíčkového tvaru Zoom Crest ve velikosti S a na základě 

veřejně přístupného ceníku je cena vč. jednostranného tisku s 80% protiskem barev 1.890 

Kč bez DPH. K vlajce je potřeba dokoupit i kovový čtvercový podstavec o hmotnosti 8 

kg a rozměrech 40x40 cm za 1.190 Kč bez DPH. Pro potřeby firma uvažuji koupi dvou 

reklamních vlajek. 

Obrázek č.  14: Prezentační pult  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (68)) 

 

http://www.shop.activity.cz/nahradni-plast-basic-vc.-tisku
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Tabulka č.  25: Kalkulace nákladů reklamních vlajek 

Specifikace Cena bez DPH 

Vlajka Zoom Crest velikost  S 1.890,- Kč 

Podstava čtverec 1.190,- Kč 

Celkem 2 ks 6.160,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (69))  

 

Zhotovení nových webových stránek 

Současný stav webových stránek vinařství je nevyhovující. Web není pravidelně 

aktualizován, grafika je zastaralá a neodpovídá představám firmy.  

Nové webové stránky budou přehledné a budou obsahovat funkci vyhledávání, jazykové 

mutace v anglickém a německém jazyce, statistiky návštěvnosti a identifikaci míst, ve 

kterých návštěvník web opustil a zaměří se na prezentaci výroby biovín a další. Cílem je 

návrh inovativního řešení, které nejen přitáhne pozornost návštěvníka, ale přinese také 

obchodní příležitosti. 

 

Návrh webových stránek bude poptáván u reklamní agentury Graweb s.r.o. se sídlem 

v Hustopečích. Dojezdová vzdálenost Tvrdonice – Hustopeče je 30 km, tudíž majitel 

vinařství může konzultovat návrh webu osobně, což považuji za efektivnější a vhodnější 

formu komunikace. Firma Graweb má nesčetné reference a zkušenosti i s tvorbou 

webových stránek a grafikou pro řadu vinařství a vinoték v ČR. 

Vinařství počítá s uvolněním částky zhruba 50.000,- Kč s tím, že stávající doména 

www.vinoztvrdonic.cz zůstane nezměněna.  

 

Promo video vinařství 

Další komunikačním prvkem, který stojí za zmínku je natočení promo videa vinařství, 

které bude sloužit pro prezentaci firmy na nejrůznějších výstavách a veletrzích a také pro 

potřeby prezentace vinařství potenciálním obchodním partnerům. Promovideo by 

zachycovalo časový sběr vegetačních fází růstu vinic v průběhu roku a samotný 

,,život‘‘v ekologické vinici. Realizaci tohoto záměru bych doporučovala u společnosti 

Primetimevideo, která provádí marketingovou podporu mnoha vinařstvím v ČR. 

Odhadované náklady na realizaci tohoto záměru jsou zhruba 40.000,- Kč.  

Obrázek č.  15: Vlajka Zoom  Crest 

(Zdroj: (69)) 

http://www.vinoztvrdonic.cz/
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Propagace v časopise Sommelier 

Časopis SOMMELIER & Revue pro Hotel a Restaurant, který je určený pro gastronomii 

je dle mého názoru vhodně zvolenou a užívanou marketingovou podporou v podniku  

a v inzerci doporučuji pokračovat i nadále. Frekvence reklamy je čtvrtetní a přibližně 1x 

za rok časopis vydává článek přímo o vinařství. 

 

Odhadované náklady na realizaci reklamy v časopise Sommelier je zhruba 8.000,- Kč.  

Firma si od těchto forem propagace slibuje zvýšení povědomí o vinařství a o produkci 

biovín, která budou firmu reprezentovat navenek a mohou umožnit navázat spolupráci 

s obchodními partnery, kteří vinařství kontaktují na základě uveřejněné reklamy. 

 

Corporate identity 

Marketingové aktivity by se dotýkaly i oblasti Corporate Identity a při příležitosti řešení 

změn vizuální komunikace by firma změnila i své logo. Logo projde značným 

zjednodušením, o jeho grafickou podobu se postará grafická firma Lelka. Náklady na 

nové logo jsou předběžně firmou Lelka vyčísleny na 8.000 Kč. Cílem strategie značky je 

vytvořit spojení mezi firmou a přírodou prostřednictvím biovína. 

Dále se změna bude týkat i firemních vizitek pro vedení podniku, které budou obsahovat 

nové logo firmy a informaci o produkci biovín. Úprava se dotkne také firemních obálek 

a hlavičkového papíru s jednotným vizuálním stylem. Vinařství využije stejně jako 

v případě návrhu webových stránek, služeb firmy Graweb. 

Předpokládaná cena nové vizitky je 2 kč/ks, grafické zpracování bude stát dle předběžné 

poptávky přibližně 2.000,- Kč. Zamýšlený náklad vizitek je 500 ks.Náklady na firemní 

obálky a hlavičkový papír jsou odhadovány v podobné výši jako bylo jejich zhotovení 

dříve, zhruba na 500 Kč přijde pořízení označených 100 ks obálek a hlavičkový papír 

v počtu 200 ks při ceně 400 Kč.  
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Firemní tiskoviny  

 

Úpravou projdou i firemní tiskoviny,letáčky na způsob leporela v nákladu zhruba 5.000 

ks a předpokládané ceně 3,- kč /ks. Grafické zpracování bude provedeno firmou Lelka. 

Firemní tiskoviny budou umisťovány do prozoven, se kterými bude navázána spolupráce 

a kde se bude prodávat biovíno. 

 

Na předložené prvky komunikačního mixu se doporučuji zaměřit co nejdříve a jejich 

realizaci navrhuji do na přelomu roku 2017/2018, jelikož je s nimi spojeno celkové 

uvedení biovín na trh začátkem roku 2018. Některé z prvků mohou být realizovány do 

1. čtvrtletí roku 2018. Rozložení dle časového plánu uvádím v kapitole 3.12.4 . 

 

3.6 Nezbytné předpoklady spojené s návrhy 

 

Součástí marketingových návrhů jsou i nutné předpoklady, s kterými podnik musí počítat  

a naplnit je v případě výroby biovín. 

 

3.6.1 Nutné legislativní kroky 

Prvotním krokem pro získání ekologického certifikátu je přihlášení se k registraci na 

Ministerstvu zemědělství ČR. Důležitou roli zde hraje takzvané přechodné období. 

Přechodné období neboli konverze je období nutné k přechodu od konvenčního  

k ekologickému způsobu hospodaření. Délka přechodného období je u vinic a chmelnic 

Obrázek č.  16: Návrh nového loga 

(Zdroj: (76)) 
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stanovena na 3 roky. Po tyto tři roky musí vinařství fungovat v režimu ekologického 

zemědělství. Označení BIO však nemůže využívat do té doby než dosáhne certifikace 

výroby biovín. Tuto certifikaci uděluje jedna z kontrolních organizací viz kapitola 2.3.4. 

Vinařství Čech mělo od roku 2013 podanou přihlášku k certifikaci u kontrolního orgánu, 

svazu BIOKONT. V listopadu roku 2016 proběhlo podání žádosti o certifikaci na 

ekologické zemědělství a výrobu biopotravin.  

V lednu 2017, v průběhu psaní této diplomové práce, kdy uběhla doba přechodného 

období, vystavil BIOKONT, po kontrole, vinařství certifikaci, jejíž platnost je 1 rok  

a každý následující rok se musí firma podrobit kontrole na jejímž základě se certifikát 

prodlužuje na další období – 1 rok. Jakékoliv ohlášení změny musí být oznámeno právě 

tomuto orgánu. 

Od roku 2017 firma úspěšně splnila podmínky a má již certifikované ekologické 

zemědělství  

i certifikovanou výrobu biovín. Firma může jako biovíno označovat víno sklizené až 

z produkce roku 2017, tudíž značku bio prozatím nevyužívá. Přechod na výrobu biovín 

se bude týkat všech odrůd a celé produkce. 

Současně podnik musí nechat aktualizovat HACCP dokumentaci, seznam kritických 

bodů při výrobě potravin již zmíněných v kapitole 2.7.1 . 

 

Předpokládané náklady 

 
Tabulka č.  26: Ceník služeb Biokontu pro ČR rok 2017 

Výkon Cena bez DPH  

Základní poplatek za řádnou nebo vstupní kontrolu  2.480,- Kč 

Roční sazba za inspekci a certifikaci 750,- Kč 

Roční sazba za Licenční smlouvu 1.000,- Kč 

Následná ne/ohlášená kontrola, kontrola odstranění rizik/neshod 1.600,- Kč 

Celkem 5.830,- Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (70)) 

 

Základní poplatek za řádnou nebo vstupní kontrolu je kalkulován včetně dopravy, výkonu 

inspektora a režie pro výrobce s výměrou do 100 ha v EZ za uvedenou cenu 2 480,- Kč. 

Druhý výkon za inspekci a certifikaci se platí pouze jednou v kalendářním roce a týká se 

celkové výměry všech vinic zařazených v EZ nebo PO v ha, kdy za prvních 100 ha je 
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stanovena cena 25,- Kč za každý započatý hektar půdy. Vinařství Čech vlastní v EZ 

celkem 30 ha a celkový náklad tak činí 750,- Kč. Poplatek za licenční smlouvu o 

poskytnutí práva užívání ochranné známky ,,Biokont“ pro ČR a celou EU představuje 

roční sazbu. Provedená kontrola bez rozdílu, zda je ohlášená či neohlášená pro odstranění 

rizik nebo neshod je naceněna na na 1 600,- Kč. V případě, že je neohlášená kontrola bez 

zjištění rizika nebo neshody je bez poplatku. Náklady na 1 hodinu lektorské činnosti – 

semináře či školení činní 800,- Kč / hodinu. 

Roční nezbytně vynaložené náklady činí 5.830 Kč a jsou pro firmu únosné.  

 

3.6.2 Uzavírací technologie 

Uzavírací technologie souvisí s návrhem šroubových uzávěrů prezentovaných v kapitole 

3.5.1.2. a představuje podmínku nutnou k opatřování vín šroubovými uzávěry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.  27: Kalkulace nákladů na monoblok 

 Specifikace Vyčíslení 

Pořízení monobloku  270.000,- Kč 

Celkem  270.000,- Kč 

Doba návratnosti investice                   6 let 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek č.  18: Uzavírací  monoblok 

(Zdroj: (71)) 
Obrázek č.  17: Detail  monobloku 

(Zdroj:(71)) 
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Předpokládané náklady na realizaci návrhu  

Firma musí počítat se vstupní investicí na pořízení uzavíracího monobloku na šroubovací 

uzávěry. Po konzultaci s majitelem firmy byl vybrán monoblok od výrobce Borelli – 

model futura, v pořizovací ceně zhruba 270.000,- Kč bez DPH, dle předběžné nabídky. 

Tento italský výrobce nabízí optimální poměr cena: kvalita. Pokud by firma chtěla volit 

absolutní špičku mezi těmito technologiemi, doporučovala bych italskou firmou GAI 

nebo francouzského dodavatele COSTRAL. Pro srovnání je cena těchto dvou dodavatelů 

téměř trojnásobná. 

 

Návratnost investice v případě pořízení uzavíracího monobloku od firmy Borelli je 

následující: 

Tabulka č.  28: Přehled úspor a návratnosti 

 Specifikace Vyčíslení 

Pořízení monobloku  270.000,- Kč 

Počet lahví, kterých se modifikace týká 60.000  ks 

Úspora na jednu lahev 0,75 Kč/ ks 

Celková roční úspora nákladů investice 45.000,- Kč 

   
Doba návratnosti investice   6 let 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

ROI (%)=   
𝑣ý𝑛𝑜𝑠 𝑧 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 (ú𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑ů 𝑧 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒)

ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒
 * 100 

 

ROI = 
45.000

270.000
 * 100 (%) = 16, 6 % 

 

Prostá doba návratnosti investice zjištěná dle zjednodušeného výpočtu je 6 let, po 

uplynutí této doby technologie snižuje náklady, oproti korkovým zátkám a záklopkám, a 

zvyšuje zisk podniku. Výslednou dobu návratnosti jsem ověřila vzorcem pro výpočet 

rentability investic ROI a vyšlo mi, že roční návratnost je 16 %, tudíž celková investice 

se podniku při stejném množství lahví vrátí přibližně za 6 let, což považuji za uspokojivý 

výsledek. 
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3.7 Rozpočet 

 

Tabulka č.  29: Rozpočet 

 

Produktová strategie Náklady celkem bez DPH 

Lahve 381.600,-Kč 

Šroubovací uzávěry 90.000,-Kč 

Ochranná známka 12.000,-Kč 

Obaly 122.000,-Kč 

Redesign etiket 225.000,-Kč 

Celkem 830.600,-Kč 

Komunikační strategie Náklady celkem bez DPH 

Roll up systémy 5.180,- Kč 

Prezentační pult   8.130,- Kč 

Reklamní vlajky 6.160,- Kč 

Nové webové stránky 50.000,-Kč 

Promo video vinařství 40.000,-Kč 

Propagace v časopise Sommelier 8.000,- Kč 

Corporate Identity 11.900,- Kč 

Firemní tiskoviny 15.000,- Kč 

Celkem 144.370,-Kč 

Celkem za všechny návrhy 974.970,- Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Kalkulace nákladů jednotlivých složek nového marketingovéh mixu je vyčíslena 

v tabulce č. 29. Návrhy produktové strategie dosahují vyčíslených nákladů ve výši 

830.600,- Kč a jsou způsobeny náklady na pořízení 60.000 lahví a uzávěrů spolu 

s ochrannými známkami, a redesignem etiket spolu s jejich tiskem, které počítají 

s  objemem nakoupeného materiálu pro celkový objem výroby 100.000 ks lahví v roce 

2018. Návrhy komunikační strategie představují v součtu náklad 144.370,- Kč, což je 

z mého pohledu přijatelná částka k poměrně širokému rozsahu aktivit.   

 

Náklady na nutné legislativní vyřízení certifikace a kontrol dělají v součtu 5.830,- Kč 

s tím, že každý rok firma musí hradit inspekci a certifikaci, právo držení licence a 

provedenou kontrolu provozovny, což vyjde na částku 3.350,- Kč za každý rok produkce 
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biovín. Investiční náročnost uzavírací technologie představuje náklady na pořízení, které 

firma bude hradit ze svých zdrojů a jsou vyčísleny na 270.000,- Kč s předpokládanou  

návratností 6 let. Řada návrhů představuje jednorázový náklad – redesign etiket, grafický 

návrh papírových tašek, grafické návrhy firemních tiskovin a Corporate Identity, a většina 

prvků komunikačního mixu vyjma propagace v časopise Sommelier, jež představuje 

roční náklad.  

Úsporu oproti současnému stavu představuje změna využívaného typu uzávěrů, která činí 

45.000,- Kč ročně. U lahví, redesignu etiket a jejich tisku či značení ochrannými 

známkami nedojde k úspoře. Úspora u těchto návrhů by byla možná pouze se změnou 

dodavatele za podmínky jiných pořizovacích cen jednotlivých položek, avšak spolupráce 

se stávajícími dodavateli je nastavena na tak dobré úrovni, že do návrhů jsem jejich změnu 

neuvažovala. 

Celkové náklady všech návrhů včetně investice do technologie a nákladů na legislativní 

vyřízení jsou 1.250.800,- Kč bez DPH. 
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3.8 Časový harmonogram navržených opatření 

 

Pro znázornění naplánovaných posloupností činností v čase jsem využila Ganttův 

diagram. Časovou jednotkou diagramu jsou měsíce a znázorněny jsou roky 2017 a roky 

2018. Pro následující roky se odhaduje, že firma provede na konci roku 2018 kontrolu 

plnění stanovených cílů a plán jako takový bude optimalizován. Propagace firmy bude 

pokračovat i po roce 2018. 

Opoždění některých činností může mít vliv na další, je proto nutné průběžné sledování  

a hodnocení dodržování časového harmonogramu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Tabulka č.  30: Ganttův diagram 
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3.9 Systém měření a kontroly 

 

V podniku musí být nastaven systém kontroly a měření dosažených výsledků souborem 

nástrojů zajišťujících udržení správné cesty a splnění cílů stanovených firmou.  

Předběžná kontrola zajistí, zda je vše připravené na uskutečnění marketingové aktivity, 

jedná se na příklad o ověření a kontrolu, zda má firma potřebné firemní tiskoviny  

a propagační prvky, kterými se bude prezentovat od začátku uvedení biovína na trh.  

U sestaveného plánu je možná také průběžná kontrola, která má za cíl sledovat, zda 

činnosti probíhají podle stanoveného plánu, a zda je časový a obsahový harmonogram 

dodržován. Jelikož na sebe činnosti často navazují, doporučuji firmě průběžnou kontrolu 

zařadit jednou za měsíc, aby se předešlo nepříznivým odchylkám. 

Doporučeným systémem měření v podniku může být Balanced Scorecard (BSC), který 

představuje systém strategického řízení a měření výkonnosti a pracuje se čtyřmi 

perspektivami hodnocení organizace – z pohledu finanční perspektivy, zákaznické, 

procesní perspektivy a učení a růstu. 

Z hlediska finanční perspektivy, kde je cílem vybudovat silné postavení mezi výrobci 

biovín v ČR do roku 2020, metrikou bude roční obrat a zisk firmy – zda zisk dosáhl 

plánovaného navýšení o 10 % do konce roku 2018 či nikoliv.   

Zákaznická perspektiva pokrývá cíl spokojenosti zákazníků s biovíny a navazování 

partnerských vztahů s dalšími odběrateli, a měřit se může pozitivními reakcemi například 

formou ,,Word of mouth‘’, podílem na trhu, prodejností biovína a pozitivními finančními 

výsledky. Podnik zhodnotí, zda se mu podařilo navázat spolupráci s dvaceti novými 

obchodními partnery. Dále zhodnotí splnění cíle navázání spolupráce s deseti 

gastrnomickými zařízeními, a jestli objem nákupů Gastro řady vzrostl a dosáhl 

vytyčeného cíle 35 %.  

Perspektiva učení se a růstu se zaměřuje na kontinuální vzdělávání zaměstnanců firmy 

a zvyšování jejich kvalifikace, jehož metrikou je systém řízení inovací a dobré výsledky 

ve všech perspektivách. Vedení podniku spolu s vedoucími pracovníky zhodnotí, jak 

inovace v podobě výroby biovína probíhala, zda bylo potřeba nějakého školení, v tomto 
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případě by se jednalo jen o školení na obsluhu strojů, jelikož process výroby vína zůstává 

víceméně nezměněn. Podnik také zhodnotí přínosy zavedené mechanizace a nových 

technologií. 

Perspektiva interních procesů zahrnuje využití propagace prodeje biovín, jehož metrikou 

je počet nově navázaných obchodních vztahů a kolik % z těchto nových partneství vzniklo 

na základě kontaktu od veřejnosti a firma musí celkově zhodnotit jak byl vytvořený 

komunikační mix efektivní. BSC poskytne podniku zpětnou vazbu o výkonnosti procesů 

a jednotlivých ukazatelů plnění cílů. 

Nejdůležitější kontrolou je kontrola plnění cílů za poslední rok, kdy se hodnotí, zda 

stanovené cíle firmou byly v průběhu roku dodrženy, popřípadně v jakém horizontu jich 

bylo dosaženo a v jakém měřítku.  

Kontrola ročního plánu bude probíhat na konci každého roku s vedením a s vedoucími 

pracovníky oddělení, kteří jsou přítomni při realizaci navržených opatření. 

Její součástí bude měření efektivnosti jednotlivých prkvů marketingového mixu a mixu 

komunikačního a realizovaných návrhů. 

Analýza ziskovosti je nedílnou součástí kontroly plnění cílů, pomocí které se zhodnotí, 

zda navržená marketingová strategie a jednotlivé návrhy byly úspěšné a jehož nedílnou. 

Zhodnocení úspěšnosti marketingové strategie může probíhat i zvážením,  zda se podniku 

podařilo zvýšit povědomí o vinařství a biovínech v České republice. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout marketingovou strategii týkající se přechodu 

na produkci biovín pro Vinařství Čech. Strukturu diplomové práce tvoří 3 navzájem 

propojené části, které na sebe navazují. První část práce shrnuje teoretický pohled na 

problematiku strategického marketingu a s ním spojených marketingových strategií. 

Teoretický výklad spolu se strategickým marketingovým řízením a tržním zacílením tvoří 

vhodný základ pro navazující části. 

Analytická část tvoří nezbytný rámec celé práce a analyzuje současný stav v podniku  

s jeho složkami, dále analyzuje trh s vínem a tržní odvětví, ve kterém firma působí. Za 

pomoci řady analytických metod byly zkoumány jednotlivé faktory a síly působící na 

podnik, které byly následně shrnuty SWOT analýzou s vyjádřením vzájemných vztahů. 

Silnou stránkou podniku je znalost procesu výroby vína a celkové know how. Slabou 

stránkou podniku je nedostatek marketingových aktivit, které firma musí rozvinout  

s plánovanou produktovou inovací. Největší hrozbu představuje konkurence, kterou je 

možné částečně eliminovat přesunutím se na trh biovín a částečně se tak odlišit od silného 

konkurenčního prostředí. Příležitost pro vinařství v tomto posilujícím odvětví vidím  

v realizaci přechodu na výrobu biovína, díky čemuž podnik může čerpat větší dotace na 

pořizování mechanizace a technologií. Lukrativnost odvětví a současná situace na trhu 

vínem předpovídají slibný vývoj vinařského průmyslu i v nadcházejícíh letech. 

Součástí práce bylo zpracování a vyhodnocení marketingového výzkumu zjišťující 

povědomí o biovíně a nákupní zvyklosti vínem v ČR. Zjištěná data posloužila pro analýzu 

trhu a promítla se do návrhů. 

Stěžejní částí celé práce byla návhová část, ve které byl předložen návrh marketingové 

strategie, který se ubírá směrem uvedení biovína na český trh. Tato část práce se opírá  

o výsledky jednotlivých strategických analýz a marketingového výzkumu. Návrh 

strategie tvoří vypracovaný marketingový mix 4 P, kterým firmě předkládám řadu 

doporučení a návrhů při přípravě a následném uvedení biovín na trh. 

Jednotlivé marketingové návrhy byly rozpracovány s vyčíslením předpokládaných 

nákladů na realizace a s uvedením předpokládaných přínosů z nich plynoucích. Hlavní 
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marketingové návrhy byly doplněny o nezbytné návrhy související nejen s legislativním 

pohledem, ale i s technologickým zabezpečením.  

Důležitou roli v této produktové inovaci hraje nejen biovíno, ale také způsob jeho 

propagace a celkové komunikace se zákazníky. To jak firma se svojí nabídkou biovín 

osloví veřejnost se podepíše na 

Firma při sledování svých cílů musí brát v potaz, že přechod na výrobu biovín je investice, 

a proto musí být všechny strategické kroky naplánovány tak, aby jich bylo možné 

dosáhnout v co nejlepším časovém horizontu, za optimálních nákladů  

a s efektivním výstupem. Cílem Vinařství Čech, tak jako každé firmy je zisk a věřím, že 

s přechodem na produkci biovín je jeho zvýšení o 10 % do konce roku 2018 reálné.  

To jak se podniku bude dařit odráží také posilování obchodních vztahů a navazování 

vztahů s novými zákazníky. V podpoře prodeje podniku slouží právě řada navrhnutých 

opatření. Předložené návrhy jsou koncipovány tak, aby odrážely reálnou možnost 

vinařství dosáhnout vytyčených cílů. 

Z mého pohledu se dá předpokládat, že nové a stávající zákazníky vinařství tato 

produktová inovace zaujme a firma se svým produktem vystoupí z řady konvenčních vín 

a posílí tak nejen svoji pozici na trhu, ale i své jméno ve vinařském odvětví.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

B2B  Business to Business 

ČSÚ  Český statistický úřad 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

MWh  MegaWathodina 

č.  Číslo 

např.  Například 

ČR  Česká republika 

EET  Elektronická evidence tržeb 

ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

ŽP  Životní prostředí 

EZ  Ekologické zemědělství 

IP  Integrovaná produkce 

atd.  A tak dále 

EU  Evropská Unie 
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I 

 

Příloha č. 1: Dotazník pro vinotéky a specializované prodejny s alkolem 

 

1. Jste vinotéka nebo specializovaná prodejna s vínem a jiným alkoholem? 

o Vinotéka (V) 

o Specializovaná prodejna (S) 

 

2. Upřednostňují zákazníci vína lahvová tuzemská nebo zahraniční? 

o Tuzemská produkce 

o Zahraniční produkce 

 

3. Na co zákazník podle Vás reaguje nejvíce? 

o Jméno vinařství/vinaře 

o Cena 

o Akční cena/ Slevová akce 

o Odrůda vína  

o Nákupní zvyklosti  

o Specializace vína 

 

4. Prodáváte biovína? 

o Ano 

o Ne 

 

5. Jakými objemy se podílí segment biovín na celkových ročních prodejích? 

o 1 – 5 % 

o 6 – 10 % 

o 10 % a více 

 

6. Pozorujete v posledních 2 letech rostoucí trend v prodeji biovín? 

o Ano 

o Spíše ano 

o Ne 

o Spíše ne 

 

7. Kolik peněz v průměru utratí zákazník za jeden nákup u vás ? 

o Do 150 Kč 

o 151 – 200 Kč 

o 201 – 250 Kč 

o 250 Kč a více 

 

 



II 

 

Příloha č. 2: Dotazník pro konzumenty vína 

 

1. Kolik je Vám let? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Konzumujete víno?  

Odpověď 

Ano  

Ne 

 

 Rozhodující otázka pro pokračování v dotazníkovém šetření.  

 

3. Kde nejčastěji kupujete víno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

32%

20%

10%

7%

Otázka č. 1

18 - 25 let

26 - 35 let

36 - 45 let

46 - 55 let

55 let a více

53%

19%
14%

3%

11%

Otázka č. 3

Vinotéka (specializovaný
obchod)

Obchod (supermarket...)

Vinárna

Obchod s farmářskými
produkty

Jiné



III 

 

4. Slyšeli jste někdy o biovíně? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pili jste někdy biovíno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Víte, že se biovíno vyrábí z ekologicky pěstovaných hroznů, jejichž pěstování 

je šetrnější k životnímu prostředí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

18%

22%

Otázka č. 6

Ano

Ne

Nevím

52%

48%

Otázka č. 4

Ano

Ne

37%

63%

Otázka č. 5

Ano

Ne



IV 

 

7. Víte, že systém ekologicky pěstovaných hroznů nedovoluje používání 

herbicidů (postřiků na likvidaci trávy) a pesticidů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Všímáte si cíleného marketingu na biovíno? Reklamy, články, rozhovory s 

vinaři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

20%
25%

Otázka č. 7

Ano

Ne

Nevím

16%

68%

16%

Otázka č. 8

Ano

Ne

Nevím



V 

 

9. Kde jste viděli prodávat biovíno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Koupili byste si biovíno, když o něm máte nyní více informací? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

27%

11%

21% 17%

Otázka č. 10

Ano

Spíše ano

Ne

Spíše ne

Nevím

27%

6%

10%

9%

3%

13%

11%

21%

Otázka č. 9
Vinotéka

Obchod

Vinárna

Obchod s farmářskými a bio produkty

Farmářské trhy

Restaurace

Jiné

Nikde



VI 

 

11. Co by Vás přimělo koupit biovíno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kolik peněz byste byli ochotni vynaložit za lahev biovína? 

 

 

 

 

37%

43% 20%

Otázka č. 12

100 - 150 Kč

150 - 200 Kč

Více než 200 Kč

40%

3%

18%

9%

8%

16%

6%

Otázka č.11 Chuť biovíno vyzkoušet

Reklama

Biovíno je šetrnější k životnímu

prostředí a lidskému organismu

Nic z výše uvedeného by mě

nepřimělo

Nemám zájem o bio víno

Doporučení

Příznivá cena




