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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která 

se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení 

pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami pro vstup na tento trh 

a popisem vybraných analýz vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Tyto analýzy jsou 

použity v praktické části práce jako podklad pro návrh vhodné strategie rozvoje, 

spočívajícího v expanzi společnosti na intrakomunitární trh. Na základě výsledků analýz 

je zpracován konkrétní návrh změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení 

ekonomické situace firmy. Návrhová část se zabývá také identifikací rizik souvisejících 

se zavedením změny. 

Klíčová slova 

zahraniční trh, Evropská unie, průzkum trhu, zahraniční obchod, ETA, strategie, SLEPT 

analýza, 7S analýza, Porterův model, SWOT analýza, riziková politika, harmonogram 

 

Abstract  

The diploma thesis deals with a proposal of business development of the company 

DOMESTAV PLUS s.r.o., which deals with the production of modular wooden buildings. 

The theoretical part contains defining the terms connected with the intra-community 

market, the conditions for entering this market and description of selected analyses of 

company’s external and internal environment. These analyses are applied in the practical 

part as basis for the proposal of an appropriate strategy for the development, consisting 

in the expansion of the company into the intra-community market. On the basis of the 

results of the analyzes is made the  proposal of changes, which leads to increased 

competitiveness and improvement of the company's economic situation. The proposal 

part also deals with identification of the risks associated with the implementation of this 

change. 

Key words 

foreign market, European Union, market research, foreign trade, ETA, strategy, SLEPT 

analysis, 7S analysis, Porter model, SWOT analysis, risk policy, schedule 
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ÚVOD 

V dnešní moderní dynamické době a velmi výkonné ekonomice, by se mohlo zdát, 

že podnikatelské subjekty z této situace automaticky těží maximum, ale vždy tomu tak 

není. Současná ekonomická situace s sebou přináší i nepříznivé vlivy a jevy, jakými může 

být velká konkurence, nezaměstnanost, vysoké úrokové míry, platební neschopnost, atd. 

Aby podnikatelský subjekt dokázal tyto nepříznivé vlivy minimalizovat, je nutné 

uvědomovat si míru jejich dopadů na firmu a možnosti způsobů jejich ovlivňování. Tyto 

vlivy by mohly způsobit stagnaci ekonomické aktivity podnikatele a zamezit naplňování 

předem stanovených cílů, což je pro každou firmu nepříznivým či nepřijatelným jevem.  

Pro zajištění a udržení kladných ekonomických výsledků je pro společnosti důležité 

zamýšlet se nad efektivitou jejich současné strategie. Pokud něco nasvědčuje tomu, 

že nedochází k naplňování stanovených cílů, musí podnikatelský subjekt strategii změnit. 

Změna strategie by měla být podložena analýzou současného stavu vně i uvnitř firmy 

a analýzou příležitostí a hrozeb. 

Na základě zpracovaných analýz je nutné stanovit nové cíle a dle nich zvolit vhodnou 

strategii, která povede k přizpůsobení se možnostem a podmínkám trhu a naplňování 

nových cílů, aby bylo dosaženo zlepšení ekonomické situace podniku. 

Pokud firma dlouhodobě setrvává ve špatném ekonomickém stavu, může tato kritická 

situace vyústit až v její krach. Proto, abychom tuto situaci odvrátili, je nutné změnit 

současný stav. Jednou z možností, která se v dnešní době podnikatelským subjektům 

naskýtá, je možnost vstupu na zahraniční trhy, na kterých se často otevírají obrovské 

obchodní příležitosti. Otevření trhů však s sebou přináší i množství rizik a větší 

konkurenci, což souvisí s velikostí trhů, jejich podmínkami a příležitostmi. 

Rizika je třeba správně určit a navrhnout způsob jak je eliminovat nebo minimalizovat, 

aby negativně neovlivňovala cestu ke zlepšení ekonomické situace. U každé změny by 

měla být stanovena její náročnost a především přínos, jakého má být dosaženo (většinou 

ekonomický). 

Stanovení cílů je pro výběr a následné uplatnění strategie zásadní, celé strategické řízení 

musí být podporováno vrcholovým managementem společnosti. Princip jednotného 

vnitřního trhu EU nabízí podnikatelům prostor k realizaci, rozvoji, zvýšení 

konkurenceschopnosti, diverzifikaci a dosažení ekonomických cílů. 



12 

 

VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu a návrhem rozvoje firmy 

DOMESTAV PLUS s.r.o., zabývající se výrobou modulových dřevostaveb. Firma působí 

na českém stavebním trhu jako dodavatel dřevostaveb již 7 let. Firma má velmi dobře 

zavedenou technologii výroby, která je založena především na vysoké kvalitě 

a nadstandardních vlastnostech výrobků. Výrobní a konstrukční oddělení firmy funguje 

perfektně, na rozdíl od obchodního. Firma se potýká v oblasti odbytu a obchodu 

s neuspokojivými výsledky. Důsledkem nedostatku zakázek a nenaplněnosti výrobní 

kapacity dochází ke generaci hospodářských výsledků, které neodpovídají původním 

představám a cílům, které si firma stanovila. Pro rozvoj produkce modulových 

dřevostaveb firma zakoupila výrobní areál, který jí umožňuje mnohonásobně vyšší 

produkci, než jaké v současnosti dosahuje. Investici do nákupu výrobního areálu firma 

realizovala vlastními prostředky s očekávanou návratností investice do 4 let. Historické 

a současné hospodářské výsledky však mají za následek neustálé oddalování návratnosti 

investice do výrobního areálu. Tyto skutečnosti ukazují na špatně zvolenou strategii 

firmy. 

Hlavním cílem diplomové práce je tedy návrh a výběr vhodné alternativy rozvoje českého 

výrobce modulových dřevostaveb z kategorie malých podniků. Cíle bude dosaženo 

na základě provedených analýz vycházejících ze strategického řízení pro posouzení 

současného stavu firmy, potencionálních trhů pro internacionalizaci a prostředí. 

Na základě výsledků z provedených analýz bude vybrána nejvhodnější alternativa dalšího 

rozvoje společnosti včetně postupových kroků a implementace změn v souladu se 

zvolenou variantou včetně zhodnocení ekonomických přínosů z návrhů pro zajištění 

růstového potenciálu vybrané společnosti. 

Diplomová práce bude rozdělena na tři základní části. Teoretická část se soustředí 

na vymezení pojmů souvisejících se strategickým řízením, intrakomunitárním trhem, 

podmínkami pro vstup na tento trh a popisem vybraných analýz vnějšího a vnitřního 

prostředí firmy. 

Následující analytická část se pak bude věnovat návrhu a volbě nové strategie, která bude 

podložena analýzou vnějšího prostředí SLEPT, dále pak oborovou analýzou v podobě 

Porterova modelu 5 hybných sil, přes analýzu vnitřních faktorů firmy 7 S. Všechny tyto 
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analýzy završí SWOT analýza, která shrne všechny faktory působící na firmu přehledným 

zpracováním do matice. Jednotlivé faktory budou vyhodnoceny a výsledkem SWOT 

analýzy bude volba vhodné strategie. 

V poslední - návrhové části, pak bude na základě provedených analýz zpracován návrh 

změny související s novou strategií. Před zavedením nové strategie bude ještě navržen 

harmonogram, včetně kritické cesty procesu změny, která bude znázorněna v PERT 

diagramu. Na závěr návrhové části bude provedeno ekonomické zhodnocení nově 

navržené marketingové strategie a stanovena rizika související s návrhem nové strategie. 

Rizika budou následně vyhodnocena, vč. opatření na jejich eliminaci a graficky 

zpracována do mapy rizik. 

Od nové strategie si firma slibuje především zlepšení ekonomické situace podniku 

a zvýšení prestiže v oboru. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Strategie podniku 

Pojem strategie lze definovat jako množinu strategických cílů a způsobů jejich dosažení. 

Strategie je úzce spojena s dlouhodobými cíli obchodní společnosti. Tyto cíle by 

v strategii měly být vyjádřeny způsobem SMART:1 

- S – měly by stimulovat k dosahování lepších výsledků, 

- M – měly by být měřitelné, 

- A – měly by být akceptovatelné (pro všechny stakeholders) 

- R – měly by být reálné, tedy dosažitelné 

- T – určené v čase. 

Strategie by měla vyjadřovat základní představy o tom, jakou cestou budou zvolené 

strategické cíle dosaženy a předurčovat tak budoucí kroky podniku. Rozhodování 

o strategii tedy zahrnuje dvě otázky: Co? a Jak?  

Z pohledu délky časového horizontu strategie neexistuje jednoznačná odpověď, na jak 

dlouhé období by měla být strategie definována. Je totiž ovlivněna specifickými 

potřebami podniků, životností výrobků, charakterem konkurenčního prostředí, 

dlouhodobými závazky, ale samozřejmě i objemem kapitálu nutného pro realizaci 

strategie. 

1.1.1 Strategické řízení a jeho proces 

„Strategické řízení uskutečňované top managementem, případně i vlastníky firmy, 

zahrnuje aktivity zaměřené na plánování a řízení dlouhodobého rozvoje firmy, 

na udržování souladu mezi dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji (včetně lidských) 

a rovněž na soulad mezi firmou a prostředím, v němž firma existuje.“2 

Strategické řízení je proces, kterým se stanovují dlouhodobé cíle společnosti tak, 

aby byly plně využity dostupné zdroje firmy v součinnosti s příležitostmi trhu. Hlavním 

                                                 

1 ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 5-6. ISBN 978-80-7400-620-3. 
2 ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 1. ISBN 978-80-7400-620-3. 
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úkolem strategického řízení je tedy plánování a vytyčení strategií a jejich cílů a následně 

průběžná kontrola jejich realizace. 

Strategická rozhodování, vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru, často doprovází 

neopakovatelné unikátní jevy a situace, které mohou pro společnost znamenat riziko. 

Jejich výskyt v budoucnu je velmi těžké předvídat i pro velmi zkušený management. 

Řešení těchto situací a vzniklých rizik částečně zajišťuje osobní know-how top manažerů. 

 

 

Obrázek č. 1: Proces strategického řízení3 

                                                 

3 Vlastní zpracování dle: ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. 
Korporátní strategie: krok za krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 2. ISBN 978-80-7400-620-3. 
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Z obrázku vyplývá, že strategické řízení by mělo být realizováno v logicky navazujících 

krocích a mělo by být chápáno jako nikdy nekončící proces. Zásadním prvním krokem je 

stanovení základních cílů, následně je vypracována strategická analýza, z níž vyplynou 

možnosti řešení. Tato řešení by měla být zredukována a vybrána nejvhodnější varianta na 

základě stanovených kritérií, vybranou variantu je vhodné ještě optimalizovat dle 

možností a cílů firmy. Následně je zvolena strategie pro realizaci vybraného řešení. 

Následně by měly být stanoveny i krátkodobé cíle a implementována taktika, která 

pomocí krátkodobých projektů povede k realizaci celého strategického plánu. V průběhu 

je proces strategického řízení monitorován a kontrolován, pokud by byly zjištěny kritické 

odchylky, je nutné provést nápravná opatření. V závěru by měl být celý proces 

vyhodnocen a zjištěné výsledky by měly být porovnány s původně plánovanými cíli. 

1.2 Typologie strategií 

Existuje velké množství nejrůznějších typů strategií. Základem však byla Ansoffova 

matice. 

Ansoffova matice je analytická metoda umožňující volbu vhodné tržně produktové 

strategie podniku s vyhodnocením možných souvisejících rizik. Použití matice je vhodné 

ve chvíli, kdy firma hledá další nové možnosti svého růstu. Vzhled matice je prezentován 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 2: Ansoffova matice4 

                                                 

4 Vlastní zpracování dle: Ansoffova matice (Ansoff Matrix). In: ManagementMania.com [online]. ©2017 
[cit. 2018-05-16]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/ansoffova-matice   
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Z Ansoffovy matice vyplývají 4 typy strategií, které vznikají kombinací typů trhů 

a produktů:5 

- Tržní penetrace – Cílem strategie je zvýšení tržního podílu, firma bude usilovat 

o lepší pozici na existujícím trhu s již existujícím produktem. Tato strategie je 

z uvedených čtyř nejméně riziková. 

- Rozvoj trhu – Firma využívá existující produkt/produkty a snaží se proniknout 

na nový trh nebo tržní segment a své výrobky tím zpřístupnit novým zákazníkům. 

Tuto strategii je vhodné využít v případě, že je stávající trh nasycen a konkurence 

je neobvykle silná. Nejčastěji jde o mezinárodní expanzi nebo o expanzi 

z lokálního trhu na trh zbytku území státu. 

- Rozvoj produktu – při této strategii je nutné, aby firma rozvíjela a inovovala 

produkt, který se následně snaží uplatnit na stávajícím trhu. Tuto strategii je 

vhodné zvolit při vyšší míře věrnosti zákazníků k značce firemních produktů. 

- Diverzifikace – jde o variantu s největší mírou rizika ze všech čtyř uváděných. 

Společnost totiž musí vyvinout nový produkt, případně inovovat stávající, 

a proniknout a uspět s ním na novém trhu. Tato strategie také bývá nejvíce 

nákladná vzhledem k inovacím a nutnosti hledat nové distribuční cesty a způsoby 

propagace výrobků. 

Tato Ansoffova matice již byla moderními přístupy překonána, většina strategií však 

z uvedené matice vychází. Vzniklo proto několik strategií, které jsou často mezi sebou 

kombinovány:6 

- progresivní integrace, 

- zpětná integrace, 

- horizontální integrace, 

- vertikální integrace, 

- koncentrace, 

- rozvoj trhu, 

- proniknutí na trh, 

                                                 

5Ansoffova matice (Ansoff Matrix). In: ManagementMania.com [online]. ©2017 [cit. 2018-05-16]. 
Dostupné z: https://managementmania.com/cs/ansoffova-matice 
6 KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer Press, 
2002, s. 91-101. ISBN 80-7226-657-8. 
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- rozvoj výrobku, 

- inovace, 

- joint venture, 

- snížení výdajů, 

- zbavování se majetku, 

- soustředná diverzifikace, 

- diferenciace, 

- rozdělení, 

- likvidace, atd. 

1.3 Strategie expanze na zahraniční trh 

Tato strategie vede ke změně v oblasti podnikání (nové výrobky, nové trhy, nové funkce). 

Firmy také hledají expanzi ve svých postupech, např. v úsilí o podstatné zvýšení podílu 

na trhu, rozšíření závodů, apod. Expanze je nezbytná především v podmínkách 

proměnlivého okolí, je přirozeným důsledkem využití příležitosti. Uplatňování strategie 

expanze předpokládá, že růst je spojen s větší monopolní sílou podniku.7 

Jedním ze zásadních důvodů vstupu firem na zahraniční trh je hledání nových odbytových 

příležitostí. Díky velkému počtu spotřebitelů oproti trhu jediné země významně narůstá 

kupní síla. Vstupem na mezinárodní trh se tak otevírají nové možnosti zvýšení prodejů.8 

Společnosti se obchodováním na mezinárodním trhu snaží stát méně závislými na jednom 

nebo na omezeném množství dodavatelů či odběratelů. Budují a optimalizují svá portfolia 

dodavatelů a odběratelů z hlediska věcného zaměření, ale i z pohledu obchodně-

politického nebo teritoriálního. Lze tak předcházet případným výpadkům v dodavatelsko-

odběratelských vztazích, možné problémy eliminovat a udržet tak plynulost prodejů 

a vyhnout se sezónním výkyvům.9 Expanzí na zahraniční trh se firma stává zajímavější 

a silnější v očích domácích spotřebitelů a partnerů, neboť jako firma působí 

důvěryhodněji a stabilněji. 

                                                 

7ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 178-179. ISBN 978-80-7400-620-3. 
8 HALÍK, Jaroslav a Helena FIALOVÁ. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2016, s. 14. ISBN 978-80-87956-51-9. 
9 HALÍK, Jaroslav a Helena FIALOVÁ. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2016, s. 16. ISBN 978-80-87956-51-9. 
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Cílem expanze je získat nové příležitosti, vytvořit silnou pozici na trhu vybrané země 

a snížit svou závislost na domácím trhu. Rozsáhlou expanzí na zahraniční trh lze 

dosahovat také komparativních výhod. 

1.3.1 Formy vstupu na zahraniční trh 

Při expanzi do zahraničí nebude úspěšná ta firma, která lépe prodá, ale ta, která vytvoří 

lepší a efektivnější řetězec přidaných hodnot. Těmito přidanými hodnotami chápeme 

především lepší koordinaci výroby, služeb a prodeje. 

Formy vstupu na zahraniční trh můžeme rozčlenit do tří celků:10 

- Vstup na zahraniční trh v oblasti výroby - Jde o přesunutí výrobních kapacit 

do rozvojových zemí z důvodů úspory nákladů na pracovní sílu nebo zmenšení 

geografické vzdálenosti a odstraňování obchodních bariér mezi zeměmi. 

- Vstup na zahraniční trh v oblasti obchodu - Pro tuto formu vstupu na trh mohou 

firmy použít přímý nebo nepřímý export a import. 

U přímého exportu firma často zřizuje vlastní pobočky v cílové zemi a snaží se se 

zákazníkem navázat přímý kontakt, přechod vlastnických práv tak proběhne 

pouze jednou – z dodávající firmy na spotřebitele. Často jsou pro přímý export 

využívány služby zprostředkovatelů, tzn. provizního obchodního mezičlánku, 

kterému však neplynou žádné závazky z plnění uzavřených kupních smluv mezi 

spotřebitelem a dovozcem. Výhodou přímého exportu a importu je, že firma má 

pohyb zboží či služeb ze svých skladů ke konečnému spotřebiteli pod silnou 

kontrolou, sama (případně za pomoci zprostředkujícího subjektu) vyjednává 

podmínky smluv a podepisuje je. 

Prochází-li zboží tzv. distribučním kanálem velkoobchodních nebo 

maloobchodních firem, hovoříme o nepřímém exportu a importu. Každý obchodní 

mezičlánek kupuje a prodává na vlastní účet a riziko, uzavírá kupní smlouvu 

a dochází tím k přechodu vlastnických práv mezi jednotlivými mezičlánky celého 

distribučního kanálu, zboží tak několikrát změní svého vlastníka.11 

                                                 

10 HALÍK, Jaroslav a Helena FIALOVÁ. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2016, s. 124-164. ISBN 978-80-87956-51-9. 
11 HALÍK, Jaroslav a Helena FIALOVÁ. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2016, s. 151-153. ISBN 978-80-87956-51-9. 



20 

 

- Vstup na zahraniční trh v oblasti služeb - Pro firmy znamená vidinu rostoucích 

výnosů a množství nových příležitostí. Nejčastěji jsou pro expanzi na zahraniční 

trh využívány služby obchodně-zprostředkovatelské, služby finanční a bankovní, 

služby zasílatelské a logistické a v neposlední řadě také poradenské služby. 

Zasilatelské a logistické služby jsou podstatnou součástí zahraničního obchodu, 

ne vždy však musí být pro vybraný obchod využity. Subjekty poskytující tyto 

služby vystupují v roli zprostředkovatele služeb, případně takové služby zároveň 

fyzicky realizují. Mezi dva základní subjekty poskytující zasilatelské a logistické 

služby patří zasílatel (speditér) a dopravce. 

Služby finanční a bankovní zmírňují, případně i odstraňují rizika vznikající při 

financování komerčních aktivit v mezinárodním obchodu. Typickými příklady 

těchto služeb a nejčastěji používanými je faktoring, forfaiting a leasing. 

Cílem poradenských nebo provozních služeb, které firma může na zahraničním 

trhu využívat nebo je i sama poskytovat, je optimalizace firemních procesů, 

a to jak pro fázi plánovací a realizační, tak i pro fázi kontrolní.12 

1.3.2 Regulace podnikání na trhu EU 

Jednotný trh EU je vymezený prostor bez vnitřních hranic, kde se střetává nabídka 

a poptávka, je označován jako intrakomunitární. Státům společenství tak díky jejich 

členství v EU výrazně stoupla míra možností rozšíření svého pole působnosti, 

ale i množství rizik. 

„Jednotný trh EU je hyperkonkurenčním prostředím, kde ve většině oborů nabídka 

převládá nad poptávkou a úspěch na trhu vyžaduje důslednou diferenciaci od konkurence 

zajímavou inovací, dokonalým servisem nebo přitažlivou cenou.“13 

Ze svobod jednotného trhu EU, jeho otevřených hranic a nespočtu možností obchodování, 

těží ty společnosti, které se dokážou tomuto trhu přizpůsobit a díky své velikosti, 

konkurenceschopnosti a dynamice expandují přes vnitřní hranice. 

                                                 

12 HALÍK, Jaroslav a Helena FIALOVÁ. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2016, s. 162-173. ISBN 978-80-87956-51-9. 
13 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 53. ISBN 80-7357-006-8. 
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„Evropská unie usiluje o trh bez fyzických, technických a daňových překážek, po kterém 

se volně pohybuje zboží, služby, osoby i kapitál a platí na něm svoboda přesídlení 

za účelem podnikání (č. 14 Smlouvy o ES).“14 

Z uvedené definice plyne, že žádný z členských států nesmí bránit vstupu firem ostatních 

členských zemí na svůj domácí trh formou zvýhodňování svých domácích výrobců před 

mimostátními konkurenty, např. zaváděním poplatků, cel, norem, různých omezení 

vstupu do podnikání nebo nestandardních administrativních povinností. 

Principy fungování vnitřního trhu 

Vnitřní trh Evropské unie funguje na 4 základních principech:15 

- Nediskriminace - „Jelikož vnitřní trh by měl být prostorem bez vnitřních hranic, 

je základním principem zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti. 

Znamená, že zboží, služby, osoby a kapitál z jiných členských států EU by měly 

používat stejná práva jako tuzemské.“16 

Diskriminaci můžeme rozdělit na: 

- přímou – právní předpisy výslovně stanovují odlišné podmínky pro domácí 

a zahraniční zboží nebo služby, případně pracovníky; 

- nepřímou – právní předpisy nestanoví diskriminaci přímo na základě státní 

příslušnosti, ale na jiných odlišných podmínkách platných v dané zemi, 

které by ale omezovaly podnikatele z jiného členského státu (např. národní 

certifikace nutná pro poskytování služby v daném státě); 

- obrácenou – jde o situaci, kdy je diskriminováno domácí zboží, služba 

či pracovník oproti zahraničnímu. Obrácenou diskriminaci však právo EU 

nepostihuje. 

- Harmonizace - Jednotlivé státy před vznikem EU a zavedením harmonizace 

chránily své domácí výrobce proti vstupu konkurence z cizího státu vydáváním 

                                                 

14 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 29. ISBN 80-7357-006-8. 
15 KUBEČKOVÁ, Magdaléna a Jana DRASTÍKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU – aneb Jak 
zdolat všechny překážky. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 
fakulta, 2008, s. 7-11. ISBN 978-80-248-1903-7. 
16 KUBEČKOVÁ, Magdaléna a Jana DRASTÍKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU – aneb Jak 
zdolat všechny překážky. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 
fakulta, 2008, s. 7. ISBN 978-80-248-1903-7. 
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norem (převážně těch technických) platných pro výrobky či služby daného státu. 

Expandující firma se tak musela přizpůsobit trhu dané země a vyrábět produkt dle 

stanovených technických norem, což pro vývozní firmu znamenalo výraznou 

bariéru. Harmonizací vnitřního trhu EU byly tyto bariéry odstraněny a členským 

státům byl výrazně usnadněn pohyb a prodej výrobků či služeb. 

Technické harmonizace sjednocují základní požadavky na výrobky. Starý přístup 

k technické harmonizaci se snažil kompletně nahradit normy jednotlivých států, 

a to jejich sjednocením a stanovením velmi detailních podmínek, stejných 

pro všechny členské státy, což se ukázalo jako nemožné a velmi omezující 

jednotlivé členské státy. Nový přístup se zakládá na stanovení základních, 

všeobecných technických požadavků na výrobky, především z pohledu 

bezpečnosti produktů. 

Podrobné technické požadavky stanovují orgány technické normalizace17. 

V případě, že výrobce nevyrábí dle platných pravidel, je povinen prokázat, že jeho 

výrobek splňuje alespoň základní požadavky. Základními požadavky jsou 

myšleny ty, které nejsou v rozporu s veřejným zájmem, tzn. nejsou v rozporu 

s ochranou zdraví a bezpečnosti uživatelů. Takovému produktu, splňujícímu 

základní požadavky, je udělena orgánem technické normalizace zkratka CE.18 

Všechny výrobky na trhu EU však harmonizovány nejsou, harmonizace se týká 

především výrobků náročných z hlediska bezpečnosti a ochrany života a zdraví. 

Tyto výrobky jsou nadále vyráběny podle národních pravidel a norem daného 

členského státu. Volný pohyb výrobků na vnitřním trhu EU, které harmonizovány 

nebyly, se řídí podle tzv. principu vzájemného uznávání.19 

Principu vzájemného uznávání slouží tzv. Evropské technické posouzení 

(European Technical Assesment), dále jen ETA, pro modulové dřevostavby, je 

naprosto zásadním dokumentem, umožňujícím dodávání výrobků do členských 

                                                 

17 CEN – Evropský výbor pro standardizaci, CENELEC – Evropský výbor pro elektrotechnickou 
standardizaci, ETSI – Evropský ústav pro telekomunikační normy 
18 KUBEČKOVÁ, Magdaléna a Jana DRASTÍKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU – aneb Jak 
zdolat všechny překážky. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 
fakulta, 2008, s. 8-9. ISBN 978-80-248-1903-7. 
19 MULLER, Thomas. Harmonizace technických požadavků na výrobky, In: mpo.cz [online]. ©2016 [cit. 
2018-05-10]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument6175.html 
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zemí Evropské unie. Každý výrobek dodávaný do jiného členského státu musí být 

opatřen CE štítkem, nebo CE certifikátem, který se odkazuje na prohlášení 

o vlastnostech výrobku. Toto prohlášení o vlastnostech si vystavuje výrobce sám, 

na základě harmonizovaného technického předpisu (normy), která přesně 

vymezuje jaké vlastnosti a charakteristiky musí výrobek splňovat. Bohužel 

na modulové dřevostavby neexistuje žádný harmonizovaný technický předpis, 

proto jedinou možností, jak prokázat konkrétní vlastnosti a jejich hodnoty 

a vystavit prohlášení o vlastnostech výrobku, je pouze ETA.  

ETA může v každé členské zemi vystavovat pouze konkrétní oznámený subjekt, 

který má oprávnění zpracovávat tento dokument a na základě jeho schválení 

vystavovat i Osvědčení o stálosti vlastností. Takovým oznámeným subjektem je 

pro Českou republiku, Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., dále jen 

TZÚS. Pro vypracování každého návrhu ETA je předepsaný tzv. ETAG, což je 

návod, podle kterého má být dokument zpracován a určuje jaké vlastnosti a jakým 

způsobem mají být zkoumány, zkoušeny a vyhodnocovány.  

Po zpracování návrhu ETA je nutné, aby byl schválen oznámenými subjekty 

ve všech členských zemích Evropské unie. Ve lhůtě 30 dní má každý oznámený 

subjekt, ze všech členských zemí EU, právo vyjádřit se k navrženému 

technickému řešení (schválit nebo zamítnout). Součástí posuzování výrobku 

pro ETA, není pouze zkoumání jeho vlastností, ale také posuzování systému řízení 

výroby (dále jen SŘV) v podniku, jehož existence je podmínkou pro schválení 

ETA. Každý konkrétní ETA dokument, je unikátní a může být vystaven pouze 

na jediného konkrétního výrobce, je tedy nepřenositelný. 

- Přístup na trh - Jednotný vnitřní trh by měl umožňovat přístup na trh přínosným 

„hráčům“.  

- Přeshraniční prvek - Vnitřní trh funguje na základě 4 svobod mezi členskými 

státy. V případě, že nedojde k překročení státní hranice, pravidla pro fungování 

jednotného vnitřního trhu se neuplatní.20 

                                                 

20 KUBEČKOVÁ, Magdaléna a Jana DRASTÍKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU – aneb Jak 
zdolat všechny překážky. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 
fakulta, 2008, s. 9. ISBN 978-80-248-1903-7. 
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Čtyři svobody jednotného vnitřního trhu 

Za základní svobody jednotného trhu jsou označovány následující:21 

1. Volný pohyb zboží - Svoboda jednotného vnitřního trhu je základní svobodou 

pro fungování trhu EU a umožňuje prodej zboží v zemích EU za stejných 

předpokladů, jako zboží/výrobky domácí. Uvnitř EU jsou pro dovoz i vývoz 

zakázány cla a kvóty, platí zákaz diskriminace, vztahující se k zemi původu 

a zákaz bezdůvodného omezení obchodu mezi jednotlivými státy EU. 

Zásadní překážkou pro volný pohyb zboží byly i rozdílné technické normy 

jednotlivých států. Technická harmonizace v této svobodě tedy hraje podstatnou 

roli. 

2. Volné poskytování služeb - Tuto svobodu lze definovat jako: „Prodej služeb 

přes vnitřní hranice EU bez přesídlení do země klienta nebo jen dočasné 

provozování činnosti v zemi klienta.“22 Poskytování služeb je pro výklad tohoto 

práva chápáno jako dočasná aktivita, nejčastěji jako jednorázová činnost 

s účelem dosažení zisku. Tento hlavní rys – dočasnost, odlišuje svobodu volného 

poskytování služeb od svobody usazování. 

3. Volný pohyb osob - V této svobodě je obsaženo právo volného pohybu osob 

a právo usazování fyzických a právnických osob. Volný pohyb osob platí obecně 

pro všechny občany EU. Tímto se tedy vztahuje i na pracovníky, kteří mají právo 

hledat a ucházet se o pracovní místa v rámci EU a pobývat v některém 

z členských států za účelem výkonu zaměstnání, bez nutnosti vyřizování 

pracovního povolení a povolení k pobytu. 

4. Volný pohyb kapitálu - Volný pohyb kapitálu je klíčový pro bezbariérový 

pohyb zboží a služeb mezi členskými státy. Smlouva o ES zakazuje veškerá 

omezení pohybu kapitálu a plateb mezi členskými státy ES a mezi státy ES 

a třetími zeměmi, svoboda je absolutní, nepodmíněná a vztahuje se na veškeré 

peněžní a kvazipeněžní operace. 

                                                 

21 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 30-35. ISBN 80-7357-006-8. 
22 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 30. ISBN 80-7357-006-8. 
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Svoboda podnikání 

Mimo uvedené 4 svobody jednotného vnitřního trhu, je podstatnou svobodou i svoboda 

podnikání. Svobodou podnikání je myšleno právo realizování samostatné výdělečné 

činnosti, zřizování poboček, dceřiných společností nebo provozoven v jiném členském 

státě EU. 

Podnikatelům využívajícím práva usazování se musí dostat stejných podmínek, práv 

a povinností jako domácím podnikatelům, vztahuje se na ně zákaz diskriminace a dalšího 

neúčelného omezování. 

Společnostem je na základě svobody podnikání umožněno přemístit do jiné členské země 

i své primární podnikání, samozřejmě bez formální přeregistrace. Přesun sídla společnosti 

do jiného členského státu EU by jinak znamenal ztrátu právní subjektivity země, kterou 

firma opouští.23 

Hospodářská soutěž a její podmínky v EU 

Fungování jednotného trhu EU by nebylo možné bez stanovení jednotných pravidel 

pro firmy členských států, které chtějí na vnitřním trhu obchodovat. Právní podmínky 

a pravidla hospodářské soutěže v EU určuje Smlouva o ES. 

Pravidla hospodářské soutěže lze rozdělit do 6 oblastí:24 

a) Kartelové dohody – článek 81 Smlouvy o ES uděluje společnostem zákaz dohod 

o cenách, o sladěném omezení výroby nebo o rozdělení trhu. Cílem je ochrana 

konečného spotřebitele před nárůstem cen nebo omezením sortimentu výrobků 

a služeb. 

b) Dominantní postavení – dle článku 82 Smlouvy o ES je zakázáno také 

zneužívání dominantního postavení výrobce nebo prodejce vůči ostatním 

konkurentům. Je tím myšleno úmyslné omezování soutěže daného trhu, vedoucí 

ke škodě dalších účastníků soutěže. 

                                                 

23 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 35. ISBN 80-7357-006-8. 
24 KUBEČKOVÁ, Magdaléna a Jana DRASTÍKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU – aneb Jak 
zdolat všechny překážky. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 
fakulta, 2008, s. 33-44. ISBN 978-80-248-1903-7. 
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c) Fúze – Smlouva o ES o fúzi výslovně nehovoří. Sloučení podniků však může 

ovlivňovat hospodářskou soutěž vnitřního trhu, a proto je Evropská komise 

prostřednictvím nařízení sleduje, provádí jejich schvalování nebo zamítnutí. 

d) Státní podpora – Stát poskytnutím státní podpory vybranému podniku může 

významně narušit hospodářskou soutěž a znevýhodnit určitá odvětví nebo ostatní 

konkurenty, toto jednání proto právo EU zakazuje. Jako státní podpora je chápána 

finanční i nefinanční podpora poskytnutá členským státem ze státních prostředků, 

která zvýhodňuje příjemce podpory a samozřejmě narušuje soutěž. Jde například 

o poskytnutí půjčky s nižšími úroky, daňová osvobození, udělení přímé finanční 

dotaze nebo prodej či pronájem majetku.25 

e) Veřejné zakázky – podnikatelé z ostatních členských států EU musí mít rovný 

a otevřený přístup k veřejným zakázkám stejně jako firmy domácí. 

f) Státní podniky, monopoly – Právo EU ve vztahu k fungování jednotného trhu 

zakazuje diskriminaci a omezování práv plynoucích z ochrany hospodářské 

soutěže, ve vybraných odvětvích proto nedovoluje, aby firmu s výsadním 

postavením na trhu takto kontroloval nebo vlastnil stát. Členský stát nesmí firmu 

dané země svévolně dotovat nebo jinak zvýhodňovat oproti ostatním subjektům 

z jiných zemí EU.26 

Dodržování pravidel hospodářské soutěže kontroluje komise složená z Evropská komise 

a antimonopolních úřadů. Úředníci z této komise mají právo vstoupit do prostor firmy, 

nahlížet do obchodních dokumentů nebo i vyslýchat zaměstnance. Při zjištění porušení 

pravidel hospodářské soutěže jsou udělovány sankce.27 

Platební podmínky na mezinárodním trhu 

Platební podmínky mají zásadní vliv na obchodní operace, jsou stanoveny 

ve smlouvě – např. o dílo nebo v kupní smlouvě. Základní rozdělení platebních podmínek 

dle lhůty platby je do dvou skupin: 

                                                 

25 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. 
Praha: Management Press, 2004, s. 54-56. ISBN 80-7261-099-6. 
26 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 41-42. ISBN 80-7357-006-8. 
27 KUBEČKOVÁ, Magdaléna a Jana DRASTÍKOVÁ. Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU – aneb Jak 
zdolat všechny překážky. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická 
fakulta, 2008, s. 42. ISBN 978-80-248-1903-7. 
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1. Platba za hotové – podstatným faktorem plateb za hotové je, že inkasní riziko je 

výrazně nižší než u úvěrů. 

2. Platba na úvěr – při tomto typu platby trvá inkasní riziko až do doby, kdy dojde 

k úplnému zaplacení zboží. 

Dokumentární akreditiv patří do skupiny platebních podmínek „za hotové“. Jedná se 

o „závazek banky, že proplatí sjednanou částku proti předložení předepsaných dokladů 

potvrzujících odeslání zboží.“28 Akreditiv, je jednou z nejbezpečnějších a nejdéle 

používaných forem zahraničního platebního styku. Banka se totiž zavazuje, uhradit cenu 

za zboží na základě předložení akreditivních dokumentů. Prodávající (vývozce) má tedy 

jistotu, že při dodržení sjednaných podmínek dostane za dodané zboží zaplaceno 

a kupující má jistotu obdržení zboží. 

Zahraniční kupující, dává své bance instrukce, aby dokumentární akreditiv zřídila. 

Závazek banky vzniká dnem, kdy banka oznámí příkazci, že akreditiv otevřela. Po splnění 

sjednaných podmínek (mezi kupujícím a prodávajícím) dává příkazce pokyn své bance, 

aby na základě akreditivních dokumentů proplatila sjednanou částku za zboží vývozci 

(prodejci). Akreditiv je charakteristický tím, že je nezávislý na kontraktu, ke kterému je 

uzavírán. Zúčastněné strany se zabývají akreditivními dokumenty, nikoliv samotným 

zbožím. Akreditiv je technicky výrazně propracovaným bankovním instrumentem a jeho 

používání se řídí mezinárodními pravidly.29 

Bankovní záruka je, vzhledem k její bezpečnosti, často používanou formou platebního 

styku v zahraničním obchodu. Používá se k zajištění rizika, kdy dobře specifikovaná 

bankovní záruka poskytuje příjemci záruky jistotu úhrady smluvené ceny v případě 

platební neschopnosti smluvního partnera.30 Lze ji charakterizovat jako: „neodvolatelný 

závazek banky poskytnout věřiteli předem stanovené plnění tehdy, jestliže dlužník svůj 

závazek nesplní. V zahraničním obchodě na sebe bere banka tento závazek buď 

za prodávajícího a přebírá tím ručení za splnění kupní smlouvy, nebo za kupujícího 

                                                 

28JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 91. ISBN 80-7357-006-8. 
29 MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní operace. 
Praha: Grada Publishing, 2014, s. 84-86. ISBN 978-80-247-4874-0. 
30 SVATOŠ, Miroslav a kol. Zahraniční obchod: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 212-217. 
ISBN 978-80-247-2708-0. 
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a přebírá tím obyčejně ručení za úhradu kupní ceny.“31 Závazek banky by měl být 

bezpodmínečný, neodvolatelný a splnitelný na první výzvu – bez námitek, musí být 

stanovena maximální výše čerpání a měl by mít časově vymezené trvání. Bankovní 

záruka umožní vývozní firmě rychlý přístup k finančnímu plnění a lze se tak vyhnout 

zdlouhavým soudním sporům se zahraničním partnerem v případě jeho platební 

neschopnosti. 

Obchodně-zastupitelské vztahy 

Pro zajištění zakázek a plynulosti obchodu můžeme využít služeb obchodních zástupců 

a zprostředkovatelů. Tyto služby jsou realizovány na základě smluv, mezi tři základní 

smlouvy patří: 

1. Smlouva o zprostředkování - Jde o smluvní ujednání, obvykle jednorázového 

charakteru, mezi prodejcem/dodavatelem a zprostředkovatelem, které se používá 

k zajištění uzavření jedné konkrétní smlouvy, tzn. jednoho obchodního případu. 

Zprostředkovatel je povinen vyvinout aktivity, které povedou k uzavření kupní 

smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo smlouvy o dílo mezi dodavatelem, 

prodejcem a kupujícím. Zprostředkovateli za tuto činnost náleží smluvená provize 

(po uzavření smlouvy a zaplacení dodaného zboží), která se počítá z netto ceny. 

Pokud zprostředkovatel neobdrží předem výslovnou plnou moc, není oprávněn 

jednat ani se zavazovat jménem prodávajícího. Vyplacením provize jsou veškeré 

nároky zprostředkovatele vůči prodejci vypořádány.32 

2. Smlouva o obchodním zastoupení - Úlohou obchodního zástupce je zajištění 

obchodních příležitostí. Obchodní zástupce proto vykonává takové aktivity, které 

povedou k možnému uzavření smluv s potencionálním zákazníkem. Firma 

s obchodním zástupcem uzavírá smlouvu o obchodním zastoupení, ve které 

se zástupce zavazuje soustavně vykonávat činnosti směřující k uzavírání daného 

typu smluv. Často jde, oproti smlouvě o zprostředkování, o dlouhodobý obchodní 

vztah mezi zástupcem a zastoupenou firmou. Zástupce má nárok na úhradu 

                                                 

31 MACHKOVÁ, Hana a kol. Mezinárodní obchod a marketing: Praktická výkladová encyklopedie. 
Praha: Grada Publishing, 2002, s. 13. ISBN 80-247-0364-5. 
32 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 67-68. ISBN 80-7357-006-8. 
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mandatorních nákladů33 a nenese odpovědnost za splnění závazků třetí strany. 

Pokud se však ve smlouvě k této odpovědnosti zaváže, vyvstává mu nárok 

na zvláštní odměnu tzv. delcredere34. Smluvně je vhodné se zástupcem dohodnout 

i minimální výši odběru produktů, firma se tak kryje proti neaktivitě obchodního 

zástupce a samozřejmě je schopna lépe plánovat množství dodávek a z nich 

plynoucích tržeb.35 Zvláštním typem obchodního zastupování je výhradní 

obchodní zastoupení. „…, zastoupený je povinen ve stanovené územní oblasti 

pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní 

zástupce není oprávněn v tomto rozsahu zastupovat jiné osoby nebo uzavírat 

obchody na vlastní účet či na účet jiné osoby.“36 Obchodní tajemství je zástupce 

povinen dodržovat i v době po ukončení smluvního vztahu o obchodním 

zastoupení. 

3. Smlouva o výhradním prodeji - „Ve smlouvě o výhradním prodeji se dodavatel 

– vývozce zavazuje, že v dotyčném teritoriu bude určené zboží dodávat výhradně 

smluvnímu partnerovi, který ale nemusí být konečným odběratelem 

(spotřebitelem) tohoto zboží.“37 Smluvní vztah je často dlouhodobý a oproti 

smlouvě o zprostředkování nebo obchodním zastoupení smluvní partner jedná 

vlastním jménem a na vlastní účet a riziko, jeho zisk je tvořen obchodní marží. 

1.3.3 Průzkum trhu pro obchodování v rámci EU 

Rozšíření působnosti firmy na zahraniční trh je v dnešní době rozsáhlé konkurence, široké 

nabídky a nízké poptávky, pro valnou většinu podniků často nezbytnou podmínkou pro 

další existenci a udržení se v odvětví. Hledání příležitostí pro rozvoj 

na intrakomunitárním trhu však znamená podrobný rozbor všech aspektů a rizik daného 

trhu, především toho v zemi určení. Následující průzkumy jsou důležitou součástí 

přípravných prací, subjekt by je měl provést ještě před tím, než se pro vývoz na vybraný 

                                                 

33 Mandatorní náklady jsou povinné náklady, jejichž výši nelze při plánování účinně ovlivnit. 
34 Odměna za převzetí rizika. 
35 HALÍK, Jaroslav a Helena FIALOVÁ. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2016, s. 164. ISBN 978-80-87956-51-9. 
36 HALÍK, Jaroslav a Helena FIALOVÁ. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy. Praha: Metropolitan 
University Prague Press, 2016, s. 164. ISBN 978-80-87956-51-9. 
37 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 69. ISBN 80-7357-006-8. 
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trh rozhodne. Těmito průzkumy jsou teritoriální, komoditní, technický a cenový průzkum, 

průzkum potřeb, právní průzkum a průzkum konkurence. 

V rámci teritoriálního průzkumu je třeba zohledňovat obchodně-politický stav 

vybraných zemí, na které společnost plánuje rozšířit své pole působnosti. Firmu by měla 

zajímat především politická stabilita země, zaměřit by se proto měla na výskyt případných 

etnických nebo náboženských problémů, rasismu, válek, problémů se spornými 

hranicemi a v neposlední řadě nesnášenlivost jednotlivých politických stran mezi sebou 

a míru jejich vlivu. Stejně podstatnou roli jako politická stabilita hraje i ekonomický 

vývoj země. Analýza ekonomického vývoje spočívá v sledování hrubého domácího 

produktu, zaměstnanosti, inflace a vývoje devizového kurzu národní měny oproti 

zahraničním měnám. Důležitým faktorem je i mezinárodní likvidita země, tedy platební 

a obchodní bilance a stav devizových rezerv.38 

Při komoditním neboli zbožovém průzkumu zkoumáme, jaké zboží a v jaké formě je 

vhodné pro cílový trh. Zaměřujeme se na požadavky odběratelů a konečných spotřebitelů, 

požadavky na jakost, technické parametry, označování zboží a v neposlední řadě 

i na způsob balení nebo materiál. Cílem je vyrábět zboží v takové jakosti a formátu, 

aby bylo na vybraném trhu dobře prodejné a zákazníky akceptovatelné. 

Technický průzkum se zaměřuje na zkoumání vlastností srovnatelného zahraničního 

výrobku, který na vybraném trhu prodává konkurence, s výrobkem vlastním. Parametry 

vzešlé z průzkumu, které jsou lepší pro náš produkt, se použijí k propagaci na cílovém 

trhu, naopak záporné výsledky nám mohou pomoci stanovit cestu dalšího technického 

rozvoje vedoucí ke zdokonalování produktu. Důležitým faktorem je i fáze životního cyklu 

výrobku, která může být v zahraničí výrazně odlišná od fáze v zemi výrobce. Průzkum 

by měl dále přinést informace o technických normách a předpisech (ochrana životního 

prostředí, předpisy bezpečnosti práce atd.), případně i zvyklostech trhu 

nebo schvalovacím řízením. Zvyklosti trhu často souvisí s přírodními a klimatickými 

podmínkami v cílové zemi.39 

                                                 

38 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 56-58. ISBN 80-7357-006-8. 
39 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 59. ISBN 80-7357-006-8. 
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Průzkum potřeb analyzuje v cílové zemi velikost poptávky po produktu, který máme 

zájem vyvážet, tj. zda je zboží vůbec prodejné, v případě že ano, zkoumáme, zda je 

poptávka proměnlivá nebo konstantní. Poptávka se odvíjí od druhu produktu, módy, 

spotřebitelských zvyklostí, technického pokroku atd.40 

Cenový průzkum je z uvedených průzkumů nejnáročnější, u většiny konkurenčních 

výrobků je obtížné získat odpovídající cenovou dokumentaci, u unikátních výrobků je 

to takřka nereálné. „K porovnání cenové úrovně je nezbytné srovnání jakosti výrobků, 

resp. technického provedení, užitkové hodnoty i všech faktorů, které výši ceny 

ovlivňují.“41 Při stanovování ceny bychom měli vycházet ze světových cen hlavních 

vývozců a dovozců a z cen domácí a zahraniční konkurence. Cílem cenového průzkumu 

je stanovení takové prodejní ceny u exportovaného výrobku, při které bude docházet 

k optimalizaci zisku. 

Právní průzkum se zabývá otázkami, zda je možné vybrané zboží do země určení vůbec 

vyvážet a za jakých podmínek - jde o zákazy dovozu některých typů produktů, dovozní 

kvóty, tarifní nebo netarifní překážky.42 

Schopnost konkurovat na daném trhu je jádrem úspěchu podniku. Důkladná analýza 

konkurence je podmínkou pro stanovení správné konkurenční strategie. „Konkurenční 

výhoda vyrůstá ve své podstatě z hodnoty, kterou je podnik schopen vytvořit pro své 

kupující a která převyšuje náklady podniku na její vytvoření.“43 Hodnotou pro podnik je 

v této definici myšleno to, co jsou kupující ochotni zaplatit a vyšší hodnota je tvořena 

tím, že podnik je schopný nabídnou nižní ceny než konkurenti avšak za stejnou užitnou 

hodnotu, případně podnik nabídne kupujícímu jiné zvláštní výhody, které mu vynahradí 

jinak vysokou cenu oproti konkurenci. 

                                                 

40 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 60. ISBN 80-7357-006-8. 
41 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 61. ISBN 80-7357-006-8. 
42 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. 
Praha: ASPI Publishing, 2004, s. 60. ISBN 80-7357-006-8. 
43 PORTER, Michael E. Konkurenční výhoda: Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon. Praha: Victoria 
Publishing, 1993, s. 21. ISBN 80-85605-12-0. 
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1.3.4 Rizika mezinárodního obchodu 

„Jestliže nemůžete řídit riziko, nemůžete ho kontrolovat. Pokud ho nemůžete kontrolovat, 

nemůžete ho řídit. To znamená, že hrajete hazardní hru a doufáte, že budete mít štěstí.“44 

Riziko je obecně chápáno jako nechtěná situace, která může nastat a v případě, že nastane, 

znamená pro nás něco špatného. Z firemního pohledu může jít o neuplatnění výrobku, 

chybovost výrobku, sankce, ztrátu zákazníka, ekonomickou ztrátu nebo v tom nejhorším 

případě krach společnosti. 

Podnikání na zahraničních trzích přináší zvýšenou míru rizik. Přítomnost rizik značně 

ovlivní dosažený výsledek podnikání. Ne vždy však riziko musí znamenat negativní 

výsledek, v některých případech, jako např. u rizika pohybu cen, může přinést i výsledek 

pozitivní. 

Mezi základní rizika, která mohou ohrožovat českého vývozce zboží na zahraniční trh, 

patří:45 

1. Tržní riziko – předpoklad negativního charakteru, že při změně podmínek trhu 

firma nedosáhne na plánovaný výsledek, případně může i utrpět ztrátu. Změna 

tržních podmínek však může podniku přivodit i příznivý výsledek oproti 

původnímu plánu. 

Ke změně na trhu dochází převážně kvůli změně celkové nabídky a poptávky, 

změnou technologií, změnou postavení a vlivu významných dodavatelů 

i odběratelů nebo i sezónními výkyvy. 

2. Komerční riziko – riziko vyplývající z finanční a ekonomické situace kupujícího. 

Jde o stav, kdy obchodní partner nesplní své závazky – nejčastěji jde 

o bezdůvodné nepřevzetí zboží, platební neschopnost odběratele, nevůle dlužníka, 

odstoupení obchodního partnera od smlouvy, případně nesplnění závazku 

dodavatelem. 

Míru komerčního rizika lze ovlivňovat vhodným výběrem obchodního partnera 

a správným formulováním smluv a jejich podmínek. Tomuto komerčnímu riziku 

                                                 

44 MERNA, Tony a Faisal F. AL-THANI. Risk management: Řízení rizik ve firmě. Brno: Computer Press, 
2007, s. 1. ISBN 978-80-251-1547-3. 
45 MACHKOVÁ, Hana, Eva ČERNOHLÁVKOVÁ a Alexej SATO. Mezinárodní obchodní operace. 
Praha: Grada Publishing, 2014, s. 183-193. ISBN 978-80-247-4874-0. 
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může firma předcházet také dlouhodobými vztahy a dokonalou znalostí 

protistrany. 

3. Přepravní riziko – vzniká při obchodování s hmotným zbožím, kdy v průběhu 

přepravy může dojít k poškození zboží. Riziko můžeme přenést na dopravce 

(v případě sjednání smlouvy o přepravě), který je zodpovědný za dopravu zboží, 

konkrétní odpovědnost je však nutné definovat v přepravních smluvních 

podmínkách. Firmy se často proti přepravnímu riziku pojišťují, 

aby minimalizovaly možnou ztrátu, je vhodné tedy věnovat pozornost variantám 

pojištění a zvážit jejich přínos. 

4. Teritoriální riziko - vyplývá z finanční, politické a makroekonomické situace 

země zahraničního obchodního partnera a má povahu vyšší moci, může se jednat 

o politické rozhodnutí nebo i o přírodní katastrofy. Nejvýrazněji se projevují 

rizika politická. Minimalizovat tato rizika lze důkladným výběrem obchodních 

partnerů a cílové země, sjednáním vhodného způsobu úhrady zboží a služeb nebo 

sjednáním pojištění rizik. 

5. Měnové/kurzové riziko – vzniká v mezinárodním obchodě vlivem inflace, 

pohybů měnových kurzů a úrokových sazeb, případně i z omezení směnitelnosti. 

6. Odpovědnostní riziko – souvisí s ochranou konečných spotřebitelů, nejčastěji 

ve vyspělých zemích, výrobce zde totiž nese odpovědnost za škody na zdraví 

nebo majetku, které spotřebitel může utrpět při vadě výrobku. Obzvláště u tohoto 

rizika je nejúčinnější ochranou pojištění. 

V praxi existuje mnoho přístupů k analýze rizik zahraničního trhu. Obecně lze tyto 

přístupy rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní přístup používá statické postupy a vytváří žebříčky, kdy míru a dopad rizik 

vyjadřuje pomocí čísel. Výhodou kvantitativního výzkumu je možnost srovnávání situací 

jednotlivých trhů nebo sledování situace na jednom trhu v čase. Nevýhodou je, že tyto 

průzkumy obtížně zaznamenávají politické, sociokulturní nebo tržní faktory a selhání 

a nemohou předvídat pravděpodobný následující vývoj.46 

                                                 

46 WAISOVÁ, Šárka. Manuál exportéra: jak analyzovat zahraniční trhy. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 120-121. ISBN 978-80-7380-539-5. 
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Kvalitativní přístup „se zabývá makroekonomickými, právními, bezpečnostními 

a politickými parametry a soustředí se na pochopení jedinečných a neopakovatelných 

událostí a procesů a umožňuje kontextuální porozumění analyzovaných případů.“47 

Po zanalyzování rizik by měla být tato rizika zaznamenána v mapě rizik. Mapa rizik je 

grafické vyjádření nebo tabulkový přehled, který nám poskytuje informace k prioritám 

rizik podle jejich nežádoucího dopadu. Poskytuje přehled o rizikových faktorech 

a výstupech pro určení stupně významnosti daných rizik.48 

Dopad neboli míra rizika „M“ je ohodnocen na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená 

zvládnuté riziko a 5 znamená nepřijatelný nebo nežádoucí dopad rizika. Pravděpodobnost 

rizik „P“ je vyjádřena taktéž na stupnici 1 – 5, kde 1 je nejmenší pravděpodobnost 

a 5 největší pravděpodobnost.49 

Stupeň významnosti rizika pak spočítáme vzorcem: 

R = M x P 

Metody snížení rizika 

Pravděpodobnost, že určité riziko nastane, lze snížit pomocí několika metod. Mezi tyto 

metody patří:50 

a) Ofenzivní řízení, které je nejlepší obranou před podnikatelským rizikem 

a zaměřuje se na tři faktory, a to správnou volbu rozvojové strategie firmy, rozvoj 

silných stránek společnosti a pružnou reakcí na vznikající vnitřní i vnější změny. 

b) Retenze rizik v podstatě znamená nicnedělání v boji proti riziku. Retenze může 

být jak vědomá tak nevědomá. Při vědomé retenzi firma sice riziko rozpozná, 

avšak nic k omezení rizika nedělá. V opačném případě, kdy společnost riziko 

nezaznamená, dochází k nevědomé retenzi rizika. V poslední řadě může být 

retenze rizik dobrovolná či nedobrovolná. 

                                                 

47 WAISOVÁ, Šárka. Manuál exportéra: jak analyzovat zahraniční trhy. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 120-121. ISBN 978-80-7380-539-5. 
48 PROKŮPKOVÁ, D. Analýza a řízení rizik. In: Ucetnikavarna.cz [online]. ©2007 [cit. 2018-03-04]. 
Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d8966v11782-analyza-a-rizeni-rizik/ 
49 PROKŮPKOVÁ, D. Analýza a řízení rizik. In: Ucetnikavarna.cz [online]. ©2007 [cit. 2018-03-04]. 
Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d8966v11782-analyza-a-rizeni-rizik/ 
50 RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 87-107. ISBN 978-80-214-3510-0. 
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c) Redukce rizika může probíhat buď tím, že odstraňujeme příčiny vzniku rizika, 

nebo snižujeme nepříznivé důsledky rizika. 

d) Transfer rizika neboli přesun rizika na jiné subjekty (firmy) je nejčastěji 

prováděn formou uzavření kupních/obchodních smluv, leasingu, odkupu 

pohledávek – faktoringem nebo forfaitingem, akreditivem, inkasem, atd. 

e) Diverzifikace se používá převážně v investování a jejím cílem je rozložit riziko 

na co nejvíce míst a vytvořit tak pevnou základnu. V případě krachu jedné části 

nám totiž zbude dostatek investic v jiné oblasti. Z hlediska výroby může jít 

i o rozšíření výrobního programu na více produktů. 

1.4 Metody strategických analýz 

Strategická analýza by měla být provedena ještě před tím, než začneme strategii 

formulovat. Strategická analýza se skládá z analýzy vnitřního i vnějšího prostředí firmy, 

je podstatná pro uvědomění si jednotlivých vlivů prostředí a rizik, které by mohly mít 

negativní dopad na podnik. Mimo jiné poskytne firmě obrázek o síle konkurenční pozice. 

Metody, které lze použít pro strategickou analýzu členíme na: 

1. Analýzy vnějšího prostředí 

- PEST – vychází z poznání minulého vývoje a analyzuje budoucí vlivy 

prostředí ve 4 hlavních oblastech: Politické, Ekonomické, Sociální 

a Technologické. Z PEST analýzy vychází analýza SLEPT, která je rozšířena 

o legislativní vlivy.51 

- SLEPT – je rozšířenou formou PEST analýzy, zahrnuje faktory sociální, 

legislativní, ekonomické, politické a technologické. 

- Porter – podstatou modelu je identifikace 5 sil, které na podnik působí. Mezi 

tyto síly patří: konkurence uvnitř odvětví, potencionální noví konkurenti, síla 

zákazníků, síla dodavatelů a substituce produktů. 

- 4 C – jde o situační analýzu zaměřující se na vnější prostředí, při této metodě 

jsou využívána 4 C: Customers (zákazníci), Country (národní specifika), 

Costs (náklady) a Competitors (konkurence). 

                                                 

51 KOŠŤAN, Pavol a Oldřich ŠULEŘ. Firemní strategie: plánování a realizace. Praha: Computer Press, 
2002, s. 37-39. ISBN 80-7226-657-8. 
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2. Analýzy vnitřního prostředí 

- 7 S – je analýzou, která pohlíží na podnik jako na množinu sedmi faktorů, 

kterými jsou strategie, struktura, systémy řízení, styl řízení, spolupracovníci, 

schopnosti a sdílené hodnoty.  

- Hodnotový řetězec – analýza dle metody hodnotového řetězce spočívá 

ve dvou základních krocích – identifikaci stavebních bloků a vyhodnocení 

jejich přidané hodnoty. Hodnotové činnosti společnosti se dle Portera dělí 

na primární – vstupní logistika, výrobní proces, výstupní logistika, marketing 

a prodej; a na podpůrné – obstaravatelská činnost, technologický rozvoj, 

řízení lidských zdrojů, infrastruktura. 

Pro potřeby této práce budou podrobněji vysvětleny metody SLEPT, Porter a 7 S. 

1.4.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je velice důležitým nástrojem poznání ekonomického prostředí, které 

ovlivňuje každou firmu. SLEPT analýza bývá obvykle uplatňována tehdy, když se subjekt 

rozhoduje o dlouhodobém strategickém záměru nebo změně strategie. Tato analýza je 

primárně určena podnikatelským subjektům, ale lze ji využít i ve veřejném sektoru. 

Při SLEPT analýze je nutné využít pouze relevantní faktory, související s danou strategií 

podniku.52 

Podle zaměření na široké okolí podniku, se analýza SLEPT také někdy nazývá „analýza 

širšího prostředí“.  

SLEPT analýza se zabývá následujícími faktory, podle jejichž prvních písmen je tvořen 

název analýzy:  

- Social factors (Sociální faktory)  

- Legal factors (Legislativní faktory)  

- Economic factors (Ekonomické faktory)  

- Political factors (Politické faktory)  

- Technological factors (Technologické faktory) 

                                                 

52 Národní akademie regionálního managementu, o. s., Manažerský návod pro řízení procesů regionálního 
rozvoje na území obecních samospráv - Proces přijetí rozhodnutí, Příloha č. 4: SLEPT / PEST analýza. 
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„Analýza SLEPT by měla být zaměřena především na odhalení budoucího vývoje vnějšího 

prostředí firmy/SBU, v něm existujících vývojových trendů, které pro SBU mohou 

v budoucnu představovat buď hrozby T, nebo příležitosti O.“53 

Výše uvedené dokazuje, že analýza SLEPT je zaměřená na vnější okolí. Předmětem 

těchto analýz vnějšího okolí obecně jsou trhy, na nichž firma podniká nebo má v plánu 

podnikat, nebo na nichž si obstarává potřebné výrobní faktory. 

Při zpracování SLEPT analýzy bychom měli v jednotlivých oblastech analýzy nejprve 

identifikovat všechny faktory vnějšího prostředí, které by mohly strategii ovlivnit, 

následně tyto identifikované faktory analyzovat z pohledu minulého vývoje a současného 

stavu a naposledy predikovat vývoj identifikovaných trendů v délce dle časového 

horizontu formulované strategie a vyvodit závěry, zda ten který trend pro firmu znamená 

hrozbu či příležitost.54 

1.4.2 Porterův model 5 sil 

Porterova analýza 5 sil je důležitou součástí plánování strategické změny. Cílem modelu 

je zkoumání konkurenčního prostředí v daném odvětví. Jedná se o odhalení a pochopení 

sil, které na podnik působí. Dochází k identifikaci sil, které mají na podnik největší 

význam v budoucím vývoji. Podnik, který chce uspět, se musí se silami vyrovnat, 

reagovat na ně a snažit se je změnit ve svůj prospěch. 

Síly, které na podnik působí: 

- konkurence uvnitř odvětví – při analýze je třeba brát ohled na množství 

konkurence na trhu, uvědomit si velikost konkurenčních tlaků a jak nákladné bude 

prosazení se mezi touto konkurencí. 

- potenciální noví konkurenti – riziko vstupu nových konkurentů na trh je zde 

neustále. Firma proto musí umět reagovat a měla by sledovat a analyzovat tuto 

sílu neustále. Při analýze této síly by měla mimo jiné zhodnotit, jak velké jsou 

                                                 

53 ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 42. ISBN 978-80-7400-620-3. 
54 ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 42-47. ISBN 978-80-7400-620-3. 
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bariéry vstupu nových firem na trh, jaké jsou regulace nebo třeba i jak nákladné 

by bylo případné ukončení podnikání. 

- síla zákazníků (odběratelů) – zákazníci jsou velmi důležitým faktorem 

působícím na firmu. V dnešní době si zákazníci svou vlivnost velmi uvědomují 

a firma se tak často musí podřídit přání zákazníka, ať už snížením ceny či úpravou 

výrobku v rámci klientské změny. 

- síla dodavatelů - je pátou a poslední silou, která ovlivňuje postavení firmy. 

Ne vždy musí dodavatel podnikání firmy výrazně ovlivňovat, na trhu stavebních 

materiálů je však dodavatel významným bodem v kalkulaci nákladů na dodávku 

produktu. 

- substituce produktů – Substituty mohou výrazně ovlivnit poptávku po produktu 

firmy, analýza substitutů je tedy důležitou součástí Porterova modelu. 

1.4.3 Analýza 7 S 

Jak z názvu vyplývá, jedná se o 7 faktorů působících na vnitřní prostřední společnosti 

a podmiňujících její úspěch na trhu. Mezi tyto faktory patří strategie a struktura firmy, 

spolupracovníci ve firmě, jejich schopnosti, styl řízení firmy, systémy a postupy ve firmě 

a sdílené hodnoty firmy (kultura).55 

1. Strategie firmy – je dlouhodobou orientací firmy na zamýšlený dlouhodobý cíl 

nebo k množině cílů s ohledem na konkrétní možnosti firmy v daném prostředí, 

které umožňují tyto cíle uskutečňovat.56 

2. Struktura firmy – strukturou firmy je myšlena obsahová a funkční náplň 

organizačního uspořádání a jeho fungování, a to ve smyslu nadřízenosti 

a podřízenosti, spolupráce, kontroly a sdílení informací.57 

3. Spolupracovníci – jde o řídící i řadové zaměstnance, jejich funkce, vzájemné 

vztahy, jejich motivace nebo i vztah (chování) vůči firmě. 

                                                 

55 RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 12. ISBN 978-80-214-3510-0. 
56 RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 13. ISBN 978-80-214-3510-0. 
57 ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 98. ISBN 978-80-7400-620-3. 
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4. Schopnosti - Schopnostmi jsou myšleny odborné schopnosti pracovníků 

společnosti, a to jak technické, informační, ekonomické, tak např. i právní.  

Management společnosti, by měl vést své pracovníky tak, aby byly všechny tyto 

činnosti neustále vylepšovány. 

5. Styl řízení – v dnešním managementu je nejčastěji styl řízení rozčleněn na 3 typy 

– autoritativní, demokratický a laissez – faire styl. Styl řízení vyjadřuje přístup 

managementu k samotnému řízení nebo k řešení problémů. 

6. Systémy – systémy jsou myšleny prostředky a procedury, případně samotné 

systémy sloužící k řízení (informační systémy, komunikační, kontrolní, dopravní 

atd.) 

7. Sdílené hodnoty -  Sdílenými hodnotami je myšlena kultura firmy, jelikož se 

jedná o nejrůznější společné postoje, názory, formální i neformální chování 

pracovníků a myšlení lidí. „Kultura firmy je souhrn představ, mýtů, přístupů 

a hodnot ve firmě všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“58 

1.4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je definována jako „analýza zaměřená na sumarizaci závěrů strategické 

analýzy v členění: silné stránky, slabiny, příležitosti a hrozby. Může ale také být využita 

jako samostatná analýza, zaměřená na zjištění silných stránek, slabin, příležitostí 

a hrozeb objektu analýzy.“59 

Jde o univerzální analytickou metodu používanou k vyhodnocení vnitřních a vnějších 

faktorů - silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, které by mohly ovlivňovat 

úspěšnost podnikatelského záměru, celé organizace nebo jen dílčího cíle. 

Výše uvedené faktory, je vhodné, pro přehlednost zpracovat do 4 kvadrantů, které 

znázorňuje následující obrázek č. 3. 

                                                 

58 RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Risk management: Studijní text pro kombinovanou formu studia. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 23. ISBN 978-80-214-3510-0. 
59 ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 111. ISBN 978-80-7400-620-3. 
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Obrázek č. 3: SWOT analýza60 

 

Při zpracování SWOT analýzy je vhodné respektovat následující zásady:61 

- Zaměření na podstatná fakta – SWOT používaná ke strategické analýze by se měla 

zaměřovat jen na strategická fakta. Příliš velké množství faktů spíše komplikuje 

následné využití při návrhu strategie. 

- Relevantní závěry – zpracovaná analýza za konkrétním účelem by měla být 

použita právě pro daný účel, neměla by být aplikována na jiné řešení 

problematiky. 

- Důvěryhodné informace – analýza by měla obsahovat jen prověřená fakta. 

- Objektivnost – do analýzy by neměly být zahrnuty subjektivní názory 

zpracovatele, lze se tomu vyhnout tím, že zpracovaná první verze analýzy bude 

předložena ke kontrole dalším expertům a připomínky budou zapracovány 

do dalšího návrhu. 

                                                 

60 Převzato z: SWOT analýza. In: SunMarketing.cz [online]. ©2017 [cit. 2018-02-12].  Dostupné z: 
https://www.sunmarketing.cz/nastroje/navody-pro-klienty/swot-analyza 
61 ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 110-112. ISBN 978-80-7400-620-3. 
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1.5 Harmonogram implementace strategie 

Při navrhování strategie, by v její implementační části neměl chybět harmonogram 

nejdůležitějších implementačních úkolů. Měl by obsahovat označení a specifikaci 

stěžejních implementačních úkolů a jejich nositelů a stanovení termínů. Celý 

implementační proces strategie by měl být průběžně dle harmonogramu kontrolován.62 

Průběžnou kontrolou je myšlena pravidelná kontrola, nikoliv kontrola až v době, kdy se 

skutečnost začne od harmonogramu odklánět. K modelování harmonogramu a výpočtu 

odchylek slouží PERT diagram. 

1.5.1 PERT diagram 

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) je metodou síťové analýzy 

a zobecňuje metodu kritické cesty (označovanou jako CPM). Chápe dobu trvání určité 

činnosti jako náhodnou veličinu, kterou je třeba stanovit prostřednictvím expertních 

odhadů, z kterých je následně spočítána střední doba trvání a rozptyl.63 

Při modelování a samotném výpočtu se postupuje následovně. V tabulce výpočtu střední 

hodnoty jsou každé činnosti přiřazeny 3 časové hodnoty. Jednou z hodnot je optimistický 

časový odhad, který uvádí nejkratší časovou hodnotu, za kterou je možné danou činnost 

provést, označený aij. Další hodnotou je pesimistický časový odhad, který počítá pouze 

s nejdelší časovou hodnotou, za kterou je možné danou činnost uskutečnit, tento odhad je 

označený jako bij. Třetí hodnotou je nejpravděpodobnější odhad, označujeme jej mij 

a představuje čas potřebný na provedení dané činnosti za normálních podmínek.64 

Z těchto hodnot aij,bij a mij spočítáme střední hodnotu (Tij) a rozptyl R pomocí 

následujícího vzorce: 

Tij = (aij+4mij+bij) /6  

R = (b-a)2 / 36 

                                                 

62ČERVENÝ, Radim, Alena HANZELKOVÁ a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Korporátní strategie: krok za 
krokem. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 138-139. ISBN 978-80-7400-620-3. 
63 BASL, Josef, Miroslav TŮMA a Vít GLASL. Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň: 
Západočeská univerzita, 2002, s. 50-52. ISBN 80-7082-936-2. 
64 RAIS, Karel a Radek DOSKOČIL. Operační a systémová analýza I: Studijní text pro prezenční a 
kombinovanou formu studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, s. 87. 
ISBN 978-80-214-4364-8. 
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2 POPIS SPOLEČNOSTI 

2.1 Historie společnosti 

Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. byla založena v roce 1997 za účelem poskytování 

technických a poradenských služeb v oboru stavebnictví (stavební inženýring) 

a odhadováním hodnoty nemovitostí. Touto činností se firma zabývala pouze okrajově, 

a to až do roku 2011. 

Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. vznikla jako dceřiná firma firmy DOMESTAV s.r.o., 

zabývající se výrobou dřevěného masivního nábytku. Důvodem pro založení firmy 

DOMESTAV PLUS s.r.o. byla diverzifikace předmětu podnikání na jinou firmu. Majitel 

vykonává v obou firmách funkci jednatele a firmu DOMESTAV PLUS s.r.o. založil, 

aby mohl uplatňovat svoji odbornou specializaci, kterou je autorizovaný inženýr pro obor 

Pozemní stavby a odborný odhadce nemovitostí. 

Jednatel firmy DOMESTAV PLUS s.r,o. se rozhodl rozšířit v roce 2011 obor působnosti 

firmy také na výrobu dřevostaveb. Z počátku firma stavěla dřevostavby systémem two by 

four, který je však neefektivní a omezuje tuto stavební produkci pouze na práce 

na staveništi, kdy je produkce závislá na počasí a musí počítat s vyšším logistickými 

a mzdovými náklady. Tyto skutečnosti vedly firmu k rozhodnutí zakoupit vlastní výrobní 

halu a soustředit se na prefabrikovanou výrobu dřevostaveb.  

Firma tedy v roce 2014 zainventovala do nákupu výrobního areálu, který financovala 

z vlastních zdrojů. V areálu výrobního závodu firma zřídila svoji provozovnu a rozšířila 

svoji působnost o výrobu modulových dřevostaveb, kterou se zabývá dodnes. 

2.2 Základní údaje o firmě 

Název: DOMESTAV PLUS s. r. o. 

Sídlo: Špitálka 23, 602 00 Brno 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Statutární orgány: jednatel, prokurista 

Provozovna: Olomučany 376, 679 03 Olomučany 

IČO: 25343050 
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DIČ: CZ25343050 

Předmět 

podnikání: 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 projektová činnost ve výstavbě 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Specializace: výroba montovaných dřevostaveb 

Počet 

zaměstnanců: 18 

Rok založení: 1997 

Obrat: 13 mil. 

Certifikáty: ETA (European Technical Assesment) 

 

2.3 Charakteristika firmy a produktu 

Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. je malá stavební firma, zabývající již 7 let výrobou 

dřevostaveb a 4 roky výrobou specifických produktů, kterými jsou modulové 

dřevostavby. Pro tento produkt je charakteristický úzký segment na českém trhu, 

ve kterém existuje pouze malá konkurence. V tom spatřovala firma původně velkou 

výhodu.  

Prefabrikace a výroba modulových dřevostaveb ve výrobní hale umožňuje firmě vyrábět 

dřevostavby bez toho, aby ji limitovalo počasí. Další velkou výhodou je snižování 

nákladů na logistiku díky velkým skladovým zásobám a také pořizovacích nákladů 

na materiál. Pořízení výrobní haly také umožňuje mnohonásobné navýšení produkce 

dřevostaveb. Součástí majetku výrobního areálu je i trafostanice, kterou firma vlastní 

a provozuje, čímž výrazně snížila náklady na energie a tedy i na provoz. 

Firma má dostatečně vyvinutou technologii a nezbytné technologické zázemí (výrobní 

hala, stroje, nástroje) potřebné pro zachování kvalitní produkce modulových dřevostaveb. 

Firma navíc neustále inovuje a investuje do zefektivňování výroby. 

Modulové domy představují nejvyšší stupeň prefabrikovaných domů. To znamená, 

že dům splňující vysoké požadavky na plnohodnotné bydlení, je vyroben ve výrobní hale 
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a následně dopraven na zákazníkův pozemek. Hlavní výhodou tohoto systému je rychlost 

výstavby, která probíhá mimo pozemek zákazníka, tedy bez hluku a odpadu. Samotné 

umístění a kompletace modulů na pozemku probíhá v řádu hodin, max. několika málo 

dnů, podle složitosti. Modulové domy jsou plnohodnotné dřevostavby určené 

pro celoroční bydlení, rekreaci nebo komerční účely.  

Předpokládaná doba návratnosti investice do zakoupeného výrobního areálu se však stále 

prodlužuje a souvisí s nedosahováním předpokládaných hospodářských výsledků. 

Stagnaci produkce na českém trhu si firma vysvětluje především nedůvěrou českého 

zákazníka v nový produkt, jehož kvalita a životnost není prověřena časem, dále pak vyšší 

cenou v porovnání s tradičním způsobem výstavby. 

Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. je prakticky dceřinou firmou firmy DOMESTAV s.r.o., 

která je velmi stabilní firmou působící 22 let na českém trhu jako výrobce a prodejce 

masivního nábytku. Tento fakt dává firmě DOMESTAV PLUS s.r.o. obrovskou výhodu 

v případě vzniku nepředvídaných okolností, které můžou mít pro firmu negativní 

ekonomické dopady. K tomuto jevu také dochází a má to za následek špatné a neefektivní 

přerozdělování finančních prostředků, tedy špatné cashflow. 

Vzhledem k současné neuspokojivé ekonomické situaci, ve které se firma nachází, padlo 

rozhodnutí pro volbu a zavedení nové strategie. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V analytické části budou jednotlivé analýzy logicky seřazeny od vnějšího prostředí 

po vnitřní.  

3.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza posuzuje sociální faktory, legislativní faktory, ekonomické faktory 

a technologické faktory vnějšího prostředí firmy, které mohou ovlivňovat novou 

marketingovou strategii firmy DOMESTAV PLUS s.r.o. 

3.1.1 Sociální faktory 

Firma se hodlá z počátku orientovat v rámci intrakomunitárního trhu především na země 

sousedící s Českou republikou. Hlavním důvodem soustředění se na tyto příhraniční země 

je jejich vzdálenostní dostupnost s ohledem na náklady na přepravu nadrozměrných 

nákladů. Firma nevylučuje po stabilizaci na těchto trzích možnost dodávání modulových 

domů i do vzdálenějších zemí. 

Z níže uvedeného grafu životní úrovně jasně vyplývá, že z příhraničních zemí (Polsko, 

Slovensko, Rakousko, Německo), by se měla firma zaměřit kvůli již zmíněné dopravní 

dostupnosti na Rakousko a Německo. Životní úroveň v těchto zemích je oproti české 

republice 1,5x lepší, což zvyšuje počet potenciálních zákazníků oproti České republice. 

Z hlediska sociálních faktorů je potřeba řešit tržní (zákaznickou) oblast v zahraničí 

a výrobní (zaměstnaneckou) v tuzemsku. 
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Graf č. 1: Životní úroveň - Srovnání HDP na obyvatele v jednotkách PPS65 
 

V následující tabulce je zpracován přehled počtu obyvatelstva ve zvolených členských 

zemích. 

Tabulka č. 1: Celkový počet obyvatelstva členských zemí EU66 

Země Celkový počet obyvatel 

Rakousko 8 576 261 

Česká republika 10 538 275 

Německo 81 197 537 

 

V Rakousku žije přibližně 8,5 milionů obyvatel a v Německu 81,2 milionů obyvatel, což 

je dohromady 89,7 milionů obyvatel oproti České republice s 10,5 miliony obyvatel. 

                                                 

65 Převzato z: Život v EU – Europa. In: Europa.eu [online]. ©2018 [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_cs#tab-2-4 
66 Vlastní zpracování dle: Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table. In: Ec.Europa.eu 
[online]. ©2018 [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tps00064 
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Tento údaj ukazuje, že orientací na tyto trhy by mohl vzrůst počet potenciálních 

zákazníků téměř devítinásobně. 

Dostupnost pracovní síly v České republice, nejen v regionu, kde se nachází výrobní 

závod, ale i celoplošně, je velice špatná. Kvůli přehřáté ekonomice, a dlouhodobě velmi 

nízké nezaměstnanosti, není možné sehnat dostupné pracovníky, natož pak ty 

kvalifikované. S tímto problémem se firma potýká poslední 2 roky, kdy výrazně vzrostla 

fluktuace zaměstnanců.  
 

 

Graf č. 2: Regionální nezaměstnanost na území ČR – listopad 201767 
 

Současným řešením zaměstnanecké krize, je zaměstnávání zahraničních pracovníků 

z Ukrajiny, což však brzdí poměrně složitý administrativní a legislativní proces. 

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z Ukrajiny částečně usnadňuje Hospodářská 

komora ČR ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. Režimem Ukrajina. 

                                                 

67 Převzato z: ČTK. Nezaměstnanost v regionech In: Ceskenoviny.cz [online]. ©2017 [cit. 2018-05-02]. 
Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/index_img.php?id=431532  
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3.1.2 Legislativní faktory 

Firma podniká na území ČR jako právnická osoba – společnost s ručením omezeným. 

Za firmu jednají 2 statutární orgány, jednatel a prokurista. 

V rámci dlouhodobé udržitelnosti působení firmy nejen na Českém trhu, 

ale i na zahraničních trzích je nezbytné dodržovat všechny právní předpisy, které se firmy 

týkají. Firma má implementována všechna práva a povinnosti, která jí ukládají příslušné 

právní předpisy, a nemá problémy s jejich dodržováním. 

Pro vykonávání podnikatelské činnosti v oboru stavebnictví je naprosto klíčová znalost 

zákona č. 225/2017 Sb. novela stavebního zákona a zákona 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Díky znalosti této problematiky je firma schopna poskytovat 

českým zákazníkům služby a poradenství v průběhu stavebního řízení. 

Firma má své produkty opatřené autorskými i průmyslovými ochrannými známkami, 

aby bylo zabráněno zneužívání technologií a know-how. 

Co se týká působení na intrakomunitárním trhu, je firma již seznámena se všemi právními 

předpisy a normami, které se jí týkají. Poměrně komplikovaným procesem bude 

koordinace všech předpisů obsažených v jednotlivých stavebních řádech, které jsou 

odlišné pro každou spolkovou zemi. V Rakousku i Německu neexistuje jednotný stavební 

zákon, jako je tomu v ČR, ale v každé spolkové zemi platí odlišné místně příslušné 

stavební řády. 

Nejsložitějším procesem v rámci legislativy bude CE certifikace. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o výrobek, nikoliv o stavbu, musí být opatřen CE štítkem, kterým jsou garantovány 

vlastnosti výrobku uvedené v prohlášení o vlastnostech. Prohlášení o vlastnostech 

vystavuje každý ekonomický subjekt sám a odpovídá za to, že vlastnosti výrobku jsou 

ve shodě s harmonizovaným předpisem (obvykle normou). Jelikož modulové 

dřevostavby nejsou charakterizovány, popsány ani nijak definovány žádným 

harmonizovaným technickým předpisem, bude nutné nechat vystavit na výrobek 

tzv. Evropské technické schválení (ETA – European Technical Assesment). Toto 

schválení je oprávněna vystavit pouze tzv. oznámená osoba, kterou je v ČR Technický 

a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
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3.1.3 Ekonomické faktory 

Vstup na rakouský a německý trh podporují také ekonomické faktory. Tyto země mají 

oproti ČR silnější a stabilnější ekonomiku i HDP. Navíc finanční prostředky na pořízení 

domu jsou v těchto zemích mnohem dostupnější a výrazně častěji jsou používány vlastní 

zdroje k financování bydlení.  

V ČR je situace opačná a drtivá většina obyvatelstva financuje bydlení prostřednictvím 

úvěrů a hypoték, jejichž úrokové míry v poslední době stále více stoupají, čímž se stává 

bydlení pro českého zákazníka dražším, či nedostupnějším. 

 

Graf č. 3: Vývoj celkového zadlužení domácností na bydlení v ČR68 
 

Dalším ukazatelem podporujícím orientaci na rakouský a německý trh, je výše průměrné 

mzdy. V následující tabulce jsou srovnány výše průměrných mezd v sousedních zemích. 

Tabulka č. 2: Průměrné měsíční mzdy v sousedních zemích69 

Země 
Průměrná měsíční hrubá 
mzda v 3. kvartálu 2017 

Německo 94 693 Kč 

Rakousko 87 104 Kč 

Česká republika 29 050 Kč 

Polsko 27 281 Kč 

Slovensko 23 910 Kč 

Maďarsko 22 609 Kč 

                                                 

68 Převzato z: Na bydlení - Celkové zadlužení domácností (v mil. Kč) - ekonomika ČNB. In: kurzy.cz 
[online]. ©2017 [cit. 2018-01-07]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/celkove-zadluzeni-
domacnosti-v-mil-kc/na-bydleni/ 
69 Vlastní zpracování dle: Statistické úřady zkoumaných zemí. 
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Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že výše mezd v Rakousku a Německu je oproti 

České Republice a Polsku přibližně trojnásobná a oproti Maďarsku a Slovensku téměř 

čtyřnásobná. Tento údaj ukazuje i na kupní sílu obyvatelstva v těchto zemích. 

3.1.4 Technologické faktory 

Určitým specifikem trhu s modulovými dřevostavbami je kromě jejich způsobu výroby 

i přeprava a manipulace. Modulové domy jsou dodávány jako hotové sestavy (tedy 

výrobek), které svými parametry vyžadují nutnost použití speciální techniky jak 

pro výrobu, tak i pro přepravu a manipulaci s nákladem.  

Pro manipulaci s prefabrikáty, z nichž jsou sestaveny jednotlivé moduly, se obvykle 

používá následující technologické vybavení: 

- mostový jeřáb o nosnosti min. 3 tuny a výškou háku 5 metrů, 

- kolejová dráha. 

Pro manipulaci s hotovými sestavami se obvykle používají autojeřáby, jejichž volba je 

závislá na hmotnosti zvedaného modulu a vzdálenosti vyložení. Nejčastěji se používají 

následující typy autojeřábů:  

- Liebherr LTM 1040 (max. nosnost 35t) 

- Liebherr LTM 1055 (max. nosnost 50t) 

- Liebherr LTM 1070 (max. nosnost 70t) 

- Liebherr LTM 1100 (max. nosnost 100t) 

- Liebherr LTM 1120 (max. nosnost 120t) 

- Liebherr LTM 1150 (max. nosnost 150t) 

- Liebherr LTM 1200 (max. nosnost 200t) 

Cenová náročnost na použití této techniky se v rámci jedné zakázky pohybuje v rozmezí 

cca 50 000,- Kč – 250 000,- Kč, podle volby techniky, složitosti a rozsahu zakázky. 

Pro převoz modulů, které mají charakter nadrozměrného nákladu, je nutné správně zvolit 

speciální soupravu, a sice tahače s hlubinným podvalníkem. K přepravě nadrozměrných 

nákladů musí přepravce disponovat speciální licencí a zajišťovat všechna nezbytná 

povolení, vč. doprovodných vozidel a trasérů. Maximální rozměry přepravovaných 

modulů jsou za předpokladu nevyužití speciálních povolení a policejních doprovodů, 

které přepravu značně prodražují, následující: 
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- délka 13 metrů, 

- šířka 4,5 metru, 

- výška 3,9 metru. 

Hlubinné podvalníky mají roztahovací ložnou délku 8 – 13 m a mají natáčecí nápravy 

pro snadnější manipulaci s nákladem v místě dodání. 

Cenová náročnost na použití této techniky se v rámci jedné zakázky pohybuje v rozmezí 

cca 30 000,- Kč – 200 000,- Kč, podle rozsahu zakázky a především vzdálenosti. 

Kvůli nákladnosti transportní techniky, bude nutné v rámci zachování cenové dostupnosti 

výrobku, omezit intrakomunitární trh především na země sousedící s Českou Republikou. 

Dodávání do vzdálenějších zemí EU, tím není vyloučeno, ale lze předpokládat, že kvůli 

ceně, už nebude výrobek například pro Španělského zákazníka cenově zajímavý. 

3.2 Porterův model 5 sil 

V této analýze jsou posuzovány oborové faktory, které mohou ovlivňovat novou 

marketingovou strategii firmy DOMESTAV PLUS s.r.o. 

3.2.1 Konkurence uvnitř odvětví 

Společnost DOMESTAV PLUS s.r.o. má na českém trhu v oblasti modulových 

dřevostaveb prakticky pouze 4 konkurenty: 

- RMG Modular s.r.o. 

- Wood-Con Dřevostavby s.r.o. 

- FREEDOMKY s.r.o. 

- KŮLNA – PURLIVE s.r.o. 
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Tabulka č. 3: Srovnání stávajících konkurentů70 

SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONKURENTŮ 

Parametry 
RMG 

MODULAR Word - Con  
FREE-

DOMKY 
KŮLNA - 
PURLIVE 

DOMESTAV 
PLUS 

rok založení 2017 2006 2000 2014 1997 
délka působnosti na 
trhu modulových 
dřevostaveb 

1 8 7 3 7 

na kterém trhu působí ČR / SR ČR 
ČR / SR / 
Švýcarsko ČR 

ČR 

množství realizovaných 
zakázek 11 80 18 5 

31 

držitel CE certifikátu X X X X X 

individuální návrhy    X 

zajišťování st. povolení  X X X 
dodávky přidružené 
stavební výroby X X X X 



možnost financování  X X X X 

zelená střecha X X X X 
dvouplášťová 
provětraná střecha X X 

  

provětraná fasáda    X 

založení domu v ceně X X X X 
nabídka pasivních 
domů X X X X 



typ konstrukce 
difúzně 

uzavřená 
difúzně 

uzavřená 
difúzně 
otevřená 

difúzně 
otevřená 

difúzně 
uzavřená 

konstrukční prvek 
KVH 
hranol 

KVH 
hranol KVH hranol KVH hranol 

I-nosník 

tloušťka podlahové 
konstrukce [mm] 230 372 nezjištěno 279 

343 

součinitel prostupu 
tepla podlahy 

Uj = 0,27 
W/m2K 

Uj = 0,18 
W/m2K nezjištěno nezjištěno 

Uj = 0,14 
W/m2K 

tloušťka stěnové 
konstrukce [mm] 186 268 230 130 

298 

součinitel prostupu 
tepla stěny 

Uj = 0,31 
W/m2K 

Uj = 0,18 
W/m2K 

Uj = 0,28 
W/m2K 

Uj = 0,31 
W/m2K 

Uj = 0,18 
W/m2K 

tloušťka stropní 
konstrukce [mm] 246 381 nezjištěno 385 

470 

součinitel prostupu 
tepla stropu 

Uj = 0,23 
W/m2K 

Uj = 0,16 
W/m2K nezjištěno nezjištěno 

Uj = 0,15 
W/m2K 

tloušťka příček [mm] 124 125 nezjištěno 100 115 

typy otvorových výplní plast plast 
dřevěná 

eurookna plast 
hliníkový 

rám Heroal  
cena / m2 zastavěné 
plochy 

21 053 Kč 21 930 Kč nezjištěno 16 215 Kč 25 472 Kč 

                                                 

70 Vlastní zpracování 
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Z výše uvedené tabulky č. 3 vyplývá, že produkty konkurentů jsou dosti odlišné 

od produktů firmy DOMESTAV PLUS s.r.o. Rozdíl je především v použití 

konstrukčních prvků a nosné konstrukce. Modulové domy DOMESTAV PLUS nemají 

jako nosný skelet ocelový rám, ale dřevěný, čímž je značně eliminována tepelná vodivost 

a tedy i lepší tepelná pohoda uvnitř domu. V modulových domech firmy DOMESTAV 

PLUS s.r.o. jsou použity jako hlavní konstrukční prvek lepené „I“ nosníky s přerušeným 

tepelným mostem, na rozdíl od konkurentů, kteří používají jako hlavní konstrukční prvek 

plné profily KVH hranolu. 

Technicky a technologicky se jedná o téměř neporovnatelné produkty, tedy těžko je 

označit v tomto ohledu za konkurenční. 

Cenově je na tom konkurence o něco lépe, avšak je nutné, aby si zákazník uvědomil, jaký 

produkt a v jaké kvalitě za své peníze obdrží. 

Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. nechce snižovat kvalitativní a technickou úroveň svých 

produktů na úkor nižší ceny, která bývá ve většině případů pro českého zákazníka 

hlavním rozhodovacím faktorem. Toto je jedním z hlavních důvodů proč firma 

nedosahuje očekávaných hospodářských výsledků, a proto se rozhodla změnit 

marketingovou strategii orientací na zahraniční zákazníky, pro které je většinou kvalita 

a technologie důležitějším rozhodovacím faktorem, než cena. 

3.2.2 Potenciální noví konkurenti 

Potencionálními novými konkurenty firmy, kteří by mohli vstoupit na rakouský 

a německý trh s modulovými dřevostavbami, mohou být především konkurenti 

ze sousedních zemí, a to: Rakousko, Německo, Česká Republika, Švýcarsko, Slovinsko, 

Itálie. 

Po důkladnějším prozkoumání kvality, služeb a technologie potenciálních konkurentů, 

bylo vybráno 18 firem, které by mohly být skutečnými konkurenty (zvýrazněné řádky 

ve výše uvedené tabulce). Ostatní buď nabízejí naprosto odlišný konstrukční systém 

(ocel, kompozitní materiály), nebo jejich výrobky neodpovídaly charakteru domu 

pro bydlení, ale spíše komerčnímu nebo průmyslovému. 
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Tabulka č. 4: Potenciální konkurenti na intrakomunitárním trhu modulových domů71 

ZE
MĚ 

FIRMA DOMOVSKÁ STRÁNKA OBLAST 

A Berger Zimmerei  www.flexible-design.at Hallein 
A Brand Karl-Heinz www.mobilheime.at  Jennersdorf 
A Commod Haus www.containme.de Graz 

A 
Con-Tech Container 
Technologie www.con-tech.at Wien 

A Echa Modulbau www.echa.at NÖ/Bgld. 
A eunido GmbH www.eunido.at Wiesen/Bgld. 
A mhome37 GmbH www.mobile-home37.at Salzburg 
A Mikrohaus.com www.mikrohaus.com Wien 
A Mittermayr GmbH Holzbau www.m-haus.at Walding/OÖ 

A 
Nomadhome Trading 
GmbH www.nomadhome.com Hohenzell/OÖ 

A 
RW Modul Projektbau 
GmbH www.modul-haus.at Wien 

A Schnauer Modulbau www.schnauer.at Krems 
A soulbox www.soulbox.at Zurndorf 

A 
Stugeba Mobile 
Raumsysteme GmbH www.stugeba.at Bad St. Leonhard 

A 
T u S 
Modulhausproduktion www.modulhaus.at Graz 

CH box-one GmbH www.box-one.ch Chur 
CH koppmarcelbaut www.smallhouse.ch Täufelen 
CH Ökowohnbox www.ökowohnbox.at Nänikon 
CZ freedomky www.freedomky.cz Brno 
D abc-Modul www.abc-modul.de Berlin 
D Abies Haus www.abies-fertighaus.eu Berlin 
D Adriaans & Lemcke www.mycubig.com Bielefeld 

D 
Bauer Holzbausysteme www.bauer-holzbausysteme.de 

Neukirch/Bodens
ee 

D C3 modulbauArt GmbH www.c3module.com Ingbert 
D Ecospace www.ecospacestudios.de Breitenbrunn 
D Gardomo www.gardomo.de Wiesentheid 
D Heinkel Modulbau GmbH www.heinkel-modulbau.de Blaubeuren 

D 
Holzbau Regen & Barth 
GmbH www.holzbau-regen.de Leipzig 

D Krauss Innovation www.design-wohnhaus.de Bodnegg 
D Lehner Haus GmbH www.legnocube.de Heidenheim 
D LissyHaus www.lissyhaus.de Möhnesee 
D LoftCubeGmbH www.loftcube.net München 

D 
M.A.R.E. GmbH 

www.mo-ni-haus.de 
www.minihaus.org Nastaetten 

                                                 

71 Vlastní zpracování. 
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D Max-Haus GmbH www.max-haus.com Marienwerder 
D MDS iHome GmbH www.mds-ihome.eu Engen 
D Mobilchalet www.mobilchalet.de München 
D Modul Hausconcept GmbH www.modul-hausconcept.de Hemmingen 
D OVI Haus www.ovi-haus.de Kassel 
D Säbu Morsbach GmbH www.saebu.de Morsbach 

D 
Schunk& Co GmbH www.schunk-gmbh.de  

Tönisvorst/Krefel
d 

D 
Schwarzwälder 

http://schwarzwaelder-
haus.de/haeuser/wohnkubus/ St. Georgen 

D 
Schwörer Haus 

www.schwoererhaus.de/de/haeuser/fl
yingspaces Hohenstein 

D SmartHouse GmBH www.thesmarthouse.de Löhne 
D WEKA Holzbau GmbH www.weka-holzbau.com Neubrandenburg 
D Zweithaus GmbH www.zweithaus.com Hamburg 
I Fincube www.fincube.eu Unterinn 
I Oberrauch GmbH http://www.bungo.it/ Vahrn 

SLO 
M Mobil d.o.o. www.polymobil.eu 

Jesenice na 
Dolenjskem 

SLO 
Mitos Mobile Houses www.mobilehouses.eu 

Križevci pri 
Ljutomeru 

SLO REM Container www.rem-container.de   
Vbg. Christian Walch www.oekohaus.at Ludesch 
Vbg. Combi-Box www.combi-box.at  Lustenau 
Vbg. Dobler Bau www.dobler-gruppe.at/premium/  Röthis 
Vbg. Fussenegger Holzbau www.fussenegger-holzbau.at Dornbirn 
Vbg. Zimmerei Kaufmann www.kaufmannzimmerei.at Reuthe 

 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z užších konkurentů nemá svoje výrobky opatřeny CE 

certifikátem, nemůže je dodávat do zahraničí. Z uvedené tabulky tedy vyplývá, 

že pro rakouský trh existuje pouze 6 potenciálních konkurentů a pro německý 

10 potenciálních konkurentů. Celkově by měla firma na trhu tedy 16 potenciálních 

konkurentů. 

Všichni konkurenti byli obchodními zástupci prověřeni formou individuálních poptávek, 

ze kterých vyplynulo následující: 

- pouze 5 potenciálních konkurentů bylo schopno navrhnout individuální technické 

řešení podle zadání poptávky; 

- žádný z konkurentů není schopen konkurovat cenou v porovnání s užitnými 

vlastnostmi, parametry a kvalitou výrobku.  
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3.2.3 Síla zákazníků 

Zákazníci jsou velmi důležitým faktorem působícím na firmu. V dnešní době si zákazníci 

svou vlivnost velmi uvědomují a firma se tak často musí podřídit přání zákazníka, ať už 

snížením ceny či úpravou výrobku v rámci klientské změny. 

Dosud spoléhala firma na české zákazníky, kteří vybírají především podle ceny, mnohdy 

i na úkor kvality. Firma neměla zavedeno obchodní oddělení, pouze využívala služeb 

obchodního zástupce, což vedlo k velkému tlaku na uzavření smlouvy s téměř každým 

potenciálním zákazníkem a zároveň k nemožnosti výběru zakázek. Toto samozřejmě 

zákazníci snadno vycítí a jsou schopni vytvořit na dodavatele v rámci smluvního jednání 

velký tlak a donutit jej k nechtěným ústupkům či kompromisům. 

Od nové strategie si firma slibuje větší portfolio zákazníků (větší populace, vyšší životní 

úroveň, vyšší nároky na kvalitu), tudíž i možnost výběru realizovaných zakázek. 

Mezi hlavní zákazníky patří jednotlivci či rodiny. Firma pouze jedinkrát realizovala 

veřejnou zakázku pro obec. 

Firma se také setkala se specifickou poptávkou, od jednoho z největších dodavatelů 

stavebních materiálů, po prefabrikovaných a konstrukčních prvcích v podobě lepených 

„I“ nosníků, které si firma sama vyrábí pro modulové dřevostavby.  

3.2.4 Síla dodavatelů 

Síla dodavatelů je pátou a poslední silou, která ovlivňuje postavení firmy. Ne vždy musí 

dodavatel podnikání firmy výrazně ovlivňovat, na trhu stavebních materiálů je však 

dodavatel významným bodem v kalkulaci nákladů na dodávku produktu. 

Firma má dlouhodobě nastaveny velmi výhodné podmínky dodávek v rámcových 

smlouvách s několika dodavateli. Vzhledem k velkému konkurenčnímu boji na poli 

dodavatelů stavebních materiálů, má firma perfektní vyjednávací postavení při řešení cen, 

splatností a termínů dodávek. Výjimku tvoří pouze dodavatel konstrukčních dřevěných 

prvků, který je zároveň výrobcem a je tak schopen nabídnout nejnižší možnou cenu. 

Cenová výhoda je však vykoupena dlouhými dodacími termíny.  

3.2.5 Substituce produktů 

Nové substituty již na trhu modulových domů existují a jsou jimi především ocelové 

modulové domy. Ocelová konstrukce domu však není schopna svými materiálovými 
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vlastnostmi konkurovat dřevěné konstrukci. Zásadními mínusy tohoto substitutu jsou 

výrazně nižší životnost a také výrazně horší fyzikální vlastnosti, mezi které patří 

především tepelný odpor a tepelná vodivost. Dřevěná konstrukce předčí ocelovou 

i dalšími vlastnostmi, jako je akustika, obytná pohoda a ekologičnost. Zákazníci tyto 

rozdíly vlastností vnímají, a proto stále více dávají přednost modulovým dřevostavbám. 

3.3 Analýza vnitřního prostředí 7S 

Analýza se zabývá firemními faktory ovlivňujícími novou marketingovou strategii firmy 

DOMESTAV PLUS s.r.o. 

3.3.1 Strategie firmy 

Novou strategií firmy DOMESTAV PLUS s.r.o. je průnik na intrakomunitární trh 

s modulovými dřevostavbami, rozšíření obchodní sítě na tomto trhu a meziroční 

zvyšování hospodářských výsledků, při zachování technologického a inovačního rozvoje.  

Další možnost vyplývá z poptávky na českém stavebním trhu. Většina českých zákazníků 

má zájem o domy, jejichž vzhled odpovídá tradičnímu způsobu výstavby (složitější 

půdorysné tvary a dispozice, sedlová a valbová střecha, železobetonová základová 

deska), to však není možné zajistit technologií modulových dřevostaveb, proto zákazníci 

poptávají spíše panelové dřevostavby. Na českém trhu je poměrně velká konkurence mezi 

výrobci panelových dřevostaveb, kteří mají tento konstrukční systém dostatečně vyvinut 

a implementován. Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. by musela zainventovat velké peníze 

do vývoje, aby se dostala na tento vysoce konkurenční trh. Vzhledem k současné 

ekonomické situaci firmy, lze považovat tuto variantu změny za nepravděpodobnou. 

3.3.2 Struktura firmy 

Jedná se o úzkou organizační strukturu. Firmu vlastní jednatel a veškeré rozhodovací 

a řídící úkony na nejvyšším stupni řízení má na starosti prokurista, který je současně 

výkonným ředitelem firmy. Další rozdělení struktury je znázorněno v následujícím grafu. 



58 

 

 

Graf č. 4: Organizační struktura firmy DOMESTAV PLUS s.r.o.72 

Mezi klíčové zaměstnance pro obor, ve kterém firma podniká, patří projektant-

konstruktér a stavby vedoucí. Oba mají magisterské vzdělání na Mendelově univerzitě 

v Brně, fakulta Lesnická a dřevařská, obor Stavby na bázi dřeva. Jejich vzdělání, spolu 

s mnoholetými zkušenosti v oboru, z nich dělá skutečné odborníky. 

Z výše uvedené organizační struktury také vyplývá, že firma má nedostatek THP 

pracovníků. I přesto, že jsou činnosti diverzifikovány a kompetence rozděleny, potýká se 

každá organizační složka s nepřiměřeným množstvím úkolů a činností. Tenhle stav má 

za následek špatnou delegaci činností na pracovníky, kterým nepřísluší. Jako naprosto 

nezbytné, se v současné době jeví posílení personálního oddělení, které je v současné 

době zajišťováno jednou účetní.  

Bohužel vzhledem k současné ekonomické situaci si firma nemůže dovolit přijímat další 

THP pracovníky. S případným nárůstem objemu výroby by firma měla realizovat i vyšší 

zisky, díky čemuž bude možné posílit nejen výrobní, ale i vedoucí a technické pozice. 

3.3.3 Informační systémy 

Firma používá pouze finanční systém MONEY a docházkový systém IKOS. Co se týká 

řízení průběhu zakázky, vystačila si dosud firma s tabulkovým a textovým editorem, které 

jsou již pro potřeby firmy nedostatečné. Předpokládaným nárůstem počtu zakázek 

a objemu výroby i finančního obratu je firma donucena zavést systém na řízení stavební 

                                                 

72 Vlastní zpracování 



59 

 

výroby. Firma si od této inovace slibuje větší efektivitu, snadnější controlling, 

přehlednost a jednodušší průběh řízení zakázek. 

Hlavní procesy průběhu zakázky 

- obdržení poptávky 

- stanovení cenové nabídky 

- stanovení termínu dokončení 

- podpis smlouvy 

- výroba a montáž 

- předání díla 

Tyto procesy jsou různě rozsáhlé a náročné, nicméně vyjadřují nezbytné kroky vedoucí 

od získání zakázky, přes její realizaci až po předání a zaplacení. Průběh vzniku zakázky 

je graficky znázorněn v EPC diagramu, který tvoří přílohu č. I. 

 

Graf č. 5: Schéma procesů v průběhu zakázky73 
 

Požadavky na informační systém: 

- modul Databáze poptávek a stavebních zakázek (evidence poptávek a stavebních 

zakázek dle rozsahu, času a místa) 

- modul Cenové kalkulace (stanovení orientačních propočtů i položkových 

rozpočtů, kalkulace jednotlivých položek) 

                                                 

73 Vlastní zpracování 
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- modul Skladových zásob (evidence a řízení celkových i zakázkových skladových 

zásob) 

- modul Harmonogram (tvorba časové náročnosti zakázky, stanovení termínu 

dokončení podle naplněnosti výroby) 

- modul Fakturace dle soupisů provedených prací (možnost vystavování faktur 

podle skutečně provedených prací) 

- modul Kontrola průběhu zakázky (časová i finanční) 

- modul Vyhodnocení zakázky (technická i časová náročnost, hospodářský 

výsledek) 

Obdržení poptávky 

Základním předpokladem pro možnost získání zakázky je obdržení poptávky. Proto, 

aby byla firma poptávána, je potřeba dostat se do povědomí zákazníků a být tzv. vidět, 

tedy mít komplexní marketingovou strategii, aby byla firma konkurenceschopná 

a úspěšná. Proto, aby firma mohla vyhodnocovat výsledky marketingu, je nutné, aby si 

všechny poptávky přehledně a smysluplně evidovala ve vlastní databázi. Proto je 

databáze základní a nejrozšířenější potřebou v tomto procesu. Dosud byly všechny 

poptávky evidovány pouze v tištěné podobě a založeny v šanonu.  

Stanovení cenové nabídky 

Téměř nejdůležitějším faktorem rozhodujícím o realizaci zakázky je její cena. Aby mohla 

být cena relevantně a odpovědně stanovena, potřebuje firma sestavovat položkové 

rozpočty, v nichž budou jednotlivé položky předem individuálně zkalkulovány, zavedeny 

v databázi a editovatelné podle potřeb uživatele nebo změny trhu. Dosud se všechny 

cenové nabídky vytvářely individuálně a nesystematicky, nevyužívaly databázi již 

zkalkulovaných položek. 

Stanovení termínu dokončení 

V dnešní hektické době, kdy je kladen stále větší důraz na rychlost, je termín předání díla 

druhým nejdůležitějším faktorem rozhodujícím o realizaci zakázky. Pro to, aby mohl být 

odpovědně stanoven termín dokončení, je nutné vytvořit časové osy jednotlivých operací 

přípravy zakázky a výroby. Dále je také nutné počítat s naplněností výroby a již 

probíhajícími či nasmlouvanými zakázkami.  



61 

 

Podpis smlouvy 

Podpis smlouvy je významným okamžikem rozhodujícím o realizaci zakázky. Tomuto 

procesu obvykle předchází různě náročná vyjednávání o ceně, termínu, kvalitě a způsobu 

provedení. Součástí smlouvy bývají i přílohy v podobě různých dokumentů (projektová 

dokumentace, architektonická studie, stanoviska dotčených orgánů, atd.). Tyto všechny 

dokumenty je nezbytné evidovat a archivovat pro současná či budoucí použití.  

Výroba a montáž 

Pro realizační firmu je výroba tím nejdůležitějším procesem, v jehož průběhu vzniká 

produkt, tedy to, co firma umí a na čem má celé podnikání založené. Aby mohla výroba 

správně a efektivně fungovat, je potřeba ji dobře naplánovat, provádět i kontrolovat 

s ohledem na kvalitu, časovou i finanční náročnost. Proto nejsložitějšímu procesu 

průběhu stavební zakázky bude sloužit více modulů. 

Předání díla 

Pravděpodobně nejočekávanější proces jak na straně investora, tak zhotovitele. Předáním 

díla končí průběh celé zakázky a součástí tohoto procesu bývá také předání nezbytných 

dokumentů a protokolů. Po předání díla jsme také schopni stanovit hospodářský výsledek 

zakázky a porovnat očekávané náklady stanovené cenovou kalkulací se skutečnými 

náklady. 

Na českém trhu jsou k dispozici v zásadě pouze 2 produkty vzájemně si konkurujících 

firem: 

- Systém BUILD Power S od firmy RTS  

- Systém KROS 4 od firmy ÚRS Praha 

Každá z těchto firem byla poptána s návrhem našich potřeb a dotazem, zda je možné 

navržené potřeby obsáhnout v již hotovém IS, nebo zda je nutné navrhnout IS 

individuálně. Vzhledem k finanční a časové náročnosti na vytvoření individuálního IS, 

se firma rozhodla vybrat ze dvou již hotových produktů. Oba produkty jsou cenově 

rovněž srovnatelné a jejich cena se pohybuje okolo 80 000,- Kč za síťovou instalaci. 

Firma se nakonec rozhodla pro zavedení systému BUILD Power S. Po otestování 

zkušebních verzí se jeví tento systém jako uživatelsky přívětivější a při vytváření položek, 

které nejsou obsaženy v datové základně, umožňuje rozsáhlejší nastavení kalkulačních 

vzorců. Vzhledem k tomu, že ze všech procesů byl kladen velký důraz na usnadnění 
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a zefektivnění především kalkulací, získal BUILD Power S nad konkurencí převahu. 

Celková provázanost jednotlivých modulů je pro firmu přívětivá a z drtivé většiny 

odpovídá potřebám firmy. 

Systém bude nainstalován pomocí síťové instalace na již provozovaném vlastním serveru 

a vlastní firemní síti, aby k němu měli přístup všichni zaměstnanci dle potřeby. Jednotlivé 

moduly budou zpřístupněny na základě přidělených práv, aby nedocházelo k případné 

nechtěné editaci nepříslušných částí, či celků jednotlivých modulů. 

Součástí ceny navrženého řešení je, při zakoupení plné licence, bezplatné zavedení 

systému, jednorázové zaškolení jeho ovládání a služby service desku 8x5 (8 hodin, 5 dní 

v týdnu) na první 3 měsíce po zakoupení. 

3.3.4 Styl řízení 

Nejčastěji je v dnešním managementu rozčleněn styl řízení na 3 styly – autoritativní, 

demokratický a laissez – faire styl. 

Ve společnost DOMESTAV PLUS s.r.o. je využit demokratický styl řízení. Nejvyšší 

rozhodnutí sice vždy vykonává prokurista nebo jednatel, avšak dílčí rozhodnutí podléhají 

kompetencím ostatních vedoucích pracovníků (mistr, stavbyvedoucí, konstruktér, 

rozpočtář, přípravář, účetní,…). Vedoucí pracovníci při svém rozhodnutí naslouchají 

svým podřízeným, diskutují s nimi problematiku a nepodnikají rozhodnutí, aniž by si 

od svých podřízených vyžádali potřebné informace ke konečnému rozhodnutí, nebo jej 

nezkonzultovali. 

3.3.5 Spolupracovníci 

Ve firmě DOMESTAV PLUS s.r.o. je nastaven kolegiální vztah na maximální možné 

ochotě spolupracovat tak, aby mohlo být dosaženo co nejlepších výsledků. Na tomto 

si firma velmi zakládá a je to také velmi intenzivně a pozitivně vnímáno mezi 

spolupracovníky. Ve firmě panuje velmi přátelské prostředí založené na nepovyšování 

činností jednoho odvětví nad ostatní. Všichni pracovníci vnímají všechny činnosti 

na různých úrovních organizační struktury jako jeden celek – stroj vzájemně propojených 

ozubených soukolí (bez jednoho nemůže fungovat druhé a pokud některé ozubené kolo 

vypadne nebo zadrhne, stroj se zastaví). Většina spolupracovníků si ve firmě tyká, bez 

ohledu na umístění v organizační hierarchii a vzájemně si váží svojí práce a spolupráce. 

Vedoucí pracovník své podřízené motivuje k práci, aby se ztotožnili s firemními cíli. 
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Tohoto stavu lze dosáhnout při otevřené komunikaci vedení firmy se svými podřízenými 

pracovníky. 

3.3.6 Sdílené hodnoty 

Za účelem udržení firemní kultury organizuje firma DOMESTAV PLUS s.r.o. různé 

společenské a sportovní akce. Cílem těchto akcí je mimo jiné i hromadně, tedy i snáze 

komunikovat vize, strategie a představy a postoje související se strategií firmy a jak 

ovlivnit její směřování. Firma si zakládá na zajištění osobní zainteresovanosti každého 

pracovníka. Vedoucí pracovníci učí své podřízené maximální samostatnosti a kolegialitě 

To vytváří ve firmě pracovní prostředí, ve kterém není potřeba používat žádných 

direktivních metod řízení ani sankcí. 

3.3.7 Schopnosti 

Schopnostmi jsou myšleny odborné schopnosti pracovníků společnosti, a to jak 

technické, informační, ekonomické, tak např. i právní.  Management společnosti, by měl 

vést své pracovníky tak, aby byly všechny tyto činnosti neustále vylepšovány. 

Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. neustále prohlubuje vědomosti a zkušenosti svých 

pracovníků účastí na různých školeních. Mimo školení se pracovníci účastní i dalších 

kurzů či certifikačních zkoušek, které je třeba operativně splnit z pohledu rozvoje 

společnosti a jejích kompetencí. Školení a kurzů se zúčastňují nejen běžní pracovníci ale 

i management firmy, jedná se o vzdělávání nejenom technické, ale i legislativní, 

či ekonomické. Obecně lze říci, že schopnosti vedoucích pracovníků firmy jsou na velmi 

vysoké úrovni. 

3.4 SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy, vycházející z předchozích analýz, jsou identifikovány silné 

a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby DOMESTAV PLUS s.r.o. 

Faktory působící na firmu, které vzešly z předchozích analýz vnějšího (SLEPT), 

oborového (PORTER) a vnitřního (7S) prostředí firmy, jsou přehledně rozděleny 

do tabulky podle oblasti působení na firmu.  



64 

 

Tabulka č. 5: SWOT analýza74 

Strengths Weaknesses 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S1 
- vysoká odbornost a schopnosti 
technických a vedoucích pracovníků 

W1 
- nedostatek kvalifikovaných 
výrobních pracovníků 

S2 - vysoké pracovní nasazení W2 - absence obchodního oddělení 
S3 - individuální přístup k zákazníkům W3 - špatná identifikace rolí a kompetencí  
S4 - orientace v legislativě EU W4 - nedostatek THP pracovníků 

S5 
- zkušenosti s koordinací nadrozměrné 
přepravy těžké techniky  

W5 
- absence informačního systému pro 
řízení stavební zakázky 

S6 
- vlastní vysoce odborné designové a 
konstrukční a projekční oddělení 

W6 
- neoptimalizované procesní řízení 
výroby 

S7 
- zajištění komplexních služeb 
souvisejících se stavebním řízením 

W7 - špatné cashflow 

S8 
- vlastní výrobní areál (nehrozí výpověď z 
nájmu) 

    

S9 - zázemí mateřské firmy     
S10 - vysoká kvalita produktů a služeb     
S11 - vysoká míra spolupráce a kolegiality     
S12 - nadstandardní dodavatelské vztahy     
S13 - používání vysoce kvalitních materiálů     

Opportunities Threats 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

O1 
- větší kupní síla Rakouského a 
Německého obyvatelstva v rámci 
jednotného evropského vnitřního trhu 

T1 - nová konkurence 

O2 
- zvýšená poptávka v ČR po panelových 
dřevostavbách 

T2 - změna legislativy 

O3 
- zvýšená poptávka v ČR po cenově 
dostupnějších dřevostavbách 

T3 
- změna technických předpisů a 
norem 

O4 
- prodej konstrukčních prvků a 
prefabrikátů 

T4 
- zavedení odlišného systému 
certifikace 

  

T5 - změna politického režimu 

T6 - ekonomická recese 

T7 
- zvýšení úrokových sazeb úvěrových 
produktů 

T8 - vysoká míra inflace 

T9 
- změna legislativy zaměstnávání 
zahraničních pracovníků 

 

                                                 

74 Vlastní zpracování 
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3.4.1 Hodnocení SWOT analýzy 

Pro volbu klíčových faktorů SWOT analýzy je nejdříve nutné přiřadit váhu každé 

konkrétní položce z každé oblasti zkoumaných faktorů. Pro vyhodnocení váhy je nutné 

porovnávat vzájemnou důležitost jednotlivých znaků. Důležitost znaků je ohodnocena 

následovně: 

- 1,0 znak je důležitější než porovnávaný znak 

- 0,5 důležitost znaků je stejná 

- 0,0 znak je méně důležitý než porovnávaný znak 

Podle největší váhy budou postupně určeny klíčové faktory každé zkoumané oblasti. 

Tabulka č. 6: Určení klíčových faktorů silných stránek75 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 ∑ VÁHA 

S1 x 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 8,0 10,3% 
S2 0,0 x 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 3,5 4,5% 
S3 0,5 1,0 x 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 6,5 8,3% 
S4 0,5 1,0 0,5 x 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 8,0 10,3% 
S5 0,0 0,5 0,0 0,5 x 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 5,5 7,1% 
S6 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 x 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 8,0 10,3% 
S7 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 2,6% 

S8 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 x 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 9,5 12,2% 
S9 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 x 0,0 0,5 1,0 0,5 7,5 9,6% 
S10 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 x 1,0 1,0 0,5 10,0 12,8% 
S11 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 x 1,0 0,5 3,0 3,8% 
S12 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,5 1,5 1,9% 
S13 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 x 5,0 6,4% 
∑                           78,0 100% 

 

  

                                                 

75 Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 7: Určení klíčových faktorů slabých stránek76 

  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 ∑ VÁHA 

W1 x 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 3,0 14,3% 
W2 0,0 x 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 4,5 21,4% 
W3 0,5 0,0 x 0,0 0,5 0,5 1,0 2,5 11,9% 
W4 1,0 0,5 1,0 x 1,0 0,5 1,0 5,0 23,8% 
W5 1,0 0,0 0,5 0,0 x 0,5 0,5 2,5 11,9% 
W6 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 x 0,5 2,5 11,9% 
W7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 x 1,0 4,8% 

∑               21,0 100% 
 

Tabulka č. 8: Určení klíčových faktorů příležitostí77 

  O1 O2 O3 O4 ∑ VÁHA 
O1 x 1,0 1,0 1,0 3,0 50,0% 
O2 0,0 x 0,5 0,5 1,0 16,7% 
O3 0,0 0,5 x 1,0 1,5 25,0% 
O4 0,0 0,5 0,0 x 0,5 8,3% 
∑         6,0 100% 

 

Tabulka č. 9: Určení klíčových faktorů hrozeb78 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 ∑ VÁHA 

T1 x 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 2,0 5,6% 
T2 1,0 x 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 5,5 15,3% 
T3 1,0 0,5 x 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 5,5 15,3% 
T4 1,0 0,5 0,5 x 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 4,5 12,5% 
T5 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,4% 
T6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 x 1,0 1,0 1,0 8,0 22,2% 
T7 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 x 0,5 0,5 3,5 9,7% 
T8 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 x 1,0 3,5 9,7% 
T9 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 x 3,0 8,3% 
∑                   36,0 100% 

 

  

                                                 

76 Vlastní zpracování 
77 Vlastní zpracování 
78 Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 10: Klíčové faktory SWOT analýzy79 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

S1 
- vysoká odbornost a schopnosti 
technických a vedoucích pracovníků 

W1 
- nedostatek kvalifikovaných výrobních 
pracovníků 

S4 - orientace v legislativě EU W2 - absence obchodního oddělení 

S8 
- vlastní výrobní areál (nehrozí výpověď 
z nájmu) 

W4 - nedostatek THP pracovníků 

S10 - vysoká kvalita produktů a služeb W5 
- absence informačního systému pro 
řízení stavební zakázky 

Opportunities Threats 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

O1 
- větší kupní síla Rakouského a 
Německého obyvatelstva v rámci 
jednotného evropského vnitřního trhu 

T2 - změna legislativy 

O2 
- zvýšená poptávka v ČR po panelových 
dřevostavbách 

T3 - změna technických předpisů a norem 

O3 
- zvýšená poptávka v ČR po cenově 
dostupnějších dřevostavbách 

T4 
- zavedení odlišného systému 
certifikace 

O4 
- prodej konstrukčních prvků a 
prefabrikátů 

T6 - ekonomická recese 

 

Pro volbu SWOT strategie je nutné provést vyhodnocení na základě čtvercové matice, 

ve které bude každý vztah mezi položkami klíčových vnějších a vnitřních faktorů 

hodnocen v následujícím rozmezí: 

1 – 5 od nejmenšího vztahu po největší 

-5 - -1 od nejzápornějšího vtahu po nejméně záporný 

Tabulka č. 11: Vyhodnocení vztahů klíčových faktorů SWOT analýzy80 

  S1 S4 S8 S10 ∑ W1 W2 W4 W5 ∑ 

O1 4 5 4 5 18 -2 -4 -3 -2 -11 

O2 4 2 4 5 15 -3 -4 -4 -3 -14 

O3 4 2 4 3 13 -1 -3 -3 -2 -9 

O4 3 4 4 5 16 2 0 1 0 3 
∑         62         -31 

T2 -3 -2 -5 -4 -14 -2 -1 -2 0 -5 

T3 -2 -3 -5 -2 -12 -5 -3 -3 -3 -14 

T4 -3 -4 -5 -4 -16 -4 0 -2 -1 -7 

T6 -5 -5 -3 -2 -15 -5 -5 -3 -3 -16 
∑         -57         -42 

                                                 

79 Vlastní zpracování 
80 Vlastní zpracování 



68 

 

 

Z tabulky č. 11 vyplývá, že nejvhodnější volbou získanou SWOT analýzou, je SO (maxi 

- maxi) strategie, která se snaží využít co nejvíce silných stránek, aby zužitkovala nastalé 

příležitosti. Nejvyšší hodnotu vzájemně působících vztahů vykazuje příležitost O1 – větší 

kupní síla rakouského a německého obyvatelstva v rámci jednotného evropského 

vnitřního trhu. Je to příležitost, na kterou by se měla firma zaměřit a využít klíčové silné 

stránky k jejímu zrealizování. 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že firma DOMESTAV PLUS s.r.o. by se 

měla zaměřit na příležitost vstupu na rakouský a německý trh s modulovými 

dřevostavbami. Aby byla tato strategie naplněna, bude nutné určit hlavní cíl. 

V současnosti firma vyrábí s průměrným ročním obratem okolo 13 000 000,- Kč. 

Hlavním cílem firmy je dosáhnout v průběhu příštích 2 let čtyřnásobného obratu a do 3 let 

pětinásobného obratu. 

Aby bylo možné dosáhnout hlavního cíle, bude nutné se nejdříve vypořádat s dílčími cíli, 

souvisejícími se zavedením nové strategie a realizací změny, kterou bude nutné zajistit 

především po obchodní stránce. 

4.1 Realizace změny 

Dosud si firma vystačila s poměrně pasivní obchodní aktivitou, čekala, až si ji zákazník 

najde sám nebo využívala služeb nepříliš efektivního obchodního zástupce. Dosavadní 

obchodní proces byl podpořen internetovými stránkami, internetovými kampaněmi 

(především na sociálních sítích) tiskem letáků a účastmi na veletrzích a výstavách 

zaměřených na stavebnictví. Firma přestane tyto neefektivní aktivity podporovat 

a soustředí se na naplnění nových cílů. 

Iniciační a odpovědnou osobou této změny bude prokurista (výkonný ředitel) firmy. 

Prokurista bude koordinovat a organizovat všechny účastníky zapojené do procesu změny 

(obchodní zástupce pro Rakousko a Německo, konstruktéra, projektanta, přípraváře, 

technika, účetní).  

- Nové obchodně zastupitelské vztahy - Aby mohla firma úspěšně proniknout na 

rakouský a německý trh a etablovat se na nich, bude nutné zajistit odbyt 

modulových dřevostaveb. Vzhledem k neznalosti tamních tržních prostředí, bude 

nutné navázat spolupráci s potenciálními zahraničními obchodními zástupci, kteří 

by měli zájem modulové dřevostavby nabízet a prodávat. Za pomoci těchto 

obchodních zástupců bude nutné zjistit konkrétní úkony a podmínky, které 

musíme splnit pro započetí podnikatelské činnosti v dané sousední zemi. Díky 

známostem v oboru toto nebylo příliš velkým problémem a v relativně krátké 

době firma rozběhla jednání hned se 3 obchodními zástupci. 
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Po několika jednáních o podmínkách zastupování a podpisu smluv o obchodním 

zastoupení, navázala firma DOMESTAV PLUS s.r.o. spolupráci se všemi třemi 

subjekty, které budou v zahraničí nabízet modulové dřevostavby firmy 

DOMESTAV PLUS s.r.o. Dva z nich si rozdělí oblast Rakouska podle 

spolkových zemí a třetí bude mít na starost všechny spolkové země v Německu 

a v Rakousku pouze Vorarlbergsko a Tyrolsko. Jedná se o zkušené obchodní 

manažery, působící soudobě na trhu montovaných dřevostaveb, tudíž mají trh 

velice dobře zmapovaný, znají jeho příležitosti i hrozby. O podporu prodeje se 

stará každý subjekt samostatně a vytváří každý samostatnou marketingovou 

činnost (tvorba webových stránek, propagační materiály, vzorové domy, účasti na 

veletrzích a výstavách). 

- Založení bankovních účtů v Rakousku a Německu - Prvním krokem před 

započetím uskutečňování ekonomické činnosti v cizí členské zemi, bude nutnost 

založení bankovního účtu. Rakouský a německý bankovní účet bude sloužit 

především pro usnadnění transakcí tamním zákazníkům, snadnějšímu zajištění 

plnění dokumentárního akreditivu nebo bankovní záruky. Mimo obchodní 

transakce jsou rakouské a německé bankovní účty také nezbytné pro účely 

daňových transakcí. 

- Registrace u finančních úřadů a přidělení FN - Proto, aby mohla firma legálně 

vykonávat podnikatelskou činnost na území cizího členského státu, ze které jí 

plyne příjem (potažmo zisk) na území cizího státu, což je v případě dodávání 

výrobků (modulových dřevostaveb) země dodání, pak je nutné se registrovat 

u místně příslušného finančního úřadu v členském státě. Firmě bude přiděleno FN 

(Firmennummer).  

- Registrace u daňových úřadů a přidělení UID - Podobně jako v předchozím 

případě, bude nutná registrace u správce daně, kterým je místně příslušný daňový 

úřad v dané zemi. Registrace u daňového úřadu může proběhnout až po přidělení 

firemního čísla FN u finančního úřadu. Tato registrace je pro firmu nutná v tom 

ohledu, že bude muset v členských zemích platit DPH. Pokud bude firma dodávat 

modulovou dřevostavbu do cizího členského státu fyzické osobě, neregistrované 

jako plátce DPH, bude muset DPH odvádět v zemi dodání. Pakliže bude dodávat 

plátci DPH, uplatní se na transakci režim přenesené daňové povinnosti. 
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- Zajištění zahraničních účetních kanceláří - Vzhledem k tomu, že firemní 

zahraniční činnost bude vyžadovat také účetní a daňové operace, se kterými nemá 

firma zkušenosti, nezná rakouské a německé účetní předpisy, podrobnosti, ani 

náležitosti daňových přiznání a hlášení, uzavřela s účetními firmami smlouvy 

o zajišťování účetních služeb. V Rakousku se bude o účetnictví, daňová hlášení 

a přiznání starat firma 1A Steuerberatungs GmbH a v Německu ECOVIS GmbH. 

V obou účetních firmách pracují česky mluvící daňový poradci, což bude 

pro firmu velkou výhodou, především při komunikaci s firemní účetní v ČR. 

- Navázání spolupráce s rakouskou a německou architektonickou a projekční 

kanceláří - Před zahájením podnikatelské činnosti na území Rakouska 

a Německa, bude nutné zjistit všechny potřebné technické informace, které 

souvisí s dodávkou modulových dřevostaveb do těchto zemí a jsou odlišné od 

harmonizovaných evropských předpisů a norem. Vzhledem k tomu, že firma 

DOMESTAV PLUS s.r.o. není schopna vlastními kapacitami zajišťovat v rámci 

dodávek všechny potřebné úkony a plnění podmínek upravených místně 

příslušnými technicko-právními předpisy, musí navázat spolupráci s místně 

příslušnými projektanty a architekty, kteří se v problematice velice dobře 

orientují. 

- Zajištění ETA pro modulové dřevostavby - Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. si 

objednala zpracování dokumentu ETA u oznámeného subjektu TZÚS. 

Bez schválení a vystavení ETA, by nemohla firma DOMESTAV PLUS s.r.o. 

vystavit prohlášení o vlastnostech (potažmo CE certifikát), které je nezbytné pro 

dodávání modulových dřevostaveb do jiných členských zemí EU. Po vystavení 

ETA na modulové dřevostavby, získá firma významnou konkurenční výhodu 

oproti ostatním dodavatelům, kteří nemají vlastní Evropské technické posouzení 

modulových dřevostaveb. Žádný jiný konkurent nemůže bez tohoto certifikátu 

dodávat hotové sestavy modulových dřevostaveb do jiných členských zemí EU. 

ETA je tedy hlavním klíčem k průniku na intrakomunitární trh a získání značné 

konkurenční výhody. 

- Vystavení Prohlášení o vlastnostech a CE certifikátu - Po vystavení ETA 

oznámeným subjektem, oprávněným provádět technickou certifikaci v rámci 

Evropské unie, vystaví TZÚS také Osvědčení o stálosti vlastností, kterým dokládá 
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existenci vyhovujícího SŘV. Na základě těchto dvou dokumentů, může firma 

vydat Prohlášení o vlastnostech výrobku, na které se odkazuje CE štítek, který 

musí být viditelně umístěn na každém modulovém domě, dodávaném do jiného 

členského státu EU. Prohlášení o vlastnostech musí být součástí technické 

dokumentace, předávané rakouskému nebo německému zákazníkovi, potažmo 

místně příslušnému stavebnímu úřadu. 

- Překlady propagačních a informačních materiálů, technických specifikací 

a smluv o dílo - Pro zajištění maximální podpory prodeje, poskytne firma novým 

obchodním zástupcům veškerou možnou součinnost, především však v podobě 

propagačních materiálů a technických dokumentů, kterými jsou například 

Technické specifikace výrobků a Popis dodávky a výkonů. Tyto dokumenty bude 

nutné přeložit do německého jazyka. K těmto úkonům firma využije externí 

překladatelské společnosti Express Překlady s.r.o., kterou již využívala 

v minulosti s maximální spokojeností. Služba probíhá online a je velice rychlá. 

- Navázání spolupráce s rakouskou a německou advokátní a notářskou 

kanceláří - Firma předpokládá, že pro vykonávání podnikatelské činnosti bude 

potřebovat minimálně poradenské služby v oblasti práva. Proto se rozhodla 

navázat spolupráci s advokátními kancelářemi v Rakousku a v Německu, které se 

velice dobře orientují především v obchodním právu. Právních služeb bude firma 

využívat především pro stanovení adekvátních smluvních vztahů a podmínek, 

které budou nastaveny v budoucích smlouvách o dílo, tak, aby neodporovaly 

judikatuře konkrétní dané země, do které bude uskutečněno dodání modulového 

domu. 

- Překlad a návrh vzorové smlouvy o dílo - Pro vznik vzorů smluv o dílo na 

dodávání modulových dřevostaveb do Rakouska a Německa, použila firma svůj 

vzor české smlouvy o dílo, který s rakouskými a německými právními specialisty 

řádně prokonzultovala a upravila jej dle právních norem a předpisů konkrétní 

země dodání. Nejdůležitějším bodem smlouvy, který firma pro minimalizaci 

rizika platební neschopnosti nového zákazníka upravila, jsou platební podmínky. 

Pro dodávání modulových dřevostaveb do Rakouska a Německa bude finanční 

plnění za dodávku ošetřeno formou dokumentárního akreditivu nebo bankovní 

záruky. Tato úprava navíc posiluje důvěryhodnost obou smluvních stran. 



73 

 

Zákazník bude mít jistotu, že mu firma výrobek dodá, protože finanční prostředky 

budou převedeny na účet dodavatele až po podpisu předávacího protokolu (tedy 

po předání a převzetí díla zákazníkovi na jeho pozemku) a dodavatel bude mít 

jistotu, že zákazník má disponibilní finanční prostředky odpovídající ceně díla. 

- Technologicko-obchodní školení pro nové obchodní zástupce - Prokurista 

zajistí nezbytné technické zaškolení obchodních zástupců kvůli podpoře prodeje. 

Především obchodní zástupci musí vědět, co prodávají, a musejí být schopni 

odpovědět zákazníkovi nejen na technické dotazy ohledně parametrů a vlastností 

výrobků, ale musejí být schopni dojednat i smluvní podmínky, vedoucí 

k úspěšnému uzavření obchodu. Školení bude probíhat formou prezentace, kterou 

připraví projektant a přípravář, za účasti německy hovořícího tlumočníka. 

- Stanovení průběhu zakázky - Realizací nové marketingové strategie budou 

definovány role, procesy, úkoly a povinnosti mezi obchodním zástupcem 

a dodavatelem. Půjde o zavedení postupů a činností mezi obchodním zástupcem 

a dodavatelem, které zajistí, aby se průběh zakázky mohl stát systematickým 

a zaběhnutým modelem. Tento model je detailně popsán a definován v tabulce 

průběhu zakázky. Obě strany budou povinny poskytovat si v průběhu zakázky 

maximální možnou součinnost. 
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Tabulka č. 12: Průběh zakázky81 

PRŮBĚH ZAKÁZKY 

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE 

zjistí všechny údaje o pozemku ZÁKAZNÍKA (přesnou adresu, odkaz na 
katastrální mapu) 
příjezd po komunikaci široké minimálně 4,5m 

osa jeřábu pro vyložení cca 15m, 4patkovací základna 8x8m 
typ domu, tvar, rozměry, dispozice - graficky zpracuje, minimálně půdorys s 
rozmístěním a rozměry místností, vybavení a zařízení 
vypracuje návrh ceny a zašle všechny podklady elektronicky dodavateli 

DODAVATEL 
potvrdí, zamítne nebo upraví návrh realizace 

potvrdí nebo upraví cenovou nabídku 

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE 

následně předá informace zájemci a usiluje o podepsání smlouvy 

smlouvu podepsat ve 2 vyhotoveních, Obě vyhotovení zaslat elektronicky i poštou 
dodavateli 

DODAVATEL 

dodavatel potvrdí a podepíše obě smlouvy a zašle 1 vyhotovení elektronicky i 
poštou přímo k zákazníkovi, v kopii obch. zástupci 
termín zhotovení díla bude dle smlouvy, dodavatel však nezačne realizovat dílo 
dokud neobrží zálohu 
pokud je smlouva na bankovní záruku, pak nezačneme realizovat dílo, dokud 
nebude vyřízena bankovní záruka 
po podpisu smlouvy je nutné, aby si zákazník do 14 dnů vybral a odsouhlasil s 
dodavatelem vybavení, spotřebiče, dekory, atd. 
každé další změny, pokud budou konstrukčně možné, budou zpoplatněny (náklady 
přípraváře, projektanta a výroby) 
po podpisu smlouvy zpracuje dodavatel orientační cenovou nabídku na přepravu, 
nakládku a vykládku domu a zašle do 14 dnů 

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE 

domluví s klientem, potažmo s geodetem vytyčení domu, ideálně 3 body, nebo 1 
bod a určit linii stavby 
informuje dodavatele o tom, že body jsou vytyčené a je možné vyměřit pozice 
zemních vrutů 

DODAVATEL 

po vytyčení hranic domu zajistí vyměření bodů pro zavrtání zemních vrutů 

zajistí instalaci zemních vrutů na pozemku zákazníka (popř. vybudování instalační 
šachty) 
v případě úhrady díla v jednotlivých zálohách bude zákazník vyzván k úhradě 
jednotlivých záloh prostřednictvím obch. zástupce 
zálohové faktury budou zasílány z ČR poštou a elektronicky zákazníkovi, v kopii i 
obchodnímu zástupci 

navrhne termín přepravy, instalace a přejímky domu  

OBCHODNÍ 
ZÁSTUPCE 

předá tuto informaci zákazníkovi a zprostředkuje popř. návrh jiného termínu, který 
obě strany potvrdí 

DODAVATEL 
před dodáním domu informuje zákazníka prostřednictvím obchodního zástupce o 
datu převozu, instalaci a přejímky domu 

po dodání domu bude sepsán předávací protokol se zákazníkem 
 

                                                 

81 Vlastní zpracování 
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4.2 Harmonogram změny 

Pro průběh a zavedení změny je nutné určit také její časovou náročnost a naplánovat 

průběh této změny. To se neobejde bez stanovení obsahového a časového harmonogramu. 

4.2.1 Obsahový harmonogram 

A. Navázání spolupráce se zahraničními obchodními zástupci. 

B. Založení bankovních účtů v Rakousku a Německu. 

C. Registrace u finančních úřadů a přidělení FN (firemního čísla). 

D. Registrace u daňových úřadů a přidělení UID (daňového identifikačního čísla). 

E. Zajištění zahraničních účetních kanceláří (zpracování účetních operací, daňových 

hlášení a přiznání). 

F. Navázání spolupráce s rakouskou a německou architektonickou a projekční 

kanceláří. 

G. Zajištění ETA (Evropské technické schválení) pro modulové dřevostavby. 

H. Vystavení Prohlášení o vlastnostech a CE certifikátu. 

I. Překlady propagačních a informačních materiálů a technických specifikací.  

J. Navázání spolupráce s rakouskou a německou advokátní a notářskou kanceláří. 

K. Překlad a návrh vzorové smlouvy o dílo. 

L. Technologicko-obchodní školení pro obchodní zástupce. 

M. Stanovení průběhu zakázky. 

N. Uzavření smlouvy o dílo se zahraničním zákazníkem. 

4.2.2 Časový harmonogram 

Obsahový harmonogram, který je navržený v kapitole výše, je třeba převést do časového 

harmonogramu, aby bylo možné určit časovou náročnost jednotlivých činností a kritickou 

cestu celé změny.  

Časový harmonogram je vyjádřen pomocí tabulky výpočtu střední hodnoty a diagramu 

PERT, který slouží pro stanovení kritické cesty. 

Následující tabulka obsahuje přehled činností a vyčíslení střední hodnoty časové 

náročnosti dané činnosti ve dnech. 



76 

 

Tabulka č. 13: Výpočet hodnot pro diagram PERT82 

ČINNOSTI 
aij bij mij Tij R 

i PŘEDCHOZÍ 

A  --- 7 50 24 26 51,361 

B A 3 14 7 8 3,361 

C A,B 7 21 14 14 5,444 

D C 7 21 14 14 5,444 

E B,C,D 2 7 4 5 0,694 

F A 4 21 12 13 8,028 

G F 45 150 60 73 306,250 

H G 4 14 7 8 2,778 

I A 5 30 16 17 17,361 

J A 4 21 12 13 8,028 

K J 4 17 8 9 4,694 

L K,I 1 4 2 3 0,250 

M L 1 7 4 4 1,000 

N E,H,K,M 5 30 12 14 17,361 
 

                                                 

82 Vlastní zpracování 
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Graf č. 6: PERT diagram83 

 

                                                 

83 Vlastní zpracování 
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V procesu změny marketingové strategie je kritickou cestou cesta vedoucí přes uzly A, 

F, G, H, N. Kritická cesta tedy začíná navázáním spolupráce se zahraničními obchodními 

zástupci, dále pokračuje přes navázání spolupráce s rakousko-německou 

architektonickou a projekční kanceláří, následuje zajištění ETA (Evropské technické 

schválení) pro modulové dřevostavby a vystavení Prohlášení o vlastnostech a CE 

certifikátu, až po uzavření první smlouvy o dílo se zahraničním zákazníkem. 

Délka celého procesu změny strategie je 134 dní, tj. cca 4,5 měsíce. Za tuto dobu firma 

DOMESTAV PLUS s.r.o. zrealizuje celý proces změny marketingové strategie. 

4.3 Ekonomické zhodnocení 

Vzhledem k tomu, že proces změny marketingové strategie byl započat již v minulosti 

a dle harmonogramu také dokončen, lze jej již zhodnotit. 

Obrovským úspěchem bylo včasné dokončení ETA a celého procesu certifikace výrobku, 

bez kterého by nebylo možné začít dodávat produkty na intrakomunitární trh. 

V průběhu zajišťování ostatních dílčích cílů, nezbytných pro naplnění nové strategie, 

prováděli obchodní zástupci samostatnou intenzivní marketingovou činnost (tištěná 

i elektronická propagace, aktivní účast na veletrzích a výstavách) na území Rakouska 

a Německa. Tato činnost vyvolala nečekanou poptávku po modulových dřevostavbách 

firmy DOMESTAV PLUS s.r.o. Tato poptávka vyústila k podpisu prvních smluv o dílo 

na dodávky modulových dřevostaveb. V současnosti jednají obchodní zástupci 

s desítkami dalších zájemců o modulové dřevostavby firmy DOMESTAV PLUS s.r.o. 

Ekonomické zhodnocení změny je podloženo historickými hospodářskými výsledky, 

které porovnávám se současnými. Hospodářské výsledky firma vždy sledovala zakázkově 

a to tak, že na konci každé zakázky je vyhodnocován její hospodářský výsledek formou 

přehledu výnosů a nákladů.  
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Tabulka č. 14: Výsledek hospodaření84 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
NÁKLADY VÝNOSY 

11/2016      113 772,50 Kč  11/2016    3 981 705,91 Kč  
12/2016      264 554,59 Kč      
01/2017      614 777,37 Kč      
02/2017      245 825,65 Kč      
03/2017      696 773,16 Kč  03/2017    1 892 090,68 Kč  
04/2017    1 043 499,41 Kč      
05/2017      877 390,07 Kč  05/2017    1 393 390,66 Kč  
06/2017    1 190 813,71 Kč  06/2017    2 322 432,50 Kč  
07/2017      800 120,78 Kč  07/2017      804 479,94 Kč  
08/2017      441 042,65 Kč      
09/2017      695 179,67 Kč  09/2017      957 099,19 Kč  
10/2017    1 600 072,94 Kč  10/2017    1 849 724,00 Kč  
11/2017      801 244,19 Kč      
REŽIE    1 155 800,00 Kč      
             10 540 866,69 Kč               13 200 922,88 Kč  

ZISK                2 660 056,19 Kč  
 

Z výše uvedeného přehledu (Tab. 14) vyplývá, že průměrná hodnota zisku činí cca 20% 

z výnosů. Firma je ochotna snižovat podíl zisku na výnosech podle objemu a atraktivity 

zakázky, nikdy by se však nechtěla dostat pod 15%. Hodnota zisku ve výše uvedené 

tabulce je souhrnná za 12měsíční období činnosti firmy. Průměrná měsíční hodnota zisku 

činila přibližně 220 000,- Kč. S realizací zakázek v Rakousku a Německu jsou spojené 

i vícenáklady na finální montáž a usazení domu, dále náklady na administrativní, účetní 

a legislativní úkony, které jsou, jakožto režijní náklady, již započítány do cen výrobků 

pro každou cílovou zemi. Dalším nákladem, který je nutné zahrnout do ceny modulového 

domu, je provize pro obchodního zástupce. V této provizi jsou již uvažovány náklady 

na provoz a činnost obchodního zástupce (do ceny tedy již nevstupují žádné dodatečné 

náklady). Výše provize se pohybuje od 8% do 12% ze smluvní ceny bez DPH. 

Následující tabulka uvádí aktuální ekonomické výsledky za dvouměsíční období činnosti 

obchodních zástupců. Tyto nové zakázky byly všechny zprostředkovány na území 

Rakouska a Německa. Její součástí je i vyčíslení předpokládaného zisku pro firmu 

DOMESTAV PLUS s.r.o. Všechny nové zakázky by měly být realizovány v průběhu 

4 měsíců. 

                                                 

84 Vlastní zpracování dle: DOMESTAV PLUS s.r.o. – interní materiály. 
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Tabulka č. 15: Přehled nových zakázek uzavřených za období 03-04/201885 

UZAVŘENÉ SMLOUVY RAKOUSKO + NĚMECKO - období 03-04/2018 

OBLAST ZÁKAZNÍK 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 1 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 2 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 3 

smluvní cena provize zisk smluvní cena provize zisk smluvní cena provize zisk 

Vídeň 
ZÁKAZNÍK 1 135 000,00 € 10 800,00 € 24 840,00 € 

  

  

ZÁKAZNÍK 2 58 300,00 € 4 664,00 € 10 727,20 € 
Dolní 

Rakousko 
ZÁKAZNÍK 3 

53 400,00 € 4 272,00 € 9 334,32 € 

Štýrsko         
Horní 

Rakousko 
  

  

      

Burgenland         

Korutany         

Salcbursko 
ZÁKAZNÍK 4 48 000,00 € 3 840,00 € 20,00 € 

ZÁKAZNÍK 5 72 300,00 € 5 784,00 € 13 303,20 € 

Vorarlbergsko 
ZÁKAZNÍK 6 

    

83 500,00 € 9 185,00 € 14 863,00 € 

ZÁKAZNÍK 7 56 800,00 € 6 248,00 € 10 110,40 € 

Tyrolsko         

Německo 
ZÁKAZNÍK 8 56 800,00 € 6 816,00 € 9 996,80 € 

ZÁKAZNÍK 9 78 500,00 € 9 420,00 € 14 506,80 € 

CELKEM 246 700,00 € 19 736,00 € 44 901,52 € 120 300,00 € 9 624,00 € 13 323,20 € 275 600,00 € 31 669,00 € 49 477,00 € 

CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ ZISK za dobu realizace všech zakázek, cca 4 měsíce 107 701,72 € 

2 687 157,91 Kč 
 

 

                                                 

85 Vlastní zpracování 
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Z této tabulky (Tab. 15) jasně vyplývá ekonomický přínos návrhu rozvoje a správně 

zvolená marketingová strategie. 

Porovnáme-li průměrnou ziskovost zakázek předchozích období, dostáváme se realizací 

této strategické změny na průměrnou měsíční hodnotu zisku ve výši cca 670 000,- Kč, 

což je přibližně 3x více než v minulém roce. Nutno podotknout, že firma působí na trhu 

pouze 2 měsíce a předpokládá rostoucí tendenci a ještě větší množství uzavřených 

zakázek do konce roku 2018. 

Před realizací změny si firma kladla za cíl dosáhnout do dvou let čtyřnásobného obratu 

a do tří let pětinásobného obratu. Vzhledem k současnému vývoji, se stanovené cíle jeví 

jako reálné, jelikož již nyní firma počítá s trojnásobným obratem v průběhu prvních 

4 měsíců.  

4.4 Riziková politika 

Se zavedením navržené změny souvisejí i rizika, která jsou v této kapitole identifikována. 

K souvisejícím rizikům jsou navržena opatření na jejich eliminaci. Konkrétní rizika jsou 

také vyčíslena a zaznamenána do mapy rizik 

4.4.1 Opatření pro snížení rizika spojeného se změnou marketingové 

strategie 

Pro firmu DOMESTAV PLUS s.r.o. můžeme využít metodu ofenzivního řízení firmy 

případně redukci rizika. Firma však musí být i při komplexně plánované změně a analýze 

rizik, připravena na rizika naprosto neočekávaná, kterým se bude muset postavit, pružně 

na ně reagovat a co nejrychleji a nejúčinněji je redukovat. Jako rizika, související 

se zavedením nové marketingové strategie, jsou firmou vnímána níže uvedená rizika. 

Změna legislativy 

Riziko spojené se změnou legislativy, v rámci expanze na rakouský a německý trh 

s modulovými dřevostavbami, spatřuje firma především ve změně stavebních řádů 

jednotlivých spolkových zemí a zpřísnění podmínek pro stavební záměry a projekty. Bez 

ohledu na to, že platí závazné evropské předpisy pro svobodný trh, mohou být a také jsou 

některé evropské předpisy, vyhlášky a směrnice, upravovány nad jejich rámec místními 

předpisy. Dalším možným případem jsou předpisy, které nejsou harmonizované a platí 

pouze za určitých podmínek nebo v určitém regionu. 
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Opatření: Firma musí mít neustálý přehled o zamýšlených změnách legislativy 

na německém a rakouském trhu, především v oblasti stavebního a obchodního práva. 

Z tohoto důvodu navázala firma spolupráci s právní kanceláří, která se v této 

problematice velice dobře orientuje a je schopna na připravované změny zavčasu 

upozornit tak, aby byla firma schopna na ně reagovat.  

Vstup nových konkurentů na intrakomunitární trh 

Nebezpečí, že stávající či noví tuzemští nebo zahraniční konkurenti vycítí příležitost 

vstupu na intrakomunitární trh. Pokud budou chtít konkurenti dodávat modulové domy 

jako výrobek, musí být opatřen CE štítkem, v opačném případě musí stavět dřevostavbu 

přímo na území daného státu, čímž jim výrazně vzrostou náklady a nebudou schopni 

konkurovat cenou.  

Opatření: Evropské technické posouzení je velmi nákladný a časově náročný proces, 

proto jej firma započala ihned po analýzách nové marketingové strategie. V současnosti 

již firma vlastní potřebné certifikáty a stává se tak druhým evropským dodavatelem 

(jediným dalším vlastníkem ETA na modulové dřevostavby je finská firma, která nemá 

v úmyslu působit na rakouském a německém trhu), který je oprávněn modulové 

dřevostavby dodávat v rámci intrakomunitárního trhu. Tímto opatřením získala firma 

výraznou konkurenční výhodu. ETA je jedinečná a jejím vlastníkem může být pouze 

jedna konkrétní firma. Pokud bude chtít konkurence expandovat stejně jako 

DOMESTAV PLUS s.r.o., bude si muset ETA zajistit. Náklady na pořízení jsou cca 

300 – 500 000,- Kč a časová náročnost cca 2-5 měsíců.  

Změna technických předpisů a norem 

Riziko spočívá ve zpřísnění vlastností, charakteristik nebo hodnot, které musíme 

garantovat u výrobku, aby mohl být uveden na evropský trh. Bez ohledu na platnost 

evropských harmonizovaných norem, může v některé ze spolkových zemí platit lokální 

technický předpis, jehož platnost je nad rámec těch harmonizovaných.  

Opatření: Firma musí mít neustálý přehled o zamýšlených normativních změnách 

souvisejících se stavební výrobou na německém a rakouském trhu. Z tohoto důvodu 

navázala firma DOMESTAV PLUS s.r.o. spolupráci s rakouskou a německou 

architektonickou a projekční kanceláří, která se v této problematice velice dobře orientuje 
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a je schopna na připravované změny zavčasu upozornit tak, aby byla firma schopna na ně 

reagovat. 

Zavedení nového systému certifikace 

Firma DOMESTAV PLUS s.r.o. má své modulové dřevostavby již opatřeny CE 

certifikáty na základě ETA. ETA je vydávána na základě ETAG, což je návod, který 

přesně určuje jaké vlastnosti, charakteristiky a hodnoty musí výrobce garantovat. Pokud 

dojde ke změně ETAG, stane se vydaná ETA neplatnou, stejně jako CE certifikát a celý 

proces se bude muset aktualizovat.  

Opatření: ETA pro firmu DOMESTAV PLUS s.r.o. zajišťoval TZÚS Praha, s.p., který 

v ČR patří v oblasti certifikací stavebních materiálů a výrobků k absolutní špičce. Jednou 

ze smluvních podmínek mezi oběma subjekty je zaslání včasné informace 

o připravovaných či schválených změnách v oblasti CE certifikace.   

Platební neschopnost nových zákazníků 

Pokud budou zákazníci v dlouhodobém prodlení s plněním svých závazků, může to firmě 

způsobit velké problémy. Jelikož výstavba modulových dřevostaveb je relativně krátký 

proces (cca 2-3 měsíce), může se snadno stát, že firma v rámci zachování plynulosti 

výroby a plnění smluvních termínů zainvestuje podstatnou část výroby vlastními zdroji. 

Pokud se pak zákazník dostane do prodlení s platbami nebo do platební neschopnosti, 

mohou nastat vážné firemní problémy. Vymahatelnost finančních prostředků 

po rakouském či německém zákazníkovi právní cestou se pak může stát velmi nákladným 

a zdlouhavým procesem. 

Opatření: Aby firma eliminovala tyto hrozby, změnila pro rakouské a německé zákazníky 

smluvní platební podmínky. Změna spočívá v zavedení akreditivu, či bankovní záruky, 

kdy banka dodavateli garantuje, že klient má disponibilní prostředky na úhradu smluvních 

finančních závazků. Toto opatření navíc posiluje důvěryhodnost dodavatele, který může 

peníze inkasovat až po předání domu. 

Ztráta některého z klíčových dodavatelů 

V případě, že některý z klíčových dodavatelů zkrachuje nebo odejde z ČR na jiné trhy, 

bude muset firma hledat nové dodavatele nebo substituty používaných materiálů. V tomto 

případě by se také snížila konkurence na trhu dodavatelů stavebních materiálů a vzrostly 

by tak materiálové a tedy i celkové náklady na výrobek. 
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Opatření: Tomuto riziku se dá jen obtížně předcházet. Firma si však udržuje velmi dobré, 

spíše přátelské vztahy s dodavateli a jejími zástupci. Je tedy možné předpokládat, 

že pokud by směřovalo k této hrozbě, byla by firma o tomto zavčasu informována tak, 

aby mohla podniknout nezbytná opatření (hledání nových dodavatelů, náhradu 

materiálů). 

Zvýšení nákladů na přepravu 

Zvýšení nákladů na přepravu modulových dřevostaveb může být způsobeno např. 

zvýšením daní (silniční, spotřební, mýto), nebo vysokou vytížeností přepravní techniky. 

Modulové domy se přepravují jako nadrozměrný náklad, tento způsob přepravy je 

vzhledem k poměrně velké vzdálenosti pro rakouské a německé zákazníky dost nákladný 

a pokud se výrazným způsobem ještě zdraží, může to zahraniční zákazníky odradit 

od pořízení našich produktů. 

Opatření: Ekonomickým zásahům se dá obtížně předcházet, zástupci firmy se však 

zajímají o politický a ekonomický vývoj, lze tedy předpokládat, že by se o těchto 

opatřeních včas dozvěděli, aby na ně mohli alespoň nějak reagovat. Možným opatřením 

je najmout přepravce z okolních zemí, kterých by se restriktivní opatření netýkala.  

Změna politického režimu 

Toto eventuální riziko spočívá především v možnosti návrhů a schvalování legislativy 

omezující svobodné podnikání. Vzhledem k poměrně stabilní politické situaci v ČR, 

existuje jen velmi malá pravděpodobnost této hrozby. 

Opatření: Možným opatřením by byl politický lobbing za zvrácení hrozby, nebo 

přestěhování sídla a výroby podnikatelského subjektu do některé ze sousedních zemí. 

Ekonomická recese 

Vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy je ekonomika přehřátá, se zvyšují ceny 

všech statků, včetně bytů a domů, a rostou i úrokové míry úvěrových produktů. Vzhledem 

k této situaci se stává vlastní bydlení dražší a tím pádem i méně dostupné, což může mít 

za následek i snížení míry soukromých investic do bydlení. 

Opatření: Firma již podniká marketingová opatření, tak aby se stala na trhu modulových 

dřevostaveb uznávaným, důvěryhodným a známým dodavatelem. Vytváření této 

marketingové činnosti může firmě zajistit, že v případě snížení míry investic na daném 

trhu, bude patřit k silným hráčům, kterým se sice pravděpodobně sníží výnosy, ale zajistí 
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jí to přežití. V případě, že by nastala ekonomická krize, zlikvidovalo by to pravděpodobně 

i podstatnou část konkurence, což by po pominutí recese znamenalo pro firmu ještě 

silnější a stabilnější postavení na trhu. 

Změna legislativy zaměstnávání zahraničních pracovníků z Ukrajiny 

V současnosti zaměstnává firma DOMESTAV PLUS s.r.o. velké množství pracovníků 

z Ukrajiny na základě tzv. Režimu Ukrajina, zaštítěného ministerstvem průmyslu 

a obchodu. Tento projekt výrazně zjednodušil proces schvalování žádostí pro ukrajinské 

pracovníky. Na českém trhu práce je momentálně velmi těžké najít volné výrobní 

kapacity. Komplikace by nastala, pokud by došlo ke změně nebo omezení podmínek 

tohoto projektu. 

Opatření: V případě omezení nebo zpřísnění podmínek pro zaměstnávání ukrajinských 

pracovníků, by firma musela najímat ukrajinské pracovníky buď agenturně (což by 

zvýšilo celkové náklady), nebo by mohla zajistit pracovníky z jiných členských zemí EU, 

kde je levná pracovní síla (např. Rumunsko, Slovensko, …). 

Nespolehlivost obchodních zástupců 

Pokud nebudou obchodní zástupci vytvářet očekávanou obchodní činnost nebo pokud 

nebudou poskytovat nezbytnou součinnost v průběhu zakázky, může to vést ke ztrátě 

zákazníka a poškození dobrého jména firmy. 

Opatření: Této hrozbě se firma snaží předcházet pravidelnými poradami a reporty 

o vývoji a současném stavu na svěřeném území. V případě, že by firma vyhodnotila 

činnost některého z obchodních zástupců jako nedostatečnou, vypověděla by smlouvu 

o obchodním zastoupení a hledala by náhradu. 

4.4.2 Mapa rizik 

Stupně významnosti rizik byly stanoveny v následující tabulce, ve které se subjektivně 

hodnotily nežádoucí dopady a rizika spojená se změnou marketingové strategie firmy 

DOMESTAV PLUS s.r.o. a pravděpodobností tohoto rizika. 
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Tabulka č. 16: Významnosti rizik86 

Číslo 
rizika 

Popis rizika 
Pravděpodobnost 

(P) 
Dopad 

(M) 
Významnost 

rizika (R) 

1 Změna legislativy 3 4 12 

2 
Vstup nových konkurentů na 
intrakomunitární trh 

2 4 8 

3 Změna technických předpisů a norem  4 3 12 

4 Zavedení nového systému certifikace 3 2 6 

5 Platební neschopnost nových zákazníků 1 1 1 

6 Ztráta některého z klíčových dodavatelů  1 3 3 

7 Zvýšení nákladů na dopravu 4 4 16 

8 Změna politického režimu 1 5 5 

9 Ekonomická recese 4 5 20 

10 
Změna legislativy zaměstnávání 
zahraničních pracovníků z Ukrajiny 

2 5 10 

11 Nespolehlivost obchodních zástupců 1 4 4 

 

 

Graf č. 7: Mapa rizik87 
 

Z výše uvedené tabulky rizik (tabulka č. 16) i z mapy rizik (graf č. 8) vyplývá, že nejnižší 

až zanedbatelné je riziko platební neschopnosti nových zákazníků. Dalšími riziky, která 
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nesou nízkou míru rizika, jsou ztráta některého z klíčových dodavatelů, nespolehlivost 

obchodních zástupců, změna politického režimu, zavedení nového systému certifikace, 

vstup nových konkurentů na intrakomunitární trh, změna legislativy zaměstnávání 

zahraničních pracovníků z Ukrajiny. 

Ostatní rizika jsou vysoká a rozhodně je nemůže firma brát na lehkou váhu. Nejvyšší míru 

rizika vykazuje ekonomická recese, menší, ale stále velké riziko je zvýšení nákladů na 

dopravu a následují změna legislativy a změna technických předpisů a norem.  

Všechna rizika uvedená v tabulce je třeba sledovat a co nejvíce je eliminovat. 

Pravidelným vyhodnocováním míry rizik a analýzou současného stavu je možné rizika 

odvrátit a dosáhnout tak co nejlepších výsledků při náplni nové strategie firmy 

DOMESTAV PLUS s.r.o. 
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ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byla firma DOMESTAV PLUS s.r.o., zabývající se výrobou 

modulových dřevostaveb, podrobena analytickému průzkumu. Hlavním důvodem 

pro analyzování současného stavu a návrh vhodné alternativy rozvoje, byla neuspokojivá 

ekonomická situace firmy. Firma se dlouhodobě potýkala s nedostatkem zakázek 

a nenaplněností kapacity výrobního areálu, což mělo za následek nedostatečné 

hospodářské výsledky. Tato skutečnost vedla firmu k rozhodnutí pro zavedení nové 

strategie. 

Volba nové strategie vzešla z komplexní SWOT analýzy, která posuzuje jak faktory 

vnějšího, tak i vnitřního prostředí firmy. Klíčové faktory byly zpracovány a vyhodnoceny 

za pomocí matice, která jasně stanovila, že firma by se měla zaměřit na SO strategii, tedy 

využití nastalých příležitostí za využití silných stránek. Mezi výsledky SWOT analýzy, 

které nabízely firmě několik příležitostí pro návrh rozvoje, patřila i změna technologie 

výroby na panelový systém a rozšíření sortimentu o cenově dostupnější produkty. 

Realizace těchto změn však předpokládá velké investice, které si firma v současné době 

nemůže dovolit. Jako další příležitost se jevila možnost prodeje konstrukčních prvků 

a prefabrikátů, která však nepředpokládala objem produkce potřebný k výraznému 

zlepšení ekonomické situace. Jako nejvýhodnější, časově a finančně nepříliš náročná, 

vzešla ze SWOT analýzy příležitost spojená s větší koupěschopností obyvatel sousedních 

států v rámci intrakomunitárního obchodu, konkrétně Rakouska a Německa. Firma se 

tedy rozhodla expandovat na tyto trhy formou realizace změny marketingové strategie.  

Pro realizaci změny marketingové strategie bylo nutné určit i nezbytné dílčí cíle, bez 

kterých by nemohla být změna úspěšně provedena. Tyto dílčí cíle byly v návrhové části 

této práce nejen stanoveny, ale byl i popsán způsob jejich dosažení a určena časová 

náročnost jednotlivých činností celého procesu. Z předchozích analýz a návrhu změny 

jasně vyplynulo, že klíčovými činnostmi a podmínkami pro úspěšnou realizaci změny 

bude zajištění odbytu modulových dřevostaveb na území Rakouska a Německa a zajištění 

ETA, potažmo CE certifikátu, potřebného pro legální dodávání výrobků 

na intrakomunitární trh. 

Vzhledem k tomu, že navržený průběh celé změny strategie byl již dokončen, bylo možné 

jej také ekonomicky zhodnotit. Firmě se podařilo za pomocí obchodních zástupců 



89 

 

úspěšně proniknout na Rakouský a Německý trh modulových dřevostaveb a ve velmi 

krátké době uzavřít několik smluv o dílo. Výsledek 2 měsíční činnosti působení na tomto 

trhu předčil očekávání firmy a vše nasvědčuje tomu, že firma je na dobré cestě k naplnění 

nového cíle, kterým je čtyřnásobné navýšení obratu firmy do 2 let a pětinásobné do tří 

let. 

Firmě se během 2 měsíců podařilo uzavřít smlouvy o dílo s celkem 9 rakouskými 

a německými zákazníky. Na základě realizace těchto nových zakázek vzroste obrat a zisk 

za první 4 měsíce působení na těchto trzích přibližně trojnásobně.  

Dosavadní činnost a realizace nové strategie rozvoje jasně ukazuje, že soustředění se 

na vybrané země intrakomunitárního trhu je pro společnost DOMESTAV PLUS s.r.o. 

velmi důležité vzhledem k dosahování lepších ekonomických výsledků a budování 

konkurenceschopnosti. Evropský trh je pro firmu klíčový, především z důvodů volného 

pohybu zboží, jednodušší daňové a finanční legislativy a dobré dopravní dostupnosti do 

sousedních zemí.  

Realizací nové strategie došlo k celkovému posílení stability firmy, která předpokládá 

v blízké době zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti společnosti na intrakomunitárním 

trhu modulových dřevostaveb, především jakožto držitel ETA a CE certifikátu 

na modulové dřevostavby. Tato certifikace jasně stanovuje technické parametry 

a vlastnosti modulových dřevostaveb, kterých by nebylo možné dosáhnout bez zajištění 

a udržení vysoké kvality výrobků a služeb firmy DOMESTAV PLUS s.r.o. 
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88 Vlastní zpracování. 



 

Příloha č. II. ETA 

 



   

Specific part 

 

1. Technical description of the product 

 The Module buildings DOMESTAV PLUS are timber frame building kits. 

 The building kits (or modules) are designed as low-energy with combined diffusive 
 system. The modules (an example see figure 1 and 2) consist of pre-designed and 
 prefabricated building components such as walls, floors and roofs in varying numbers in 
 accordance with the scope of building project. Depending on the project the kit is put 
 together at the manufacturing plant and mounted on site.  

 Kit size is custom made for each delivery. Maximum dimensions are 4.50 m width, 3,85 
 m height and 13,0 m length. 

 The main load-bearing structure is a timber frame made of I-beams arranged as a grid 
 with axial distance of  625 mm. The internal non-load-bearing walls are made of 
 KVH-beam 60/60 arranged in a grid-pattern of 625 mm. The wooden materials have a 
 moisture content 15 % ± 3 % (without wood-preservatives). 

 The minimal thickness of the external wall element is 298 mm, of the floor element 
 345 mm and of the roof element 470 mm. The internal wall elements are manufactured 
 in two variations of thickness 116 mm and 156 mm. Detailed composition of the basic 
 external and internal wall, floor and roof elements is given in Annex A. 

 The material and building product specifications are given in Annex B. 

 The service instalations and other building materials which are needed for a complete 
 building are not part of this ETA. Windows and doors are specified case by case and 
 their performance has to be verified specifically as part of  the works in each case. 

 The modules shall be place on a foundation that meets the manufacturer's specified 
 requirements. The modules are placed on ground screws in the height of 300 mm above 
 the polished ground (ventilated gap), the screws shall be embeded 1.50 m at least into 
 the bedrock. Type of the ground screw shall be chosen based on local geological 
 conditions (standardly ground screw KRINNER KSF PV M24 76x1600). Allowed 
 tolerances: 

- spacing:  ± 3 mm 
- diagonals: ± 5 mm 
- height: ± 3 mm 

 The kits are manufactured in accordance with the provisions of the European Technical 
 Assessment using the manufacturing proces as identified in the inspection of the 
 manufacturing plant and laid down in the technical documentation. The manufacturer 
 presented specific instructions for the instalation of the kit into the works to TAB. The 
 instruction covers all important aspects related to the work on site. The completed kit 
 shall comply with the building regulations applicable in the Member States in which the 
 building is to be constructed. 

 The modules shall be fully protected from weather exposure and mechanical damage 
 during storage, transportation and installation. 

 The basic design of the module building (an example) is given in Annex C. 



   

 

Figure 1  Example of the kit (cross-section) 

 

Figure 2  Example of the kit (side view) 

 

2. Specification of the intended use(s) in accordance with the applicable 
European Assessment Document (hereinafter EAD) 

 The Module buildings DOMESTAV PLUS are intended for use as residental buildings 
 within the limitations for the regulations valid in the place of use. The module buildings 
 are produced as a single-story building. 

 The intended use shall be evaluated in each individual case depending on the climatic 
 boundary conditions, e.g. heavy rain with extreme wind conditions in high mountains or 
 coastal areas. These areas represent a limited use of the kits. 

 The wooden materials are not treated for use in areas with termite attacks. 

 No verification of structural resistance related to seismic actions has been assessed. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical 
 Assessment is based lead to the assumption of a working life of the module buildings 
 DOMESTAV PLUS at least 50 years for the load-bearing structures and at least 25 years 



   

 for the exterior wall cladding and other repairable or replaceable products and 
 materials, provided that the conditions laid down in this ETA are met. 

 The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by 
 the producer, but are regarded only as a mean for choosing the right products in relation 
 to the expected oconomically reasonable working life of the works. 

 

3. Performance of the product and references to the methods used for its 
assessment 

 The assessment of the fitness for use of the module buildings DOMESTAV PLUS 
 according to the basic requirements for construction works were performed in 
 accordance with ETAG 007. 

 The European Technical Assessment is issued for the kit on the basis of agreed data 
 and information, deposited at Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., which 
 identifies kit that has been assessed and judged. Changes to the kit or production 
 process, which could result in this deposited data and information being incorrect, should 
 be notified to Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. before the changes are 
 introduced. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. will decide whether or not 
 such changes affect the ETA and consequently the validity of the CE marking on the 
 basis of the ETA and if so whether further assessment or alternations to the ETA shall 
 be necessary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Table 1  Performances of the kit 

Product type: Timber frame building kits Intended use: Residental buildings 

Basic requirement 
for construction 
work (BWR) 

Essential characteristic Performance 

BRW 1 
Mechanical resistance and 
stability 

Resistance of walls, floor and roof structures 
and their connections against vertical and 
horizontal loads 

Clause 3.1 

Resistance against seismic actions No performance assessed 

BWR 2 
Safety in case of fire 

Reaction to fire Clause 3.2 

Fire resistance No performance assessed 

External fire performance of roof covering No performance assessed 

BWR 3 
Hygiene, health and the 
environment 

Vapor permeability and moisture resistance Clause 3.3.1 

Watertightness Clause 3.3.2 

Content and/or release of dangerous 
substances 

Clause 3.3.3 

BWR 4 
Safety and accessibility in 
use 

Slipperiness of floors No performance assessed 

Impact resistance No performance assessed 

BWR 5 
Protection against noise 

Airborne sound insulation No performance assessed 

Impact sound insulation No performance assessed 

Sound absorption No performance assessed 

BWR 6 
Energy economy and heat 
retention 

Thermal resistance / Thermal transmittance Clause 3.6.1 

Air permeability No performance assessed 

Thermal inertia No performance assessed 

BWR 7 
Sustainable use of natural 
resources 

For the sustainable use of natural resources no performance was 
investigated for this product. 

 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

3.1.1 General 

 The components of the kit, which are necessary for the mechanical resistance and 
 stability, are listed in Annex A and are described with regard to their materials and 
 their structure. Detailed material and building product specifications are given in 
 Annex B. 

 Mechanical resistance and stability of each load-bearing element as well as the joints 
 between the elements are to be determined on the basis of this exact description. When 
 calculating, the respective requirements of the Member States shall be taken into 
 account. The calculations shall be made according to relevant parts of EN 1991-11 and 
 EN 1995-1-12, including the national annexes to standards and any supplementary 
 requirements which are relevant for the country of delivery. 

                                                           

1 EN 1991-1-1 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads 
for buildings 

2 EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings 



   

 For indication of geometrical data of the components and of properties of the materials 
 and constituent products according to ETAG 007 method 1 is used. Method 1 includes 
 indication of geometrical data of the installed system and the components of the kit and 
 of properties of the materials and constituent products used by reference to the 
 respective product specification. 

3.1.2 Resistance against seismic actions 

 No performance assessed. 

 

3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

3.2.1 Reaction to fire 

 The reaction to fire classification of the material and building products is given in 
 Annex B. 

3.2.2 Fire resistance 

 No performance assessed. 

3.2.3 External fire performance of roof covering 

 No performance assessed. 

 

3.3 Hygiene, health and environment (BWR 3) 

3.3.1 Vapor permeability and moisture resistance 

 The construction works shall be designed in such a way that the general requirements 
 related to interstitial and surface condensation of moisture of the external envelope are 
 met. 

 The assessment of relevant building parts, including wet room envelopes, shall be 
 calculated according to EN ISO 137883 taking into account relevant design climatic 
 conditions.  

3.3.2 Watertightness 

3.3.2.1 Watertightness of the external envelope 

 Provided the kit is properly manufactured and assembled the building envelope is 
 resistant to penetrating water and snow. In case of ranges of application with extreme 
 conditions of driving rain and snow the intended use shall be assessed in the individual 
 case. 

 The watertightness of the external envelope of the kit has been assessed to be 
 adequate for the intended use. 

 
                                                           

3 EN ISO 13788 Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface 
temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods 



   

3.3.2.2 Watertightness of internal surfaces 

 No performance assessed. 

3.3.3 Content and/or release of dangerous substances 

 The elements of the modules do not contain dangerous substances according to EOTA 
 TR 034 with exception of 

 - wood-preservatives and fire protection agents (no performance assessed) 

 - formaldehyde 

 Wood-preservatives and fire protection agents: 

 Specific stipulation for the components of the modules: 

 Timber components may be treated with wood-preservatives. The carried out wood 
 protection shall meet the local regulations at the place of delivery. 

 The use of wood-preservative has to be declared in the declaration of performance. In 
 case of preservative treatment the following information shall be added, see EN 152284: 

 - treated component 

 - name of the wood-preservative 

 - declaration of active substances 

 - penetration class 

 - retention value 

 - method of treatment with wood-preservative 

 - target biological agents 

 - kind of wood/moisture of the wood in case of treatment. 

 Building elements of the modules are not treated with fire protection agents. 
 Treatments of the modules and/or elements of the modules with fire protection agents 
 after mounting are not subject of this ETA. 

 Formaldehyde: 

 The wood based materials and products satisfy the class E1 according to 
 EN 13986+A15. 

 In addition to the specific clauses relating to dangerous substances contained in this 
 ETA, there may be other requirements applicable to the products falling within its scope, 
 e.g. transposed national laws and administrative provisions. In order to meet the 
 provisions of the Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the 
 Council, these requirements need also to be complied with, when and where they apply. 

 

 

 

                                                           

4 EN 15228 Structural timber - Structural timber preservative treated against biological attack 

5 EN 13986+A1 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking 



   

3.4 Safety and accessibility in use (BWR 4) 

3.4.1 Slipperiness of floors 

 No performance assessed. 

3.4.2 Impact resistance 

 No performance assessed. 

 Due to technical experience the impact resistance is sufficient. The complete wall 
 elements is sufficiently shock-proof. 

 

3.5 Protection against noise (BWR 5) 

3.5.1 Airborne sound insulation 

 No performance assessed. 

3.5.2 Impact sound insulation 

 No performance assessed. 

3.5.3 Sound absorption 

 No performance assessed. 

 

3.6 Energy economy and heat retention (BWR 6) 

3.6.1 Thermal resistance / Thermal transmittance 

 The thermal transmittance and thermal resistance of the basic wall, floor and roof 
 elements is given in Annex A. 

3.6.2 Air permeability 

 No performance assessed. 

3.6.3 Thermal inertia 

 No performance assessed. 

 

3.7 Sustainable use of natural resources (BWR 7) 

 For the sustainable use of natural resources no performance was investigated for this 
 product. 

 

 

 

 



   

3.8 Durability, serviceability and identification 

3.8.1 Durability 

 The timber materials (species) used for structures are softwood only. Spruces and firs 
 are in natural durability class 4 concerning fungus attack according to EN 350-26. Pines, 
 larches and Douglas firs are in natural durability 3-4 concerning fungus attack according 
 to EN 350-2. 

 The moisture content of the untreated wooden products of the wall, ceiling and roof 
 elements shall be 15 % ± 3 % on manufacturing or on assembly. 

 The carried out wood-preservation (the treatment with the wood-preservative and the 
 wood preservative itself) shall meet the local regulations at the place of use. 

 The durability against corrosion of metalic fasteners, used for the modules, has to meet 
 requirements of EN 1995-1-1, table 4.1. Local provisions of the Member State, in which 
 the module shall be completed, have to be taken into account. 

 When the module is properly executed and set up followed by proper maintenance the 
 durability for the intended working life of the module is guaranteed. 

3.8.2 Serviceability 

 Serviceability of the elements is understood as their ability to resist loads without 
 unacceptable deformations and vibrations. This characteristic is treated under BWR 1. 

3.8.3 Identification 

 The identification parameters and reference to product specifications for identifying the 
 materials and building products of the module are given in Annex B. 

 The elements are provided with a protective foil. Each delivery package is labelled with 
 relevant data, e.g. type mark of elements, address and other customer data. The product 
 label also bears the CE marking. 

  

 

 

 

 

 

                                                           

6 EN 350-2 Durability of wood and wood-based products. Natural durability of solid wood. Part 2: Guide to natural 
durability and treatability of selected wood species of importance in Europe 



   

4. Assessment and verification of constancy of performance (hereinafter 
AVCP) system applied, with reference to its legal base 

 According to the decision 1999/0455/EC7 of the European Commission the system of 
 assessment and verification of constancy of performance (see Annex V to Regulation 
 (EU) No 305/2011 and Commission delegated Regulation (EU) No 568/2014) given in 
 the following table applies: 

Product(s) Intended use(s) Level(s) or class(es) System(s) 
Timber frame and log 
prefabricated building 

kits 
In building works Any 1 

 

5. Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as 
provided for in the applicable EAD 

 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in 
 the control plan deposited at the Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Mária Schaan, M.Sc. 
  Head of the TAB 

 

 

 

Annexes: 

Annex A Basic composition of wall, ceiling and roof elements, 5 pages 

Annex B Material and building product specifications, 1 page 

Annex C Basic design of a module (example), 39 pages 
                                                           

7 1999/0455/EC - Commission Decision of 22 June 1999, published in the Official Journal of the European Union 
(OJEU), L 178 of 14/07/1999 



   

DOMESTAV PLUS 

Annex A Basic composition of wall, 
ceiling and roof elements 

External wall element 
 

 

 

External wall element with total thickness 298 mm 

U = 0.183 W/m2·K 

R = 5.195 m2·K/W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 larch lining, cross-section 20/115 mm, moisture content 15 % ± 3 %, setting of boards 
 horizontaly with a gap 10 mm, qualitative class A, anchoring to underlay of aluminium 
 plate 

2 wooden grid-pattern created from vertical and horizontal spruce battens 30/60 mm, axial 
 distance max. 625 mm, moisture content 15 % ± 3 %, quality class S 10, with a 
 ventilated air gap 

3 diffusion-open polyester textile with black polyacrylate coating for facings with opened 
 joints, DELTA FASSADE B 

4 I-beam made of KVH spruce, cross-section 40/60 mm, and board OSB/3 of thickness 
 15 mm, moisture content 15 % ± 3 %, filling of XPS, thermal insulation ISOVER UNI 
 (mineral wool) 

5 airproof, waterproof and steam-proof barrier from polyethylen without stiffening grid, 
 jointing by adhesive tape from pure acrylate DELTA-DaWI-GP 

6 instalation battens, vertical grid-pattern from KVH spruce, cross-section 40/60 mm, axial 
 distance max. 625 mm, moisture content 15 % ± 3 %, quality class S 10, with thermal 
 insulation ISOVER UNI (mineral wool) 

7 OSB/3 board, without content of formaldehyde, packeged of special foil based on 
 cellulose, tongue and groove, OSB Eco 

8 gypsum plasterboard RIGIPS RB STANDARD, thickness 12.5 mm (with impregnation in 
 bathroom) 

9 2 x water-dilutable paint, resistant to abrasion, permeable for water vapor, high whitness 
 and 1 x impregnation 



   

DOMESTAV PLUS 

Annex A Basic composition of wall, 
ceiling and roof elements 

Floor element 
 

 

Floor element with total thickness 345 mm 

U = 0.143 W/m2·K 

R = 6.762 m2·K/W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PVC GERFLOR Texline, thickness 1.5 mm, GERFLOR HOME COMFORT 

2 dampproofing SCHÖNOX HA, thickness 1 mm 

3 particleboard KRONOSPAN PB P3, tongue and groove 

4 airproof, waterproof and steam-proof barrier from polyethylen without stiffening grid, 
 jointing by adhesive tape from pure acrylate DELTA-DaWI-GP 

5 OSB/3 board, without content of formaldehyde, packeged of special foil based on 
 cellulose, tongue and groove, Superfinish Eco 

6 I-beam made of KVH spruce, cross-section 60/60 mm, and board OSB/3 of thickness 
 15 mm, moisture content 15 % ± 3 %, filling of XPS, thermal insulation ISOVER UNI 
 (mineral wool) 

7 diffusion-open polyester textile with black polyacrylate coating for facings with opened 
 joints 

8 structural water-resistant plywood from birch, 7 layers, double-sided surface modified 
 foil, quality PN 2-DY/97 

 

 

 

 

 

 



   

DOMESTAV PLUS 

Annex A Basic composition of wall, 
ceiling and roof elements 

Roof element 
 

 

Roof element with total thickness 470 mm 

U = 0.146 W/m2·K 

R = 6.671 m2·K/W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 flexibile sheet for waterproofing, thickness 1.5 mm 

2 geotextiles from 100% polypropylene, FILTEK 300 

3 OSB/4 board, without content of formaldehyde, packeged of special foil based on 
 cellulose, tongue and groove, OSB/4 Superfinish Eco 

4 load-bearing spruce pile plank, cross-section 60/125 mm to 60/50 mm in inclination, 
 moisture content 15 % ± 3 %, ventilated air gap 

5 polyester textile with waterproof, steam-proof polyurethane sublayer, diffusion-open, 
 windproof safety hydroinsulation with self-adhesive integrated edge, DELTA-MAXX 
 PLUS 

6 I-beam made of KVH spruce, cross-section 60/60 mm, and board OSB/3 of thickness 
 15 mm, moisture content 15 % ± 3 %, filling of XPS 

7 airproof, waterproof and steam-proof barrier from polyethylen without stiffening grid, 
 jointing by adhesive tape from pure acrylate DELTA-DaWI-GP 

8 instalation battens, vertical grid-pattern from KVH spruce, cross-section 40/60 mm, axial 
 distance max. 625 mm, moisture content 15 % ± 3 % with thermal insulation from EPS in 
 thickness of 30 mm 

9 gypsum plasterboard RIGIPS RB STANDARD, thickness 12.5 mm (with impregnation in 
 bathroom) 

10 2 x water-dilutable paint, resistant to abrasion, permeable for water vapor, high whitness 
 and 1 x impregnation 



   

DOMESTAV PLUS 

Annex A 
Basic composition of wall, 
ceiling and roof elements 

Internal non-load-bearing 
partition 

 

 

Non-load-bearing partition with total thickness 116 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gypsum plasterboard RIGIPS RB STANDARD, thickness 12.5 mm (with impregnation in 
 bathroom) + 2 x water-dilutable paint, resistant to abrasion, permeable for water vapor, 
 high whitness  and 1 x impregnation 

2 OSB/3 board, without content of formaldehyde, tongue and groove, OSB Eco 

3 KVH, cross-section 60/60 mm, thermal insulation ISOVER UNI (mineral wool) 

4 OSB/3 board, without content of formaldehyde, tongue and groove, OSB Eco 

5 gypsum plasterboard RIGIPS RB STANDARD, thickness 12.5 mm (with impregnation in 
 bathroom) + 2 x water-dilutable paint, resistant to abrasion, permeable for water vapor, 
 high whitness  and 1 x impregnation 

 

 

 

 

 



   

DOMESTAV PLUS 

Annex A Basic composition of wall, 
ceiling and roof elements 

Internal load-bearing partition 
 

 

Load-bearing partition with total thickness 156 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 gypsumplaster board RIGIPS RB STANDARD, thickness 12.5 mm (with impregnation in 
 bathroom) + 2 x water-dilutable paint, resistant to abrasion, permeable for water vapor, 
 high whitness  and 1 x impregnation 

2 OSB/3 board, without content of formaldehyde, tongue and groove, OSB Eco 

3 KVH, cross-section 60/60 mm, thermal insulation ISOVER UNI (mineral wool) 

4 OSB/3 board, without content of formaldehyde, tongue and groove, OSB Eco 

5 gypsum plasterboard RIGIPS RB STANDARD, thickness 12.5 mm (with impregnation in 
 bathroom) + 2 x water-dilutable paint, resistant to abrasion, permeable for water vapor, 
 high whitness  and 1 x impregnation 

 

 

 

 

 

 



   

DOMESTAV PLUS 
Annex B Material and building product 

specifications 
 

Material / Product 
Technical 

specification 
ρ 

kg/m3 
λ 

W/m·K 
μ FA 

Reaction 
to fire 

Particle board PB P3 EN 13986+A1 - - - E1 D-s1, d0 

Fiber-cement flat sheet EN 12467 ≥ 1550 - - E1 A2-s1, d0 

Solid wood panelling and 
cladding 
- spruce 
- fir 
- pine 
- Douglas 
- larch 

EN 14915 

 
 

460 
460 
520 
510 
600 

 
 

0.12 
0.12 
0.13 
0.13 
0.15 

 
 

66 
66 
72 
71 
80 

E1 D-s2, d0 

Structural timber (C24) EN 14081-1+A1 - - - - D-s2, d0 

I-beams (STEICO) ETA-06/0238 - - - E1 D-s2, d0 

I-beams (CZECH PAN) STO-2286/14 - - - E1 D-s2, d0 

KVH timber (DUO, TRIO)  - - - E1 D-s2, d0 

OSB/3 Superfinish® Eco EN 13986 ≥ 600   E1 D-s2, d0 

OSB/4 Superfinish® Eco EN 13986 ≥ 600 - - E1 D-s1, d0 

Plywood (DYAS.EU) 
- except floorings, t < 9 mm 
- except floorings, t ≥ 9 mm 
- for floorings, t < 9 mm 
- for floorings, t ≥ 9 mm 

EN 13986 - 0.17 90/220 E1 

 
F 

D-s2, d0 
FFL 

DFL-s1 

Gypsum plasterboards EN 520+A1 - 0.21 10 - A2-s1, d0 

Flexibile sheet for 
waterpoofing ALKORPLAN 

EN 13956 - - - - E 

Flexibile sheet for 
waterpoofing DELTA® 
FASSADE 

EN 13859-1 - - - - E 

Flexibile sheet for 
waterpoofing DELTA®-MAXX 
PLUS 

EN 13859-1 - - - - E 

Thermal insulation Isover UNI EN 13162 - 0.035 1 - A1 

Screws ASSY ETA-11/0190 - - - - - 

Moisture stop foil WÜTOP 
DB 200 

EN 13859-1 - - - - E 

 

Notes: 
FA – formaldehyde 

 

 

 

 

 

 

 



   

DOMESTAV PLUS 
Annex C Basic design of a module 

(example) 
 


