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Abstrakt: 

Téma této diplomové práce je „Strategická analýza konkurenceschopnosti laboratoří MMV, 

s.r.o. Ostrava – Vítkovice.“ Cílem práce je provést analýzu konkurenčního prostředí. Práce je 

rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje metody analýzy 

konkurenčního prostředí. V praktické části je provedena samotná analýza, při které jsou 

využity metody: analýza SWOT, PEST analýza, analýza konkurentů. Na základě výsledku 

této analýzy, je uvedeno doporučení vhodné volby strategie společnosti. 

 

Abstract: 

The topic of this thesis is the “Competitiveness Strategic Analysis of Laboratories MMV, Ltd. 

Ostrava – Vítkovice”. Aim of this study is to analyze the competitive environment. The work 

is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the method 

of analysis of the competitive environment. In the practical part the analysis itself, where they 

are used method: SWOT analysis, PEST analysis, analysis of competitors. The results of this 

analysis indicated recommended choice appropriate strategies. 
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Úvod 

 

Jedna z nejznámějších osobností teorie managementu P. F. Drucker v sedmdesátých letech 

prohlásil, že svět budoucnosti bude jiný než ten, který mu předcházel. Vizionářsky vymezil 

vliv inovací i dalších faktorů a jejich projevů, s nimiž se podniky musí v neustále se měnícím 

vnějším prostředí vyrovnávat. Současné podnikatelské prostředí je označováno jako 

hyperkonkurenční a globální. Nastanou-li v něm nějaké změny, pak budou spíše permanentně 

krizového charakteru než směřující k určitosti a k možnosti predikce dalšího vývoje. [1] 

Předmětem diplomové práce je provedení strategické analýzy konkurenceschopnosti 

laboratoří společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o. se sídlem 

v Ostravě-Vítkovicích.  Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. 

V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska pojetí konkurence, konkurenční 

strategie, podnikatelského prostředí. Dále jsou podrobněji popsány jednotlivé metody 

strategické analýzy okolí podniku (Analýza odvětví, PEST analýza, Porterův model pěti 

konkurenčních sil a model „4C“). Rovněž je zde popsána analýza SWOT a její strategie.   

V praktické části úvodem charakterizuji společnost MMV, s.r.o. jako podnikatelský subjekt, 

poskytující specifické průmyslové služby. Následuje PEST analýza makrookolí společnosti se 

zaměřením na 4 základní faktory (politicko-legislativní, ekonomické, sociokulturní a 

technologické). Dále je provedena analýza nejbližších konkurentů včetně jejich 

charakteristiky. Na základě SWOT analýzy vyhodnocuji silné a slabé stránky s příležitostmi a 

hrozbami. Údaje ze SWOT analýzy jsou pak využity k sestavení konfrontační matice, z níž 

vyplývá, v jakém tržním prostředí se společnost nachází a jakou strategii lze proto doporučit. 
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1 Teoreticko-metodická východiska  

 

Od poloviny 20. století lze identifikovat několik faktorů, které působí na podnikatelské 

subjekty téměř ve všech částech hospodářsky vyspělého světa. Vliv těchto faktorů se za 

posledních padesát let neustále zvyšuje a od osmdesátých let minulého století lze zaznamenat 

doslova rapidní změny v síle jejich působení. K hlavním faktorům patří globalizace trhů, 

zintenzivnění konkurence, rychlost změn jako faktor času, vznik nových výrobků a odvětví 

jako výsledek inovací, změny v odbytu výrobků a vliv státu a nadnárodních celků na 

podnikání. Podniky se stále více dostávají do situace, která vyžaduje rychlou reakci na 

dynamiku trhu. Nabízejí se jim pouze dvě možné varianty reakcí, buď na změnu adekvátně 

odpovědí, nebo zaniknou, a to v duchu Darwinovy teorie, že přežije nikoli nejsilnější nebo 

nejinteligentnější druh, ale ten, jenž se dovede přizpůsobit změně. [1] 

 

1.1 Pojetí konkurence, konkurenceschopnosti 

 

Konkurence představuje soupeření, soutěžení, případně hospodářskou soutěž. Z uvedeného je 

zřejmé, že pojem konkurence má širší záběr, a to nejen ekonomický, ale rovněž sociální, 

kulturní, etický, sociální, politický. V podnikání nelze opomíjet žádný zorný úhel konkurence, 

přestože ekonomické hledisko je stěžejní.  Navíc si musíme uvědomit, že konkurence je vztah 

dvou a více subjektů (konkurentů). 

Konkurent, aby vůbec mohl vstoupit do konkurenčního vztahu, musí však splňovat minimálně 

dva předpoklady:  

 musí být „konkurenční“, tedy musí mít konkurenceschopnost, resp. musí disponovat 

konkurenčním potenciálem; 

 musí mít „konkurenční“ zájem, tedy musí chtít vstoupit do konkurence, tedy musí 

disponovat specifickým potenciálem, tj. podnikavost 

Nutno si tedy uvědomit rozdíl mezi konkurencí jako výsledkem (produktem) aktivity firmy a 

konkurenceschopností jako potenciálem firmy. [2] 
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Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost je specifickým podnikatelským potenciálem, který se musí vyznačovat: 

a) Všeobecnými charakteristikami potenciálu (potenciál-rozdíl mezi tím, co je a tím co 

může nebo musí být) 

b) Speciální charakteristikou: 

 Existuje externí zřetelehodný potenciál, omezující (kladoucí odpor) potenciál 

firmy nebo nabízející příležitost k umocnění potenciálu firmy, tzn. existuje 

zřetelehodný konkurent firmy buď na straně nabídky (dodavatelé), nebo na straně 

potřeby (spotřebitelé). [2] 

 

Konkurenční strategie 

Konkurenční strategie je chápána jako sled činností a přístupů, který má při správné realizaci 

firmě zabezpečit větší pravděpodobnost úspěchu v dosažení vytyčených cílů v daném 

marketingovém prostředí a v daném okamžiku. 

Konkurenční strategie je hledání příznivého konkurenčního postavení v určitém odvětví, 

v základní aréně, v níž se konkurence projevuje. Má za cíl vybudovat výnosné a udržitelné 

postavení vůči silám, které rozhodují o schopnosti konkurence v daném odvětví. Základem 

pro volbu konkurenční strategie jsou dvě ústřední otázky: 

 přitažlivost odvětví z hlediska dlouhodobé výnosnosti 

 konkurenční postavení firmy uvnitř daného odvětví 

Odvětví se v průběhu času stávají více či méně přitažlivými a konkurenční postavení odráží 

nikdy nekončící bitvu mezi konkurenty. Jak přitažlivost odvětví, tak konkurenční postavení, 

může podnik spoluutvářet, a to je právě to, co činí výběr konkurenční strategie náročným. 

Zatímco přitažlivost odvětví je zčásti odrazem faktorů, které může podnik jen málo 

ovlivňovat, konkurenční strategie má značnou schopnost učinit určité odvětví více či méně 

přitažlivým. Zároveň může podnik svou volbou strategie jasně zlepšit nebo zhoršit své 

postavení uvnitř daného odvětví. Konkurenční strategie tedy nejen odpovídá danému 

prostředí, ale snaží se také toto prostředí utvářet ve prospěch podniku. [3] 
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Konkurenti 

Nejbezprostřednějším konkurentem podniku je ten, který se mu nejvíce podobá. Takový 

konkurent bude prodávat stejnému cílovému trhu a bude používat stejný marketingový mix. 

Dominantní konkurent je takový konkurent, který vítězí v neúměrném počtu nabídek usilují-li 

oba podniky o stejné zakázky. Jestliže však konkurent ve většině případů vzájemného 

soupeření o stejnou zakázku prohrává, je konkurentem podřízeným. Největší pozor si podnik 

musí dávat na konkurenta, jehož nabídky jsou úspěšné nejčastěji. 

Je pravděpodobnější, že podnik pohřbí nějaká nová technologie než jeho existující konkurenti. 

Hlavní hrozbou pro každý podnik nejsou jeho současní konkurenti, ale jeho konkurenti 

potenciální. [4] 

 

1.2 Podnikatelské prostředí 

 

V podnikatelském prostředí jsou zahrnuty vlivy, které působí na podnikatele, podnik a 

podnikání. Ovlivňují činnost prováděnou podnikatelem, která vede ke zhodnocení 

podnikatelského potenciálu nebo uspokojení potřeb podnikatele. Do těchto vlivů můžeme 

zařadit složky z oblasti ekonomické, přírodní i nehmotné složky (kultura, právo, sociální 

vztahy atd.). Přímo na jednání podnikatele může působit jiné prostředí než na podnik. Celé 

prostředí je životem podnikatelských subjektů, tyto mají pak rozpoznat, pochopit a využít 

hodnoty a potenciály běžného života a jeho perspektiv.  

Podnikatelské prostředí se dále vyznačuje svou pestrostí a strukturovaností s věcnou, 

prostorovou, časovou, účelnostní a efektivnostní dimenzí. K modelovému popsání 

podnikatelského prostředí slouží faktory, které se v něm nacházejí. [5] 

Podnikatelské prostředí, v němž se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichž působení obecně 

může na jedné straně vytvářet nové podnikatelské příležitostí, na druhé straně se může jednat 

o potenciální hrozby pro její existenci. Proto je nutno okolí firmy důkladně monitorovat a 

systematicky analyzovat. Důležitost těchto činností je dána především skutečností, že hlavní 

příčiny růstu, poklesu a jiných dlouhodobých změn fungování podniku jsou v převážné 

většině případů dány především vlivem faktorů okolí a teprve na druhém místě jeho vnitřním 
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stavem, resp. vývojem. Výzkumy rovněž potvrzují, že podniky, jejichž strategie jsou více 

přizpůsobeny realitě jejich okolí, jsou úspěšnější. [7] 

 

V podnikatelském prostředí je nutno rozlišovat: [6] 

 externí prostředí, které zahrnuje jednak makroprostředí (existuje nezávisle na vůli 

podniku), jednak mezoprostředí (podnik může částečně ovlivnit nástroji marketingu) 

 interní prostředí, resp. mikroprostředí (podnik je přímo ovlivňuje svými činnostmi)  

 

 

Obr. 1 Podnikatelské prostředí [6] 
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2 Strategie, strategické řízení a analýza 

 

Všeobecně je možno říci, že podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí hlavně na 

včasném předvídání tržních příležitostí a řešení potenciálních problémů strategického 

charakteru. [7] 

Pojem „strategie“ je někdy v praxi opředen pavučinou tajemna. Je to dáno zřejmě i tím, že je 

vytyčování strategií považováno běžně za umění. Podvědomě si pod strategií představujeme 

něco, co je v první řadě vysoce nápadité a co naší firmě přinese úspěch. Nápaditost jistě hraje 

svou roli. Ve své podstatě je ale strategie základním dlouhodobým zaměřením rozvoje firmy, 

které jí má zajistit potřebné výnosy, konkurenční výhodu, prosperitu.  

Strategie vyjadřuje dlouhodobé cíle, kterých chce firma dosáhnout a postupy, kterými hodlá 

vytyčených cílů dosahovat.  

Cíle podniku jsou často reprezentovány ekonomickými charakteristikami (např. tržby zisky, 

návratnost atd.), mohou být ale také zaměřeny do oblasti sociální (veřejně prospěšné akce, 

budování image podniku, sponzorství apod. – zejména v případech, kdy je podnik závislý na 

intenzivnějším přísunu lidských zdrojů), na růst podniku (růst tržního podílů – např. z důvodu 

snahy o dosažení úspor z rozsahu) či na prvky konkurenčního boje (zvyšování překážek 

vstupu do odvětví atd.). [8] 

Vytyčené cíle by měly splňovat určitá kritéria (označovaná někdy jako metoda 

„SMART“):[8] 

 Stimulating – stimulující 

 Measurable – měřitelné 

 Acceptable – přijatelné pro ty, kdo je budou naplňovat 

 Realistic – reálné 

 Timed – vymezené v čase 

Rozhodování o cílech je v realitě ovlivněno nejrůznějšími faktory: [8] 

1. Vliv prostředí, v němž podnik působí. Volba tohoto cíle je výrazně ovlivňována 

okolím, především poptávkou a nabídkou, ale i dalšími vlivy, např. aktivitami 

konkurentů, řídícími zásahy vlády, chováním rozhodujících dodavatelů atd. 
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2. Očekávání důležitých „stakeholders“. Někdy jsou strategické cíle diktovány 

důležitými „stakeholders“ („zainteresované strany“) působící v okolí firmy. 

3. Objem dostupných výrobních faktorů. Velký podnik s vysokými zisky má více 

zdrojů na to, aby reagoval na síly okolí, aby se vlivům okolí mohl více bránit, aby 

mohl okolí více ovlivňovat, než podnik malý a chudý 

4. Interní vztahy. Při formulování cílů mohou být nastolovány například otázky jako: 

Mají stratégové plnou podporu akcionářů/pracovníků? Jak bude formulování cílů 

ovlivněno existujícími vztahy mezi vrcholovými řídícími pracovníky? Je stávající 

firemní kultura slučitelná s vytyčovanými cíli? 

5. Vlastnosti/schopnosti stratégů. (bojovný vs. pasivní; autokratický vs. demokratický; 

milující riziko vs. Hrající na jistotu atd.)  

6. Minulý vývoj podniku, tj. zkušenosti z realizace minulých cílů. 

 

Pouze „mít strategii“ ještě neznamená, že je firma strategicky řízena. [9] 

 

2.1 Strategické řízení 

 

Strategické řízení představuje soubor aktivit zaměřených na formulaci směrů dalšího rozvoje 

podniku. Jde o mimořádně složitý proces, jehož cílem je rozvíjení a udržování životaschopné 

shody mezi cíli a zdroji podniku na straně jedné a měnícími se podmínkami tržních 

příležitostí na straně druhé. Strategické řízení zahrnuje identifikaci příležitostí a přijetí 

navazujícího strategického rozhodnutí, týkajícího se alokace zdrojů a způsobů jejich využití. 

Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie 

směřující k dosažení stanovených cílů., k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším 

prostředím a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Strategické řízení se 

uskutečňuje prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií. [8] 
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Dnešní strategicky uvažující manažeři musí především nalézat správné odpovědi na 

následující otázky: [7] 

 Na které trhy a části trhů, na které výrobky a služby je třeba se soustředit? 

 Jakými prostředky a postupy lze vytvořit takové výrobky a služby, které se ukazují být 

lepší než to, co na trhu nabízí konkurence? 

 Jaký je potenciál úspěchu podniku a jak by měly být nejúčinněji vynakládány 

disponibilní podnikové zdroje (finanční, personální, technické, materiálové, 

informační, znalostní)? 

 Podle jakých kritérií bude účelné měřit pokrok při realizaci strategie?  

Ideální model strategického řízení firmy zřejmě neexistuje. Pokud by tomu tak bylo, potom 

by všechny firmy takovýto model převzaly a nastal by pravděpodobně konec tržní 

ekonomiky, protože z její podstaty vyplývá, že vedle vítězů musí být poražení. Strategický 

management by měl být chápán jako nikdy nekončící proces. [7] 

 

2.2 Strategická analýza 

 

Základem pro formulování strategie podniku vedoucí k dosažení konkurenční výhody, je 

nalezení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Základní východiska pro formulaci 

strategie vyplývají z výsledků strategické analýzy. Strategická analýza obsahuje různé 

analytické techniky, využívané i pro identifikaci vztahů mezi okolím podniku, zahrnujícím 

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

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

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

důležité je posoudit vzájemné vztahy a souvislosti, které mezi faktory existují. Tento krok je 

pak základem pro posouzení vhodnosti současné strategie či rozhodnutí o volbě strategie 

nové. Strategie nemůže být založena pouze na předvídání budoucnosti. Musí se snažit 

budoucnost aktivně vytvářet ve sféře svých zájmů, tj. v oborech, segmentech a regionech, 

v nichž chce uspokojovat poptávku. Toto vytváření budoucnosti musí být nutně založeno na 

pochopení faktorů, které budoucnost ovlivňují. Zvítězí ten, kdo si bude udržovat náskok před 

změnami probíhajícími u konkurentů.  
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Strategie se musí tvořit s ohledem na dravé a drsné konkurenční prostředí, na zcela nový 

charakter konkurence označovaný jako hyperkonkurence, superkonkurence, megakonkurence. 

Konkurence dostala globální povahu, konkurenční rivalita má vyšší intenzitu. 

Superkonkurence je výrazem srážky velkých konkurenčních sil. Jedná se daleko více o 

konkurenci několika silných než o konkurenci mnoha slabých a malých.  

Neexistuje žádná strategie, jejíž aplikaci by bylo možno rozšířit za hranice konkrétního 

podniku. Jedním z obrovských omylů, jichž se podniky znovu a znovu dopouštějí, je snaha o 

používání nějaké univerzální strategie.  

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

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

podniku. Nejedná se však o dvě nezávislé roviny, ale naopak je třeba zdůraznit vzájemnou 

propojenost a souvislost mezi oběma okruhy. [8] 

 

 

 

Obr. 2 Schéma strategické analýzy [8] 
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3 Metody strategické analýzy 

 

3.1 Informační zdroje pro analýzu okolí 

 

Zdroje strategických informací jsou vzhledem k povaze problému především externí a za 

významné je většinou nutno považovat i neformální zdroje informací. V zásadě lze zdroje 

firemních informací klasifikovat následujícím způsobem: [7] 

1. Verbální informace o okolí, poskytované: [7] 

 masmédii 

 zaměstnanci podniku 

 lidmi z okolí podniku například zákazníky, obchodníky, dodavatelskými 

firmami, pracovníky bank, akcionáři, státními úředníky, konkurenty a jejich 

zaměstnanci 

2. Písemné veřejně dostupné informace z novin, časopisů, publikací, rešerší, 

výzkumných zpráv, strategických studií, výročních zpráv společností a dalších 

podobných zdrojů. 

3. Internet. V současné době lze nalézt obrovské množství informací, ať už volně 

přístupných či placených, využitelných při zpracování strategických analýz. 

4. Průmyslová špionáž, která v posledním období vzrůstá, je dalším zdrojem informací. 

V důsledku toho na druhé straně v současnosti značně vzrůstají výdaje podniků na 

budování systémů, které slouží k ochraně obchodních tajemství a výrobních procesů. 

5. Strategické studie, průzkumy a prognózy. Mnoho podniků vydává značné částky, 

aby získaly informace o sociálních postojích k ekonomice, vládě, svým výrobkům, 

demografickém vývoji, vývoji poptávky, situacích na finančních trzích apod. 

6. Strategické informační systémy (ozn. SIS- Strategic Information Systém nebo EIS – 

Executive Information Systems). Velké podniky mají vybudovány speciální 

informační systémy pro shromažďování a vyhodnocování strategických informací. 

7. Speciální databázové systémy strategických informací. Jako příklad je možno uvést 

databázi PIMS (Profit Impact of Market Strategy). 
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3.2 Analýza prostředí podniku 

 

Analýza prostředí je zaměřena na dění uvnitř i vně „našeho“ průmyslového odvětví. Analýza 

prostředí by měla být prováděna permanentně, nikoliv ve vymezených časových termínech, 

daných plánovacími cykly. V rámci analýzy prostředí se obvykle sbírají a hodnotí informace 

o vývoji legislativy, demografickém vývoji, vývoji hospodářství (ekonomickém vývoji), 

sociologickém vývoji (včetně kulturního aspektu), vývoji technologií, informace o politických 

aspektech daného regionu či země, ekologických vlivech aj.: [6] 

 Legislativa. Zjišťuje se vliv platných zákonů a nařízení ovlivňujících strategický 

záměr v oblastech jako: 

 státní regulace ekonomiky (např. doprava, telekomunikace, energetika) 

 daňové zákony 

 antimonopolní zákony 

 zákon o veřejných zakázkách 

 regulace exportu a importu, obchodní bariéry 

 environmentální zákony 

 investiční pobídky 

 občanský zákoník a jeho ustanovení 

 ochrana soukromého vlastnictví 

 ochrana zdraví a hygiena práce 

 obchodní právo 

 

 Demografie. Zjišťují se údaje zejména o těch produktech, kde zákazníkem a 

spotřebitelem jsou obyvatelé. Studuje se složení obyvatel, věková struktura, regionální 

údaje apod. Z demografických charakteristik jsou důležité: 

 věková struktura osob v produktivním věku 

 hranice odchodu do důchodu 

 vzdělanostní struktura populace 

 národnostní složení obyvatel 

 migrace obyvatel v dané oblasti 
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 Ekonomika. Makroekonomické údaje a jejich trendy jsou základním vstupem pro 

zpracování finančních analýz strategického plánu. Míra ekonomického růstu ovlivňuje 

úspěšnost podniku na trhu, přímo determinuje příležitosti a hrozby ovlivňující 

strategický záměr. Základní sledované faktory tvoří: 

 kurzy měn 

 inflace 

 úrokové sazby 

 míra ekonomického růstu – vývoj HDP 

 ceny určitých komodit – energetika, služby  

 průměrné mzdy a jejich předpokládaný vývoj 

 míra nezaměstnanosti a budoucí výhled 

 kupní síla obyvatel, vývoj spotřeby 

 ukazatele kapitálového trhu 

 daně a jejich vývoj 

 dopad vývoje ekonomického cyklu apod. 

 

 Sociologie, kultura. Tento aspekt nelze opomenout, zejména při posuzování 

významných investic, rozhodování o umístění podniku či divize aj. Podstatné složky 

této analýzy zahrnují: 

 pravidla pro zaměstnanost obyvatel 

 sociální programy pro různé skupiny obyvatel 

 programy zdravotní, kulturní 

 míru korupce 

 transparentnost a respektování norem 

 mobilitu pracovní síly 

 dostupnost požadovaných profesí 

 životní úroveň a životní styl 

 tradice, náboženství apod. 

 

 Technologie. Technická a technologická úroveň jak v místě produkce, tak i u 

uživatele může silně ovlivnit parametry a zejména úspěšnost strategického záměru. Na 

rozdíl od popisu technologie, kterou podnik disponuje, se zde pozornost zaměřuje na 

technologické standardy a nové technologické postupy, které podmiňují úspěšné 
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naplnění strategického záměru. Předvídavost vývoje směrů technologického rozvoje se 

může stát významným činitelem úspěšnosti podniku. Je proto nezbytné se zaměřit na: 

 sledování změn tempa vývoje technologie v dané oblasti 

 rozsah prováděných inovací 

 míru vládní podpory vědy a výzkumu 

 rychlost morálního zastarávání technologie 

 úspěšnost substitutů 

 nástup nových technologií 

 vývoj cen přírodních zdrojů 

 přístup k datům a informacím 

 

 Politika. Stejně jako u legislativních faktorů je nezbytné analyzovat i působení 

politických faktorů, které zásadně vymezují podnikatelskou pozici a míru investiční 

angažovanosti. Analýza se zaměřuje zvláště na: 

 politický systém, stabilitu vlády a politického systému 

 způsob plánování 

 vlastnické principy 

 regulační a deregulační zásady i podporu nebo naopak sankce určitých 

projektů 

 ekonomickou politiku vládní reprezentace (privatizace) 

 uplatnění lobbyismu 

 vývoj státního rozpočtu a rozpočtovou politiku 

 zapojení státu v ekonomických a vojenských integracích  

 

 Ekologie. Ekologické předpisy zásadně ovlivňují investiční výstavbu a použití 

některých materiálů a norem. Projekty šetrné k životnímu prostředí mohou mít větší 

úspěšnost realizace. Znalostí ekologických trendů se lze vyhnout konfliktům 

s místními zvyky a regulací. Mezi zkoumané ekologické trendy patří například: 

 vnímání ochrany životního prostředí 

 důraz na obnovitelné energie a jejich využití 

 prosazování udržitelného rozvoje 

 nakládání s odpady a recyklace 

 dostupnost vodních zdrojů, jejich využití a kontaminace 

 síla a postoje ekologických iniciativ apod. 
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Pravděpodobně nejpoužívanější formou analýzy prostředí je metoda PEST. Její rozšířené 

modifikace však nejsou jedinými metodami analýzy vývoje prostředí. Některé firmy používají 

i Porterův model pěti sil, jiné firmy aplikují vlastní přístupy. [6] 

 

3.2.1 Analýza odvětví 

 

Oborové okolí podniku je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a 

zákazníky.[7] 

1. Sektor zákazníků – společnost se musí zajímat o to, kdo jsou jejich zákazníci a jaké 

potřeby a očekávání mají. Analýzu sektoru zákazníků je potřeba zaměřit především na 

následující aspekty a faktory: 

 identifikaci kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí 

nakupovat 

 demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků 

 geografické faktory a geografické rozmístění trhů 

2. Sektor dodavatelů – jde především o to analyzovat dostupnost a náklady všech 

vstupů potřebných k výrobě a stabilitu dodávek. V sektoru dodavatelů je při analýze 

nutno rovněž analyzovat následující aspekty: 

 dostupnost a náklady na materiál a polotovary 

 dostupnost a náklady na energii, což je například v průmyslu zpravidla jeden 

z nejdůležitějších strategických faktorů vstupu 

 dostupnost a náklady na pořízení peněz (kapitálu) 

 dostupnost a náklady pracovní síly (mnoho firem z průmyslově vyspělých 

zemí buduje své závody v zahraničí, kde jsou nízké pracovní náklady) 

3. Sektor konkurentů – při analýze konkurentů by měly být hledány odpovědi na 

otázky typu: 

 Jaká je současná pozice naší firmy vůči konkurentům, měřeno zejména 

ekonomickými, ale i jinými ukazateli (např. image firmy, vztahy se 

„stakeholdery“)? 

 Jak se konkurence mění a vyvíjí? 
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 V jaké fázi svých životních cyklů se nacházejí rozhodující výrobky a služby 

našeho odvětví? 

 Jaká je rentabilita odvětví vůči jiným srovnatelným odvětvím? 

 Vstupují noví konkurenti do oboru? Opouštějí obor naši staří rivalové? 

 

3.2.2 PEST analýza 

 

Tato analýza bývá také někdy nazývána analýzou STEP. Za klíčové součásti makrookolí lze 

označit faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technologické. 

Analýza, dělící vlivy makrookolí do čtyř základních skupin, se proto označuje jako Pest 

analýza. 

 

Obr. 3 Faktory PEST analýzy [20] 
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Každá z těchto skupin v sobě zahrnuje řadu faktorů makrookolí, které různou měrou ovlivňují 

podnik. [8] 

 

Obr. 4 Přehled vlivů makrookolí [8] 

 

Cílem analýzy PEST není vypracovat vyčerpávající seznam těchto faktorů, neboť vlivy, které 

jsou velmi důležité pro jeden podnik, nemusí mít velkou váhu pro jiný. Důležité je rozpoznat 

a odlišit faktory významné právě pro určitý podnik. 

 

Analýza by měla dále iniciovat následující a jim podobné otázky a hledat na ně odpovědi: [8] 

1. Jaké jsou pravděpodobné vývojové trendy významných faktorů čtyř základních oblastí 

prostředí v budoucnosti? 

2. Co jsou základní impulzy změny, tzn. jaké faktory vyvolávají změnu? Jaký vliv 

boudou mít v budoucnu? Budou intenzivnější či naopak? 

3. Jaký lze očekávat pravděpodobný dopad těchto změn na podnik? jak ovlivní 

konkurenční pozici? 

4. Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii podniku, tj. jak je co nejlépe 

zohlednit při formulaci strategie?  
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3.2.3 Model „4C“ 

 

Tento model slouží k analýze globálních trendů. Model „4C“ je nazývaný podle anglických 

označení základních skupin faktorů, na nichž je metoda založena: [8] 

 Customers – zákazníci (požadavky zákazníků, jednotný marketing) 

 Country – národní specifika (obchodní politika, technické standardy, kulturní a 

institucionální normy) 

 Costs – náklady (náklady na vývoj, výnosy z rozsahu, náklady na dopravu) 

 Competitors – konkurence (globální konkurence, provázanost činností a trhů) 

 

 

Obr. 5 Model „4C“ [8] 
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3.2.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Významnou charakteristikou odvětví jsou konkurenční síly, které v daném odvětví působí. 

Vzhledem k této skutečnosti představuje nedílnou součást analýzy mikrookolí analýza 

konkurenčních sil, která zkoumá základ konkurence v odvětví. Konkurenční síly 

bezprostředně ovlivňují konkurenční pozici a úspěšnost podniku.  

Model pěti sil je ve své podstatě nástrojem zkoumání konkurenčního prostředí. Cílem modelu 

je umožnit jasně pochopit síly, které v tomto prostředí působí a identifikovat, které z nich 

mají pro podnik z hlediska jeho budoucího vývoje největší význam. Konkurence na trhu 

v daném odvětví je obecně funkcí pěti konkurenčních sil, vyplývající z: [8] 

1. rivality mezi konkurenčními podniky 

2. hrozby substitučních výrobků podniku v jiných odvětvích 

3. hrozby vstupu nových konkurentů do odvětví 

4. vyjednávací pozice dodavatelů klíčových vstupů 

5. vyjednávací pozice kupujících (zákazníků) 

 

-  

Obr. 6 Porterův model pěti sil [8] 
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Soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Soupeření mezi stávajícími konkurenty má známou formu obratného manévrování k získání 

výhodného postavení. Používají se metody, jako cenová konkurence, reklamní kampaně, 

uvedení produktu a zlepšený servis zákazníkům nebo záruky. K soupeření dochází z důvodu, 

že jeden nebo více konkurentů buď pociťují tlak, anebo vidí příležitost k vylepšení pozice. Ve 

většině odvětví mají konkurenční kroky jedné firmy viditelný efekt na soupeřící partnery a 

mohou vyvolat odvetu nebo snahu o kompenzaci. To znamená, e firmy jsou na sobě vzájemně 

závislé. [10] 

Prvním krokem analýzy rivality konkurentů je tedy porozumět konkurenčním pravidlům 

odvětví. Dále navazuje odhad intenzity konkurenční rivality, která je ovlivněna řadou faktorů. 

Mezi obvyklé faktory patří: [8] 

 Počet a velikost konkurentů v konkurenčním okolí. Čím více konkurentů, tím větší 

pravděpodobnost nových kreativních strategických tahů.  

 Míra růstu trhu. Rychle rostoucí trhy jsou většinou provázeny menší rivalitou 

vzhledem k tomu, že soupeřící podniky mohou dosáhnout svých cílů týkajících se 

růstu prostřednictvím růstu poptávky. 

 Vysoké fixní náklady. Kapitálově náročná odvětví s vysokými fixními náklady, kde 

je nezbytné jejich zapojení a plné využití kapacity, vykazují často značnou 

konkurenční rivalitu. Především v obdobích, kdy dochází k oslabení poptávky, jsou 

podniky nuceny používat slevy, rabaty a jiné taktiky pro podporu růstu objemu 

prodeje a využití kapacit. 

 Diferenciace produktů. Jsou-li produkty málo diferencované, kupující mohou snadno 

přecházet od jednoho konkurenta ke druhému, což zintenzivňuje konkurenční boj. 

 Výstupní bariéry z odvětví. Vysoké výstupní bariéry nutí podniky zůstat v odvětví za 

každou cenu, tedy i za cenu krátkodobých ztrát, což vede k výrazným cenovým 

válkám. Výstupní bariéry mohou být např. investice do strojů, které nemají variantní 

použití, vysoké fixní náklady na výstup (výplata a odstupné pro nadbytečnost 

zaměstnanců), penále za nedodržení dlouhodobých smluvních závazků apod. 

 Akvizice slabších podniků. Vstoupí-li do odvětví nový podnik prostřednictvím 

akvizice, většinou s sebou přinese nové dovednosti a zdroje pro uplatnění agresivní 

konkurenční strategie s cílem povznést získaný podnik na vedoucí místo v odvětví. 
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 Globální zákazníci. Existence a rozvoj globálních zákazníků zostřuje rivalitu 

podniků, které se snaží získat konkurenční výhodu na globálním základě. 

 

Hrozby substitučních výrobků 

Všechny firmy v odvětví soutěží v širším smyslu s odvětvími, která vyrábějí substituty. 

Substituty limitují potenciální výnosy v odvětví tím, že určují cenové stropy, jež si mohou 

firmy v odvětví se ziskem účtovat. [10] 

Stane-li se substitut díky své ceně, výkonu nebo obojímu přitažlivější, pak budou někteří 

kupující v pokušení odvrátit svou přízeň od původního výrobku. Podniky v jednom odvětví se 

často dostávají do konkurenčního vztahu s podniky v jiném odvětví, protože jejich výrobky 

jsou dobrými substituty. Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je tím významnější, 

čím nižší je jejich cena, čím vyšší je jejich kvalita a čím nižší jsou náklady přechodu 

zákazníků. [8]  

 

Hrozby vstupu nových konkurentů 

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu a často 

značné zdroje. To může vést ke stlačení cen nebo k růstu nákladů, a tím ke snížení ziskovosti. 

Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na existujících překážkách vstupu v kombinaci 

s reakcí stávajících účastníků, kterou může vstupující firma očekávat. Jsou-li překážky vysoké 

nebo když nový účastník může očekávat ostrou reakci od zavedených konkurentů, je hrozba 

nových vstupů malá. [10] 

Vstupní bariéry: [10] 

 Úspory z rozsahu. Jde o snížení jednotkové ceny produktu v závislosti na zvyšování 

celkového objemu produkce za určité období. Tyto úspory z rozsahu odrazují nové 

účastníky tím, že je nutí, aby buď vstoupili na trh s velkým rozsahem výroby a 

riskovali silnou reakci ze strany stávajících firem, anebo s malým rozsahem produkce 

a pocítili tak cenové znevýhodnění, což je pro ně stejně nežádoucí. 

 Diferenciace produktu. Diferenciace produktu znamená, že zavedené firmy mají své 

zavedené značky a věrnost zákazníků vyplývající z minulé reklamy, servisu 
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zákazníkům, rozdílnosti v produkci nebo jednoduše z toho, že byly v odvětví mezi 

prvními. Diferenciace vytváří překážku vstupu, neboť nutí nově vstupující firmy 

k vysokým výdajům na překonání existující loajality zákazníků. 

 Kapitálová náročnost. Nutnost investovat velké finanční částky jako podmínka 

konkurenceschopnosti vytváří překážku, zejména je-li nezbytné investovat do 

riskantní a nenávratné počáteční reklamy nebo do výzkumu a vývoje. 

 Přístup k distribučním kanálům. Překážku vstupu může tvořit i potřeba zajisti 

distribuci vlastní produkce. Vzhledem k tomu, že přirozené distribuční kanály už jsou 

zásobovány zavedenými firmami, musí nová firma přimět tyto kanály, aby 

akceptovaly její produkty, prostřednictvím cenových průlomů, podporou společné 

reklamy a podobnými způsoby, které však snižují zisk. 

 Nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu. Zavedené firmy mohou mít takové 

zvýhodnění v nákladech, jehož nemohou dosáhnout nově vstupující firmy, nehledě na 

jejich velikost a dosažené úspory z rozsahu. Rozhodující výhody jsou spojeny 

s následujícími faktory: 

 vlastnictví technologie výroby 

 výhodný přístup k surovinám 

 výhodná poloha 

 vládní subvence 

 znalostní a zkušenostní křivka 

 Vládní politika. Vláda může limitovat, či dokonce uzavřít vstup do odvětví pomocí 

takových nástrojů, jako jsou udělování licencí nebo omezení přístupu k surovinám. 

Skrytějšími nástroji vládního omezování jsou závazné normy maximálně přípustného 

znečistění vod a ovzduší, bezpečnostní a technické předpisy pro určitý druh produkce. 

 

Vyjednávací vliv dodavatelů 

Dodavatelé mohou uplatnit převahu při vyjednávání nad ostatními účastníky odvětví hrozbou, 

že zvýší ceny nebo sníží kvalitu nakupovaných statků a služeb. Vlivní dodavatelé tak mohou 

z odvětví neschopného kompenzovat růst nákladů zvýšením vlastních cen vytlačit ziskovost. 

Skupina dodavatelů má převahu, platí-li následující podmínky: [10] 

 Nabídka je ovládána několika málo společnostmi a je koncentrovanější než 

odvětví, jemuž dodává. 
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 Nemusí čelit jiným substitučním produktům při dodávkách danému odvětví. 

 Odvětví není důležitým zákazníkem dodavatelské skupiny. 

 Dodavatelův produkt je důležitým vstupem pro odběratelovo podnikání. 

 Skupina dodavatelů má diferencovanou produkci nebo vytvořila přechodové 

náklady. 

 Skupina dodavatelů představuje výrazné nebezpečí perspektivní integrace do 

odvětví odběratelů. 

 

 

Vyjednávací vliv odběratelů 

Odběratelé soutěží s odvětvím tak, že tlačí ceny dolů, usilují o dosažení vyšší kvality nebo 

lepších služeb a staví konkurenty navzájem proti sobě – to vše na úkor ziskovosti odvětví. 

Vliv každé důležité skupiny odběratelů odvětví závisí na řade charakteristických rysů její 

tržní situace a na relativní důležitosti jejích nákupů v odvětví v porovnání s jeho celkovým 

objemem prodeje. Skupina odběratelů je silná tehdy, platí-li následující okolnosti: [10] 

 Je koncentrovaná nebo nakupuje velké množství v relaci k dodavatelově celkovému 

objemu prodeje. 

 Produkty, které nakupuje v daném odvětví, představují významnou část 

odběratelových nákladů nebo nákupů. 

 Produkty, které nakupují v odvětví, jsou standardní nebo nediferencované. 

 Jestliže jim nehrozí velké přechodové náklady. 

 Jestliže docilují nízkého zisku. 

 Produkt odvětví není důležitý z hlediska kvality odběratelovy produkce nebo jeho 

služeb. 

Souhrnné působení těchto pěti sil určuje intenzitu konkurence v odvětví a zároveň 

spolurozhoduje o úspěšnosti podniku v daném odvětví. Síla působení těchto pěti faktorů je 

v jednotlivých odvětvích různá a současně se mění s vývojem odvětví. Důsledkem toho pak je 

skutečnost, že ne všechna odvětví jsou z hlediska výnosnosti na stejné úrovni. Je-li všech pět 

sil silných, lze očekávat, že výnosnost bude nízká, a to bez ohledu na to, jaké výrobky či 

služby se produkují. Naopak slabé síly dovolují vysoké ceny a nadprůměrnou výnosnost. [8] 

 



23 
 

3.2.5 Portfolio analýzy 

 

Jsou to metody, které jsou zaměřeny na oborové okolí (resp. trh), jejich výsledek je však 

ovlivňován i interními rozhodnutími firmy. Cílem analýzy portfolia je usměrňovat zdroje do 

takových strategických jednotek, resp. produkce výrobků, kde se očekává příznivý vývoj trhu 

a kde může podnik využít relativní konkurenční výhody. [7] [8] 

 

BCG matice 

Na základě empirických studií, z nichž vykrystalizovaly dvě typické determinanty 

výnosových potenciálů, tržní podíl a tržní růst, vyvinula bostonská konzultační skupina matici 

o čtyřech polích, která vyplývá z rozdělení těchto determinantů na nízké a vysoké. 

Podnikatelské jednotky jsou podle relativního tržního podílu a podle tempa růstu trhu 

rozděleny do čtyř kvadrantů. Jednotlivé kvadranty jsou označeny českým překladem názvů 

BCG matice: „hvězdy“ (Stars), „dojné krávy“ (Cash Cows), „psi“ (Dogs) a „otazníky“ 

(Question Marks). Kladem BCG matice je její přehlednost a srozumitelnost. Portfolio by mělo 

být vybilancováno tak, aby obsahovalo co nejvíce „hvězd“ a „otazníků“, ale také „dojných 

krav“, které by poskytovaly zdroje pro jejich podporu.  Přínos analýzy portfolia spočívá 

v tom, že umožňuje analyzovat jednotlivé výrobky, posoudit, jak jsou schopné podílet se na 

tvorbě cash-flow a konečně i navrhnout portfolio, které zajistí v optimální míře rozvoj 

podniku a růst jeho výnosnosti.  
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Obr. 7 BCG matice [11] 

„Hvězdy“ jsou výrobky s vysokým růstem prodejů a vysokou konkurenceschopností. Tyto 

výrobky mají vynikající postavení a vzhledem k tomu, že jsou obvykle na začátku svého 

životního cyklu s předpokladem dalšího růstu, mohou se v budoucnu stát z hlediska tvorby 

hodnoty pro podnik velmi zajímavé. Podnik by se měl snažit udržet tyto výrobky v dané 

pozici. 

„Dojné krávy“ někdy rovněž nazývány „peněžní krávy“ mají vysoký relativní tržní podíl na 

pomalu rostoucím trhu. Výsledkem je, že zpravidla generují více prostředků, než samy 

potřebují. Tyto prostředky je potom možné použít pro rozvoj „hvězd“ a „otazníků“. Tyto 

výrobky s dobrou konkurenční pozicí obvykle představují hlavní zdroje výnosů a zisků. 

„Psi“ mají nízký podíl na trhu s pomalým růstem. Nepředstavují proto perspektivní skupinu. 

Často jsou na konci svého životního cyklu. Setrvání na jejích dalším zařazováním do 

výrobního programu není efektivní.  

„Otazníky“ jsou výrobky se současným nízkým tržním podílem, přičemž tento trh vykazuje 

rostoucí tendenci. Podnik se musí snažit zlepšit pozici těchto výrobků, které se mohou stát 

„hvězdami“. K tomu však potřebují značné zdroje, zpravidla více než sami vyprodukují. [8] 

 



25 
 

Matice GE 

Matice atraktivity oboru – pozice firmy, jejíž užití je prvně spojováno s firmou General 

Electric. 

Konstruuje se na základě dvou veličin: 

 atraktivity oboru, kterou lze určit na základě analýzy a diagnózy vlivu faktorů okolí 

 konkurenční pozice podniku v daném oboru, kterou lze určit na základě analýzy a 

diagnózy vlivu interních faktorů 

V matici je možno rozlišit dva základní druhy pohybů výrobků: 

 vertikální pohyby představují změny v atraktivitě, většinou k nim dochází bez 

podstatného přičinění, případně vlivu podniku (např. nasycování trhu, pokles poptávky 

apod.) 

 horizontální pohyby charakterizují změny v pozici, kdy podnik má na tyto pohyby 

podstatný vliv (např., agresivita vůči konkurentům, inovace). [7] 

 

 

 

Obr. 8 Matice GE [12] 
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3.3 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů 

ovlivňujících strategické postavení podniku. Je přístupem nepřetržité konfrontace vnitřních 

zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho okolí. SWOT analýza využívá závěrů 

předchozích analýz tím, že identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je 

s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příležitostmi a hrozbami.  

SWOT analýza rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace podniku, silné a slabé stránky a 

dvě charakteristiky vnějšího okolí, příležitosti a hrozby. Uplatnění SWOT analýzy je vedeno 

základním cílem rozvíjet silné stránky a potlačovat slabé a současně být připraven na 

potenciální příležitosti i hrozby. [8] 

SWOT nemusí být využívána pouze při analýzách na strategické úrovni řízení. Její využití je 

širší, používá se i při analýzách zaměřených na problémy taktického i operativního řízení, 

případně bývá zpracovávána i „osobní“ SWOT – zaměřená na identifikaci silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb jednotlivce. [9] 

 

 

Obr. 9 Matice SWOT 
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 S – Strenghts - Silné stránky (přednosti) 

 W – Weaknesses – Slabé stránky (nedostatky) 

 O – Opportunities – Příležitosti 

 T – Threats – Hrozby 

 

 

Silné a slabé stránky  

Vnitřní situace podniku je zachycena právě silnými a slabými stránkami. Firma by měla 

identifikovat faktory z vnitřního prostředí, které mohou ovlivnit budoucí úspěchy nebo mohou 

naopak mít vliv na nezdary. Úkolem manažerů by tak mělo být co nejúplnější a nejpřesnější 

určení silných stránek podniku, tak aby je mohl plně využít. Na druhé straně by měli umět 

přesně pojmenovat slabé stránky, které pro ně mohou být problémem, a snažit se je utlumit. 

Musí tedy správně a nestranně posoudit vlastní schopnosti a dovednosti (finanční, 

organizační, marketingové, technologické a technické, vývojové a výrobní atd.), vlastní 

výkonnostní potenciál, zdrojové možnosti a úroveň managementu. 

Na úspěchu podnikové činnosti a prosperitě se podílejí silné stránky. Je to jistá odlišná 

schopnost, dovednost, zdroj, který danou firmu zvýhodňuje před konkurencí. Opakem jsou 

tedy slabé stránky, které firmu omezují a brání ji k dobrému výkonu.  

Silné stránky mohou být např.: 

 kvalitní výrobek 

 vysoká úroveň marketingové komunikace 

 nízké výrobní náklady 

 kvalifikovaná pracovní síla 

 dobrá finanční situace 

 technologie 

 dobrá pověst, tradice značky 

 vysoká úroveň výzkumu a vývoje aj. 

Slabé stránky může podnik brát následující: 

 nekvalitní výrobky (vysoká zmetkovitost) 

 slabá image 
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 omezené výrobní kapacity 

 špatná pověst 

 novátorství na trhu 

 nepružná organizační struktura 

 zadluženost 

 negativní přístup k inovacím 

 nedostatek finančních prostředků na výzkum a vývoj aj. 

Pro podnik nemají jednotlivé silné či slabé stránky stejnou důležitost a tedy ani nejsou stejně 

schopny ovlivňovat jeho činnost. Ne každá silná stránka jednoho podniku, musí být silnou i 

v druhém, tzn., že nemusí být konkurenční výhodou. Podnik by si měl také uvědomit, že jeho 

silné stránky nemusí být nejvyšším možným dosaženým maximem, ale že je třeba, aby i své 

silné stránky dále zdokonaloval. Slabé stránky by se měly co nejvíce minimalizovat a 

napravovat, i ty málo podstatné. [13] 

 

Příležitosti a hrozby 

Výrazně ovlivňují dění uvnitř podniku, procesy a organizační strukturu. Vliv faktorů je 

závislý na odvětví, ve kterém se podnik nachází a typu vnějšího prostředí. Když chce podnik 

identifikovat a hodnotit příležitosti či hrozby, staví se před problém, kdy je nemůže svými 

aktivitami ovlivnit. Má ale možnosti, kdy je může vytipovat, zhodnotit, omezit, oslabit, aby se 

zmírnily důsledky. Příležitosti a hrozby jsou těsně spjaty s činnostmi konkurence. Jsou závislé 

na intenzitě konkurence v odvětví, složitosti nebo naopak jednoduchosti vstupu na trhy, na 

existenci a postavení substitutů na trzích, na síle a koncentraci kupujících a prodávajících. 

Příležitosti jsou pro podnik možnosti. Pomocí nich může podnik lépe využít své disponibilní 

zdroje, účinněji splnit vytyčené cíle. Různé změny, např. geografické, politické, legislativní a 

ekonomické mohou být velkou příležitostí. Stávají se konkurenční výhodou, a to v případě, že 

je společnost umí správně identifikovat.  

Mezi příležitosti podniku se např. řadí: 

 žádná nebo nízká domácí či zahraniční konkurence 

 růst trhu 

 příznivá politická situace 
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 příznivé demografické změny 

 snadný vstup na nové trhy 

 nové trendy v technologiích apod. 

Oproti tomu hrozby jsou pro podnik velmi nepříznivé. Znamenají totiž překážky pro aktivity 

firmy a dobré postavení. Kvůli ohrožujícím faktorům může firma zaznamenat zhoršenou 

pozici na trhu, zvyšuje se nebezpečí neúspěchu, dokonce může dojít k hrozbě úpadku. 

Jako hrozby může firma např. brát: 

 silné postavení konkurentů a zákazníků 

 neexistující bariéry pro vstup nové konkurence 

 nepříznivé legislativní normy 

 neschopnost konkurence na trzích aj. [13] 

 

Strategie SWOT analýzy 

Pro určení situace, ve které se podnik nachází, je nutné posoudit, zda v okolí podniku 

převládají příležitosti nebo hrozby, a zda má podnik více předností nebo více nedostatků. 

Výsledkem jsou čtyři základní strategické pozice, ve kterých se může nacházet jakýkoli 

podnik. Každé z pozic pak odpovídá jedna z modelových strategií: [14] 

 

Situace SO – strategie maxi-maxi: 

Situace se týká podniku, ve kterém převládají přednosti nad nedostatky a v jehož okolí se 

vyskytuje více příležitostí než hrozeb. Této situaci odpovídá strategie maxi-maxi, kterou lze 

interpretovat jako snahu o maximální využití předností podniku pro dosažení maximálního 

počtu příležitostí. Příkladem může být podnik, který využije svou špičkovou technologii, 

velký výrobní potenciál a silné finanční zázemí k průniku na rychle rostoucí trh a k oslovení 

nových skupin zákazníků. 
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Situace WO – strategie mini-maxi: 

Zde se setkáváme s podnikem, který má převahu nedostatků nad přednostmi, ale v jeho okolí 

převládají příležitosti nad hrozbami. Jeho strategie by měla být založena na minimalizaci 

nedostatků a následném dosažení maximálního počtu příležitostí. Příkladem takové strategie 

může být snaha podniku, který disponuje slabými finančními zdroji, o nalezení silného 

partnera s cílem průniku na perspektivní trh, ke kterému má uvedený podnik snadnější 

přístup. 

  

Situace ST – strategie maxi-mini: 

V této situaci se nachází podnik, který má převahu předností nad nedostatky, ale v jehož okolí 

převládají hrozby nad příležitostmi. Odpovídající strategii je pak pro něj snaha o maximální 

využití jeho předností pro minimalizaci identifikovaných hrozeb. Například v podmínkách 

stagnujícího trhu může jeden podnik využít své silné finanční pozice k vykoupení některého 

z konkurentů. 

 

Situace WT – strategie  mini-mini: 

V situaci WT se vyskytne podnik s převažujícími nedostatky nad přednostmi a v jehož okolí 

se bude vyskytovat více hrozeb než příležitostí. Reakcí na takovou situaci zřejmě bude snaha 

o minimalizace nedostatků, která následně pomůže podniku v minimalizaci hrozeb. Příkladem 

takové strategie může být snaha podniku o snížení nákladů a zvýšení jakosti vyráběných 

výrobků, která pomůže podniku obstát v rostoucí konkurenci na trhu. Pesimistickou verzi této 

varianty může být částečná nebo úplná likvidace podniku. 

*** 

Analýza SWOT – strategická analýza, uplatňující synteticky poznatky ze všech dříve 

uváděných metodologií jako taková bude uplatněna v následující praktické části DP, při 

analýze konkurenceschopnosti laboratoří MMV, s.r.o. Ostrava-Vítkovice. 
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4 MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 

 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Ostrava-Vítkovice je 

VÝZKUMNOU ORGANIZACÍ, tzn., že splňuje podmínky stanovené platnou českou 

legislativou a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 

323/01). 

Základním posláním a strategickým záměrem společnosti je zabezpečování technických a 

technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového 

inženýrství s cílem zvyšování konkurenceschopnosti českého hutnictví a těžkého strojírenství. 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (dále jen společnost MMV) je 

jedním z posledních výzkumných pracovišť v ČR a jediným pracovištěm v 

Moravskoslezském kraji, provádějícím experimentální a komplexní materiálový výzkum v 

oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Specializuje se především na: 

•výzkum výroby a tváření ocelí, 

•výzkum procesů sekundární metalurgie ocelí, 

•výzkum pokrokových tvářecích technologií a řízených procesů tváření s využitím 

univerzálního plastometru SETARAM, 

•hodnocení konvenčních a nekonvenčních materiálových vlastností v akreditované zkušební 

laboratoři únavových a křehkolomových vlastností, 

•ověřování creepových charakteristik materiálů, 

•chemické analýzy a měření emisí v akreditované a zkušební laboratoři, 

•strukturní a fázové analýzy kovových materiálů, 

•analýzu příčin porušování kovových materiálů, 

•výrobu ingotové oceli do hmotnosti 1700 kg, 

•výrobu odlitků z šedé, legované a speciální litiny do hmotnosti 700 kg. 
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Experimentální a výrobní kapacity společnosti jsou soustředěny v akreditovaných a 

neakreditovaných laboratořích a na poloprovozní hale. Jejich součástí je obrobna 

mechanických zkoušek, která zajišťuje výrobu zkušebních těles a vzorků pro laboratoře a 

výrobu přípravků a prototypů pro jednotlivé výzkumné útvary. Součástí obrobny vzorků je 

pracoviště pro mechanické dělení materiálu.  

Samostatný úsek 943 Laboratoře je tvořen: 

Akreditovanou zkušební laboratoří č. 1300: 

• LAB1 chemickou laboratoří 

• LAB2 laboratoří únavových a křehkolomových vlastností, 

• LAB3 měřením emisí 

• Laboratoří tepelného zpracování 

 

Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností má akreditovány postupy pro hodnocení 

jak základních mechanických vlastností (tahové zkoušky, zkoušky vrubové houževnatosti, 

měření tvrdostí), tak pro hodnocení nekonvenčních mechanických vlastností (únavové 

vlastnosti materiálů, hodnocení odolnosti vůči křehkému porušení pomocí parametrů lomové 

mechaniky resp. nekonvenčními zkouškami pro stanovení odolnosti vůči křehkému porušení 

DWT, DWTT zkoušky), které jsou stále častěji součástí technických podmínek obchodních 

případů. Laboratoř je vybavena elektrohydraulickými zkušebními zařízeními. Součástí těchto 

zkušebních zařízení je teplotní komora a třípásmová odporová pec umožňující provádění 

zkoušek v teplotním intervalu -196 °C až +1300 °C a řada snímačů, které umožňují 

stanovování speciálních mechanických charakteristik. Elektrohydraulické zkušební zařízení je 

opatřeno statickým autoklávem o objemu 11 litrů, který je využíván pro hodnocení 

materiálových vlastností ocelí vystavených působení vodního prostředí o vysoké teplotě a 

vysokém tlaku.  

 Chemická laboratoř má akreditovány postupy pro chemické analýzy kovových a oxidických 

materiálů z produkce železa a jeho slitin, analýzy plynných, kapalných a pevných odpadů 

včetně jejich výluhů a hodnocení korozní odolnosti materiálu zkouškami HIC a SCC v 

sirovodíku. Pro zkoušky korozní odolnosti materiálu v sirovodíku je k dispozici samostatná 

zkušební laboratoř. 
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 Měření emisí má akreditovány postupy pro měření emisí tuhých a plynných znečišťujících 

látek, postupy pro odběr vzorků pro stanovení těžkých kovů a perzistentních látek v emisích. 

 V rámci výzkumných a obchodních aktivit provádí MMV analýzy speciálních typů ocelí a 

slitin, včetně vývoje nových analytických metod a vývoj technologií zpracování odpadů a 

analýzy odpadů. 

Součástí útvaru Laboratoře je rovněž laboratoř tepelného zpracování, která je vybavena 

laboratorními pecemi, které umožňují dlouhodobé laboratorní tepelné zpracování s možností 

kalení do vody a oleje. 

Mezi neakreditované laboratoře, které jsou součástí výzkumných úseků, patří: 

•Metalografická laboratoř a laboratoř strukturní a fázové analýzy  

•Creepová laboratoř, která je jednou z největších laboratoří ve střední Evropě.  

•Laboratoř plastometrického zkoušení na zařízení SETARAM 

 

Vědecko-výzkumná zkušební, testovací a analytická činnost je orientována především na 

průmyslové podniky Moravskoslezského kraje (EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., VÍTKOVICE, a.s.), dále na ČEZ, a.s. a další externí 

zákazníky pocházející z celé ČR. Velmi významná je spolupráce s VŠB-TU Ostrava v rámci 

projektu „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“. 

Společnost MMV se zaměřuje kromě externích aktivit v řešení technických obchodních 

případů i na řešení vědeckých projektů veřejné soutěže MPO, MŠMT, GAČR a regionálních 

soutěží MMO. 

Neméně významnou součástí nové obchodní politiky společnosti MMV je mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji na bázi rámcových programů Evropské unie, programů 

výzkumného fondu pro uhlí a ocel (RFCS) a mezinárodních projektů základního výzkumu 

COST. Byly rovněž navázány bilaterální spolupráce při řešení projektů s výzkumnými centry 

v Belgii, Německu, Itálii, Rakousku, Číně, Francii a Holandsku. [26] 
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5 PEST analýza společnosti MMV, s.r.o. 

5.1 Vstupní informace získané analýzou PEST 

 

Politicko-legislativní faktory 

Společnost je ovlivněna při svém podnikání legislativou. Musí se řídit zákony, předpisy a 

vyhláškami platnými na území ČR, ale i na zahraničních trzích, na kterých rovněž působí. Na 

území ČR se jedná např. o: 

 Zákoník práce 

 Obchodní zákoník 

 Zákon o účetnictví  

 předpisy BOZP atd. 

V oboru podnikání společnosti MMV se navíc jedná o další specifické legislativní předpisy, 

jako jsou např.: 

 Zákon o metrologii 

 dokumenty týkající se akreditace 

 dokumenty pro certifikaci 

Ekonomické faktory 

Mezi jeden z hlavních faktorů ekonomické sféry patří aktuální recese ekonomiky celé ČR. Pro 

oblast průmyslu to platí obzvlášť.  

Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesla o 5,4 %, po očištění od vlivu 

počtu pracovních dnů klesla o 2,7 %.  

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2013 meziročně nižší o 

4,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 

3,0%. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových 

podniků, v běžných cenách klesly o 6,1 %. 

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesly o 6,6 %. Nové 

zakázky ze zahraničí se snížily o 5,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,9 %. 
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Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se 

v 1. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto 

zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostla o 0,8 % a činila 25 799 Kč. [17] 

Nezaměstnanost v MS kraji: [18] 

 

Obr. 10 Graf vývoje nezaměstnanosti v MS kraji 

 

Sociokulturní faktory 

V MS kraji je rovněž nepříznivý demografický vývoj obyvatel. Obyvatel v kraji neustále 

ubývá, jak dokazují hodnoty grafu. [19] 

 

Obr. 11 Graf vývoje počtu obyvatel v MS kraji 
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Pokles počtu obyvatel a hlavně lidí v produktivním věku může vyvolávat tlaky na zvyšování 

produktivity práce.  

Vzdělanost obyvatel rovněž utváří nové postoje potenciálních zaměstnanců k náplni práce, k 

délce pracovní doby, k sebevzdělávání vedoucí k tlaku na vyšší mzdy apod.   

 

Technologické faktory 

Velmi zásadní je vývoj technologií nejen ve zkušebnictví, ale ve všech oblastech podnikání. 

Významným faktorem jsou inovace technického zařízení financované z vlastních zdrojů, 

nebo s využitím různých projektů dotovaných EU. V ČR se podnikům dostává jen minimální 

vládní podpory pro výzkum a vývoj a tato vládní politika podpory má stále sestupnou 

tendenci.  

 

6 Analýza konkurenčních společností 

 

Konkurence v této oblasti podnikání je obzvláště v Moravskoslezském kraji, který se 

vyznačuje průmyslovým charakterem, vysoká. Mezi konkurenty MMV patří především 

zkušební laboratoře, které vznikly nebo vznikají jako střediska velkých průmyslových 

podniků jako jsou Třinecké železárny, Vítkovice Machinery Group, Evraz Vítkovice Steel 

apod. Tyto společnosti si laboratoře primárně zřídily pro vlastní potřeby, ale s postupným 

vývojem a globalizaci tržního prostředí, se stále častěji klade důraz na vytváření 

hospodářských výsledků jednotlivých středisek a tyto laboratoře se postupně začaly 

zaměřovat i na externí zákazníky, čímž došlo ke vzniku konkurenčního prostředí nejen 

samostatných průmyslových podniků, ale rovněž i samotných zkušebních laboratoří.  
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6.1 VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. (VTC) 

 

Tyto laboratoře jsou součástí strojírenského holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se 

silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých 

investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a 

unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 

oslavila značka VÍTKOVICE své 180 narozeniny. Tradiční výroba sériových produktů a 

engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology - CNG  a 

bioplyn a Informačními  technologiemi. Vítkovice jsou v současnosti  evropským  lídrem ve 

výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na 

světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, 

kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na 

alternativní  pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných 

renomovaných inspekčních společností. 

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí jako 

jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě také v 

programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají VÍTKOVICE na co 

navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. 

Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH slouží v Temelíně, v 

Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí. 

Z důležitých zakázek posledních let je možno uvést střešní konstrukci pražské O2 arény, 

stavbu hangáru u Mošnova či rekonstrukci historické ocelové konstrukce železničního nádraží 

ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, že IT technologie považují 

Vítkovice v současnosti za zcela zásadní, stávají se také prostředkem ke komplexním 

dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, konstrukce, 

projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je jednoznačně 

postaveno na informačních a komunikačních technologiích. [21] 

Zkušebna mechanických vlastností je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Pracuje v ní 16 zaměstnanců na jednosměnný provoz. Provádí akreditované zkoušky např. 

zkoušky tahem, měření tvrdostí, zkoušky rázem v ohybu, zkoušku odolnosti ocelí vůči 

křehkému padajícímu závaží atd. Více v dotazníku viz. příloha č. 2. 
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6.2 Zkušební laboratoře EVRAZ VÍTKOVICE STEEL (EVS) 

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., patří mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků 

z oceli. 

Od roku 2005 je společnost součástí přední vertikálně integrované ocelářské a těžařské 

skupiny EVRAZ GROUP S.A. 

 

Nosný výrobní program tvoří: 

• tlusté plechy 

• profily 

• štětovnice 

• tvarové výpalky 

Ocelárna 

Výrobu oceli zabezpečuje konvertorová ocelárna. Zařízení ocelárny je vybaveno sekundární 

metalurgií s vakuovací stanicí. Na konvertorovou ocelárnu navazuje bramové kontilití, část 

oceli je odlévána do formy ingotů. 

 

Válcovny 

Tlusté plechy jsou vyráběny na trati 3,5 Kvarto z kontilité vsázky. Těžká profilová trať 

zabezpečuje válcování profilové oceli z vlastní případně externí vsázky. 

 

Výpalky 

Výpalky jsou produkovány na moderních pálicích strojích s podporou řídicího systému CNC. 

Tyto jsou vybaveny špičkovými plazmovými hořáky a hořáky kyslík - zemní plyn. [22] 

Zkušební laboratoř mechanických vlastností EVS zaměstnává 22 zaměstnanců, kteří pracují 

v 4 směnném nepřetržitém provozu. Je to nově vzniklá laboratoř, která byla vytvořena zatím 

ze 100% pro interní využití společnosti EVRAZ. Provádějí základní typy zkoušení, kdy jen 

omezená část zkoušení je akreditována. Ve větší míře provádějí neakreditované metody 

zkoušení viz. dotazník příloha č. 3. 
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6.3 Enviform, a.s. 

 

Tato společnost, zřízená skupinou Třinecké železárny, je další potencionální konkurent. 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a vyrábí nejvíce oceli v České republice. 

Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se řadí k významným 

průmyslovým uskupením ve střední Evropě. Tradice výroby sahá až do roku 1839. Dnes své 

produkty vyváží do více než 60 zemí všech světadílů. [23] 

Mezi hlavní produkty patří:  

 Kolejnice a příslušenství 

 Válcovaný drát 

 Válcované tyče 

 Lité a válcované polotovary 

 Bezešvé trubky  

 Tažená ocel 

Mezi společnosti ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel patří např. 

 Energetika Třinec 

 Strojírny Třinec 

 Slévárny Třinec 

 Řetězárna 

 Sochorová válcovna 

 Hanácké železárny a pérovny 

 Šroubárna Kyjov 

 a další 

Laboratoře mechanických vlastností spadají pod Centrum zkušeben. Pracuje v nich 45 

zaměstnanců. Centrum laboratoří je akreditováno dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Nabízí 

akreditované zkoušky např. zkoušky tahem, zkoušky rázem v ohybu, provádí měření tvrdostí, 

zkoušky prokalitelnosti, zkoušku lámavosti aj. viz. dotazník příloha č. 4. 
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6.4 Hutní a chemické laboratoře ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s., je součástí skupiny ArcelorMittal, která je největší světovou 

ocelářskou společností. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. 

Produkce společnosti je tvořena výrobou koksu a koksochemických výrobků, surového 

železa, plynule litých předlitků a dlouhých a plochých výrobků. 

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. je dceřinou společností a je výrobcem 

bezešvých a spirálově svařovaných trubek a trubkových výrobků. 

Společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s.r.o. je dceřinou 

společností, která zajišťuje činnosti související s výrobou dlouhých a plochých výrobků za 

studena.  

Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. je další dceřinou společností, která je 

výrobcem energetických médií.  

Společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava je výrobcem strojírenských výrobků 

a odlitků. [24] 

Laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a pracuje v ní 7 zaměstnanců ve 

dvousměnném nepřetržitém provozu. Laboratoř provádí akreditované zkoušky např. zkoušky 

tahem, zkoušky rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti, technologické zkoušky trubek ohybem, 

rozšiřováním, smáčknutím, zkoušky únavy kovů za rotace atd. viz. příloha k akreditaci na 

internetových stránkách ČIA. [25] 

 

Pro získání potřebných informací k analýze konkurentů jsem vytvořil dotazník, který jsem 

doručil konkurenčním společnostem. Ve svém dotazníku jsem se soustředil na získání těchto 

informací: 
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Společnost (podnik): Název, sídlo, počet zaměstnanců… 

Zkušební laboratoř (mechanických) vlastností: název  

1. počet zaměstnanců v laboratoři 

2. systém fungování v laboratoři, struktura, akreditace, ISO, ASTM… 

3. směnnost (1 směnný provoz, 2 směnný provoz atd.) 

4. kapacity při zkoušení např. možný počet provedení zkoušek tahem, tvrdostí, zkoušek 
rázem v ohybu atd. za směnu nebo 24hod. 

5. nabízené služby -  seznam prováděných zkoušek (akreditované -A, neakreditované -N) 

např. 

 zkouška tahem  
 zkouška rázem v ohybu  
 měření tvrdosti  
 zkouška lámavosti  
 měření lomové houževnatosti  
 stanovení teploty nulové houževnatosti  
 zkouška únavy   
 měření rychlosti šíření únavových trhlin  
 zkouška odolnosti ocelí vůči křehkému porušení padajícím závaží…. 

6. možnost vlastní výroby těles ano či ne (vlastní mechanická dílna, smluvní partner…) 

7. výhody proti konkurenci (nabízená metoda zkoušení, jedinečnost zkušebního zařízení, 
kapacita zařízení atd.) 

8. komplexnost služeb (možnosti využití služeb dalších vlastních laboratoří např. 
chemické, metalografické…) 

9. možnost tepelného zpracování vzorků (např. laboratorní pec, jiné menší zařízení…) 

10. největší či nejčastější zákazníci (např. vyjádřením cca % podílu na objemu zakázek) 

11. zpětná vazba od zákazníků (dotazníky, opakované objednávky…) 

12. modelová situace: zákazník X si u dané laboratoře Y poptává tyto služby: 

provedení: 3ks - zkouška tahem (zkušební tyč prům. 10mm) při pokojové teplotě 

9ks - zkouška rázem v ohybu KV při pokojové teplotě 

měření tvrdosti HV 30 (5 vpichů) 

Cena za provedení modelové situace včetně vystavení protokolu o zkoušení? 

a) Pouze provedení zkoušení 
b) Zkoušení + výroba těles z dodaného segmentu z mat. ČSN 11523 vel. 250x70x30 

 



42 
 

Ze získaných informací, lze vyčíst, že nejvíce zaměstnanců v laboratořích pracuje ve 

společnosti Enviform. Naopak nejméně zaměstnanců pracuje v laboratoři společnosti 

ArcelorMittal i při zajištění dvousměnného nepřetržitého provozu.   

 

Obr. 12 Graf počtu zaměstnanců v laboratořích 

Kapacitní možnosti provádění jednotlivých zkoušek závisí samozřejmě na technickém 

vybavení, ale rovněž zde hraje významnou roli směnnost jednotlivých laboratoří. Rozhodl 

jsem se pro porovnání dvou nejběžněji nabízených metod zkoušení a to porovnání 

maximálního možného počtu provedených zkoušek tahem a zkoušek rázem v ohybu za 

směnu. Z dostupných informací, vyplývajících z dotazníku je patrné, že největší množství 

provedených zkoušek tahem za 1 směnu provedou ve zkušební laboratoři EVRAZ Vítkovice 

Steel (250/směnu) a nejméně v laboratoři MMV (100/směnu) viz Obr. 13. U těchto zkoušek 

se pořadí nezmění ani v případě zohlednění směnnosti v daných laboratoří a výsledek zůstane 

naprosto totožný. 

Tab. 1 Kapacity jednotlivých laboratoří pro zkoušku tahem 

 

* informace nebyly zveřejněny 

laboratoř ks/směnu 

MMV 100 
VTC 140 
EVS 250 

Enviform 0* 

ArcelorMittal 0* 
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Obr. 13 Graf kapacitních možností zkoušky tahem za směnu 

 

U zkoušky rázem v ohybu naopak nejvíce zkoušek provedou v laboratoři společnosti MMV 

(500/směnu) a nejméně v laboratoři EVRAZ Vítkovice Steel (200/směnu)viz Obr. 14. Ve 

chvíli, kdy zohledníme směnnost, pak si tyto dvě laboratoře svá místa prohodí. V laboratoři 

EVRAZ Vítkovice Steel jsou při 4 směnném nepřetržitém provozu schopni zvládnout 800 

zkoušek za den. Naproti tomu při 1 směnném provoze laboratoří MMV zůstáváme na 500 

provedených zkouškách za den. 

Tab. 2 Kapacity jednotlivých laboratoří pro zkoušku rázem v ohybu 

 

* informace nebyly zveřejněny 

laboratoř ks/směnu 

MMV 500 

VTC 400 

EVS 200 

Enviform 0* 

ArcelorMittal 0* 
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Obr. 14 Graf kapacitních možností zkoušky rázem v ohybu 

 

U modelové situace a) z dotazníku, jsem poptával ceny za provedení: 

 3ks - zkoušky tahem při pokojové teplotě 

 9ks zkoušky rázem v ohybu KV při pokojové teplotě 

 5 měření tvrdosti HV 30 

Za tyto provedené práce by si nejvyšší cenu (3000 Kč) účtovala laboratoř MMV a nejméně 

(1350 Kč) bychom za stejné služby zaplatily v laboratoři VÍTKOVICE TESTING CENTER. 

Uváděné ceny jsou bez DPH.  

 

Mezi další konkurenty můžeme zařadit laboratoře ve společnostech VÚHŽ a.s. v Dobré, 

zkušebny v ŽDB DRÁTOVNA a.s. v Bohumíně dále zkušebnu ve Válcovně trub v Ostravě – 

Vítkovicích. Bohužel tyto laboratoře nemohly být zahrnuty do porovnání, neboť nebyly 

ochotny žádné informace sdělit.  
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7 SWOT analýza laboratoře spol. MMV, s.r.o. 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikace vnitřních silných i slabých stránek a identifikace 

vnějších příležitostí a hrozeb, které pro podnik mohou znamenat v budoucnu buď 

konkurenční výhodu, nebo naopak mohou podniku způsobit i existenční problémy.  

Tab. 3 SWOT analýza laboratoře MMV 

S – silné stránky W – slabé stránky 

 

 dobré jméno podniku 

 kvalita a rozsah nabízených služeb 

 flexibilita a rychlost 

 technická vybavenost 

 kvalifikovaní zaměstnanci 

 zahraniční spolupráce 

 dobré vztahy s odběrateli 

 ziskovost 

 inovace technického zařízení 

 

 

 vysoká cena za nabízené služby 

 omezené lidské zdroje 

 omezené finanční zdroje potřebné 

pro údržbu starých zařízení 

 jednosměnný provoz 

O – příležitosti T – hrozby 

 

 vstup na zahraniční trhy 

 změna vlastníka  

 uplatnění se i v jiných oborech – 

nový segment zákazníků např. 

z automobilového průmyslu 

 rozšíření nabídky o nové služby 

 dostupnost relativně „levné“ 

kvalifikované pracovní síly 

 rozvoj průmyslových zón v MS kraji- 

potenciální noví zákazníci 

 

 

 vznik nové domácí konkurence 

 recese průmyslového odvětví a 

ekonomiky ČR 

 růst stávající konkurence 

 vládní politika státu, podpora 

výzkumu a vývoje, daňová politika  

 růst vstupních nákladů (energie) 
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Tab. 4 Konfrontační matice SWOT 

 

Legenda: ±3 významná souvislost; ±2 souvislost; ±1 mírná souvislost; 0 nesouvislost 
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SILNÉ STRÁNKY

dobré jméno podniku 3 1 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 7
kvalita a rozsah služeb 3 1 3 2 0 2 11 3 2 3 1 0 9 20

flexibilita 3 2 3 2 1 1 12 1 0 1 0 1 3 15
technická vybavenost 3 1 3 3 0 2 12 2 1 2 2 1 8 20

kvalifikovaní zaměstnanci 1 1 2 2 1 1 8 0 0 0 1 0 1 9
zahraniční spolupráce 3 2 2 2 1 1 11 1 1 0 1 0 3 14

dobré vztahy s odběrateli 1 1 2 1 0 2 7 2 1 1 0 0 4 11
ziskovost podniku 2 3 2 2 1 1 11 1 1 1 2 3 8 19

inovace 2 1 2 2 0 2 9 1 1 1 1 1 5 14
∑ 21 13 20 16 4 14 X 11 7 9 8 6 X X

SLABÉ STRÁNKY

cena služeb -2 0 -2 -1 0 -1 -6 -2 -2 -1 0 -3 -8 -14
omezené lidské zdroje -1 0 -1 -1 0 -1 -4 0 0 0 -1 0 -1 -5

omezené fin. zdroje údržby -1 0 -1 0 0 0 -2 0 0 0 0 -1 -1 -3
jednosměnný provoz -2 0 -2 -1 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 -5

∑ -6 0 -6 -3 0 -2 X -2 -2 -1 -1 -4 X X
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V konfrontační matici viz. Tab. 4 str. 46 jsou zaznamenány a ohodnoceny v rozmezí 0-3 

faktory silných a slabých stránek, příležitosti a hrozeb podle toho, do jaké míry se vzájemně 

ovlivňují. Na tomto ohodnocení se podíleli tři odborní pracovníci společnosti MMV, s.r.o. 

 

7.1 Vliv silných a slabých stránek na příležitosti a hrozby 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vlivy silných stránek laboratoře na příležitosti a 

možné hrozby viz. Tab. 5 a vlivy slabých stránek na příležitosti a hrozby viz. Tab. 6 str. 48. 

Tab. 5 Vliv silných stránek na příležitosti a hrozby 

silné stránky 
vliv na příležitosti vliv na hrozby celkový význam 

body pořadí body pořadí body pořadí 

dobré jméno podniku 7 8.-9. 0 9. 7 9. 

kvalita a rozsah služeb 11 3.-5. 9 1. 20 1.-2. 

flexibilita 12 1.-2. 3 6.-7. 15 4. 

technická vybavenost 12 1.-2. 8 2.-3. 20 1.-2. 
kvalifikovaní 
zaměstnanci 8 7. 1 8. 9 8. 

zahraniční spolupráce 11 3.-5. 3 6.-7. 14 5.-6. 

dobré vztahy s odběrateli 7 8.-9. 4 5. 11 7. 

ziskovost podniku 11 3.-5. 8 2.-3. 19 3. 

inovace 9 6. 5 4. 14 5.-6. 

∑ 88 − 41 − 129 − 
 

 

Z konfrontační matice vyplývá, že kvalita a rozsah nabízených služeb spolu s technickou 

vybaveností jsou nejvýznamnější silnou stránkou laboratoře MMV, s.r.o. Dalším významným 

faktorem je hospodaření společnosti, která je schopna vytvářet zisk i v těchto ekonomicky 

nepříznivých podmínkách. Hned na dalším místě se umístila flexibilita a schopnost 

přizpůsobit se individuálním požadavkům stále náročnějších zákazníků. Ruku v ruce 

s technickou vybaveností jdou inovace těchto zařízení, které se umístily na 5. - 6. místě 

společně s možnostmi zahraniční spolupráce. Nejméně významným faktorem se jeví dobré 

jméno podniku, které nehraje v tomto specifickém prostředí takovou roli.  
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 Tab. 6 Vliv slabých stránek na příležitosti a hrozby 

slabé stránky 
vliv na příležitosti vliv na hrozby celkový význam 

body pořadí body pořadí body pořadí 

cena služeb -6 1. -8 1. -14 1. 

omezené lidské zdroje -4 3. -1 2.-3. -5 2.-3. 
omezené finanční zdroje 

údržby -2 4. -1 2.-3. -3 4. 

jednosměnný provoz -5 2. 0 4. -5 2.-3. 

∑ -17 − -10 − -27 − 
 

Nejvýznamnější slabou stránkou je vysoká cena nabízených služeb, kterou můžeme vysvětlit 

vyšší úrovní doplňkových služeb, specializací či vysokou odborností. Hned za vysokou cenou 

se řadí faktory omezených lidských zdrojů, ze kterých vyplývá možnost pouze 

jednosměnného provozu. Nejméně významným slabým faktorem se jeví omezené finanční 

zdroje na údržbu, zejména starých zařízení. 

  

7.2 Doporučení vhodné strategie 

 

Vhodně zvolená strategie umožňuje orientovat se na možné příležitosti a vyhnout se hrozbám. 

Po dosazení výsledných hodnot z předešlých porovnání zjistíme, že aktuální pozice podniku 

na trhu je v nejvýhodnější tržní situaci a proto vhodnou strategií pro laboratoř MMV je 

strategie MAXI-MAXI viz Obr. 15 na str. 49. Laboratoře by měly mít snahu o maximální 

využití svého technického vybavení, které by jim mohlo dopomoci k průniku na nové trhy, 

třeba i jiných průmyslových oborů jako je např. automobilový průmysl. Z výsledků analýzy 

vyplývá, že laboratoře mají co na trhu nabídnout, vzhledem k široké nabídce prováděných 

služeb a velké flexibilitě požadavků zákazníka. Společnost by měla této situace využít 

k oslovení nových skupin zákazníků.  
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Obr. 15 Matice strategií 

 

 

 

 

I když se svět točí stále rychleji, bez dlouhodobé strategie není podnikatelský 

úspěch možný. Trvale konkurenční výhody lze dosáhnout jen prostřednictvím 

strategie. 

Michael E. Porter 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval strategickou analýzou konkurenceschopnosti laboratoří 

MMV, s.r.o. Ostrava-Vítkovice. V teoretické části jsem čerpal z odborné literatury, svou 

pozornost jsem věnoval oblastem, jako jsou konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční 

prostředí, podnikatelské prostředí, jeho makrookolí a mikrookolí. Zabýval jsem se tématy 

strategie a metodologií jednotlivých strategických analýz, analýzou prostředí podniku, PEST 

analýzou, modelem „4C“ sloužícím k analýze globálních trendů. Za významný nástroj 

zkoumání konkurenčního prostředí jsem považoval Porterův model pěti konkurenčních sil. 

Uvedl jsem analýzy zaměřené na trh, kterými jsou BCG matice a Matice GE. V poslední 

kapitole teoretické části práce jsem se zabýval analýzou SWOT. 

V praktické části jsem uvedl charakteristiku zkoumané společnosti MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o., ve které jsem svou práci vypracoval. Pomocí PEST 

analýzy bylo analyzováno makrookolí podniku včetně politicko-legislativních, 

ekonomických, sociokulturních a technologických faktorů. Dále jsem uvedl nejbližší přímé 

konkurenty, stručně je charakterizoval a oslovil je pomocí dotazníku. Ze získaných informací 

jsem provedl porovnání několika základních informací. 

Dalším krokem byla analýza SWOT, pomocí níž jsem se snažil identifikovat vnitřní 

přednosti, nedostatky, vnější příležitosti a hrozby. Jednotlivé atributy jsem porovnal mezi 

sebou a porovnal jsem vliv silných a slabých stránek na příležitosti a hrozby. Těmto atributům 

byla následně pomocí konfrontační matice udělena míra vzájemné souvislosti či nesouvislosti, 

ze které pak bylo možné získat informaci o tom, v které tržní situaci se podnik nachází. 

Výsledkem bylo zjištění, že převládají silné stránky nad slabými a zároveň se v okolí 

vyskytuje více příležitostí než hrozeb. Na základě těchto výsledků, bych doporučil společnosti 

volbu ofenzivní strategie MAXI-MAXI.  

Z analýzy vyplývá, že laboratoře MMV, s.r.o., i přes vysokou cenu za prováděné služby jsou 

schopny čelit konkurenčním podnikům a udržet si své místo na trhu, zejména díky široké 

škále nabízených služeb, technickému vybavení a vysoké flexibilitě, podpořené investicemi 

do nákupu nových špičkových technologií. Naopak mezi faktory, na které by se podnik měl 

zaměřit, je pokusit se snížit vstupní náklady, které by umožnily snížení ceny služeb, bez 

negativního dopadu na zisk. 
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Příloha č. 1. Dotazník MMV, s.r.o. 

Společnost (podnik): Název, sídlo, počet zaměstnanců… 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 

Pohraniční 693/31 

Ostrava-Vítkovice 

90 zaměstnanců 

Zkušební laboratoř (mechanických) vlastností: název 

Laboratoř únavových a křehkolomových vlastností 

1. počet zaměstnanců v laboratoři:  10 

2. systém fungování v laboratoři, struktura, akreditace, ISO, ASTM… 

akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

3. směnnost (1 směnný provoz, 2 směnný provoz atd.) 1 směnný provoz 

4. kapacity při zkoušení např. možný počet provedení zkoušek tahem, tvrdostí, zkoušek 
rázem v ohybu atd. za směnu nebo 24hod. 

za směnu cca 100 ks tahových zkoušek 

cca 500 ks zkoušek rázem v ohybu 

cca 100 vzorků pro měření tvrdostí 

5. nabízené služby -  seznam prováděných zkoušek (akreditované -A, neakreditované -N) 

Akreditované: 

 zkouška tahem  
 zkouška únavy při konstantní amplitudě napětí 
 zkouška nízkocyklové únavy 
 stanovení meze pevnosti a meze kluzu penetračním testem 
 zkouška rázem v ohybu  
 měření tvrdosti  
 zkouška lámavosti  
 měření lomové houževnatosti  
 stanovení teploty nulové houževnatosti  
 stanovení přechodové teploty FATT metodou penetračních testů 
 měření rychlosti šíření únavových trhlin  
 zkouška odolnosti ocelí vůči křehkému porušení padajícím závaží 

Řada dalších neakreditovaných zkoušek podle konkrétních požadavků zákazníka. 

6. možnost vlastní výroby těles ano či ne (vlastní mechanická dílna, smluvní partner…) 

ano – vlastní mechanické dílny 
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7. výhody proti konkurenci (nabízená metoda zkoušení, jedinečnost zkušebního zařízení, 
kapacita zařízení atd.) 

přizpůsobivost požadavkům zákazníka, odborné znalosti, technická vybavenost (např. 
odběrové zařízení pro penetrační test malých vzorků), vlastní vývoj a výroba 
zkušebních zařízení, komplexnost služeb a možnost následné interpretace výsledků 
zkoušek (hodnocení zbytkové životnosti, analýza příčin poškození atd.) 
 

8. komplexnost služeb (možnosti využití služeb dalších vlastních laboratoří např. 
chemické, metalografické…) 

ano – metalografická laboratoř, chemická laboratoř, creepová laboratoř, laboratoř 
tváření. 

9. možnost tepelného zpracování vzorků (např. laboratorní pec, jiné menší zařízení…) 

ano – vlastní tepelná laboratoř (laboratorní pece), poloprovozní hala (žíhací pec) 
 

10. největší či nejčastější zákazníci (např. vyjádřením cca % podílu na objemu zakázek) 

ČEZ (15%), VHM (10%), VPE 10%, externí zákazníci 

11. zpětná vazba od zákazníků (dotazníky, opakované objednávky…) 

dlouhodobé spolupráce, dotazníky, telefonické pohovory, opakované objednávky 

12. modelová situace: zákazník X si u dané laboratoře Y poptává tyto služby: 

provedení: 3ks - zkouška tahem (zkušební tyč prům. 10mm) při pokojové teplotě 

9ks - zkouška rázem v ohybu KV při pokojové teplotě 

měření tvrdosti HV 30 (5 vpichů) 

Cena za provedení modelové situace včetně vystavení protokolu o zkoušení? 

c) Pouze provedení zkoušení 1500+1200+300 = 3000,- Kč bez DPH 
 

d) Zkoušení + výroba těles z dodaného segmentu z mat. ČSN 11523 vel. 250x70x30 
3000+1800+2500 = 7300,-Kč bez DPH 
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Příloha č. 2. Dotazník Vítkovice Testing Center, s.r.o. 

Společnost (podnik): Název, sídlo, počet zaměstnanců… 

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. 

Pohraniční 584/142 

709 00 Ostrava-Hulváky 

Počet zaměstnanců:  172 

Zkušební laboratoř (mechanických) vlastností: název 

Zkušebna mechanických vlastností 

1. počet zaměstnanců v laboratoři 16 

2. systém fungování v laboratoři, struktura, akreditace, ISO, ASTM… 

akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

3. směnnost (1 směnný provoz, 2 směnný provoz atd.) 

 1 směnný provoz 

4. kapacity při zkoušení např. možný počet provedení zkoušek tahem, tvrdostí, zkoušek 
rázem v ohybu atd. za směnu nebo 24hod. 

zkoušky tahem 140 ks/směna 
vrubová houževnatost 400 ks/směna 
měření tvrdosti 300 ks/směna 
zkoušky ohybem 80 ks/směna 
zkoušky střihem 20 ks/směna 
DWTT 60 ks/směna 

5. nabízené služby -  seznam prováděných zkoušek (akreditované -A, neakreditované -N) 

 zkouška tahem      A 
 zkouška rázem v ohybu     A 
 měření tvrdosti      A 
 zkouška lámavosti      A 
 měření lomové houževnatosti    neprovádíme 
 stanovení teploty nulové houževnatosti   neprovádíme 
 zkouška únavy       neprovádíme 
 měření rychlosti šíření únavových trhlin   DWTT          A 
 zkouška odolnosti ocelí vůči křehkému porušení padajícím závaží  A 

6. možnost vlastní výroby těles ano či ne (vlastní mechanická dílna, smluvní partner…) 

ano 
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7. výhody proti konkurenci (nabízená metoda zkoušení, jedinečnost zkušebního zařízení, 
kapacita zařízení atd.) 

komplexní zajištěni zkoušení vč. přípravy vzorků a zajištění subdodávek zkoušení, 
důraz na požadavky zákazníka, odborná pomoc zákazníkům, schopnost reagovat na 
požadavky zákazníka týkající se normativních předpisů pro zkoušení 

8. komplexnost služeb (možnosti využití služeb dalších vlastních laboratoří např. 
chemické, metalografické…) 

Společnost nabízí komplexní služby (chemické analýzy materiálů, metalografická šetření, 
zkoušení mechanických vlastností a nedestruktivní zkoušení, přípravu zkušebních vzorků) 

9. možnost tepelného zpracování vzorků (např. laboratorní pec, jiné menší zařízení…) 

ano 

10. největší či nejčastější zákazníci (např. vyjádřením cca % podílu na objemu zakázek) 

společnosti holdingu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP  50 % 

externí zákazníci mimo holding 50 % 

11. zpětná vazba od zákazníků (dotazníky, opakované objednávky…) 

se zákazníky jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy, pravidelně jsme ze strany zákazníků 
prověřováni a hodnoceni v rámci hodnocení dodavatelů, každý rok je prováděno vyhodnocení 
našich služeb zákazníky na základě informací z dotazníku 

12. modelová situace: zákazník X si u dané laboratoře Y poptává tyto služby: 

provedení: 3ks - zkouška tahem (zkušební tyč prům. 10mm) při pokojové teplotě 

9ks - zkouška rázem v ohybu KV při pokojové teplotě 

měření tvrdosti HV 30 (5 vpichů) 

Cena za provedení modelové situace včetně vystavení protokolu o zkoušení? 

e) Pouze provedení zkoušení    
cca 1350 Kč vč. Protokolu o zkoušení bez DPH 
 

f) Zkoušení + výroba těles z dodaného segmentu z mat. ČSN 11523 vel. 250x70x30 
cca 3800 Kč vč. Protokolu o zkoušení bez DPH 
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Příloha č. 3. EVRAZ Vítkovice Steel, s.r.o. 

Společnost (podnik): Název, sídlo, počet zaměstnanců… 

EVRAZ Vítkovice Steel 

Štramberská 2871/47, Ostrava - Hulváky, 70900 

cca 1100 zaměstnanců 

Zkušební laboratoř (mechanických) vlastností:  

Zkušební laboratoře EVS / EVS Testing Centre 

1. počet zaměstnanců v laboratoři: 8 zk. techniků + 11 obráběčů + 3 řídící pozice  

2. systém fungování v laboratoři, struktura, akreditace, ISO, ASTM… 

• pouze interní zákazník, akreditace dle ISO 17025, zkoušky dle norem ISO i 
ASTM 

3. směnnost (1 směnný provoz, 2 směnný provoz atd.): 4 směnný provoz, nepřetržitý 

4. kapacity při zkoušení např. možný počet provedení zkoušek tahem, tvrdostí, zkoušek 
rázem v ohybu atd. za směnu nebo 24hod. 

• cca 250 zkoušek tahem, (z toho 30 za zvýšené teploty, 15 zkoušek lamelární 
praskavosti), cca 200 zkoušek rázem v ohybu, 30 kontrolních chemických 
rozborů na OES, 15 ohybových zkoušek, 10 zkoušek návar ohyb 

5. nabízené služby -  seznam prováděných zkoušek (akreditované -A, neakreditované -N) 

např. 

 zkouška tahem (i za zvýšené teploty) - A 
 zkouška rázem v ohybu - A 
 měření tvrdosti - A 
 zkouška odolnosti ocelí vůči křehkému porušení padajícím závaží - N 
 kontrolní chemický rozbor - N 
 zkouška ohybem - N 
 zkouška návar-ohyb dle SEP 1390 - N 

…. 

6. možnost vlastní výroby těles ano či ne (vlastní mechanická dílna, smluvní partner…) 

ANO, vlastní dílna 

7. výhody proti konkurenci (nabízená metoda zkoušení, jedinečnost zkušebního zařízení, 
kapacita zařízení atd.) 

• Kapacita zařízení,  
• Nepřetržitý provoz 
• Velikost zařízení, např. padostroj 
• Vlastní obrobna zkoušek 
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8. komplexnost služeb (možnosti využití služeb dalších vlastních laboratoří např. 
chemické, metalografické…) 

• Laboratoř pro kontrolní chemický rozbor na OES a spalovacích analyzátorech 

9. možnost tepelného zpracování vzorků (např. laboratorní pec, jiné menší zařízení…) 

• ANO, žíhací pece 2x 

10. největší či nejčastější zákazníci (např. vyjádřením cca % podílu na objemu zakázek) 

• 100% EVRAZ Vítkovice Steel 

11. zpětná vazba od zákazníků (dotazníky, opakované objednávky…) 

• Zpětná vazba od OŘJ, telefonicky, ústně, mail 

12. modelová situace: zákazník X si u dané laboratoře Y poptává tyto služby: 

provedení: 3ks - zkouška tahem (zkušební tyč prům. 10mm) při pokojové teplotě 

9ks - zkouška rázem v ohybu KV při pokojové teplotě 

měření tvrdosti HV 30 (5 vpichů) 

Cena za provedení modelové situace včetně vystavení protokolu o zkoušení? 

g) Pouze provedení zkoušení 
 

h) Zkoušení + výroba těles z dodaného segmentu z mat. ČSN 11523 vel. 250x70x30 

 

• Ceny pro externího zákazníka nejsou stanoveny 
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Příloha č. 4. Enviform, a.s. 

Společnost (podnik): Název, sídlo, počet zaměstnanců…   

Enviform, a.s. 

Závodní 814 

739 61 Třinec - Staré Město 

Zkušební laboratoř (mechanických) vlastností: Centrum zkušeben 

 

1. počet zaměstnanců v laboratoři:  45 

2. systém fungování v laboratoři, struktura, akreditace, ISO, ASTM… 

Akreditace 

3. směnnost - 1 směnný provoz, 2 směnný provoz, 3 směnný provoz  

4. kapacity při zkoušení např. možný počet provedení zkoušek tahem, tvrdostí, zkoušek 
rázem v ohybu atd. za směnu nebo 24hod. 

stovky 

5. nabízené služby -  seznam prováděných zkoušek (akreditované -A, neakreditované -N) 

např. 

akreditované -A 

 zkouška tahem  
 zkouška tahem za zvýšené teploty 
 zkouška rázem v ohybu i za snížené teploty 
 měření tvrdosti  
 Zkouška prokalitelnosti - Jominyho 
 zkouška lámavosti  
 zkouška pěchováním 
 Stanovení mikrostruktur 
 Stanovení vad 
 Stanovení hloubek oduhličení 

 

6. možnost vlastní výroby těles ano či ne (vlastní mechanická dílna, smluvní partner…) 

smluvní partner 

7. výhody proti konkurenci (nabízená metoda zkoušení, jedinečnost zkušebního zařízení, 
kapacita zařízení atd.) 

8. komplexnost služeb (možnosti využití služeb dalších vlastních laboratoří např. 
chemické, metalografické…) 

             ano 
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9. možnost tepelného zpracování vzorků (např. laboratorní pec, jiné menší zařízení…) 

vlastní 

10. největší či nejčastější zákazníci (např. vyjádřením cca % podílu na objemu zakázek) 

TŽ, a.s. 90% 

11. zpětná vazba od zákazníků (dotazníky, opakované objednávky…) 

ano 

12. modelová situace: zákazník X si u dané laboratoře Y poptává tyto služby: 

provedení: 3ks - zkouška tahem (zkušební tyč prům. 10mm) při pokojové teplotě 

9ks - zkouška rázem v ohybu KV při pokojové teplotě 

měření tvrdosti HV 30 (5 vpichů) 

Cena za provedení modelové situace včetně vystavení protokolu o zkoušení?   

i) Pouze provedení zkoušení - ano 
 

j) Zkoušení + výroba těles z dodaného segmentu z mat. ČSN 11523 vel. 250x70x30 
 
2934 Kč bez DPH 
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Příloha č. 5. ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Společnost (podnik): Název, sídlo, počet zaměstnanců… 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zkušební laboratoř (mechanických) vlastností: název 

Hutní a chemické laboratoře ArcelorMittal Ostrava a.s., Akreditovaná zkušební laboratoř     
č. 1178 akreditovaná ČIA o.p.s. 

1. počet zaměstnanců v laboratoři: 7 

2. systém fungování v laboratoři, struktura, akreditace, ISO, ASTM… 

Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

3. směnnost (1 směnný provoz, 2 směnný provoz atd.) 

Dvousměnný nepřetržitý provoz 

4. kapacity při zkoušení např. možný počet provedení zkoušek tahem, tvrdostí, zkoušek 
rázem v ohybu atd. za směnu nebo 24hod. 

Kapacity nastaveny dle potřeb provozů ArcelorMittal Ostrava a.s. 

5. nabízené služby -  seznam prováděných zkoušek (akreditované -A, neakreditované -N) 

např. 

 zkouška tahem  
 zkouška rázem v ohybu  
 měření tvrdosti  
 zkouška lámavosti  
 měření lomové houževnatosti  
 stanovení teploty nulové houževnatosti  
 zkouška únavy   
 měření rychlosti šíření únavových trhlin  
 zkouška odolnosti ocelí vůči křehkému porušení padajícím závaží 

…. 

Předmět činnosti mechanické zkušebny dle přílohy k akreditaci laboratoře (na stránkách 
ČIA) 

6. možnost vlastní výroby těles ano či ne (vlastní mechanická dílna, smluvní partner…) 

Příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušky prováděna ve vlastní obráběcí dílně. 

7. výhody proti konkurenci (nabízená metoda zkoušení, jedinečnost zkušebního zařízení, 
kapacita zařízení atd.) 

Laboratoře jsou zřízeny a provozovány pro interní potřeby ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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8. komplexnost služeb (možnosti využití služeb dalších vlastních laboratoří např. 
chemické, metalografické…) 

Laboratoře jsou zřízeny a provozovány pro interní potřeby ArcelorMittal Ostrava a.s. v 
celém rozsahu běžně požadovaných typů analýz a zkoušek. 

9. možnost tepelného zpracování vzorků (např. laboratorní pec, jiné menší zařízení…) 

Pouze v omezeném rozsahu. 

10. největší či nejčastější zákazníci (např. vyjádřením cca % podílu na objemu zakázek) 

Laboratoře jsou zřízeny a provozovány pro interní potřeby ArcelorMittal Ostrava a.s. 

11. zpětná vazba od zákazníků (dotazníky, opakované objednávky…) 

Dotazníky. 

12. modelová situace: zákazník X si u dané laboratoře Y poptává tyto služby: 

provedení: 3ks - zkouška tahem (zkušební tyč prům. 10mm) při pokojové teplotě 

9ks - zkouška rázem v ohybu KV při pokojové teplotě 

měření tvrdosti HV 30 (5 vpichů) 

Cena za provedení modelové situace včetně vystavení protokolu o zkoušení? 

k) Pouze provedení zkoušení 
 

l) Zkoušení + výroba těles z dodaného segmentu z mat. ČSN 11523 vel. 250x70x30 

Jedná se o interní informace. 

 

 


