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1 Úvod 

Pustit se do podnikání může být docela snadné, ale prosadit se na trhu a zabezpečit 

růst firmy je už mnohem těžší. Zvlášť v dnešní době, kdy ještě pořád pociťujeme následky 

způsobené hospodářskou krizí. K překonání všech obtíží je důležité si stanovit cíle a strategie, 

pomocí kterých svých cílů dosáhneme. I firmy, které již na trhu působí, musely kvůli 

neustálým změnám ekonomického prostředí trh opustit nebo změnit své strategie a cíle. Pro 

sestavení takových strategií musí firma znát informace o vnějším prostředí, ve kterém působí, 

o konkurenci, a o vnitřním prostředí, tedy silných a slabých stránkách firmy. Všechny tyto 

informace můžeme zjistit právě pomocí strategické analýzy. Strategická analýza identifikuje, 

analyzuje a hodnotí všechny faktory, které na podnik působí, a to je taky důvod, proč jsem 

si vybrala právě toto téma pro zpracování diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je pomocí vybraných metod strategické analýzy, popsat  

a analyzovat současnou situaci firmy na trhu. Po dokončení analýzy vyhodnotit zjištěné 

výsledky a navrhnout doporučení, popřípadě upozornit na silné stránky a příležitosti firmy. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola je věnována úvodu. 

V druhé kapitole jsou objasněny pojmy týkající se strategického řízení, strategií a především 

strategické analýzy. Věnujime se především její strukturou a metodami. Jako první jsou 

představeny metody vnějšího prostředí. PEST analýza a analýza „4C“, které analyzují 

makroprostředí firmy, a Porterův model pěti konkurenčních sil, s jehož pomocí hodnotíme 

konkurenční prostředí. Pak jsou představeny metody vnitřního prostředí, do které patří 

analýza vnitřních zdrojů, která analyzuje lidské, finanční, nehmotné a hmotné zdroje firmy  

a finanční analýza, kde pomocí poměrových ukazatelů zjišťujeme finanční situaci firmy. 

V této diplomové práci se budu zabývat také SWOT analýzou, ve které se hodnotí silné  

a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby. 

Ve třetí kapitole je představena firma PROMET CZECH s.r.o. Tato firma se zabývá 

obchodem, nákupem a prodejem surovin pro ocelárny a slévárny v celé Evropě, správou 

majetku nemovitostí a provádění režijních činností, zvláště v oblasti administrativní správy  

a služeb a finančně ekonomických činností. Ve čtvrté kapitole jsou již aplikovány metody tak, 

jak byly popsány v teoretické části. Nejprve jsou analyzovány metody vnějšího prostředí, tedy 

PEST analýza, analýza „4C“ a Porterův model pěti konkurenčních sil. A potom jsou 

analyzovány metody vnitřního prostředí, analýza vnitřních zdrojů a finanční analýza firmy.  

Po těchto metodách bude provedena SWOT analýza, díky které vyhodnotíme silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby firmy. 
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V páté a šesté kapitole diplomové práce jsou shrnuty výsledky vnějších a vnitřních 

metod, jsou navržená doporučení pro firmu PROMET CZECH s.r.o. a vše je zakončeno 

závěrem diplomové práce. 
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2 Význam a struktura strategické analýzy 

Tato kapitola diplomové práce je z části věnována strategickému řízení a pojmu 

strategie, neboť jsou důležitou součástí strategické analýzy, ale především je věnována 

významu, struktuře a metodám strategické analýzy.  

2.1 Strategické řízení a strategie 

Strategické řízení představuje soubor aktivit, jehož cílem je rozvíjet a udržovat vazby 

mezi cíli a zdroji podniku a mezi měnícími se podmínkami tržních příležitostí. Je to proces,  

ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie, které směřují k dosažení 

stanovených cílů, k souladu mezi vnějším prostředím a vnitřními zdroji podniku a k zajištění 

prosperity a úspěšnosti podniku. (Sedláčková, 2006) 

Hlavními pojmy řízení jsou cíle, které jsou chápány jako žádoucí budoucí stavy, 

kterého má být dosaženo. Cíle by měly být SMART – specifické, měřitelné, akceptovatelné, 

reálné a termínované. A dále strategie, které nám dávají představu o tom, jakou cestou těchto 

cílů dosáhneme. (Lhotský, 2010) 

Strategie vyžadují systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů 

působících na podnik a jejich konfrontaci se schopnostmi a zdroji podniku. Hlavním úkolem 

strategie je připravit podnik na všechny možné situace, které mohou v budoucnu nastat. 

Strategické řízení se uskutečňuje prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií a je 

zaměřeno především na to, jak pružně reagovat na změny prostředí. (Kovář, 2008)  

Prostřednictvím strategického řízení integruje vrcholový management podnik v jeden 

celek, vytváří a upevňuje systémové vazby mezi jednotlivými podnikovými činnostmi  

a útvary, a to vše za účelem dosažení úspěšnosti podniku. (Sedláčková, 2006)  

Rozlišujeme tři typy strategického řízení a strategických operací – pravé, nepravé  

a falešné. Klasifikujeme je podle toho, v jakém vzájemném vztahu jsou strategické subjekty. 

Kovář (2008, s. 9) tvrdí, že: „pravé strategické řízení a pravé strategické operace jsou 

založeny na neindiferentním vztahu a záporné podobě vazby mezi minimálně dvěma 

subjekty.“ Toto řízení je tedy založeno na dravé konkurenci. Nepravé strategické řízení je 

založeno na tom, že jeden ekonomický subjekt funguje lépe než jiný. Takže ve vztahu 

strategických subjektů vyhrává ten, kdo nabídne větší konkurenční výhodu. Tento typ řízení 

je v současné době nejvíc upřednostňován. Posledním, třetím typem strategického řízení  

a operací jsou tzv. falešné operace. Mezi kterýma je vazba neantagonistická, neformálně – de 

facto – antagonistická. 
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Strategické řízení by mělo být tedy uskutečňováno v logicky navazujících krocích, 

jako nikdy nekončící proces, posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků.  

Od vymezení poslání firmy a jejich cílů, přes strategickou analýzu a formulaci možných 

variant řešení, výběrem a zavedením optimálních strategií, dále kontrolou a realizací. 

(Keřkovský, 2006)  

2.2 Význam strategické analýzy 

Důležitým a výchozím bodem pro formulaci strategie jsou výsledky strategické 

analýzy. Strategická analýza obsahuje různé analytické techniky, které využíváme 

k identifikaci vztahů mezi okolím podniku. Do okolí podniku zahrnujeme makrookolí, 

odvětví, konkurenční síly, trh, konkurenty i zdrojový potenciál podniku. Obecně analýza 

představuje rozklad určitého komplexu na jednotlivé části. 

„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,“ tvrdí Sedláčková (2006, s. 9). 

Tento krok je důležitý jako základ pro posouzení vhodnosti současné strategie nebo 

rozhodnutí o strategii nové. Při výběru strategie se vychází z odhadu budoucích trendů a jevů, 

jež mohou v průběhu strategického období nastat. Pokud využijeme všech poznatků, můžeme 

určit faktory, které strategii podniku ovlivňují a odhadnout tak jejich vývoj a vliv na podnik. 

(Sedláčková, 2006) 

2.3 Struktura a metody strategické analýzy 

Pokud se zaměříme na cíle strategické analýzy, můžeme zde vymezit dva základní 

okruhy její orientace – analýzu orientovanou na vnější prostředí a analýzu vnitřního prostředí 

firmy. Oba dva okruhy jsou vzájemně propojeny. 

Strategická analýza vnějšího prostředí neboli externí analýza je proces, pomocí něhož 

vyhodnocujeme zjištěné skutečnosti tak, abychom byly schopni vyhodnotit hrozby  

a příležitosti. Důležité jsou zde vlivy jednotlivých faktorů, které v makrookolí a mikrookolí 

působí. K těmto účelům využíváme mnoho metod. Mezi ty nejpoužívanější patří PEST 

analýza a metoda 4C. PEST analýza se zabývá analýzou politických, ekonomických, 

sociálních a technologických vlivů makrookolí. Metoda 4C je zaměřena na analýzu faktorů 

globalizace. Metody jsou důležité hlavně pro vrcholové manažery, kteří by se měli zajímat  

i o vzdálenější faktory a díky nim pak lépe odhadli možné hrozby a příležitosti. Významnou 

metodou analýzy okolí je také analýza konkurenčních sil. I podnik, který má velmi silnou 
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pozici v odvětví, se může kvůli konkurenčním silám dostat do potíží. Nejznámějším 

přístupem je Porterův model pěti sil, který identifikuje vlivy na výnosnost odvětví. 

(Sedláčková, 2006) 

Analýza vnitřního prostředí neboli interní analýza identifikuje zdroje a schopnosti 

podniku. Podnik by měl být schopen reagovat na hrozby a příležitosti, které vznikají 

nepřetržitě v jeho okolí. Cílem interní analýzy je tedy odhalit silné a slabé stránky podniku  

a zaměřit se především na jeho nedostatky a přednosti. Pomocí interní analýzy zjišťujeme, jak 

a čím se podnik odlišuje od konkurence. Roli zde hraje především majetek podniku  

a podnikové schopnosti. MARKETINGOVÉ NOVINY [online] © 5/2003 [6.4.2014] 

Interní analýzu můžeme zkoumat pomocí několika metod. Mezi tyto metody řadíme 

například model 7S, analýzu vnitřních zdrojů nebo finanční analýzu. Model 7S je nazýván 

podle toho, že zahrnuje sedm faktorů, které v angličtině začínají písmenem S: Strategy 

(strategie), Structure (struktura), Systems (systémy řízení), Style (styl manažerské práce), 

Staff (spolupracovníci), Skills (schopnosti), Sharp Values (sdílené hodnoty). Tento model 

pomáhá zjišťovat slabiny a hrozby ve firemní kultuře a zjišťuje problémy do budoucna. 

Analýza vnitřních zdrojů je zaměřena na strategie, vnitřní situaci podniku a zdroje podniku. 

Cílem je opět zjistit, Jaké jsou silné a slabé stránky podniku. Finanční analýza slouží  

ke komplexnímu zhodnocení finanční situace podniku, a to především pomocí poměrových 

ukazatelů. 

Analýza, která se zabývá jak faktory okolního prostředí, tak vnitřního prostředí, se 

nazývá SWOT analýza. Pomocí této analýzy se podnik snaží určit své konkurenční výhody  

a klíčové faktory úspěchu. Ve SWOT analýze rozdělujeme faktory do 4 skupin, na silné  

a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  

2.3.1 Metody externí analýzy 

Externí analýza neboli analýza okolí podniku se zaměřuje především na faktory, které 

působí v okolí podniku. Jak uvádí Keřkovský (2006, s.34): „externí analýza by měla být 

zaměřena na odhalení vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu významněji 

ovlivňovat.“ 

Lhotský (2010) uvádí příklady, kdy změny v okolí významně ovlivnily strategickou pozici 

podniků: 

• politické změny, 

• nové výrobky a technologie, 

• změny životního stylu, 
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• globální změny životního prostředí, 

• globální vyčerpání přírodních zdrojů, 

• ekonomické faktory. 

 

Cílem externí analýzy je identifikovat v okolí podniku příležitosti a hrozby, a orientovat 

se na rozbor faktorů, které mají vliv na strategickou pozici podniku. Externí analýza se 

rozděluje na složky makrookolí a mikrookolí.  

Makrookolí mají všechny podniky společné. Tvoří je podmínky, díky kterým můžou 

podniky podnikat na území daného státu. Podniky jej nemůžou vůbec ovlivnit. Makrookolí 

představuje politické, legislativní, ekonomické, sociální a technologické podmínky. 

Z hlediska finančního řízení je pro podnik žádoucí sledovat hlavně politické, legislativní, 

technologické a ekonomické okolí. (Join, 2009-10) 

Mikookolí podniku tvoří odvětví, v němž se podnik nachází, a konkurenční síly, které zde 

působí. Mikrookolí má na podnik silný vliv. (Lukášová, 2004) 

Z výše uvedeného vyplývá, že podnik je neustále ovlivňován, ale i podnik může své okolí 

do určité míry ovlivnit. Záleží na velikosti podniku a jeho vzdálenosti od okolí. 

a) PEST analýza 

Jednou z možností, jak popsat působení vlivů, které působí na externí okolí podniku, 

je použít metodu PEST analýzy. 

Tuto metodu řadíme do oblasti makrookolí. V modelu PEST analýza se zabýváme 

čtyřmi hlavními externími faktory. Jedná se o faktory politické, ekonomické, sociálně-kulturní 

a technologické. Všechny tyto faktory působí na podnik a ovlivňují jej. Některé více, některé 

méně. Podnik nemá možnost aktivně stav tohoto okolí ovlivňovat, musí všechny tyto faktory 

respektovat a přizpůsobit jim svoji strategii. V tabulce 2.1 je vypracován přehled některých 

faktorů, které ovlivňují makrookolí. 

Existuje i řada modifikací, například STEP analýza, PESTEL a další, které vnější 

prostředí rozšiřují o další externí faktory – ekologickou a legislativní. (Kovář, 2008) 

 

Politické faktory 

Politické faktory představují pro podniky jak příležitosti, tak i hrozby. Zahrnuje 

faktory, které souvisí s politickou situací v zemi nebo oblasti, ve které podnikáme. Mezi tyto 

faktory patří například politická stabilita, daňová politika, sociální politika, zákony, ochrana 

životního prostředí, cenová politika, export a import aj. Patří zde také faktory zaměřené  
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na ochranu lidí, zaměstnance a spotřebitele. 

Řada zákonů a vyhlášek nám také ovlivňuje a upravuje podnikání. Můžou rozhodovat 

o budoucnosti podniku a také nám vymezují prostory pro podnikání. (Sedláčková, 2006) 

Ekonomické faktory 

Situaci podniku ovlivňuje především stav ekonomiky. Mezi základní ekonomické 

faktory, které mají bezprostřední vliv na cíle podniku, jsou míra ekonomického růstu, úroková 

míra, míra inflace, daňová politika a směnný kurz. 

Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu. Vede ke zvýšené 

spotřebě nebo zvyšuje či snižuje příležitosti na trhu. Úroková míra ovlivňuje výnosnost 

podniku a to především investiční aktivitu a finanční prostředky podniku. Jinak řečeno je 

důležitá tam, kde si podniky půjčují peníze. Rostoucí úroková míra znamená pro podnik 

hrozbu, klesající příležitost. Míra inflace zase působí na stabilitu ekonomického vývoje a to 

tak, že způsobuje pomalejší ekonomický růst a vysokou úrokovou míru. Inflace má vliv na 

hodnotu výnosnosti neboť vysoká inflace znamená pro podniky hrozbu. Směnný kurz 

ovlivňuje konkurenceschopnost podniků. Záleží na hodnotě koruny, zda pro nás bude kurz 

hrozbou nebo nikoliv. Když je totiž hodnota koruny nízká v porovnání s hodnotami měn 

ostatních zemí, pak jsou výrobky v České republice relativně levné a naopak. 

Tyto faktory spolu úzce souvisí. Odhady a konkrétní propočty dopadu jsou součástí 

tvorby strategie a finanční analýzy. 

Mezi další ekonomické faktory patří například vývoj HDP, nezaměstnanost, průměrná 

mzda, devizové kurzy a další.  

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory patří především vlivy spojené s životní úrovní a životním stylem 

obyvatelstva, průměrným věkem a růstem populace, ochranou životního prostředí a pracovní 

silou. Tyto faktory jsou výsledkem vzdělávacích, kulturních, náboženských a demografických 

podmínek života člověka. 

Mezi další sociální faktory patří například úroveň vzdělání, demografický vývoj 

člověka, náboženství, volný čas člověka a další. 

Technologické faktory 

Úspěšnost podniku závisí na informovanosti a předvídatelnosti vývoje technického 

rozvoje. Úspěch spočívá v přesném předvídání budoucích schopností a pravděpodobnostních 

vlivů. Analýza technologických a technických vlivů a jejich změn působí jak na stav okolí, 

tak na konkurenční pozice. Mezi technické a technologické faktory patří například celkový 

stav technologie, nové objevy, změny technologie a další. 
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Tabulka 2.1  Přehled faktorů, které ovlivňují makrookolí 

Politické faktory Ekonomické faktory 

Politická stabilita Hospodářský cyklus 

Daňová politika Vývoj HDP 

Antimonopolní zákony Úroková míra 

Obchodní a pracovní právo Míra inflace 

Ochrana spotřebitele Nezaměstnanost 

Ochrana životního prostředí Průměrná mzda 

 Měnová stabilita 

 Kupní síla 

 Vývoj cen energií 

Sociální faktory Technologické faktory 

Velikost populace Nové objevy 

Věková struktura Změny technologie 

Etnické rozložení Podpora výzkumu a vývoje 

Přístup k práci a volnému času Rychlost zastarání 

Mobilita Celkový stav technologií 

Úroveň vzdělání  

  

 

Cílem PEST analýzy je rozpoznat faktory, které jsou významné pro určitý podnik. 

Záleží také na velikosti podniku, protože například vývozní kvóty, zahraniční vztahy a další 

faktory mají pro ně větší a zásadnější význam než pro malé podniky. Jednotlivé vlivy faktorů, 

ať jde o vývoj v oblasti technologie nebo antimonopolní legislativy, je třeba sledovat, protože 

se neustále mění v čase a tím se mění i jejich dopad na podnik.  

Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít 

velký dopad na podnik, a odhadovat, k jakým změnám může dojít. Pokud podnik odhalí 

změny, musí tomu přizpůsobit i strategii. Podniky, které se na tyto změny zaměřují, dosahují 

lepších výsledků a jsou konkurenceschopnější než podniky, které na tyto změny nereagují. 

Jak bude podnik úspěšný při vnímání změny a přizpůsobování se, závisí na jeho flexibilitě  

a vnímavosti. (Sedláčková, 2006) 

b) Analýza 4C 

Tato metoda postihuje globalizační trendy a podniky se pomocí ní můžou rozhodovat, 

jestli zvolí globální či lokální strategii. Její název vznikl z prvních písmen anglických názvů. 
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Jak můžeme vidět i na obrázku 2.1, pomocí analýzy 4C rozdělujeme faktory do čtyř 

základních skupin – zákazníci (customers), náklady (costs), národní specifika (country)  

a konkurenti (competitors).  

 

Obr. 2.1 Faktory metody 4C 

 

Zdroj: KOVÁŘ (2008, s. 79) 

 

Každá z těchto skupin obsahuje několik oblastí, kterým je třeba věnovat pozornost. 

Zákazníci 

V této skupině musí podnik hledat odpovědi na tyto otázky: 

• Jsou požadavky zákazníků homogenní nebo se liší v rámci regionů?  

• Uspokojíme spotřebitele homogenním výrobkem či službou ve všech regionech? 

• Mají lidé podobné potřeby a univerzální životní styl? 

• Je možné užit marketingové strategie? 

Národní specifika 

Významnou bariérou užití marketingového přístupu můžou být i kulturní tradice  

a společenské normy. Tyto normy mohou být nepsané nebo zahrnuty do legislativy země. 

Důležitým faktorem je obchodní politika, hlavně otevření hranic a volný obchod se zbožím, 

službami a kapitálem. Bariéru tady ale může tvořit protekcionismus, které některé státy 

dodnes udržují nebo zavádění různých cel a kvót.  
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Zavádí se také technické standardy, které usnadňují podnikům cestu na nové trhy, 

zajistí bezpečnost pro spotřebitele a jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí. Na druhou 

stranu to sebou nese také riziko v podobě dodatečných nákladů, například na zavádění nových 

postupů a norem.    

Konkurence 

V posledních letech podniky více řeší otázky globální konkurence a s tím přibývá 

nadnárodních korporací. Důvodem je hlavně snaha dosáhnou co nejnižších vstupních nákladů. 

Je třeba ale zajistit odbytové zázemí a logistiku. Ke globalizaci přispívá také snižování počtu 

mezičlánku v nákladovém řetězci. Výhodou pro podniky je pak zkrácení času a nákladů na 

dopravu díky blízkému dosahu zdrojů vstupů. (Kovář, 2008) 

Náklady 

Jednou z nejdůležitějších oblastí, kterou se podnik musí zabývat, jsou náklady. 

V současné době se zkracuje doba životního cyklu výrobků, což představuje velký tlak na 

podniky, aby vyvíjely nové produkty. Záleží na velikosti podniku, zda tak vysoké náklady na 

vyvíjení nových produktů mají a mohou si dovolit je nést. Vysoké jsou nejen náklady na 

vývoj, ale i výrobní a marketingové náklady, které přispívají k vysoké hodnotě bodu zvratu. 

Také sílí tlak na ceny produktů a díky tomu dochází ke spolupráci konkurenčních podniků. 

Výhodami tohoto spojení jsou společný vývoj a sdílení výrobních kapacit, což umožňuje 

podnikům rozdělit si náklady a úspěšně tak konkurovat ostatním podnikům. (Sedláčková, 

2006) 

V poslední době jsou řešeny i náklady na dopravu, které mohou být velkou bariérou 

v globalizaci. Snahou EU je ale tyto náklady omezovat vybudováním hospodárnější dopravní 

infrastrukturou.  

Pokud podnik zhodnotí tyto faktory, může dojít ke třem možným závěrům. Jestli jsou 

mezi regiony velké rozdíly v životním stylu a normách, tak globální strategie není efektivní. 

Pokud všichni konkurenti jsou globální a neexistují žádné překážky pro vstup na mezinárodní 

trhy, může podnik využít globální homogenní strategii. Jestli regiony vykazují nějakou 

heterogenitu a jsou zároveň nutné velké objemy, které jsou vyvolány ekonomickými  

a konkurenčními podmínkami, může podnik zvolit multiregionální strategii. 

c) Porterův model pěti konkurenčních sil 

Užitečným a podle manažerů často využívaným modelem analýzy okolí podniku je 

Porterův model pěti konkurenčních sil. Tento model pomáhá manažerům analyzovat 

konkurenční síly v odvětví. Intenzita konkurence odvětví pak závisí na jeho pěti 
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konkurenčních silách. Schéma Porterova modelu pěti konkurenčních sil můžeme vidět na 

obrázku 2.2. 

 

Obr. 2.2 Hybné síly konkurence v odvětví 

  

Zdroj: NÝVLTOVÁ, Romana a Pavel MARINIČ (2010, s.194) 

 

Nově vstupující podniky 

Podniky se snaží vstoupit do odvětví, které vyniká svou atraktivností a ziskovostí,  

a snaží se zde získat svůj podíl na trhu. Vstup nového podniku na trh může způsobit snížení 

cen, nebo snížení ziskovosti kvůli růstu nákladů. S růstem počtu konkurentů pak roste rivalita 

v odvětví. 

Bariérou a zároveň hrozbou vstupu nových podniků můžou být i různé vstupní překážky. 

Ekonom Joe Bain rozlišil tři základní zdroje bariér nového vstupu: 

• oddanost zákazníků, 

• absolutní nákladové výhody, 

• míru hospodárnosti. 

 

Oddanost zákazníků 

Někteří zákazníci dávají přednost výrobkům, které už si jednou u podniku koupili, 

s výrobkem byly spokojeni, a tudíž nemají potřebu vyhledávat podniky jiné. Jiné zákazníky 

může upoutat k danému výrobku reklama, inzerát, péče o zákazníky, kvalita výrobků, inovace 
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apod. Oddanost těchto zákazníků zvyšuje hrozbu vstupu nových podniků na trh, protože 

získání těchto zákazníků na svou stranu může být velmi nákladné. 

Absolutní nákladové výhody 

Nízké náklady znamenají pro podniky, které už na trhu existují jisté výhody. Těmito 

výhodami mohou být patenty, speciální vstupní požadavky pro výrobu, z přístupu k levnějším 

pracovním zdrojům apod. 

Míra hospodárnosti 

Výhodou existujících podniků na trhu zde může být snížením nákladů vzniklé 

možnosti standardizované výroby, výhodným nákupem materiálu, masivnější reklamou. 

Potenciálním konkurentům se zvyšuje riziko vstupu do odvětví tím víc, čím jsou tyto výhody 

existujícího podniku silnější. (Dedouchová, 2001) 

Dodavatelé 

Dodavatelé si vybudovali oproti odběratelům silnou pozici, neboť mohou zvýšit ceny 

či snížit kvalitu dodávaných surovin. To mohou ale jen za předpokladů, pokud se budou 

vyznačovat koncentrovaností, jejich dodávaný produkt bude jedinečný nebo sebou nese tak 

vysoké náklady, že není možné změnit dodavatele, a nebo pokud dodavatelé nejsou vázáni na 

dodávky z jiného odvětví.  

Silná pozice dodavatelů tedy ještě více roste, když je producent závislý na jednom 

dodavateli a také v době, kdy dodavatel nemusí konkurovat jiným výrobkům dodávaným do 

odvětví. 

Odběratelé 

Stejně jako dodavatelé, tak i odběratelé mohou ovlivňovat cenu či kvalitu produkce. 

Mohou stlačit ceny nebo požadovat vyšší kvalitu. Jejich silná pozice se odvíjí od toho, jak 

rychle a snadno mohou přejít na jiné zboží s minimálními nebo nulovými náklady.  

Dalšími faktory, které zesilují jejich pozici, jsou nákupy ve velkých množstvích. 

Odběratelé si při nich mohou vyjednat množstevní slevy. 

Substituty  

Pokud dojde k boji mezi konkurenty a ti změní cenu nebo doprovodné služby, zájem 

zákazníků o nabízené produkty se může změnit. Pokud jsou na trhu jiné výrobky - substituty, 

které jsou snadno dostupné, může zákazník bez jakýchkoliv problémů změnit dodavatele. 

Substituty limituje pouze cena, na kterou zákazník reaguje. 

Stávající konkurenti 

Aby mohl trh řádně fungovat, je potřeba existence konkurence. Pokud se jeden či více 

konkurentů dostane pod tlak, dochází k rivalitě. Velikost rivality je dána velikostí a počtem 



16 
 

konkurentů. Pokud je na trhu jeden dominantní podnik, je rivalita menší, protože ostatní 

podniky nemohou jeho postavení ovlivnit. Pokud jsou podniky přibližně na stejné úrovni, 

rivalita je větší. Je ale málo pravděpodobné, že by nějaký konkurent vyhrál a stal se 

dominantní firmou. (Nývltová, 2010) 

 

Cílem Porterova modelu pěti konkurenčních sil je najít v odvětví takové postavení, ve 

kterém se společnost může co nejlépe bránit konkurenčním silám anebo tyto síly obrátit ve 

svůj prospěch. Důležitou součástí je analýza zdrojů sil a jejich znalost nám odhalí silné  

a slabé stránky podniku, jeho postavení v odvětví, změny, které je třeba provést a také nám 

ukáže, jaké jsou největší příležitosti nebo hrozby. (Kovář, 2008) 

2.3.2 Metody interní analýzy 

Po analýze okolí je potřeba analyzovat také vnitřní prostředí podniku, která je 

zaměřena na strategie, vnitřní situaci podniku a zdroje podniku. Cílem interní analýzy je 

odhalit silné i slabé stránky podniku.  

a) Analýza vnitřních zdrojů podniku 

Aby byl podnik úspěšný, je důležité získat konkurenční výhody, které tato metoda 

spatřuje v efektivním využívání zdrojů a schopností podniku. Právě tyto zdroje a schopnosti 

jsou také primárním faktorem ziskovosti.  

Zdroje podniku můžeme rozdělit do čtyř skupin: 

• hmotné zdroje, 

• lidské zdroje, 

• finanční zdroje, 

• nehmotné zdroje. 

Hmotné zdroje 

Za hmotné zdroje považujeme stroje, zařízení, budovy, haly, pozemky nebo dopravní 

prostředky. Do analýzy je potřeba zahrnout přehled počtu strojů a výrobní kapacity,  

ale i vlastnosti, jako jsou stáří, hospodárnost či technický stav, které mají vliv na tvorbu 

konkurenční výhody. 

Lidské zdroje 

Velmi důležitá je analýza lidských zdrojů. Jsou to totiž právě lidé, kteří pro podniky 

představují největší konkurenční výhodu, například zkušení manažeři, vědci či kreativní 

marketingoví pracovníci. 
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Finanční zdroje 

Finanční zdroje jsou charakterizovány zdroji vlastními a cizími a zahrnují také zdroje 

stávající, potencionální a budoucí. Ty nám ovlivňují stabilitu podniku a schopnost podniku 

vydělávat peněžní prostředky. Součástí této oblasti je analýza finančních zdrojů podniku. 

Cílem je zjistit, které zdroje jsou nejdůležitější pro získání konkurenční výhody. 

Nehmotné zdroje 

Nehmotné zdroje jsou považovány za nejdůležitější součást podniku. Řadíme zde 

patenty, licence, goodwill, ale i značky a ochranné známky. 

 

Do analýzy zdrojů podniku je potřeba zahrnout všechny zdroje podniku, které mohou 

ovlivnit výsledky a strategie podniku. Analýza zdrojů by se měla zajímat o to, jaké jsou mezi 

jednotlivými zdroji vazby a jak a k čemu jsou zdroje využívány. (Vochozka, 2012) 

b) Finanční analýza 

Finanční analýza je úzce spjata s finančním účetnictvím a jejím cílem je zhodnotit, jak 

je na tom podnik z hlediska finančního hospodaření. Slouží tedy ke komplexnímu zhodnocení 

finanční situace podniku. Důležité je nejen znát údaje finančního postavení podniku 

z minulosti, ale hlavně jeho budoucí vývoj. Finanční analýza je zaměřena na odhalování 

silných a slabých stránek hodnotových procesů podniku a na identifikaci a řešení jeho 

problémů. Výsledky pak slouží nejen pro podnik samotný, ale i pro ty, kteří nejsou jeho 

součástí. Finanční analýzu můžeme využít jak k analýze finančního postavení podniku, tak 

například i k řízení výkonnosti podniku, rozhodování o investicích, o financování majetku  

a při sestavování finančního plánu.  

Důležitými zdroji informací jsou především účetní výkazy, výroční zprávy, 

konsolidované účetní závěrky apod. (Knápková, 2013) 

Podstatou finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů, kam řadíme: 

• ukazatele rentability,  

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele zadluženosti, 

• ukazatele likvidity, 

• ukazatele tržní hodnoty.  
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Ukazatelé rentability 

Rentabilita neboli výnosnost je ukazatel, který nám poměřuje zisk s výši zdrojů 

vynaložený na vytvoření tohoto zisku. Pomáhá nám rozhodovat se, jakých aktivit se můžeme 

v podniku zbavit nebo na jakou se naopak zaměřit. Ukazatelé rentability nám hodnotí 

efektivnost činností v podniku.  

Nejčastějšími ukazateli rentability jsou rentabilita aktiv, rentabilita tržeb a rentabilita 

vlastního kapitálu. Výsledné hodnoty v čase by měly mít rostoucí charakter. 

- Rentabilita aktiv neboli rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA) vyjadřuje 

výdělečnou schopnost, efektivnost a hospodárnost podniku. 

Rentabilita aktiv = zisk/celkový vložený kapitál 

- Rentabilita tržeb (ROS) nám vyjadřuje, kolik korun zisku nám přinesla jedna koruna 

tržeb. V čitateli můžeme používat buď čistý zisk nebo EBIT, ve jmenovateli lze použít 

tržby nebo výnosy. 

Rentabilita tržeb = zisk/tržby 

- Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je ukazatel, který nám říká, jaký zisk přináší 

vlastníkům jejich investice v podniku (Vochozka, 2012). 

Rentabilita vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál 

 

Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity vyjadřují, jak podnik využívá svůj majetek a jak umí hospodařit se 

svými aktivy. Mezi nejpoužívanější ukazatele aktivity patří ukazatel obratu celkových aktiv, 

ukazatel obratu zásob, ukazatel doby obratu zásob, doba obratu pohledávek. 

- Ukazatel obratu celkových aktiv nám ukazuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za 

rok. (Vochozka, 2012) 

Ukazatel obratu celkových aktiv = tržby/aktiva 

- Ukazatel obratu zásob nám udává, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětovný nákup zásob a to během 

jednoho roku. Pokud je hodnota ukazatele nižší než průměry, má podnik přebytek 

zásob a naopak. (Schoellová, 2012) 

Ukazatel obratu zásob = tržby/zásoby 

- Doba obratu zásob vyjadřuje, kolik dnů jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

prodeje. (Vochozka, 2012) 

Doba obratu zásob = zásoby/tržby x 360 
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- Doba obratu pohledávek vyjadřuje, kolik uplyne dní, než je inkaso peněz za tržby 

zadrženo v pohledávkách. 

Doba splatnosti pohledávek = pohledávky / tržby x 360 

 

Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele se zabývají schopností podniku hradit náklady dluhu, to znamená,  

že zjišťují rozsah, v jakém podnik používá k financování cizí majetek. Mezi základní 

ukazatele patří celková zadluženost a ukazatel úrokového krytí. 

Celkovou zadluženost neboli ukazatel věřitelského rizika. Tento ukazatel nám 

vyjadřuje, z jaké části je podnik financován cizími zdroji. Čím je jeho hodnota vyšší, tím je 

vyšší riziko věřitelů. Vypočítá se jako poměr cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

Ukazatel úrokového krytí nám vyjadřuje, jak velkou máme jistotu, že splatíme dané 

úroky. Její optimální hodnota je 8. Hodnota 3 je už kritická. 

Ukazatel úrokového krytí = zisk před úroky a zdaněním / nákladové ztráty (úroky) 

(Černohorský, 2011) 

 

Ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku dostát svých závazků, tedy přeměnit svá aktiva 

na prostředky, které podnik použije včas k úhradě svých závazků. Nejznámějšími ukazateli 

likvidity jsou běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita. Obecně platí, že pokud 

jsou hodnoty ukazatelů vyšší, tím je podnik důvěryhodnější pro věřitele. (Růžičková, 2011) 

- Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokryjí krátkodobé závazky 

podniku. Vypovídá o tom, kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby oběžná 

aktiva přeměnil na hotovost. Výsledek běžné likvidity by se měl pohybovat v intervalu 

1,6 – 2,5. Nikdy by neměl klesnout pod hodnotu 1. 

Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky  

- Pohotová likvidita do svého vzorce nezahrnuje nejméně likvidní část – zásoby. 

Hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat v intervalu 0,7 – 1,0. Pokud se nám 

hodnota  bude rovnat 1, pak je podnik schopen dostát svých závazků bez toho, aniž by 

musel prodat svoje zásoby. 

Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby / krátkodobé závazky 

- Okamžitá likvidita neboli také hotovostní likvidita hodnotí schopnost podniku 

uhradit své závazky v daný okamžik. Do peněžních prostředků řadíme peníze na účtu 
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a v pokladně, cenné papíry, šeky apod. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat 

kolem 0,2. (Vochozka,2011) 

Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / krátkodobé závazky 

 

Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatelé tržní hodnoty jsou důležité pro investory. Používáme je v případě, že je 

podnik akciovou společností a jeho akcie jsou veřejně obchodovatelné na kapitálových trzích. 

Jelikož firma PROMET CZECH s.r.o. není akciovou společností, nebudu se ukazateli tržní 

hodnoty dále zabývat. 

 

2.3.3 SWOT analýza  

SWOT analýza je analýzou smíšenou. Týká se jak podniku samotného, tak i okolí 

podniku. Je analýzou silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. SWOT analýza otevřeně 

hodnotí podnik a je velmi užitečným nástrojem k deskripci celkové situace podniku. SWOT 

analýza se využívá především při přípravě či změně strategie podniku. Pomocí ní může 

podnik jednoduše a přehledně popsat situaci, ve které se nachází. Cílem je zjistit, do jaké míry 

jsou silné a slabé stránky relevantní nebo schopné vypořádat se se změnami probíhajícími 

v podnikatelském prostředí. (Johnson, 2008) 

Do silných a slabých stránek řadíme faktory interní. Jsou to ty, které se týkají firmy,  

a firma je může ovlivnit. Příležitosti a hrozby jsou faktory externí. Ty se týkají okolí firmy. 

V tabulce 2.2 můžeme vidět příklady jednotlivých faktorů. (Blažková, 2007) 

 

Silné stránky (S) 

Silnými stránkami jsou označovány ty interní faktory, ve kterých má firma 

konkurenční výhody, ty, ve kterých je firma dobrá. Řadíme zde například dovednosti, 

potenciál, schopnosti, úspory z rozsahu, dobrou pověst, schopné manažery apod. 

Slabé stránky (W) 

Jsou opakem silných stránek. Do slabých stránek řadíme například nevyužité kapacity, 

zaostávání ve výzkumu a vývoji, nedokonalou distribuční síť apod. 

Příležitosti (O) 

Představují určité možnosti, lepší plnění strategií a dosahování cílů. Příležitostí může 

být pro podnik například nová technologie, odstranění obchodních bariér, rozvoj nových trhů 

apod. 



21 
 

Hrozby (T) 

Hrozby znamenají určité překážky, například neúspěch, hrozbu úpadku, vstup nových 

konkurentů, obchodní bariéry apod. Podnik na tyto překážky musí reagovat co nejrychleji, 

aby je odstranil nebo alespoň minimalizoval.  

 

Tabulka 2.2  Příklady jednotlivých faktorů SWOT matice 

Silné stránky Slabé stránky 

Silná značka Nedostatek marketingových zkušeností 

Dobré povědomí mezi zákazníky Špatné umístění firmy 

Exkluzivní přístup ke zdrojům Vysoké náklady 

Dobrá pověst Nevyužité kapacity 

Vysoká kvalita práce Slabá pozice na trhu 

 Zadluženost 

  

Příležitosti Hrozby 

Nová technologie Vstup nových konkurentů 

Inovace Daňové zatížení 

Odstranění obchodních bariér Rostoucí prodej substitutů 

Rozvoj nových trhů Měnící se vkus zákazníků 

Vybudování vlastních distribučních kanálů Rostoucí síla dodavatelů a odběratelů 

 Pomalé přizpůsobení firmy 

  

 

Pokud chceme zjistit, jaké faktory ve firmě převládají, je nutné jednotlivým faktorům přidělit 

body podle následujících kritérií. 

 

Silné stránky a příležitosti    Slabé stránky a příležitosti 

1 - docela silný    -1 - docela slabý 

2 - silný     -2 - slabý 

3  - středně silný    -3 - středně slabý 

4 - velmi silný    -4 - velmi slabý 

5 - extra silný    -5 - extra slabý 

 

Vedle bodů přidělíme k faktorům i váhy v intervalu 1 - 5, kde 1 znamená nejmenší 

míru vlivu a 5 znamená největší míru vlivu faktoru. Body a váhy u jednotlivých faktorů mezi 
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sebou vynásobíme a potom všechny součiny faktorů sečteme a výsledný součet 

zprůměrujeme. Z výsledných průměrů vybereme ten největší a nejmenší. Kombinace 

zjištěných faktorů SWOT analýzy slouží ke zjištění vhodné strategie. 

Strategie WO (max-min) – slouží k minimalizaci slabých stránek pomocí využití 

příležitostí, to znamená, že v podniku je dostatek příležitostí, ale má také plno slabých 

stránek. Bývá označována také jako tournaround strategie neboli strategie hledání. 

Strategie ST (min-max) – slouží k identifikaci hrozeb okolí a jejich minimalizací 

prostřednictvím využití silných stránek. Bývá označována jako diverzifikační strategie neboli 

strategie konfrontace. 

Strategie WT (min-min) – slouží k minimalizaci slabých stránek a ke snížení 

ohrožení podniku z jeho okolí. Podnik v této pozici obvykle bojuje o své přežití, využívá se 

strategie fúze, omezují se výdaje nebo dochází k likvidaci. Tato strategie bývá označována 

jako obranná strategie neboli strategie vyhýbání. 

Strategie SO (max-max) – dochází k využívání příležitostí z okolí, za podpory silných 

stránek podniku. Ve skutečnosti se tato kombinace vyskytuje jen zřídka. Bývá nazývána 

strategií agresivně růstovou neboli strategie využití.(Tichá, Hron 2002) 

Spolu s PEST či Porterovou analýzou je SWOT analýza součástí situační analýzy, která se 

využívá pro tvorbu firemní strategie. Závěry SWOT analýzy by proto neměly být použity  

k přímému rozhodování, ale jako podklad k přemýšlení. (Johnson, 2008) 
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3 Prezentace vybraného podniku 

 V této části diplomové práce jsou použity informace a data, které byly čerpány 

z poskytnutých interních materiálů a z rozhovorů s vedením společnosti PROMET CZECH 

s.r.o. 

Skupina PROMET GROUP a.s. je holdingovým uskupením právnických osob. Jejich 

působení zasahuje především do slévárenského a ocelářského průmyslu ve střední Evropě. 

Mateřská společnost PROMET GROUP a.s. byla založena roku 1992 v Ostravě se základním 

kapitálem 2.000.000,- Kč. Dnes je jejím úkolem řídit holdingové uskupení firem a navíc 

vytváří podmínky pro jejich podnikatelskou činnost. Hlavním předmětem podnikání je správa 

majetku nemovitostí a provádění režijních činností, zvláště v oblasti administrativní správy  

a služeb a finančně ekonomických činností. Jedná se zejména o činnosti spojené s vedením 

účetnictví, ekonomickým poradenstvím a prováděním logistiky pro své dceřiné firmy.  

 

V současné době můžeme činnost firmy PROMET GROUP a.s. rozdělit do tří oblastí: 

1. Metalurgie – zastoupené dvěma obchodními firmami a výrobním závodem, 

2. Strojírenství – zastoupené třemi firmami, 

3. Ostatní – zde řadíme přepravní a realitní firmu. 

 

Všechny firmy mezi sebou ve skupině spolupracují a využívají synergických efektů. 

V současné době se skupina PROMET GROUP a.s. skládá ze 14 firem. Patří tady například 

firma PROMET CZECH s.r.o., zabývající se dodávkami surovin pro ocelárny a slévárny 

v tuzemsku a v Evropě (výčet surovin: surová železa, feroslitiny, očkovadla, šrot, koks, 

barevné kovy a hutní produkce), také výrobní firma PROMET FOUNDRY a.s., vyrábějící  

a prodávající odlitky z šedé a tvárné litiny. PROMET REAL s.r.o. se zase zabývá realitním 

obchodem a facility managementem, provádí kompletní spektrum realitních činností, a to od 

zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, až po jejich správu a údržbu. PROMET 

GROUP a.s. zajišťuje pro ostatní společnosti ve skupině financování, účetnictví, právní služby 

apod.  

 

PROMET CZECH s.r.o. 

Tato diplomová práce se bude zabývat strategickou analýzou firmy PROMET CZECH 

s.r.o. Tato firma byla založena roku 1992 původně pod názvem PROCENTO, spol. s.r.o. Je 
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zapsána v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. Sídlo společnosti se 

nachází na ulici 28. října 41/3138 v Ostravě.  

Jak už bylo zmíněno PROMET CZECH s.r.o. se zabývá dodávkami surovin pro 

ocelárny a slévárny v tuzemsku a v Evropě. Mezi suroviny, se kterými obchoduje, patří surová 

železa, feroslitiny, očkovadla, šrot, koks, barevné kovy a hutní produkce. Přepravu zajišťuje 

firmě společnost PROMET LOGISTICS a.s., která má velmi bohaté zkušenosti se silniční  

a železniční přepravou a překládkou jak kusového zboží, tak hromadných substrátů atd. 

V současné době PROMET CZECH s.r.o. zaměstnává 24 osob. Mezi tyto zaměstnance 

patří obchodní ředitel, tři vedoucí středisek, čtrnáct obchodníků a šest administrativních 

pracovníků. Všichni pracují na hlavní pracovní poměr. 

Vize, mise a motto firmy  

 „Vizí firmy je zachovat si majoritní postavení konkurenceschopného a spolehlivého 

dodavatele strategických surovin pro slévárny a ocelárny na českém trhu a zvýšit podíl na 

zahraničních trzích. Vytvořit motivující prostředí pro zaměstnance a být dobrou investicí pro 

akcionáře.“ 

 „Misí firmy je zabezpečovat evropský ocelárenský průmysl dodávkami kvalitních 

vstupních surovin, na kterých zákazníci mohou zakládat svůj další vývoj / úspěch.“ 

 Mottem skupiny je, „aby na každou činnost spojenou s podnikáním byli proškolení  

i profesionální pracovníci.“ (interní materiály firmy) 
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4 Strategická analýza v konkrétních podmínkách podniku 

Tato kapitola je věnována aplikaci externích a interních metod, které byly popsány 

v druhé kapitole diplomové práce. Metody jsou aplikovány na vybranou firmu PROMET 

CZECH s.r.o. 

4.1. Externí analýza 

Analýzu okolí podniku jsem představila v kapitole 2.3.1. Analýzy budou následovat za 

sebou tak, jak jsem je představila v teoretické části – PEST analýza, metoda 4C a Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil. 

4.1.1 PEST analýza 

Politické faktory 

PROMET CZECH s.r.o. je firma obchodní a její činností je prodej a nákup surovin,  

a proto by se měla řídit těmito zákony: 

• zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník,  

• zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích,  

• zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže,  

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce,  

• zákon č. 262/2006 Sb. o daních z příjmu, 

• zákon č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

• zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob, 

• zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém. 

Občanský zákoník řeší především vlastnictví, závazkové vztahy, ochranu proti nekalé 

soutěži a smlouvy. Zákon o obchodních korporacích se zabývá správou obchodních 

společností a regulací koncernů. V zákoně o ochraně hospodářské soutěže je pro firmu 

důležitá především antimonopolní legislativa. Zákoník práce nám upravuje pracovněprávní 

vztahy, BOZP či postavení odborů. Jelikož je firma PROMET CZECH s.r.o. právnickou 

osobou je důležité řídit se zákonem o daních z příjmu, zákonem o daních z přidané hodnoty  

a zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. V následující tabulce 4.1 je zobrazen 

vývoj sazby daně právnických osob. 
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 Tabulka 4.1 Vývoj sazby daně právnických osob 

 

Zdroj: ucetnikavarna.cz [online] [9. 4. 2014]  

 

Co se týká zahraničního obchodu, je důležité řídit se zákonem o mezinárodním právu 

soukromém. Tento zákon se ale nepoužívá v rámci Evropské Unie. Zde je třeba řídit se 

nařízeními EU, především nařízením Řím I. 

 Dalším zákonem, kterým se firma musí řídit je zákon č. 16/1993 Sb. silniční daň. Tato 

daň zahrnuje vozidla nad 3,5 tuny určené k přepravě nákladů, a jelikož firma tyto vozidla 

vlastní, musí se řídit také tímto zákonem. Zákon upravuje například základ daně, výši sazby 

z daně, možnosti osvobození od daně, slevu na dani atd. Firma PROMET CZECH s.r.o. 

využívá ke svým zakázkám 12 nákladních vozidel společnosti PROMET LOGISTICS a.s. 

Jedno váží přibližně 5 – 8 tun. Podle výše silniční daně by firma zaplatila za jedno vozidlo 

6.900 Kč – 8.400 Kč ročně. 

Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt HDP je označován za nejdůležitější ekonomický ukazatel. 

Využívá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky a vyjadřuje nám peněžní hodnoty statků  

a služeb, které byly v daném období a na daném území vytvořeny. Vývoj HDP je znázorněn 

v tabulce 4.2. 
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Tabulka 4.2 Vývoj hrubého domácího produktu 

HDP 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

% 2,1 3,8 4,7 6.8 7,0 5,7 

Mld Kč 2567,5 2688,1 2929,2 3116,1 3352,6 3662,6 

 

HDP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

% 3,1 -4,5 2,5 1,8 -1,0 -1,0 

mld Kč 3 848,4 3759,0 3790,9 3823,4 3845,9 - 

Zdroj: finance.cz [online] [9. 4. 2014]  

 

Z tabulky vidíme, že od roku 2002 do roku 2007 HDP roste. Dochází k růstu spotřeby, 

což znamená, že se lidé stávají bohatšími a můžou si dovolit zvyšovat svoji spotřebu. Tato 

situace je příznivá pro firmu PROMET CZECH s.r.o. Lidé a především odběratelé si můžou 

dovolit nakupovat více materiálu na stavby a více investovat, což vede k růstu větších 

zakázek. V roce 2008 došlo k výraznému poklesu HDP a to především kvůli světové 

hospodářské krizi. Od roku 2009 dochází ke kolísání HDP. Lidé se snaží vzpamatovat z krize, 

šetří své peněžní prostředky a dochází k poklesu spotřeby. Tento pokles může pro firmu 

PROMET CZECH s.r.o. znamenat ohrožení. 

Dalším hlavním ekonomickým faktorem je míra inflace, která nám udává nárůst 

cenové hladiny v určitém časovém období. V následující tabulce 4.3 jsou zaznamenány 

hodnoty průměrné roční míry inflace. 

 

Tabulka 4.3 Průměrná roční míra inflace 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Míra inflace 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Míra inflace 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 1,4 

Zdroj: ČZSO [online] [9. 4. 2014]  

 

Průměrná roční inflace je definována jako procentní změna průměrné cenové hladiny 

za dvanáct posledních měsíců. Míra inflace se od roku 2002 až 2013 pohybovala v rozmezí 

0,1 – 6,3, což znamená ještě mírnou inflaci. Došlo ale ke zdražování surovin, pohonných 
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hmot a energií. To může mít na firmu PROMET CZECH s.r.o. špatný dopad, neboť obchoduje 

se surovinami a využívá především silniční dopravu. 

Pro firmu PROMET CZECH s.r.o. je také důležité sledovat směnný kurz, především 

kurz eura. V následujícím grafu 4.1 vidíme kurz eura vůči koruně od poloviny roku 2009 do 

ledna 2014. 

 

Obr. 4.1 Statický graf kurzu euro/česká koruna (EUR/CZK) 

 

Zdroj: kurzy.cz [online] [11. 4. 2014] 

 

Jak můžeme vidět v grafu, roku 2011 klesla cena eura vůči koruně, pod 24 korun za 

euro. Firma v tuhle dobu mohla nakupovat suroviny za velmi nízké ceny. Od roku 2013 cena 

eura vzrostla na 27 korun za euro, což je nejvíce za posledních pět let. V tuhle dobu musí 

firma vynaložit více peněžních prostředků na nákup surovin. 

Sociální faktory 

Sociální faktory jsou dány životním stylem, populací obyvatelstva, volným časem. 

Lidé se snaží o zdravý životní styl, o ochranu přírody, skloubit volný čas s prací. Mladí lidé 

dávají přednost studiu a cestování. Nehrnou se do manželství, je posouván čas k zakládání 

rodiny. Lidé chtějí napřed budovat kariéru, aby se později mohli postarat o svoji rodinu. 

Následující tabulky 4.4 a 4.5 obsahují hlavní sociální faktory, které jsou důležité pro firmu 

PROMET CZECH s.r.o. 
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Tabulka 4.4 Vývoj obyvatelstva 

Rok Počet obyvatel Přírůstek Průměrný věk matek 

2007 10 269 000 114 632 29,1 

2008 10 334 000 119 570 29,3 

2009 10 425 000 118 348 29, 4 

2010 10 488 000 117 153 29,6 

2011 10 514 000 108 673 29,7 

2012 10 516 000 - - 

2013 10 512 000 - - 

Zdroj: ČZSO [online] [9. 4. 2014] 

 

Z této tabulky vyplývá, že počet obyvatel v ČR neustále roste. Je to dáno nejenom 

přírůstkem nově narozených, ale především v podobě přistěhovalých lidí. Ti podle Českého 

statistického úřadu neustále převyšují počet vystěhovaných lidí. Pro firmu PROMET CZECH 

s.r.o. to znamená, že jí roste počet potenciálních zákazníků. Aby si firma přilákala na svou 

stranu nové zákazníky, je potřeba posílit marketingový útvar. Marketing by se měl zaměřit na 

nové, propagující materiály, účastnit se obchodních veletrhů a co nejlépe prezentovat firmu. 

Průměrný věk matek je také rok od roku vyšší. Z toho vyplývá, že lidé se snaží vydělat si 

peníze a zabezpečit si tak svou budoucnost a rodinu. S tím souvisí i změna v nákupním 

chování a preferencí. Pro společnost je rostoucí věk matek také významným faktorem, a to 

z toho důvodu, že ženy ve firmě PROMET CZECH s.r.o. pracují především na pozicích 

administrativy. Jsou důležitými články firmy, a pokud jen jedna z nich odejde, například na 

mateřskou nebo dá výpověď, znamená to pro firmu časovou ztrátu v podobě hledání nových 

pracovníků, zaškolování apod.  

 

Tabulka 4.5 Vzdělanost obyvatelstva ČR [v tis] 

Vzdělání 
Počet obyvatel v roce 

2010 

Počet obyvatel v roce 

2011 

Počet obyvatel v roce 

2012 

Základní 1 445 000 1 473 060 1 355 000 

Střední bez maturity 3 181 900 3 169 404 3 013 100 

Střední s maturitou 3 110 800 3 040 655 3 045 900 

Vysokoškolské 1 265 300 1 316 561 1 454 200 

Zdroj: ciselnik.artega.cz [online] [9. 4. 2014] 
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PROMET CZECH s.r.o. je obchodní firma, která na pracovní pozice dosazuje 

především muže a ženy s vysokoškolským vzděláním. Pro firmu je tedy vzdělání důležitým 

faktorem. Jak je vidět v tabulce 4.5 lidí s vysokoškolským vzděláním přibývá. Do firmy 

PROMET CZECH s.r.o. se hlásí plno uchazečů o zaměstnání. Firma má ale velmi vysoké 

nároky a požadavky na vzdělání a praxi. Proto si myslím, že rostoucí tendence u všech 

zmíněných faktorů jsou pro ni velkou příležitostí, jak získat kvalitní zaměstnance. 

Technologické faktory 

Dnešní doba je plná nových a moderních technologií a inovací. Žádná firma by neměla 

zůstat pozadu s technologickým vývojem, neboť konkurence je veliká. Nejvíce možností je 

inovovat v oblasti komunikace, ekologie či výroby. Skupina PROMET GROUP a.s. se snažila 

o posílení pozice na trhu, a to právě pomocí investic do moderních technologií. Posílila své 

výrobní kapacity pořízením několika zařízení a to nejen v oblasti výroby, ale i na pracovištích 

firmy PROMET CZECH s.r.o. Firma dostala od skupiny licence na různé pomocné 

počítačové programy, které urychlují práci zaměstnancům. Jde například o systém MZDY, 

díky kterému jsou rychleji a přesněji zpracovány informace důležité k výplatám zaměstnanců, 

jejich pojištěním apod. Dále systém RON, kde se zpracovává docházka každého zaměstnance. 

Navíc firma PROMET CZECH s.r.o. každému svému zaměstnanci poskytuje nejmodernější 

počítače, notebooky, mobilní telefony, systémy GPS atd. pro snadnou a rychlou komunikaci 

se zákazníky, dodavateli a partnery. 

Firma PROMET CZECH s.r.o. získala certifikát řízení jakosti, který byl vystaven 

společností Lloyd´s Register Quality Assurance a zahrnuje nákup, prodej a skladování 

surovin. Tento certifikát je stanoven podle normy ISO 9001. Veškeré dodávky jsou navíc 

přísně kontrolovány a testovány dle platných evropských norem. 

Firma je také dobrým partnerem pro výrobce materiálů a na svou stranu už získala 

plno velkých zákazníků. Jelikož neustále dbá na kvalitu surovin, lze předpokládat, že do 

budoucna si získá mnohem víc zákazníků i na jiných trzích v EU.  

Závěr PEST analýzy 

Na firmu PROMET CZECH s.r.o. působí celá řada politických faktorů. Firma se musí 

řídit mnoha zákony nejen českými, ale i evropskými a mezinárodními zákony a nařízeními. 

Pokud dochází ke změnám, neznamená to pro firmu žádné ohrožení, ale ani příležitost.  

 Ekonomické faktory příležitosti nepředstavují. Následky hospodářské krize, která 

proběhla v roce 2008, stále všichni pociťujeme. Došlo ke kolísání HDP a lidé se snaží šetřit 

své peněžní prostředky. Sice se snížila míra inflace, ale došlo ke zdražování surovin, 
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pohonných hmot a energií. Hrozbu představuje i směnný kurz. Kvůli vysoké hodnotě eura 

není vhodné nakupovat suroviny v zemích Evropské Unie. Navíc v roce 2012 zasáhla Českou 

republiku a Evropskou Unii recese. 

 Jelikož se zvyšuje počet obyvatel a také počet lidí s vysokoškolským vzděláním, je to 

pro firmu příležitost, jak mít kvalitní a vzdělané zaměstnance. Příležitostí pro firmu by mohlo 

být přilákání a získání nových zákazníků díky modernizaci, pořizováním nových technologií  

a dodržováním norem kvality. 

4.1.2 Analýza 4C 

Zákazníci 

Firma PROMET CZECH s.r.o. si za dobu své existence vybudovala velmi dobré 

jméno kvalitního obchodního partnera. Firma považuje své zákazníky za své partnery a vždy 

se jim snaží vyjít vstříc, snaží se neustále o zvyšování důvěry a budování dlouhodobých 

vztahů se zákazníky. Firma ze začátku zajišťovala pouze dodávky některých surovin – surové 

železo. Postupem času se firma rozhodla rozšířit nabídku o další produkty – koks, feroslitiny, 

očkovadla, barevné kovy a další.  

Firma v současné době spolupracuje se stovkami zákazníků po celé střední Evropě. 

Mezi největší zákazníky patří ocelárny ArcelorMittal, Evraz Vítkovice Steel, Moravia Steel  

a další slévárny. 

Firma PROMET CZECH s.r.o. poskytuje i další služby svým zákazníkům. Součástí 

dodavatelských služeb je i financování zásob odběratelů formou konsignačních skladů a navíc 

zajišťuje bezplatné poradenství. Navíc zvýšila i počet operativních skladů, ze kterých je 

možné ihned expedovat materiál ke konečnému zákazníkovi. Dnes má firma sklady 

v Ostravě, Bohumíně, Čierné nad Tisou, ve Štětíně a další. 

 Národní specifika 

Jak už bylo zmíněno firma PROMET CZECH s.r.o. v současnosti spolupracuje se 

stovkami zákazníků po celé střední Evropě. Nezaměřuje se tedy jen na Českou republiku, ale 

vyváží také do zemí Německa, Rakouska, Itálie atd. Firma se neustále v těchto zemích snaží  

o zvýšení podílu na trhu, ale problém je ten, že v oblasti slévárenství je i spoustu dalších firem 

- konkurentů, které se také chtějí prosadit. Proto se firma spoléhá především na svou pověst  

a kvalitu surovin.  

Proniknout na zahraniční trhy znamená pro firmu PROMET CZECH s.r.o. dodržovat 

dovozní a vývozní kvóty a mezinárodní standardy. Po konzultaci s pracovníkem firmy jsem 
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zjistila, že firma PROMET CZECH s.r.o. nemá žádný problém s dodržováním těchto 

standardů. Jedinými limitujícími faktory jsou legislativní omezení u dodávek šrotů z důvodu 

zařazení druhotných surovin mezi odpady a dále je firma nucena ekologickými nařízeními 

Evropské unie modernizovat technologie na italském trhu. Problém nastal také v Polsku. Jak 

se uvádí v interních materiálech firmy: „od 1. ledna 2012 mají na osvobození od spotřební 

daně nárok pouze firmy, které mají sídlo v Polsku.“ Jako jediné řešení se nabízí vybudovat 

v Polsku pobočku, jinak bude muset firma PROMET CZECH s.r.o. dále platit daň 50 PLN za 

jednu tunu surovin. 

Konkurence 

Konkurence na trhu je velmi vysoká, a to především proto, že firma PROMET 

CZECH s.r.o. neobchoduje pouze v České republice, ale i v zahraničí. V rámci metalurgie se 

firma nemusí obávat malých výrobců, ale největší konkurenty má v řadách obrovských 

společností. Největšími konkurenty v České republice jsou společnosti TECHSERVICE CZ, 

TSR, TROJEK a další. Mezi největší zahraniční konkurenty řadíme polskou firmu FERRUS, 

rakouskou firmu CARBONES nebo italskou firmu SIDERMETAL. Konkurencí se budu 

zabývat především v Porterově modelu pěti konkurenčních sil. 

Náklady 

Náklady firmy PROMET CZECH s.r.o. jsou veliké. Jelikož je to firma obchodní, 

zaměřená na koupi a prodej železné rudy, koksu, barevných kovů atd., jsou vynakládány 

vysoké náklady na kontrolu jakosti surovin. Dalšími vysokými náklady jsou náklady na 

přepravu. Firma PROMET CZECH s.r.o. zásobuje nejen firmy v České republice, ale i 

v zahraničí. Navíc zákaznicí přechází z železniční dopravy, která je levnější, na dopravu 

silniční, a tak firma musí vynakládat své peněžní prostředky nejen na pohonné hmoty, ale i 

silniční daň. Další peněžní prostředky musí firma vynakládat na novou technologii  

a modernizaci, a to především v zahraničí, kde to stanovují evropské normy a ekologická 

nařízení Evropské Unie. Také clo a odvody DPH u proniknutí na nové trhy zvyšují náklady. 

Firma PROMET CZECH s.r.o. může ušetřit pouze v některých případech. Když bude 

využívat cenově výhodné nabídky surovin nebo když dodavatelská firma sníží cenu surovin 

v důsledku odebrání velkého množství.  

Závěr analýzy 4C 

 Každý zákazník firmy PROMET CZECH s.r.o. má jiné preference na kvalitu, 

množství a druh surovin. Navíc v oblasti metalurgie je plno velkých konkurentů. Proto je 
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nutné pracovat na oslabování této konkurence a neustále kontrolovat kvalitu surovin. Navíc 

by firma mohla zvyšovat portfolio obchodovaných materiálů a tím zvýšit portfolio odběratelů 

například z řad sléváren, a to zejména na polském, německém a italském trhu. Pokud by firma 

PROMET CZECH s.r.o. chtěla rozšířit své aktivity i na další zahraniční trhy, měla by je 

nejdříve prozkoumat.  

Firma by mohla uplatňovat strategii nákladového vedení neboli strategii minimálních 

nákladů včetně nejnižší nákupní ceny. Co se týká nových trhů, doporučila bych využít 

hybridní strategie, tzn. nabízet zákazníkům levnější cenu a stabilní kvalitu. 

 

4.1.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Pomocí Porterova modelu budu analyzovat konkurenční prostředí. 

Nově vstupující podniky 

Pokud bude chtít firma vstoupit do oblasti metalurgie, je k tomu potřeba vysoký 

základní kapitál. Firma musí pořídit stroje, materiál, nákladní vozidla, postavit výrobní haly 

atd.  Nejdůležitější a nejtěžší je získat si zákazníky a prosadit se na trhu. Navíc se firma musí 

řídit platnými zákony a normami kvality. 

V současné době se stále potýkáme s následky ekonomické krize. Proto si myslím, že 

momentálně není vhodná doba pro vstup do této oblasti a firmy, které už na tomto trhu 

existují, se nemusí obávat nové konkurence. Riziko se může naskytnout až v době, kdy krize 

pomine. 

Dodavatelé 

Společnost PROMET CZECH s.r.o. působí jako obchodník a dodavatel surovin, ale 

také s jinými dodavateli spolupracuje. Důležitá je pro ni kvalita a především cena surovin. 

Mezi české dodavatele patří například Arcelor Mittal Ostrava a Třinecké železárny.  

Ze zahraničních dodavatelů to jsou především německá firma DK RECYKLING a polské 

firmy Arcelor Mittal Poland a Koksownia Czestochowa NOWA. Tyto firmy jsou především 

dodavatelé, ale i odběratelé surovin. 

Aby mohla firma PROMET CZECH s.r.o. nakupovat a prodávat suroviny, je důležité 

mít zajištěnou logistiku a dopravní prostředky. K tomuto účelu firma PROMET CZECH s.r.o. 

využívá společnost PROMET LOGISTICS a.s., která zajišťuje přepravu. Tato společnost 

disponuje výhodou vlastních kamionů a ručí za své řidiče. Má zkušenosti se silniční a 
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železniční přepravou a s překládkou jak kusového zboží, tak i s hromadným substrátem 

(železné housky, feroslitiny, koks apod.) a překládkou na hraničních překladištích.  

Firma  PROMET CZECH s.r.o. se nemusí obávat ohrožení ze strany jiných 

dodavatelů. A to především proto, že není závislá na jednom dodavateli surovin. Může si 

vybírat dodavatele podle toho, který nabídne lepší cenu a kvalitu. Navíc spolupracuje  

s ostatními společnostmi ve skupině, které jí zajišťují například veškerou přepravu. 

Odběratelé 

Vzhledem k tomu, že firma PROMET CZECH s.r.o. obchoduje s hutními  

a slévárenskými surovinami, jedná se především o kvalitu. Firma je držitelem certifikátu ISO 

9001:2008 vystaveným společností Lloyd´s Register. Tato norma je poslední verzí normy ISO 

a vydání certifikátu zaručuje odběrateli, že systém řízení kvality je zaveden a používán. Aby 

firma neztratila své odběratele, musí vyhovět jeho specifickým požadavkům, které se týkají 

nabídky, realizace a platebních podmínek, jinak může firma o zákazníka přijít. Mezi 

nejvýznamnější odběratele patří Acelor Mittal, Evraz Vítkovice Steel, Vítkovice Heavy 

Machinery, Moravia Steel a další.  

Firma PROMET CZECH s.r.o. pro své odběratele rozšířila portfolio nabízených 

produktů. Nejdříve nabízela dodávky koksu a feroslitin, poté i dodávky očkovadel, 

modifikátorů, barevných kovů a kovového odpadu. Pro své odběratele také zvýšila počet 

operativních skladů, ze kterých je možné ihned expedovat materiál. A navíc má firma 

PROMET CZECH s.r.o. na Slovensku svou dceřinou společnost, která se zabývá stejnou 

činností, ale obsluhuje portfolio oceláren a sléváren na území Slovenska, Rumunska, 

Maďarska a Bulharska. Pokud tedy nedojde k vážným pochybením ze strany firmy, není 

důvod k tomu, aby ztrácela své odběratele. 

Firma by se chtěla více prosadit na německém a italském trhu, kde je zatím na pozici 

občasného dodavatele s malým podílem na trhu, odběratelé totiž nakupují levný materiál 

z Ukrajiny. Firma PROMET CZECH s.r.o. ale disponuje silným zázemím, pověstí a kvalitou. 

Důležité je najít společnou strategii. 

Substituty 

Podle mého názoru nemusí mít žádná firma obavy ze substitutů. Metalurgie je totiž 

odvětví, které se zabývá zpracováním kovů a slitin. Jde zde především o výrobu železa, 

barevných kovů apod. a jejich následné zpracování. Není tady žádná možnost, jak tyto 

suroviny ve výrobě nahradit jinou surovinou. Firma PROMET CZECH s.r.o. zajišťuje právě 



35 
 

tyto dodávky metalurgických surovin. Zabývá se výrobou a následným zpracováním 

především surového železa, feroslitin, barevných kovů, koksů atd.  

V průběhu let docházelo spíše k vývoji technologie než ke změně výrobků. Například 

litina horší kvality byla nahrazena litinou s lepšími fyzikálními vlastnostmi. Takže 

v součastné době jde především o výrobu lehčích materiálů a dosažení nižší tunové výroby. 

Firma začala také zpracovávat suroviny do různých podob, aby se přizpůsobila požadavkům 

zákazníka. V nabídce firmy jsou suroviny nabízeny například v tekutém stavu (surové 

železo), pevném stavu, ve formě housek, granuláty a v odlišných velikostech.  

Proto si myslím, že ohrožení ze strany substitutů není žádné. 

Stávající konkurence 

Konkurence v oblasti metalurgie je velmi veliká. Mohla bych uvést několik desítek firem. 

Já se ale v této diplomové práci zaměřím pouze na ty největší konkurenty, na ty největší 

hrozby.  

Některé firmy ohrožují firmu PROMET CZECH s.r.o. jen v rámci jedné či dvou surovin, 

jiné firmy zase celou svou výrobou a zpracováním surovin. Za největší konkurenty v České 

republice považuje firma PROMET CZECH s.r.o. především tyto firmy: 

• TECHSERVICE CZ, s.r.o., 

• CARBONEX, s.r.o., 

• MAT BOHEMIA, s.r.o., 

• TSR, s.r.o.,  

• TROJEK a.s.. 

Firma TECHSERVICE CZ, s.r.o. je největším konkurentem převážně v rámci výroby  

a zpracování surového železa. Působí ale je na českém a slovenském trhu. Firma 

CARBONEX, s.r.o. se orientuje především na prodej a rozvoz uhlí a koksu. MAT 

BOHEMIA, s.r.o. se zabývá především výrobou a zpracováním surového železa, koksu a uhlí, 

ale soustředí se převážně na český a slovenský trh. Z dlouhodobého hlediska představuje pro 

firmu PROMET CZECH s.r.o. největší hrozbu firma TSR, s.r.o. Tato firma je považována za 

nejaktivnější konkurenci. S firmou PROMET CZECH s.r.o. se potkává na všech trzích, 

převážně na německém, kde dodává jeho mateřská společnost. Firma TROJEK je orientována 

spíše na lokální ocelárny a dodávky na slévárny se snaží především rozběhnout. 

Dalšími konkurenty jsou také ArcelorMittal Ostrava a.s. a Třinecké železárny a.s.. Tyto 

firmy ale nepovažuji za velkou hrozbu, neboť jsou zároveň i dodavateli firmy PROMET 

CZECH s.r.o. 
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Jelikož firma PROMET CZECH s.r.o. obchoduje i na zahraničních trzích střední Evropy, 

tak mezi tyto největší konkurenty patří: 

• FERRUS Sp. z o.o. (Polsko), 

• GERLI METALLI Spa (Itálie), 

• SCHOLZ RECYCLING (Německo). 

Firma PROMET CZECH s.r.o. se na trhu v Polsku drží na druhém místě mezi dodavateli, 

kteří nejsou výrobci surového železa. Je zde ale mnoho konkurentů, kteří si drží podobný 

objem dodávek. Za jedničku na polském trhu je považována firma FERRUS Sp. z o.o.. Italský 

trh je považován za obrovský trh, kde potřeba metalurgických surovin může dosahovat  

až miliony tun. Ve středu zájmu spotřebitelů jsou ale většinou konkurenti z Ukrajiny a Ruska. 

Německo je zase považováno za slévárenský trh Evropy a potrpí si na tu nejvyšší kvalitu 

surovin. Firma PROMET CZECH s.r.o. se snaží na tento trh více proniknout, zatím zde 

suroviny dodává pouze v malých množstvích. 

Stávající konkurenci bych nepovažovala úplně za nepříznivou. Samozřejmě nějaká 

hrozba tady je, protože všechny jmenované firmy mají již svůj velký podíl jak na českém, tak 

na zahraničních trzích. Firma PROMET CZECH s.r.o. se bude muset s touto rivalitou 

vypořádat. Zatím je velmi úspěšná, klade důraz na kvalitu materiálů, spolehlivost a kvalitní 

služby a všechny dodávky materiálu proběhly vždy bez potíží. 

Závěr Porterova modelu pěti konkurenčních sil 

Po zhodnocení Porterova modelu pěti sil, jsme zjistili, že se firma v současné době 

nemusí obávat hrozby ze strany nově vstupující konkurence. Dodavatelé taky nepředstavují 

žádnou hrozbu, protože firma PROMET CZECH s.r.o. se snaží vyhovět všem zákazníků, 

poskytuje tu nejvyšší kvalitu a kvalitní spolupráci a služby. Hrozba může nastat spíše ze 

strany zákazníků, kteří nevyžadují tu nejvyšší kvalitu, ale za to nižší ceny. V oblasti substitutů 

nebylo zjištěno žádné ohrožení a v oblasti stávají konkurence je hrozba jen malá. 

4.2 Interní analýza 

V externí analýze jsem se zabývala faktory okolí, které ovlivňují všechny firmy. Nyní 

se budeme zabývat interní analýzou a faktory, které ovlivňují pouze firmu PROMET CZECH 

s.r.o. V první části budu hodnotit zdroje firmy a v druhé části budu pomocí poměrových 

ukazatelů hodnotit její finanční situaci. 
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4.2.1 Analýza vnitřních zdrojů 

Pomocí této analýzy zjišťujeme, jaké zdroje má firma k dispozici, zda jsou tyto zdroje 

nahraditelné či nikoliv. Všechny zdroje můžou pro firmu znamenat konkurenční výhody. 

V následujících kapitolách budou charakterizovány zdroje firmy. 

Hmotné zdroje 

Firma PROMET CZECH s.r.o. má sídlo v budově v centru Ostravy a tuto budovu také 

i vlastní. Jelikož je firma PROMET CZECH s.r.o. pouze firmou, která se stará o obchodní 

záležitosti, navazují kontakty se zákazníky, starají se o nabídku, prodej, zajišťují převoz 

apod., v jejím vlastnictví jsou tedy jen budova a dopravní prostředky. Firma vlastní  

12 automobilů značek Toyota a Lexus, které mají k dispozici převážně vedoucí středisek  

a obchodníci. Do majetku firmy patří také počítače, notebooky, mobilní telefony, tiskárny, 

faxy, nábytek, kancelářské potřeby a ostatní zařízení, které zaměstnanci firmy používají 

v kancelářích. V tabulce 4.6 je uveden přehled dlouhodobého hmotného majetku v tisících 

korunách od roku 2008 do 2012. 

 

Tabulka 4.6 Přehled dlouhodobého hmotného majetku od roku 2008 do roku 2012. 

Přehled dlouhodobého hmotného majetku [v tis. Kč] 

Roky Pozemky Budovy 
Samostatné movité 

věci 

Stav k 31.12.2008 400 10 531 47 367 

Stav k 31.12.2009 400 10 531 54 388 

Stav k 31.12.2010 400 10 531 53 679 

Stav k 31.12.2011 400 10 909 52 707 

Stav k 31.12.2012 400 10 909 52 827 

 Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 

 

Firma PROMET CZECH s.r.o. vlastní už pět let stále stejnou část pozemků. U budov 

došlo k mírnému nárůstu, stejně tak i u samostatných movitých věcí, kde nárůst způsobil 

nákup nových strojů.  

Hmotné zdroje firmy PROMET CZECH s.r.o. jsou podle mého názoru velmi kvalitní, 

kupované přímo pro ty účely, pro které jsou určeny. Pokud dojde k poruše techniky má firma 

náhradní díly, díky kterým se technika hned opraví nebo vymění. Hmotné zdroje tak můžeme 

považovat za silnou stránku firmy. 
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Lidské zdroje 

Lidské zdroje tvoří největší konkurenční výhodu firmy, protože zajišťují prodej, 

nákup, výrobu, obsluhu strojů apod. Celá skupina firem má dohromady 1 238 zaměstnanců. 

Z toho firma PROMET CZECH s.r.o. má v současné době jen 24 zaměstnanců. Tito 

zaměstnanci ale zajišťují veškerý obchod celé skupiny. Mezi zaměstnance patří obchodní 

ředitel, tři vedoucí středisek, čtrnáct obchodníků a šest administrativních pracovníků. Všichni 

zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr. Fluktuace ve firmě je minimální, ročně 

přibudou přibližně tři zaměstnanci a dva odcházejí. Odchod z firmy je ale většinou způsoben 

mateřskou dovolenou.  

Jelikož firma PROMET CZECH s.r.o. se zabývá i obchodem na zahraničních trzích, 

zaměstnává i cizince. Ve firmě pracují v součastní době tři Poláci, jeden Rus a jeden Ital, kteří 

mají na starosti převážně vyjednávání a obchod ve své rodné zemi. 

Nové zaměstnance hledá firma přes nabídky Úřadu práce, spolupracuje s agenturou 

Manpower nebo vypisuje nabídky práce na svých internetových stránkách. Momentálně firma 

hledá nové zaměstnance na pozici obchodního zástupce pro Německo, obchodního zástupce 

pro nákup komodit a vedoucího sekretariátu. Jak můžeme vidět v následujícím grafu 4.2, 

firma zaměstnává převážně lidi ve věku 20 až 40 let, což je přibližně 72% všech 

zaměstnaných lidí ve firmě. Firma tedy dává možnost převážně mladým lidem, kteří mají 

vysoké ambice, rádi komunikují, vyjednávají a nebojí se jezdit na služební cesty i do 

zahraničí.  

 

Obr. 4.2 Rozdělení zaměstnanců podle věkových kategorií. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 
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Firma PROMET CZECH s.r.o. si je dobře vědoma toho, že vzdělaní zaměstnanci jsou 

přínosem nových nápadů a konkurenční výhody. Všichni zaměstnanci musí dokonale ovládat 

alespoň jeden cizí jazyk. Proto zaměstnává převážně lidi s vysokoškolským vzděláním. 

V grafu 4.3 je zobrazeno rozdělení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání. Zaměstnanci 

s vysokoškolským vzděláním tvoří přibližně 85% všech zaměstnaných lidí ve firmě. Zbylých 

15% má středoškolské vzdělání.  

 

Obr. 4.3 Rozdělení zaměstnanců podle dosaženého vzdělání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 

 

Pokud chce firma dosáhnout svých cílů, musí své zaměstnance dále vzdělávat. 

Vzdělávání je zajišťováno personálním oddělením po domluvě s manažery a vedoucími 

zaměstnanci firmy. Vzdělávání je organizováno buď vlastními silami, nebo vzdělávacími 

agenturami a externími osobami. Každý zaměstnanec musí povinně v den nástupu do práce 

absolvovat školení BOZP a PO, které je zakončeno písemnými testy. Protože firma PROMET 

CZECH s.r.o. se skládá převážně z obchodníků, kteří musí jezdit na služební cesty, je nutné 

absolvovat také školení řidičů referentských vozidel. Zaměstnanci mají také možnost účastnit 

se jazykových kurzů, které probíhají jednou týdně. Vybrat si mohou z anglického, 

německého, polského a ruského jazyka. V současné době zaměstnanci absolvovali také 

školení zaměřené například na cestovní náhrady, změny zákoníku práce, na novely zákona, 

změny DPH a incoterms, přepravu nebezpečných věcí ADR a RID a další. Celkové náklady 

na vzdělávání a školení zaměstnanců firmy se pohybují kolem 195 000 Kč ročně. 
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Lidské zdroje firmy PROMET CZECH s.r.o. tedy můžeme považovat za velmi silnou 

stránku firmy. Proto představují největší konkurenční výhodu. 

Finanční zdroje 

Finanční zdroje firmy dělíme na cizí a vlastní, a na krátkodobé a dlouhodobé. 

V současné době většina podniků využívá možnost financování z cizích zdrojů, stejně tak 

jako firma PROMET CZECH s.r.o. Firma eviduje k 31.12.2012 krátkodobé bankovní úvěry 

ve výši 49 344 tis. Kč. Jsou to krátkodobý úvěr na základě Smlouvy o úvěrovém produktu  

a všech jeho dodatků ze Citibank Europe plc ve výši 33 502 tis. Kč a kontokorentní 

krátkodobý úvěr – kontraktové financování na základě Smlouva o úvěru č.1311/11-120 VL  

a dodatku z UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ve výši 15 842 tis. Kč.  

Firma PROMET CZECH s.r.o. má také zástavy a ručení za společnost PROMET 

GROUP a.s.. Jedná se například o zástavu pohledávek dle Smlouvy o zřízení zástavního práva 

k pohledávkám ze dne 30.7.2009 do výše ručení 300 000 tis. Kč, blankosměnky ze dne 

30.7.2009 k zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy o úvěru poskytnutý ČSOB, a.s.  

a další. 

Dlouhodobé úvěry firma PROMET CZECH s.r.o. k 31.12.2012 nemá. 

Finančním zdrojem firmy jsou i devizové prostředky přepočtené platným kurzem 

ČNB, které k 31.12.2012 činily 20 561 tis. Kč. V následující tabulce je zobrazen rozpis podle 

jednotlivých měn. 

 

Tabulka 4.7 Rozpis jednotlivých měn 

Měna k 31.12.2012 cizí měna k 31.12.2012 v tis. Kč 

CHF 1 11 

USD 22 421 

EUR 744 18 693 

PLN 255 1 389 

Ostatní - 47 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 

 

Dalším finančním zdrojem je zisk firmy, který je zdrojem vlastním. Zisk firmy 

PROMET CZECH s.r.o. dosáhl v roce 2012 výše 6 669 tis. Kč. Finanční situací podniku se 

budu více zabývat ve finanční analýze. 
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Nehmotné zdroje 

Mezi nehmotné zdroje firmy PROMET CZECH s.r.o. patří především Software, který 

je potřeba především při vedení účetnictví. Jedná se o software v hodnotě do 60 tis. 

V následující tabulce vidíme rozpis Softwaru od roku 2008 do 2012.  

 

Tabulka 4.8 Přehled dlouhodobého nehmotného majetku od roku 2008 do 2012 – Software 

Přehled dlouhodobého nehmotného majetku od roku 2008 do 2012 – Software [v tis. Kč] 

Roky Software 

Stav k 31.12.2008 755 

Stav k 31.12.2009 755 

Stav k 31.12.2010 46 

Stav k 31.12.2011 46 

Stav k 31.12.2012 52 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 

 

Za silnou stránku firmy považuji z nehmotných zdrojů také historii a image firmy. 

Firma si během dvanácti let vybudovala mezi svými partnery a zákazníky jméno kvalitního  

a seriozního obchodního partnera. Jak už bylo zmíněno, firma PROMET CZECH s.r.o. vlastní 

také certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2008. 

Závěr analýzy vnitřních zdrojů 

Firma PROMET CZECH s.r.o. má silné vnitřní zdroje. Největší konkurenční výhodu 

podle mého názoru tvoří zaměstnanci, které se firma snaží vychovat a školit, a také dobré 

jméno firmy, které si firma za dobu své existence stihla vybudovat. 

4.2.2 Finanční analýza 

Ve finanční analýze si více přiblížíme finanční situaci firmy PROMET CZECH s.r.o. 

pomocí poměrových ukazatelů. 
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Ukazatelé rentability 

Tabulka 4.9 Ukazatelé rentability  

Ukazatelé rentability firmy PROMET CZECH s.r.o. 

Rok ROA ROE ROS 

2008 -3,98 % 0,07 % -2,85 % 

2009 -1,42 % 9,05 % -1,04 % 

2010 5,15 % 31,57 % 2,63 % 

2011 4,50 % 17,64 % 1,74 % 

2012 0,29 % 2,78 % 0,13 % 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 

 

Rentabilita aktiv neboli celkového vloženého kapitálu (ROA) vyjadřuje celkovou 

výnosnost kapitálu. Za zisk jsem v tomto případě považovala provozní výsledek hospodaření, 

což je zisk před úroky a zdaněním, tzv. EBIT. Z tabulky je patrné, že firmě PROMET 

CZECH s.r.o. v roce 2008 a 2009 klesla hodnota ukazatele ROA. Bylo to způsobeno dopadem 

hospodářské krize. V těchto letech dosahoval zisk firmy minusových hodnot, v roce 2008 

dosahoval zisk před úroky a zdaněním hodnoty mínus 43 453 tis. Kč a v roce 2009 hodnoty 

mínus 8 317 tis. Kč. Až v roce 2010 došlo k významnému nárůstu ukazatele ROA, kdy zisk 

dosahoval hodnoty 51 200 tis. Kč. V roce 2012 ale opět výrazně klesl. Zjistila jsem, že tento 

pokles byl způsoben tím, že česká ekonomika se po celý rok 2012 nacházela v recesi. 

Důvodem byla hlavně klesající domácí poptávka.  

Ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE) vypočítáme jako poměr výsledku 

hospodaření za účetní období a vlastního kapitálu.  Tento ukazatel dává akcionářům 

informaci, jestli jejich kapitál přináší zisk, který odpovídá riziku investice. Z tabulky je 

patrné, že hodnota ROE od roku 2008 rostla. V roce 2010 dosáhla až 31,57 %. Roku 2012 

opět její hodnota klesla, a to ze stejných důvodů jako u hodnoty ROA. 

Rentabilita tržeb (ROS) nás informuje o tom, jak velké výnosy musíme ve firmě 

vytvořit, abychom dosáhli 1 Kč zisku. Tento ukazatel vypočítáme jako poměr čistého zisku, 

neboli ziskové marže, a tržeb. Do tržby zahrnujeme tržby za prodej zboží, tržby za prodej 

vlastních výrobků a služeb, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tržby 

z cenných papírů. Z tabulky je patrné, že zisková marže firmy PROMET CZECH s.r.o. 

dosahuje docela nízkých hodnot. Od roku 2008 do roku 2010 pomalu roste, pak ale zase 

klesá. To může být způsobeno nízkými cenami a vysokými náklady. 



43 
 

Ukazatelé aktivity 

 Tabulka 4.10 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity firmy PROMET CZECH s.r.o. [dny] 

Rok Obrat celkových aktiv Obrat zásob Doba obratu zásob Doba obratu závazků 

2008 1,39 6,22 57,91 147,09 

2009 1,37 6,26 57,48 113,11 

2010 1,96 6,41 56,16 89,62 

2011 2,59 27,14 13,26 94,82 

2012 2,38 10,49 34,31 83,45 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 

 

Obrat celkových aktiv nám vyjadřuje, kolikrát se celková aktiva obrátí za jeden rok. 

Hodnota obratu celkových aktiv by měla být minimálně 1. Firma PROMET CZECH s.r.o. 

tuto podmínku splňuje, hodnoty firmy jsou rostoucí. 

Čím vyšší hodnotu má ukazatel obratu zásob, tím je to pro firmu lepší. Vyjadřuje nám, 

kolikrát je během roku každá položka zásob přeměněna na hotovost. Hodnoty firmy 

PROMET CZECH s.r.o. pomalu rostou. Obrovský nárůst, až čtyřikrát vyšší hodnotu, firma 

zaznamenala v roce 2011. 

Zatímco u obratu zásob je lepší vyšší hodnota, u doby obratu zásob je to právě naopak. 

Čím je doba obratu kratší, tím je to pro firmu lepší. Doba obratu nám udává, jak dlouho jsou 

finanční prostředky vázány v zásobách. Z tabulky ukazatele aktivity vyplývá, že zásoby firmy 

PROMET CZECH s.r.o. na sebe vázaly finanční prostředky převážně v letech 2008 a 2009, 

tedy v době hospodářské krize. Od roku 2009 už se pozvolna tato doba zkracuje.  

Doba obratu pohledávek se rok od roku snižuje. Hodnoty firmy PROMET CZECH 

s.r.o. mají tendenci klesat. Pro firmu to je pozitivní, protože doba obratu pohledávek 

vyjadřuje, za jak dlouho firmě zákazník zaplatí. 
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Ukazetelé zadluženosti 

Tabulka 4.11 Ukazatelé zadluženosti  

Ukazatelé zadluženosti firmy PROMET CZECH s.r.o. 

Rok Ukazatel celkové zadluženosti Ukazatel úrokového krytí 

2008 64,48 % -4,97 

2009 59,26 % -1,03 

2010 72,60 % 4,62 

2011 63,45 % 2,20 

2012 60,92 % 0,29 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 

 

 Celková zadluženost měří zadluženost podniku, neboli v jaké výši využívá podnik 

ke svému financování dluhy. Vyšší hodnoty jsou pro věřitelé rizikem. Celková zadluženost 

firmy PROMET CZECH s.r.o. dosahuje vysokých procentuálních hodnot, nad 60 %. 

V případě, že by se firma dostala do určitých finančních komplikací, nemusí to znamenat,  

že by jí nebyl poskytnut úvěr. Pokud vykazuje vysokou rentabilitu, úvěr může získat. 

 Ukazatel úrokového krytí vyjadřuje, kolikrát celkový zisk pokryje úrokové platby. 

Ukazuje velikost bezpečnosti pro věřitele. Optimální hodnota úrokového krytí by se měla 

pohybovat kolem 8, kritickou hodnotou je 3. Firma PROMET CZECH s.r.o. se pohybuje  

ve velmi nízkých hodnotách. Nad kritickou mez se dostala pouze jednou a to v roce 2010.  

 

Ukazatelé likvidity 

Tabulka 4.12 Ukazatelé likvidity  

Ukazatelé likvidity firmy PROMET CZECH s.r.o. 

Rok Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita 

2008 1,35 0,97 0,0065 

2009 1,23 0,86 0,11 

2010 1,26 0,81 0,08 

2011 1,30 1,15 0,06 

2012 1,49 1,08 0,06 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z účetních výkazů firmy PROMET CZECH s.r.o. 
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Výsledné hodnoty běžné likvidity by se měly pohybovat v rozmezí 1,6 – 2,5. Pokud 

by hodnoty byly nižší než 1, znamenalo by to, že podnik nemá na splacení svých závazků 

dostatek peněžních prostředků. Firma PROMET CZECH s.r.o. dosahuje hodnot v rozmezí  

1,2 – 1,5. Nepohybuje se tedy v běžných hodnotách, ale pořád jsou její hodnoty vyšší než 1. 

Znamená to, že firma PROMET CZECH s.r.o. má dostatek peněžních prostředků na splacení 

svých závazků. 

Pohotová likvidita je téměř stejná jako běžná likvidita, jen s tím rozdílem,  

že k pohotové likviditě se nepřipočítávají zásoby, protože jsou nejhůře zpeněžitelným 

aktivem. Optimální hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,7 – 1,0. Hodnoty firmy 

PROMET CZECH s.r.o. se pohybují v rozmezí 0,8 – 1,15. To znamená, že se firma pohybuje 

v optimálních hodnotách. V roce 2011 a 2012 jsou její hodnoty vyšší než 1, což znamená,  

že je firma PROMET CZECH s.r.o. schopna dostát svých závazků, aniž by musela prodat 

svoje zásoby. 

Optimální hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat kolem 0,2. Hodnoty firmy 

se pohybují v rozmezí od 0,06 – 0,11. V roce 2008 dosahovala okamžitá likvidita dokonce 

hodnoty 0,0065. Jelikož je firma PROMET CZECH s.r.o. neustále pod hodnotou 0,2, 

znamená to, že v rámci peněžních prostředků nemá na splacení svých závazků. Velmi nízká 

hodnota v roce 2008 byla nejspíš zapříčiněna hospodářkou krizí. 

 

Závěr finanční analýzy 

Z hodnot vypočítaných z rozvahy a výkazu zisku a ztrát firmy PROMET CZECH 

s.r.o. bylo zjištěno, že od roku 2010 dosahuje firma již kladných hodnot zisku. Její zisk se 

pohybuje kolem 51 000 tis. Kč. V roce 2012 sice zisky mírně klesly z důvodů recese, ale po 

rozhovoru s hlavní účetní firmy bylo zjištěno, že v roce 2013 byly zisky opět vysoké. 

Ukazatelé aktivity jsou pro firmu také velmi pozitivní. Hodnoty obratu zásob v roce 

2011 vzrostly až čtyřikrát oproti původní hodnotě roku 2010. A také zákazníci platí své 

závazky včas. 

Ukazatelé zadluženosti dosahují kritických hodnot, firma má nízkou schopnost platit 

náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Majetek firmy byl hlavně v roce 2008 zatížen 

64 % dluhu, ale ani ostatní roky na tom nejsou lépe. 

Firma PROMET CZECH s.r.o. má také dostatek finančních prostředků vázaných 

v oběžných aktivech na splacení svých závazků. Peněžní prostředky hotovostní likvidity by 
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sice závazky zcela nepokryly, ale veškerá oběžná aktiva už ano. Proto i tuhle část finanční 

analýzy hodnotím velmi kladně. 

4.3 SWOT analýza 

Slouží k identifikaci silných a slabých stránek firmy, příležitostí a hrozeb. Výsledky 

SWOT analýzy jsou pro firmu důležité především z toho důvodu, aby věděla, na co by se 

měla v budoucnu více zaměřit nebo v čem vyniká. Firma PROMET CZECH s.r.o. má mnoho 

silných stránek a příležitostí. Ale i na druhou stranu má dost slabých stránek, na které je 

potřeba se zaměřit, a hrozeb, které je třeba identifikovat a odstranit je nebo se jim zcela 

vyhnout.  

 

Tabulka 4.13 SWOT analýza 

Silné stránky Body Slabé stránky Body 

Silná společnost, dobré jméno a 

zázemí  
5 

Nedostatek marketingových 

zkušeností 
-3 

Silné vazby s odběrateli 4 Nevyužité kapacity -3 

Stabilní dodavatelé materiálu 4 
Nedostatečná technická kvalifikace 

zaměstnanců 
-4 

Velký výběr dodávaných materiálů 4 Malá orientace na výrobní podniky -4 

Skupinové řízení (využití ostatních 

dceřiných společností) 
4 Absence meziskladu koksu -3 

Vysoká kvalita materiálu 4   

    

Příležitosti Body Hrozby Body 

Nové zahraniční trhy 4 Celní bariéry, daně -3 

Možnost prodeje druhotných surovin 3 Zhoršení ekonomické situace EU -3 

Vznik nové technologie 3 Početná konkurence -4 

Inovace 3 Nízká cena materiálu u konkurence -4 

  Špatně zpracována legislativa odpadů -4 

  Riziko spekulativních nákupů -3 

  Změna strategií dodavatelů -2 
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V tabulce 4.13 SWOT analýzy jsou vyjmenovány konkrétní faktory silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb firmy PROMET CZECH s.r.o. Těmto faktorům byly rovnou 

přiděleny body podle následující bodové škály. 

 

Silné stránky a příležitosti    Slabé stránky a příležitosti 

1 - docela silný    -1 - docela slabý 

2 - silný     -2 - slabý 

3  - středně silný    -3 - středně slabý 

4 - velmi silný    -4 - velmi slabý 

5 - extra silný    -5 - extra slabý 

 

V  tabulkách 4.14 – 4.17 přidělíme k jednotlivým faktorům i váhy v intervalu 1 – 5, 

kde 1 znamená nejmenší míru vlivu a 5 znamená největší míru vlivu faktoru. Body a váhy u 

jednotlivých faktorů mezi sebou vynásobíme a potom všechny součiny faktorů sečteme a 

nakonec výsledný součet zprůměrujeme.  

 

Hodnocení silných stránek SWOT analýzy 

Tabulka 4.14 Hodnocení silných stránek SWOT analýzy 

Faktory Body Váhy Součin 

Silná společnost, dobré jméno a zázemí  5 5 25 

Silné vazby s odběrateli 4 5 20 

Stabilní dodavatelé materiálu 4 4 16 

Velké výběr dodávaných materiálů 4 3 12 

Skupinové řízení (využití ostatních dceřiných společností) 4 4 16 

Vysoká kvalita materiálu 4 4 16 

Součet   105 

Průměr   17,5 

 

Firma PROMET CZECH s.r.o. má mnoho silných stránek. Podle hodnocení jsme 

zjistili, že největší hodnotu má dobré jméno a zázemí firmy a to, že je firma silnou 

společností. Vysokou hodnotu získaly také faktory jako silné vazby s odběrateli, stabilní 

dodavatelé materiálu, skupinové řízení a vysoká kvalita materiálu. Nejmenší hodnotu získal 

faktor velkého výběru dodávaných surovin. 
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Hodnocení slabých stránek SWOT analýzy 

Tabulka 4.15 Hodnocení slabých stránek SWOT analýzy 

Faktory Body Váhy Součin 

Nedostatek marketingových zkušeností -3 4 -12 

Nevyužité kapacity -3 4 -12 

Nedostatečná technická kvalifikace zaměstnanců -4 5 -20 

Malá orientace na výrobní podniky -4 4 -16 

Absence meziskladu koksu -3 3 -9 

Součet   -69 

Průměr   -13,8 

 

Nejslabším faktorem je nedostatečná technická kvalifikace zaměstnanců, která je 

důležitá pro manipulaci s materiálem a rozeznání materiálů od sebe. Slabším faktorem jsou 

také malá orientace na výrobní podniky, nedostatek marketingových zkušeností a nevyužité 

kapacity. 

 

Hodnocení příležitostí SWOT analýzy 

Tabulka 4.16 Hodnocení příležitostí SWOT analýzy 

Faktory Body Váhy Součin 

Nové zahraniční trhy 4 4 16 

Možnost prodeje druhotných surovin 3 3 9 

Vznik nové technologie 3 3 9 

Inovace 3 4 12 

Součet   46 

Průměr   11,5 

 

 Firma může využít ještě mnoho příležitostí pro svůj růst. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

faktor nové zahraniční trhy. Firma PROMET CZECH s.r.o. se orientuje především na 

německý, polský, rakouský a italský trh. Mohl by se prozkoumat například trh Francie, 

Španělska apod. Další možností je využití inovací, nových technologií a možnost rozšířit své 

portfolio o prodej druhotných surovin. 
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Hodnocení hrozeb SWOT analýzy 

Tabulka 4.17 Hodnocení hrozeb SWOT analýzy 

Faktory Body Váhy Součin 

Celní bariéry, daně -3 5 -15 

Zhoršení ekonomické situace EU -3 4 -12 

Početná konkurence -4 3 -12 

Nízká cena materiálu u konkurence -4 4 -16 

Špatně zpracovaná legislativa odpadů -4 4 -16 

Riziko spekulativních nákupů -3 2 -6 

Změna strategií dodavatelů -2 3 -6 

Součet   -83 

Průměr   -11,85 

 

 Největší hrozbu představují celní bariéry a daně v rámci obchodu se zahraničními trhy, 

nízká cena materiálu u konkurence a špatně zpracovaná legislativa odpadů. Další hrozbou 

jsou také stávající a potenciální konkurence a zhoršení ekonomické situace v EU. 

 

Z hodnocení jsme zjistili, že u firmy PROMET CZECH s.r.o. převažují silné stránky 

s hodnotou 17,5 a hrozby s hodnotou -11,85. Firma PROMET CZECH s.r.o. by měla tedy 

zvolit strategii MIN - MAX, což znamená, že by měla využít sílu svých předností a překonat 

tak vnější ohrožení. Bývá také nazývaná strategií diverzifikační neboli strategií konfrontace. 
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5 Vyhodnocení analýzy, náměty a doporučení 

Předchozí kapitola byla věnována analýze vybraných strategických metod, které byly 

aplikovány na firmu PROMET CZECH s.r.o.  V této kapitole bude provedeno vyhodnocení 

těchto metod a budou navrženy náměty a doporučení. Nejprve byla provedena analýza 

vnějšího prostředí neboli externí analýza, zaměřená na PEST analýzu, metodu „4C“  

a Porterův model pěti konkurenčních sil, a analýza vnitřního prostředí neboli interní analýza 

zaměřená na analýzu vnitřních zdrojů a finanční analýzu. Nakonec byla provedena SWOT 

analýza. 

Z PEST analýzy bylo zjištěno, že největší příležitost by mohly představovat 

modernizace a dodržování norem kvality. Pozor by si firma měla dát na směnný kurz, 

především na vysoké hodnoty eura. Od roku 2009 dochází ke kolísání HDP. Sice jsou jeho 

hodnoty nízké, ale lidé se stále snaží vzpamatovat z krize a šetří své peněžní prostředky. Míra 

inflace se v posledních pár letech pohybuje v rozmezí 0,1 – 6,3 což znamená mírnou inflaci. 

Došlo ale ke zdražování surovin, pohonných hmot a energií. Navíc v roce 2012 postihla 

Českou republiku a Evropskou Unii recese. Ekonomické faktory tedy pro firmu znamenají 

spíše ohrožení než příležitost. Největší příležitost představují inovace v oblasti komunikace, 

ekologie či výroby. Proto firma PROMET CZECH s.r.o. dostala od skupiny PROMET 

GROUP a.s. licence na různé počítačové programy, které urychlují práci zaměstnancům. 

Firma PROMET CZECH s.r.o. získala také certifikát řízení jakosti ISO 9001. Technologické 

faktory tvoří silnou stránku firmy. Jelikož dochází ke zvyšování počtu obyvatelstva a lidí 

s vysokoškolským vzděláním, představuje to pro firmu příležitost k získání kvalitních  

a vzdělaných zaměstnanců. PEST analýzu hodnotím velmi kladně, hrozbu tvoří pouze 

ekonomické faktory. S těmi se ale setkává snad každá firma, neboť jsou způsobeny 

hospodářskou krizí a recesí. 

Z metody „4C“ bylo zjištěno, že firma PROMET CZECH s.r.o. si váží svých 

zákazníků jako svých partnerů, a proto se jim snaží vyjít vstříc. Například postupem času 

rozšířila svou nabídku prodávaných surovin, poskytuje bezplatné poradenství a zvýšila počet 

operativních skladů. Dále se snaží prosadit i na zahraničních trzích, převážně v Německu, 

Rakousku a Itálii, kde je zatím na pozici občasného dodavatele s malým podílem na trhu, 

odběratelé totiž nakupují levný materiál z Ukrajiny. Firma PROMET CZECH s.r.o. spoléhá 

především na svou pověst a kvalitu surovin. Limitujícími faktory jsou legislativní omezení  

u dodávek šrotu, ekologická nařízení EU na italském trhu a problém se spotřební dani 

v Polsku. Firma také vynakládá mnoho finančních prostředků na kontrolu jakosti, na 
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přepravu, na novou technologii atd. Nově vstupující podniky v současné době nepředstavují 

pro firmu PROMET CZECH s.r.o. skoro žádnou hrozbu. Riziko se může naskytnout až 

v době, kdy krize pomine. Riziko nebylo zjištěno ani ze strany dodavatelů. A to především 

proto, že firma není závislá na jednom dodavateli surovin. Vybírá si podle toho, kdo nabídne 

lepší cenu a kvalitu. Ze strany substitutů nebylo zjištěno žádné ohrožení ani příležitost  

a stávající konkurence představuje jen malou hrozbu. V PEST analýze představuje hrozbu 

snad jen konkurence dodávající levnější materiál. Firma PROMET CZECH s.r.o. může 

v některých případech snížit cenu svých surovin, například při odběru většího množství. Proto 

by nemusel být tedy problém najít se zákazníky společnou „řeč“ a domluvit se na společné 

strategii. 

Vnitřní zdroje jsou největší konkurenční výhodou firmy PROMET CZECH s.r.o. 

Největší oporu má firma PROMET CZECH s.r.o. ve svých zaměstnancích. Silnou stránkou 

jsou také historie, jméno a image firmy. Firma také vlastní certifikát systému řízení jakosti 

ISO 9001:2008. Z finanční analýzy bylo zjištěno, že firma PROMET CZECH s.r.o. disponuje 

dostatkem finančních prostředků. Dva roky po hospodářské krizi se firma opět vrátila do 

kladných hodnot zisku. Firma je schopna splácet své závazky a také zákazníci splácí včas své 

závazky. Nejhůře jsou na tom ukazatele zadluženosti, které dosahují kritických hodnot, firma 

má nízkou schopnost platit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Majetek firmy byl 

hlavně v roce 2008 zatížen 64 % dluhu, ale ani ostatní roky na tom nejsou lépe. 

 

U firmy PROMET CZECH s.r.o. převažují silné stránky a hrozby. Silnými stránkami 

firmy jsou stabilní dodavatelé, velký výběr dodávaných materiálů, silné vazby s odběrateli, 

ale především dobré jméno a zázemí. Největší hrozby představují celní bariéry a daně v rámci 

obchodu se zahraničními trhy a nízká cena materiálu u konkurence. 

 

Strategická analýza firmy PROMET CZECH s.r.o. odkryla mnoho silných stránek  

a příležitostí, ale také slabé stránky a hrozby. Proto bylo navrženo ještě pár námětů  

a doporučení. 

Jelikož došlo ke zvýšení kurzu eura vůči koruně, není nyní vhodné nakupovat 

suroviny v eurech.  Navrhovala bych firmě PROMET CZECH s.r.o. zaměřit se na 

obchodování v jiné měně, dokud opět nedojde k poklesu hodnoty eura. Například 

v amerických dolarech, jehož hodnota začala od března tohoto roku klesat. Pokud je ale 

obchod v eurech pro firmu nutný a zahraniční partneři v jiné měně neobchodují, navrhovala 

bych provádět v této měně jen ty obchodních transakce, které jsou pro ni důležité. 
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Limitujícími faktory jsou legislativní omezení u dodávek šrotu a problém se spotřební 

dani v Polsku. Legislativní omezení platilo v Polsku do roku 2012. Proto bych firmě 

navrhovala co nejdříve provést detailní marketing polských sléváren a naplánovat přípravu 

vstupu na trh. Marketingová zpráva by měla obsahovat jak odběratele, tak potenciální 

dodavatele včetně potřeby produkce. Problém s placením spotřební daně může vyřešit jedině 

založení pobočky v Polsku.  

Firma by také měla nadále rozšiřovat trh v Itálii. Vzhledem ke vzdálenosti České 

republiky je zde docela obtížné materiál dodávat. Proto bych navrhovala vozit dodávky 

z Maďarska a Slovinska, kde má své partnery společnost skupiny PROMET SLOVAKIA 

s.r.o. nebo přímo z Itálie. A i když na italském trhu nemá firma PROMET CZECH s.r.o. moc 

velké problémy s konkurencí, měla by pracovat na jejím oslabování a to převážně na 

slévárenském trhu a významně zvýšit portfolio odběratelů z řad sléváren. 

PROMET CZECH s.r.o. pracuje na vstupu do segmentu cukrovaru. V ČR je celkem 

pět cukrovarů. Zatím firma oslovila jen jeden a to Moravskoslezské cukrovary a.s. a nyní čeká 

na poptávku z jeho strany. Navrhovala bych tedy oslovit i zbylé čtyři cukrovary. V rámci 

dodávek koksu je další možností i oslovení výrobců telené izolace a tepelných elektráren. 

Na trhu koksu je možné uplatnit strategii minimálních nákladů nebo prodávat za 

nejnižší ceny. Firma totiž úzce spolupracuje s polskou firmou Koksownia Czestochowa 

NOWA, která nabízí velmi nízké ceny dodávek. 

 V současné době se na trhu objevuje materiál z Ukrajiny, který sice není moc kvalitní, 

ale společnosti ho přesto kupují kvůli jeho nízké ceně. Firma PROMET CZECH s.r.o. má 

silné zázemí a dobrou pověst. Proto si myslím, že zde stačí pouze oslovit společnosti, které 

tento materiál nakupují a domluvit se s nimi na společné strategii. 

Pokud by se chtěla firma PROMET CZECH s.r.o. dále rozrůstat a obsadit nové 

zahraniční trhy, navrhovala bych získat si zaměstnance z těchto zemí, kteří by provedli 

marketingový průzkum, naplánovali vstup na nový trh a vedli jednání se společnostmi. 

 Jelikož zaměstnanci jsou pro firmu velmi důležití, doporučila bych firmě PROMET 

CZECH s.r.o. nadále pokračovat ve vzdělávání a školení. Také by si firma měla udržovat své 

silné stránky, především pověst a nadále kontrolovat kvalitu svého materiálu. 
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6 Závěr 

 Diplomová práce byla věnována strategické analýze a její aplikací na vybranou 

obchodní firmu PROMET CZECH s.r.o. Cílem bylo pomocí vybraných metod strategické 

analýzy popsat a analyzovat současnou situaci firmy. Nakonec zhodnotit její výsledky a uvést 

doporučení. 

Nejprve byla aplikována PEST analýza, ve které se zabýváme čtyřmi hlavními faktory. 

Jedná se o faktory politické, ekonomické, sociální a technologické. Z analýzy vyplývají 

především příležitosti v podobě nízké inflace a růstu HDP. Dochází tedy k růstu spotřeby  

a lidé se stávají bohatšími. To by mohlo pro firmu znamenat růst zákazníků. Roste také počet 

lidí s vysokoškolským vzděláním, což by mohla být pro firmu také příležitost, jak mít kvalitní 

zaměstnance. Hrozbu představuje jen zvýšený kurz eura. To by mohla firma překonat 

obchodováním v jiné měně. 

Pomocí metody „4C“ rozdělujeme faktory do čtyř skupin – zákazníci, náklady, 

národní specifika, konkurenti. Aplikací na firmu PROMET CZECH s.r.o. bylo zjištěno, že by 

firma mohla ještě zvýšit portfolio obchodovaných materiálů a tím zvýšit portfolio odběratelů 

například z řad sléváren, a to zejména na polském, německém a italském trhu. Také by mohla 

uplatňovat strategii minimálních nákladů díky levným dodávkám koksu od polské firmy. 

Porterův model pěti konkurenčních sil se zabývá konkurenčním prostředím. Pomocí 

této metody se věnujeme analýze nově vstupujících konkurentů, dodavatelů, odběratelů, 

zákazníků a stávající konkurenci. Bylo zjištěno, že hrozbu představují zákazníci, kteří 

nevyžadují nejvyšší kvalitu materiálu, ale nízkou cenu. Firma PROMET CZECH s.r.o. by 

mohla nabídnout u některých svých materiálů nižší cenu, vše ale záleží na domluvě mezi 

firmou a zákazníkem a na společné strategii. 

Analýza vnitřních zdrojů se zaměřuje na hmotné a nehmotné zdroje, lidské zdroje  

a finanční zdroje firmy. Z analýzy bylo zjištěno, že největší konkurenční výhodu tvoří 

zaměstnanci, které se firma snaží vzdělávat a školit, ale také jméno a pověst firmy. 

Finanční situace podniku byla analyzována pomocí poměrových ukazatelů finanční 

analýzy. Zisk firmy dosahoval v roce 2008 a 2009 záporných hodnot, od roku 2010 ale zisky 

rostou. Jen ukazatelé zadluženosti dosahují kritických hodnot, firma má nízkou schopnost 

platit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu.  

Ze SWOT analýzy bylo zjištěno, že u firmy PROMET CZECH s.r.o. převládají silné 

stránky a hrozby. Proto by měla zvolit strategii MIN - MAX, což znamená, že by měla využít 
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sílu svých předností a překonat tak vnější ohrožení. Tato strategie bývá také nazývaná 

strategií diverzifikační neboli strategie konfrontace. 

PROMET CZECH s.r.o. můžeme označit za silnou firmu se stabilním zázemím, které 

se nabízí plno příležitostí. Jelikož v posledních letech dosahují její zisky kladných hodnot, 

může je využít na financování vlastních projektů. Objevuje se i pár ohrožení, ale převažují 

nad nimi silné stránky. 
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Seznam zkratek 

Např.  - například 

Apod. -  a podobně 

Atd. - a tak dále 

Tzv. - takzvaný 

Č. -  číslo 

Obr. - obrázek 

Kč - koruna česká 

Tis. - tisíc 

DPH - daň z přidané hodnoty 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO - požární ochrana 

ROA - rentabilita aktiv 

ROE - rentabilita vlastní kapitálu 

ROS - rentabilita tržeb 

ISO - International Organization for Standardization – mezinárodní organizace  

  zabývající se tvorbou norem 

EU - Evropská Unie 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

a.s. - akciová společnost 

CHF - švýcarský frank 

USD - americký dolar 

EUR - euro 

PLN - polský zlotý 
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