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1 ÚVOD 

 
 Rozhodování o růstu firmy prostřednictvím ovládnutí nových trhů je komplikovaná 

věc, která vyžaduje dobrou znalost celkové problematiky daného oboru. Rozhodování je 

závislé na velikosti firmy, její finanční situaci, inovačním myšlení a řadě dalších faktorů. 

Příchod na nový trh může být spojen s velkým úspěchem a se zpevněním pozice firmy nebo 

naopak s negativním dopadem na prosperitu společnosti a její postavení mezi konkurencí.  

 

 Trh odpadového hospodářství se navíc jeví jako velmi specifický. Pro dobré 

zhodnocení příležitostí pro firmu je potřeba pochopit fungování této oblasti hospodářství 

v širších souvislostech.  

 

Společnost Pinmark s.r.o., která se v oblasti odpadového hospodářství pohybuje již 

řadu let a provozuje činnost recyklace stavebních a demoličních odpadů, vyvíjí v poslední 

době úsilí o rozmnožení svých provozoven. V bakalářské práci jsem se rozhodl provést 

analýzu regionálních trhů odpadového hospodářství, která by měla přinést zhodnocení situace 

ve vybraných lokalitách a podat konečné doporučení zda by v těchto regionálních trzích měla 

společnost zahájit svou činnost.  

 

Podstatné je určení silných a slabých stránek společnosti, jejich příležitostí a ohrožení, 

prostřednictvím SWOT analýzy, která by se měla stát podkladem o společnosti a jejím 

dosavadním působení. Dále bych ve své práci zhodnotil již provozované činnosti společnosti 

v recyklačních dvorech. Cílem práce je analýza regionálních trhů ve vybraných lokalitách, 

která bude provedena na základě vybraných faktorů. Práce by měla v závěru jednoznačně 

vyvodit doporučení pro společnost. 

 

Touto prací bych chtěl informovat vedení firmy o současné situaci na trhu odpadového 

hospodářství a z analýzy jednotlivých regionálních trhů doporučit zajímavé potencionální 

oblasti k provozování recyklační činnosti stavebního a demoličního odpadu. 



2 CHARAKTERISTIKA TRHU ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 

 

2.1 Definice odpadu 

 

Zákon o odpadovém hospodářství vysvětluje pojem odpad takto: „Odpad je každá 

movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do 

některé ze skupin odpadů.“ 1 

 

 
2.2 Druhy odpadu a možnosti jejich zpracování 

 

 Před tím než vůbec může dojít k členění na druhy nebo než je potřeba použít jednu z 

forem zpracování odpadu, je potřeba zmínit, že základním cílem státu v politice odpadového 

hospodářství je prevence vzniku odpadů. Tento cíl je obsažen v plánu odpadového 

hospodářství jak jednotlivých krajů, tak v plánu celé České republiky. Snižování vzniku 

odpadů je podstatné především pro zvýšení ochrany životního prostředí. V neposlední řadě 

také z důvodu snižování nákladů, které stát vkládá do odpadového hospodářství.  

 

Pojem odpad je velice široký a obecný. Odpady vznikají při veškerých každodenních 

činnostech člověka a mají rozmanitý charakter. Od běžného komunálního odpadu, který 

vzniká ve společenské sféře, až po odpady ze zpracovávání ropy v rafinériích, tedy ve výrobní 

sféře. Proto je potřeba, aby byl odpad jednoznačně rozdělen do kategorií zohledňujících jejich 

původ, vlastnosti, nebezpečnost ať už pro člověka nebo životní prostředí. Zároveň musí být 

jednoznačně určeny způsoby jakými mohou být odpady využívány nebo odstraňovány.  

 

Odpady jsou oficiálně členěny na druhy, které jsou sepsány v Katalogu odpadů. 

Katalog odpadů je uveden jako příloha 1 ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 

381/2001 Sb. Každý druh odpadu je v katalogu označen šestimístným kódem, kde první 

dvojčíslí označuje kategorii odpadu, druhé dvojčíslí podskupinu a třetí druh odpadu. 

 

                                                 
1 Zákon ČR č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 



 

Pro představu: 20 01 02 sklo.  

20 – komunální odpad, 01 – složky z odděleného sběru, 02 – daný druh (sklo) [10] 

 

Nebezpečné odpady jsou v katalogu vyznačeny symbolem *. Lze je také vyhledat 

samostatně seřazené a to v příloze 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Pokud původce produkuje 

odpad, který je na  seznamu nebezpečných odpadů, má povinnost jej označit jako nebezpečný. 

Vlastnosti, které jsou označovány za nebezpečné a které ovlivňují to, že se odpad stává 

nebezpečným jsou označeny H1 – H14 a jsou udány v příloze číslo 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. 

[11] 

 

Pro účely evidence se také používá značení „ostatní“  nebo jen „O“ pro odpady, které 

nejsou nebezpečné. Naopak pro odpady, které jsou uvedeny v seznamu nebezpečných se 

používá označení „N“. Odpady je samozřejmě možné členit různými způsoby, nejen podle 

právně podložených kategorií. Záleží k jakému účelu dané členění slouží. Můžeme je např. 

rozdělit podle způsobu vzniku, z jakých hospodářských oborů jsou nebo jakým způsobem se 

dají odstraňovat. Takové způsoby členění jsou ovšem čistě individuální a nejsou legislativně 

upraveny. [11] 

  

Subjekty působící na trhu odpadového hospodářství tedy musí zohlednit s jakým 

typem odpadu nakládají a podle toho také musí přistupovat k manipulaci s ním. Zákon 

rozlišuje dvě možnosti nakládání s odpadem. Prvním je využívání. Zákon rozlišuje 13 

způsobů využívání odpadu. Způsoby jsou v zákonu označeny R1 – R13. Patří sem např. různé 

formy recyklace nebo regenerace. Druhým způsobem je odstraňování odpadů. V zákonu je 

dáno 15 druhů odstraňování, které jsou označeny D1 – D15. Mezi možnosti odstraňování patří 

např. spalování, skladování nebo konečné ukládání do dolů. [11] 

 

Výzkum pro společnost Pinmark se bude týkat sběrných dvorů s recyklačním využitím 

pro odpady ze stavební činnosti. Odpady ze stavební činnosti jsou v Katalogu odpadů v 

kategorii 17.  

 

Kategorie 17: Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

 

Podskupiny: 17 01 – Beton, cihly, tašky a keramika 



  17 02 – Dřevo, sklo a plasty 

  17 03 – Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

  17 04 – Kovy (včetně jejich slitin) 

17 05 – Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a      

vytěžená hlušina 

  17 06 – Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

  17 08 – Stavební materiály na bázi sádry 

  17 09 – Jiné stavební a demoliční odpady [10]  
 

 

2.3 Možnosti nakládání s odpady 

 

 Subjekty zabývající se shromažďováním odpadu jsou povinny dodržovat platnou 

legislativu. Způsoby nakládání s odpadem jsou stanoveny vyhláškami Ministerstva životního 

prostředí. Tyto právní předpisy jasně vymezují druhy skladovacích prostor pro odpady a 

určují jasné postupy v činnostech shromažďování odpadu. 

  

 Hlavní rozdělení skládek je podle jejich technického zabezpečení. Skládky jsou podle 

tohoto kritéria rozděleny do skupin. Ty jsou stanoveny na základě ukazatelů tzv. výluhové 

třídy a ukazatele koncentrace organických škodlivin. Existují 3 základní možnosti. 

 

skupina S - inertní odpad určená pro inertní odpady kategorie ostatní odpad, splňující 

nejpřísnější třídy ukazatelů, tedy vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty třídy 1(dle 

normy). Zároveň splňuje koncentrace organických škodlivin. Pro účely evidence se tyto 

skládky označují S-IO. 

skupina S - ostatní odpad určená pro odpady kategorie ostatní odpad, také nepřekračují limitní 

hodnoty vodného výluhu. Pro účely evidence se skládky této skupiny označují S-OO a dělí na 

podskupiny S-OO1, SOO2 a S-OO3. 

skupina S - nebezpečný odpad určená pro nebezpečné odpady. Pro účely evidence se skládky 

této skupiny označují S-NO. [11] 

 

Skládky lze dělit také podle jiných kritérií než je technická zabezpečenost. Existují 

např. skládky podúrovňové a nadúrovňové nebo podzemní.  



Rozmístění skládek v Moravskoslezském kraji k červnu 2007 (dle centra pro hospodaření s 

odpady) 

 

Obr. 2.1 Skládky v Moravskoslezském kraji   
 

 
Zdroj : http://ceho.vuv.cz/, 21.11. 2008 
 
 

2.4 Právní úprava 

 

Základní pilíř, který upravuje a reguluje celý trh odpadového hospodářství je platná 

legislativa. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

stanovuje v souladu s právem Evropských společenství  

 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje,  

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství,  

c) působnost orgánů veřejné správy. [9] 



  

Dále odpadové hospodářství upravují vyhlášky ministerstev a vládní nařízení. 

Především vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Daná ustanovení 

rozdělují odpady do jednotlivých skupin. Tato typologie zajišťuje taktéž rozlišení odpadů na 

více či méně nebezpečné. Legislativa dále stanovuje jak s jednotlivými odpady zacházet. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady stanovuje, jaké jsou možnosti skladování, zpracovávání čí recyklace odpadů. 

Nakládání s jednotlivými typy odpadů kontrolují příslušné úřady. Nedodržování zákonů, 

vyhlášek a nařízení je sankciováno vysokými pokutami, proto je pro jednotlivé subjekty 

velice důležité řídit se přesně danými ustanoveními. 

 

Stát si prostřednictvím zákona vytváří nárok na určitý poplatek, který má krýt 

vynaložené náklady státu spojené s odpadovým hospodářstvím. Zákon stanovuje tzv. sazbu 

základního poplatku za ukládání odpadů. Sazba je uváděna v korunách českých na 1 tunu 

odpadu. Poplatky se liší podle druhu odpadu. Odpady jsou zde rozděleny na nebezpečný 

odpad, komunální a ostatní. Také je stanovena sazba rizikového poplatku za ukládání 

nebezpečných   odpadů. Povinnost uhrazování těchto poplatků hraje důležitou roli, protože 

značně zvyšuje náklady subjektů, které provozují sběrné dvory a skládky. Každý zákazník 

musí zaplatit cenu navýšenou o tento poplatek. To vytváří výhodu subjektům, které 

zpracovávají odpad recyklací. Ty jsou od poplatku za ukládání odpadu zbaveny a mohou si 

tak stanovit cenu mnohem nižší. To jim vytváří jistou tržní výhodu. Stát prostřednictvím 

zvyšování nebo snižování poplatků může velice výrazně regulovat trh.  

 

Právní úprava odpadového hospodářství České republiky se v některých bodech liší od 

legislativ jiných evropských zemí. Jedna z odlišností se týká právě recyklace stavebních  

odpadů. V okolních zemích jako je např. Slovensko, stát prostřednictvím zákona ukládá za 

povinnost producentům, při splnění podmínek stanovených zákonem, přednostně předávat 

tento odpad  do recyklačních dvorů. Tím stát jednoznačně upřednostňuje a ekonomicky 

stimuluje producenty k tomu, aby předávali tyto druhy odpadů do recyklačních center za 

výrazně nižší poplatky než v případě uložení na skládky. Chrání tak životní prostředí a 

umožňuje odpady, jako recyklované materiály, zpět uplatnit ve stavebnictví. Takto detailně 

zatím není řešeno v rámci legislativy České republiky. Přesto postupně dochází 

k ekonomickému tlaku ze strany státu na producenty. Stát zvyšuje poplatky za skládkování, 

čímž logicky vytváří prostor pro jiné formy zpracování odpadů. Aby aktuálně ale i do 



budoucna bylo výhodné pro producenty předávat stavební odpady do recyklačních dvorů i 

v ČR a aby recyklační dvory tuto činnost provozovaly, je nutná odpovídající a průchodná 

legislativa a také ekonomicky zajímavé podmínky, jak pro producenty odpadů, tak pro 

zpracovatele odpadů. Tato rovnováha a bezpodmínečně nutné podmínky pro další využití 

odpadů však nejsou vždy podporovány srozumitelnou, logicky zpracovanou a schválenou 

legislativou. Bohužel však také v mnoha případech výkonem státní správy, orgánu krajské a 

místní samosprávy. Přesto řada subjektů podniká v této oblasti, a to zejména s vizí, že 

budoucnost je skutečně v ekologicky promyšlené produkci, technologiích, které postupně 

začnou úpravou stávajících odpadů, nahrazovat přírodní zdroje a tedy komplexně chránit i 

životní prostředí. 

 

 

2.5 Společnost Pinmark s.r.o.    

 

 Společnost Pinmark s.r.o. působí na trhu odpadového hospodářství od roku 1997. Její 

sídlo se nachází v Ropici u Českého Těšína. V současnosti má okolo 30 zaměstnanců. 

   

Firma provádí demoliční práce, recyklaci stavebních odpadů, zemní práce související 

s přípravou území. Hlavním předmětem podnikatelské činnosti je nakládání s ostatními 

odpady, které spadají do výše uvedené kategorie 17, z Katalogu odpadů.  Společnost provádí 

recyklaci těchto odpadů.  

 

Tento proces může probíhat různými způsoby. Prvním je možnost recyklace 

stavebního odpadu přímo na místě jeho vzniku, tedy při demolici starých stavebních objektů.. 

Společnost nabízí, že provede svými technologiemi – stroji, recyklaci vzniklého stavebního 

odpadu s tím, že ve většině případů je zpracovaný a tedy recyklovaný stavební materiál použit 

zpět pro zakládání nových staveb.V podstatě se jedná o nejrychlejší a nejefektivnější využití 

daného odpadu. Výkon pronajatých strojů je ohodnocen buď hodinovou sazbou, tedy Kč/1 

hodina, nebo výkonovou sazbou, tedy Kč/1 tuna. Třídící a recyklační stroje jsou ohodnoceny 

výkonovou sazbou. Stroje pro zemní úpravy jsou ohodnoceny hodinovou sazbou. Společnost 

zároveň nabízí dopravu a pronájem kontejnerů pro přebytečný odpad. 

 



Druhý způsob nakládání s odpady, který společnost provozuje, je shromažďování 

odpadu a následně jeho využití. K tomu slouží provozovny – recyklační dvory. Zde mají 

možnost producenti stavební a demoliční odpad uložit. Původcům odpadu je přikázáno 

zákonem, že odpad vznikající při jejich činnosti, jsou povinni uložit na místa k tomu určená. 

Původcem odpadu může být jak fyzická tak právnická osoba. Společnost Pinmark ovšem není 

jediná na trhu a tak se producentům nabízí několik možností, kde mohou svůj odpad dopravit. 

Jelikož společnost odpad neodstraňuje skládkováním, ale ve svých provozovnách následně po 

uložení odpad využívá recyklací, neukládá ji stát za povinnost uhrazovat poplatky za ukládání 

odpadu. To vytváří pro podnik jistou konkurenční výhodu, protože je schopna nastavit daleko 

nižší cenu výkupu než jiné subjekty, nabízející pouze odstranění odpadu na skládce. Na 

druhou stranu i využívání odpadu formou recyklace má své nevýhody. K tomu, aby byl odpad 

roztříděn a nadrcen a byl poté schopen dalšího využití, je potřeba, aby byl homogenního 

charakteru. Není tedy možné ukládat ve dvoře odpady, které se nedají zařadit čistě do jedné   

z kategorií odpadu, které jsou přijímány. Toto je obecný problém nejen u stavebních odpadů, 

ale u všech odpadů obecně, tedy nutnost jejich separace při jejím vzniku. Společnost zatím 

disponuje dvěmi provozovnami. První se nachází v místě sídla, tedy v Ropici u Českého 

Těšína. Druhá je situována v Ostravě na ulici Švermova. Obě tyto provozovny vykupují pouze 

přesně dané odpady.  

 

Přijímané odpady:  

• 17 01 01 beton, 

• 17 01 02  cihly, 

• 17 01 03  tašky a keramické výrobky, 

• 17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek keramických výrobků 

neuvedených pod číslem 17 01 06, 

• 17 03 02  asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, 

• 17 05 04  zemina a  kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 

• 17 05 06  vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 050 05, 

• 17 05 08  štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07, 

• 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  

17 09 02  a 17 09 03. 

 



 Pokud tedy odpad dodaný producentem splňuje dané podmínky, může být 

v provozovně uložen. Producent uhradí danou cenu za výkup, která je stanovena dle příslušné 

kategorie v Kč za 1tunu. Výnosy z tohoto výkupu slouží k uhrazení nákladů za recyklaci. Dá 

se tedy říct, že podnik po recyklaci uloženého odpadu zhruba nedisponuje žádným ziskem. 

Ten vniká až po prodeji materiálů získaných z recyklace odpadu. Prodej a rozvoz sypkých 

stavebních materiálů k zákazníkovi je tedy poslední částí řetězce využití odpadu.Samozřejmě 

takto zpracovaný recyklovaný odpad musí být odzkoušen a vybaven potřebnými certifikáty 

proto, aby mohl být použit do vybraných staveb. [14] 

 

Obr. 2.1 Logo společnosti Pinmark s.r.o. 

 

 

2.6 Konkurence v oblasti nakládání se stavebním odpadem 

 

 Možnosti v nakládání se stavebním odpadem jsou samozřejmě rozdílné. Je třeba 

rozlišit skládky odpadů a recyklační dvory. Nakládání s veškerými odpady je z pohledu 

nákladů na dopravu třeba řešit na co nejkratších vzdálenostech. Mnohdy totiž přepravní 

náklady neúměrně převyšují náklady spojené se samotným odstraněním nebo využitím 

odpadu. Proto bude pro společnost Pinmark zásadní sledovat konkurenci na úrovni okresu 

případně kraje, výjimečně pak velké podniky na celé Moravě. 

  

 Prvním typem konkurenta, který nakládá se stavebním odpadem jsou subjekty 

provozující skládky zabývající se skladováním veškerého odpadu vznikajícího ve společenské 

sféře i ve výrobní sféře. Takovýchto subjektů působí v Moravskoslezském kraji celá řada. 

Většinou jsou situovány přímo ve větších městech nebo na okraji měst tak, aby byly schopny 

co nejefektivněji shromažďovat odpad vznikající ve městě nebo jeho blízkém okolí. Některé 

z těchto především státních podniků (myšleno podniků s majetkovou účasti měst a obcí) jsou 

pověřeny městem, aby zabezpečovaly svoz komunálního odpadu. Z hlediska konkurence 

v nakládání se stavebním odpadem však není podstatné, zda se jedná čistě o soukromý podnik 

nebo o podnik s podílem státu. Skládky, které umožňují uložení stavebního odpadu mají 

výhodu oproti recyklačním dvorům v přijímání různorodého stavebního odpadu. Není zde 



podmínkou splňovat kritéria pro ukládání jako v recyklačních dvorech, protože podnik 

následně odpad nijak nevyužívá, ale pouze ho odstraňuje. Musí se, ale samozřejmě jednat o 

odpad spadající do dané kategorie stavebního a demoličního odpadu a nesmí to být odpad 

nebezpečný. Pro ten jsou stanoveny daleko přísnější podmínky skladování. Tento fakt může 

hrát pro řadu producentů stavebního odpadu velkou roli. Nevýhodou je vyšší cena výkupu 

kvůli již zmíněné sazbě poplatku za ukládání odpadu. 

 

Příklady podniků provozujících skládky stavebního odpadu v Moravskoslezském kraji : 

A.S.A. spol s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Depos Horní Suchá a.s. 

 

 Druhou skupinou konkurentů jsou subjekty provádějící stejnou činnost jako společnost 

Pinmark. Provozují tedy recyklační dvory pro stavební odpad. Konkurentů, specializujících se 

na tuto činnost, je daleko méně. Tyto společnosti se v oblasti odpadového hospodářství 

většinou zabývají pouze skládkováním a následnou recyklací pouze jednoho druhu odpadu, 

tedy stavebního a demoličního odpadu. Oproti víceúčelovým skládkám spoléhají recyklační 

dvory téměř výhradně na dodávky stavebního odpadu od velkokapacitních producentů, 

působících v oblasti stavebnictví. Je to dáno především požadavkem homogenního typu 

odpadu, který neobsahuje příměsi jiných kategorií. Klíčem k úspěchu recyklačních dvorů je 

dobře propracovaná spolupráce s těmito producenty. Vzhledem k velkým nákladům na 

dopravu odpadu, je významným faktorem umístění daného recyklačního dvoru. Pro 

producenty bude vhodné dát přednost recyklačnímu dvoru před skládkou pouze tehdy, bude-li 

stále vzhledem k ceně dopravy výhodnější nižší cena výkupu v recyklačním dvoře. Aby byl 

dvůr schopen ziskového provozu musí být situován v oblasti, kde je produkováno potřebné 

množství stavebního odpadu. Důležitá je samozřejmě také zpětná vazba od stavebních firem 

v podobě odkupu nadrceného odpadu. Jelikož je na trhu zatím poměrně málo těchto dvorů, 

bude společnost Pinmark vést konkurenční boj spíše s běžnými skládkami. Zatím fungující 2 

provozovny společnosti jsou schopny využívat svého dobrého umístění. Aby stejně dobře 

fungovaly i další střediska bude nesmírně důležité zvolit pro ně správné situování. 

 

Příklady podniků provozujících recyklační dvory stavebního odpadu v Moravskoslezském 

kraji : Koblovská komoditní společnost, Open Re-eco s.r.o. – Vsetín, Kareta s.r.o. – Bruntál, 



3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA M ĚŘENÍ TRHU 

 

Pro výběr vhodných lokalit k provozování sběrných dvorů je potřeba provést analýzu a 

měření trhu. Nejprve tedy k pojmu trh. 

 

3.1 Definice trhu 

 

Na trh se dá nahlížet ze dvou pohledů a to dle ekonomů a dle marketérů. 

 

3.1.1 Trh z hlediska ekonomie 

 

• abstraktní trh (abstrakt market) – lze definovat jako všechny faktory nabídky a 

poptávky, které určují cenu. Trh lze pak dle ekonomie diferencovat na různé formy 

jako jsou oligopol, monopol  a trh volné konkurence. 

• konkrétní trh (concrete market) – je skutečné místo, kde se setkávají kupující a 

dodavatelé, aby směnili zboží za peníze. Konkrétní trhy lze rozlišit podle typu zboží, 

podle času nebo podle místa. [20] 

 

3.1.2 Trh z hlediska marketingu 

 

• trh z hlediska lidského faktoru – nahlížení na trh jako na místo, na kterém se nalézají 

lidé se specifickými problémy a potřebami, kteří mají finanční prostředky ke koupi,  

•  trh jako místo obchodu – nahlížení na trh jako na zeměpisné místo obchodu se zbožím, 

• trh jako celkový pohled dané komodity – sledování úpadku, případně růstu obchodu 

s danou komoditou na trhu, 

• trh jako prostředek směnných vztahů mezi stranami – pohled na trh jako na složitou 

směnnou strukturu mezi dodavateli, kupujícími, obchodem a ostatními stranami trhu. 

[20] 

 

 

 

3.2 Regionální trh 



 

Obecně se trh dá specifikovat jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh 

odpadového hospodářství je značně geograficky omezen. Lze jej přenést na regionální úroveň. 

Na trhu odpadového hospodářství se tedy střetává místní poptávka s nabídkou daného regionu. 

Region lze v tomto případě interpretovat nejlépe jako město. 

 

Teorie lokalizace uvádějí, že při rozhodování o umístění podniků je nutno především 

brát v úvahu minimalizaci souhrnu vzdáleností v závislosti na množství vstupů a výstupů. 

Skutečnost je ovšem velmi rozmanitá. Nelze jednoznačně určit veškeré lokalizační faktory, 

kterými se podniky mají řídit. Není proto snadné jednoznačně s jistotou označit města či obce, 

kde se budou chtít podniky především usídlit.  

 

Rozvojová strategie podniku obsahuje proces rozhodování o umístění podniku, tedy 

výstavbu nového zařízení na novém místě, posílení výrobních kapacit na určitém místě, úplný 

nebo částečný přesun výrobních kapacit na jiné místo, redukce činnosti nebo uzavření 

podniku či závodu na určitém místě. Obecně  znamená výběr rozvojové strategie volbu cesty 

mezi interním a externím růstem. 

 

Konfrontace nabídky a poptávky na trhu zavádění nových ekonomických aktivit 

  

Pro úspěšný positioning je třeba dosáhnout shody hledaných a propagovaných výhod.  

 

Na straně nabídky (ze strany obce, města) hrají roli faktory: 

• síly a slabosti skutečné výhody (faktory konkurenční schopnosti obce), 

• propagované výhody (ve strategii obce – předpokládané faktory přitažlivosti), 

Na straně poptávky (podniku): 

• strategie rozvoje konkurenční výhody (faktory mobility), 

• hledané výhody komparativní výhody (lokalizační faktory). [1] 

 

 

 

 

3.2.1 Komparativní výhoda 



 

Je výhoda umožňující vyšší schopnosti konkurence. Je dána určitou výjimečnou 

vlastností např. kvalifikovanou pracovní silou nebo nepoškozeným životním prostředím. 

Výběr komparativní výhody, která podniku napomůže k dosažení konkurenceschopnosti, je 

dalším zásadním rozhodnutím. Z hlediska nákladů mají podniky spíše tendenci k centralizaci 

svých rozmístění.  

 

Strategie získávání externích trhů přináší nejpodstatnější objem investic podniků 

mimo jeho dosavadní umístění. Podniky mají možnost rozšiřovat své území buď smluvně (na 

základě franšízy) nebo internalizací (výstavbou dceřinné společnosti) 

 

Faktory lokalizace jsou do značné míry ovlivněny zkušenostmi, které podniky 

doposud získaly při výběrech vhodných umístění. Experimenty jsou nepříliš časté. Podniky 

chtějí především minimalizovat riziko spojené s investicí. Důležitou roli tedy hraje seznámení 

se s prostředím. [1] 

 

3.2.2 Souhrn základních lokalizačních faktorů 

1. komparativní výhody státu 

 Základní faktory 

• velikost trhu, 

• perspektivy makroekonomického růstu, 

• geografická pozice, 

• rizikovost, politická stabilita. 

Výrobní faktory 

• náklady dluhu a použitelnost rizikového kapitálu, 

• možnost získání pracovní síly s potřebnou kvalifikací, 

• náklady pracovní síly, 

• charakteristika nabídky dodavatelů a subdodavatelů, 

• další náklady provozu, především náklady na energie. 

Právní rámec 

• fiskální povinnosti společnosti (nepřímé daně a daně z příjmů), 

• pracovní právo, 

• trvání administrativních procedur potřebných k získání potřebných povolení. 



Celkové podnikatelské klima 

• sociální klima, vztahy s odbory, 

• geografická mobilita pracovních sil. 

2.  faktory konkurenceschopnosti regionu 

• kultura a pověst regionu, 

• regionální fiskální systém, 

• technická infrastruktura, komunikace.  

3. diferenciační vlastnosti města nebo obce 

• meziměstská komunikační síť a městská komunikační síť, 

• výzkumný potenciál, 

• potenciál specializovaných služeb pro podniky, 

• vzdělanostní potenciál, 

• použitelná kvalifikovaná pracovní síla, 

• kvalita životního prostředí, 

• kompenzace nedostatku příznivějších makroekonomických faktorů. 

4. faktory přitažlivosti ur čitého místa 

• dostupnost místa pro zaměstnance a po různé partnery podniku, 

• náklady na nákup nemovitostí, 

• okolí a prostředí místa.  

[1] 

 

Při interpretaci regionu jako města či obce je potřeba brát některé faktory s rezervou a 

naopak jiným faktorům je třeba přikládat větší váhu. Při hodnocení měst je například 

zbytečné brát v úvahu faktor regionálního fiskálního systému, který budou v rámci stejného 

státu shodný. Zároveň nelze výsledek určitého města získat pouze sumarizací bodů za každý 

lokalizační faktor. Body je potřeba zvážit v závislosti na jejich významu vzhledem 

k potřebám podniku. Tyto potřeby jsou závislé na oboru produkce podniku. Váhy faktorů se 

také liší  podle toho zda podnik hledá místo pro sídlo společnosti, pro výrobní jednotku, 

výzkumnou jednotku, sklad, apod. V konečném rozhodování o lokalizaci se nakonec podnik 

nemusí řídit podle toho, které obce získaly nejvyšší vážený součet bodů. Je také možné, že 

město, které se umístí nejlépe, musí být z procesu rozhodování vyloučeno a to proto, že 

některý z lokalizačních faktorů zaostává za zvoleným limitem. [1] 

3.3 Konkurence 



 

 Pokud chce být firma úspěšná musí uspokojovat potřeby zákazníku lépe než 

konkurence. Je proto důležité, aby firma získala strategickou výhodu tím, že se v myslích 

spotřebitelů nabídka firmy jasně odliší od konkurenčních nabídek. Neexistuje žádná 

univerzální marketingová strategie vzhledem ke konkurenci, která by byla vhodná pro 

každou firmu. Vhodnost strategie je především závislá na velikosti firmy a na její pozici 

vzhledem ke konkurenci. Vhodné strategie pro velké firmy mohou být pro malé firmy 

neúnosně drahé naopak pro malé firmy existují strategie, které jsou pro velké firmy 

nedosažitelné. [7] 

 

3.3.1 Analýza konkurence 

 

 Pomocí analýzy konkurence se identifikují přímí konkurenti firmy, ale také nepřímí a 

potencionální konkurenti. Analýza konkurentů slouží firmě: 

 

• k pochopení jejich konkurenčních výhod či nevýhod oproti konkurentům, 

• k pochopení minulých, současných a především budoucích strategií konkurentů, 

• k předpovědí jak konkurenti pravděpodobně zareagují na naše marketingová rozhodnutí, 

• k definici takových strategií, pomocí nichž firma dosáhne konkurenční výhody 

v budoucnu, 

• k předpovědí návratnosti, která se očekává z budoucích investic, 

• ke zvýšení povědomí o příležitostech a hrozbách. 

 

Je třeba uvažovat i o budoucích konkurentech dodávajících výrobky či služby, které 

zákazníci považují za substituční. Zároveň je potřeba uvažovat i o dodavatelích na trzích, 

které jsme definovali jako naše potencionální. Pro určení kdo jsou naši přímí či nepřímí 

konkurenti lze použít následující matici. [5] 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 : Matice identifikace konkurentů 
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Zdroj: Blažková, 2007, str. 62 

 

3.3.2 Analýza konkurenční  výhody 

 

 Konkurenční výhoda lze odvodit z matice porovnávající relativní náklady a odlišnosti 

produktů. [6] 

 

Obr. 3.2 : Matice nalezení konkurenční výhody 
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Zdroj: Jakubíková, 2008, str. 117 

 

Jednotlivé pozice v matici jsou následující: 

  

• Udržení zvláštnosti  

Vysoké relativní náklady a stupeň diferenciace. Firma uvádí na trh jedinečný produkt za 

vyšší cenu. [6] 

 

 

 

• Výjimečný úspěch 



Nízké relativní náklady odlišení vysoké. Tato pozice představuje vynikající příležitost 

k úspěchu. Firma má jedinečný výrobek a může konkurovat při jakékoliv ceně. [6] 

 

• Víra v rostoucí trh 

Relativní náklady vysoké a nízký stupeň odlišení. Jedinou šanci na úspěch při této pozici 

je rychlý růst trhu. Tato strategie nezajišťuje vždy nalezení konkurenční výhody. [6] 

 

• Udržení cenové výhody 

Relativní náklady nízké a nízké odlišení. Podobné produkty jako konkurence a firma je 

schopna konkurovat jen v případě udržení cenové výhody. [6] 

 

3.4 Měření trhu 

 

Měření trhu je nástrojem marketingového řízení. Jeho význam je v hodnocení 

konkurenceschopnosti společnosti. Porovnání velikosti prodeje společnosti a jejich 

konkurentů umožňuje posoudit její výkonnost. Měření trhu dále slouží k vytvoření podkladů 

pro tvorbu finančního plánu a to na základě znalosti velikosti trhu a hodnocení podílu 

společnosti na trhu. Měření trhu přispívá k sestavení podkladů pro stanovení strategie 

společnosti na základě potenciálu trhu. [4] 

 

Při měření trhu se setkáme s pojmy: 

 

Relevantní trh  

 

Je trh s výrobky nebo službami, které management dané společnosti považuje za 

strategicky důležité. [4] 

 

Primární poptávka 

 

Je poptávkou po výrobkové formě nebo výrobkové třídě, která byla definována na 

daném relevantním trhu. [4] 

 

Selektivní poptávka  



 

Je poptávkou po konkrétní značce nebo dodavateli v rámci relevantního trhu. [4] 

 

Měření trhu se provádí pomocí indikátorů: 

 

• absolutní ukazatelé trhu, 

• relativní ukazatelé trhu, 

• absolutní potenciál trhu, 

• relativní potenciál trhu. [3] 

 

3.4.1 Absolutní ukazatele trhu 

 

„Absolutní ukazatele trhu jsou proměnné, které kvantifikují trh z hlediska objemu 

nebo hodnoty.“2 

 

Velikost trhu    

 

Minulá nebo současná úroveň poptávaného množství uspokojeného všemi firmami na 

daném relevantním trhu. [4] 

 

Potenciál trhu  

 

Horní limit poptávky uspokojitelné všemi dodavateli na daném relevantním trhu.. 

 

V souvislosti s tržním potenciálem je třeba identifikovat bariéry, které brání plnému 

využití tržního potenciálu.  Je to neznalost, která způsobí, že potencionální zákazníci neví o 

výrobku či službě nebo nechápou užitné hodnoty, které daný výrobek nebo služba přináší. 

Další bariérou může být dostupnost. V tomto případě potencionální zákazníci vědí o 

produktu, jsou ochotni jej koupit, ale výrobek je v dané geografické lokalitě nedostupný. [4] 

  

 

Prognóza trhu 

                                                 
2 Spáčil,V. Marketingové řízení. Kap.10, str. 233 – 262. In : Bělohlávek,F. – Košťan,P. - Šuleř, O. Management. 
Brno : Computer Press, 2006. 736 str. ISBN 80-251-0396-X 



 

Prognóza trhu vyjadřuje odhad budoucí úrovně poptávky po produktech všech 

dodavatelů na daném relevantním trhu. [4] 

 

Velikost prodeje 

 

Minulá nebo současná úroveň poptávky, která byla uspokojena danou firmou. [4] 

 

Potenciál prodeje 

  

Maximální uspokojení poptávky daným dodavatelem v definovaném časovém období. 

Je závislý na výrobní kapacitě, na optimalizaci distribučních cest a na účinné komunikaci. [4] 

 

Prognóza prodeje 

  

Jedná se o odhad budoucí úrovně poptávky po výrobcích dané firmy. Základem pro 

prognózu prodeje je prognóza trhu a cílového tržního podílu. Je zpravidla udávána v ročním 

horizontu. 

 

 Nejdůležitější srovnání jsou mezi potenciálem trhu a velikostí trhu a mezi velikosti 

trhu a velikosti prodeje. Kdy se mezi prvními dvěmi ukazateli, v případě rozdílnosti, jedná o 

propad primární poptávky. Při rozdílnosti mezi druhými ukazateli se jedná o propad selektivní 

poptávky. [4] 

 

3.4.2 Relativní ukazatele trhu 

 

„Relativní ukazatele vyjadřují poměrově vztah k jiným proměnným. Tyto ukazatele se 

zpravidla udávají v procentech. Mezi relativní ukazatele patří tržní podíl a penetrace trhu.“3 

 

 

 

Tržní podíl 

                                                 
3 Spáčil,V. Marketingové řízení. Kap.10, str. 233 – 262. In : Bělohlávek,F. – Košťan,P. - Šuleř, O. Management. 
Brno : Computer Press, 2006. 736 str. ISBN 80-251-0396-X 



 

TP = VP/VT 

 

VP…..velikost prodeje 

VT…..velikost trhu 

 

Jedná se o poměr objemu prodeje určitého výrobku realizovaný určitým podnikem 

k celkovému objemu prodeje daného výrobku realizovaného všemi dodavateli. [4] 

 

Penetrace 

 

PN = VT/PoT 

 

VT…..velikost trhu 

PoT….potenciál trhu 

 

Penetrace vyjadřuje jaký podíl z celkového počtu domácností vlastní daný výrobek, 

který je dlouhodobého charakteru. V případě, že se jedná o výrobek krátkodobého charakteru, 

penetrace vyjadřuje podíl z celkového počtu domácností, které pravidelně nebo příležitostně 

nakupují daný výrobek. Penetrace je udávána v procentech. [4] 

 

3.4.3 Absolutní potenciál trhu 

 

Význam tohoto indikátoru spočívá v hodnocení tržních příležitostí. Napomáhá 

rozhodnutí o zavedení nového výrobku. Zároveň se využívá pro rozhodnutí, která určují zda 

úsilí zaměřit především na zvyšování prodeje nebo na zvyšování tržního podílu. Na základě 

absolutního potenciálu trhu se stanovují prodejní kvóty a cíle a určuje se počet 

maloobchodních prodejen.  

 

Měření absolutního potenciálu trhu se provádí pomocí metody řetězení koeficientů. 

Metoda řetězení koeficientů spočívá v postupném násobení výchozího numerického základu 

několika redukčními poměrnými podíly. [3] 

 

Vzorec výpočtu absolutního potenciálu trhu (ATP) 



 

ATP = n  * p * q  

n…..počet zákazníků daného výrobku 

p…..průměrná cena jednoho výrobku 

q…..průměrná velikost nákupu (v naturálních jednotkách) za časovou jednotku [3] 

 

3.4.4 Relativní potenciál trhu 

 

Pomocí relativního potenciálu trhu se zjišťuje ideální rozmístění výdajů na 

komunikaci, rozmístění prodejních sil podle teritorií, rozmístění investic. [3] 

 

 Hledání vysoce potenciálních trhů probíhá na základě dvou faktorů. 

• index vývoje kategorie (IVK) – identifikuje regiony, v nichž je deficit primární poptávky 

velký nebo malý 

• index vývoje značky (IVZ) – hodnotí deficit selektivní optávky v jednotlivých regionech 

 

Ze vztahu IVK a IVZ vyplývají strategie: 

↑IVK ↑IVZ  - udržování pozice 

↑IVK ↓IVZ - nutnost podpory selektivní poptávky 

↓IVK ↑IVZ - nutnost podpory primární poptávky 

↓IVK ↓IVZ - stáhnutí z trhu [3] 

 

 

 



4 METODIKA SHROMAŽ ĎOVÁNÍ DAT 

 

4.1 Cíl výzkumu 

 

 Hlavním cílem mého výzkumu bylo analyzovat trh odpadového hospodářství. Zaměřit 

se na oblast nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhodnotit situaci na trhu ve 

vybraných regionech – městech. Na základě sesbíraných dat zhodnotit zda je vhodné vstoupit 

na daný trh, tedy otevřít novou provozovnu společnosti. Na závěr ze získaných poznatků 

vyvodit doporučení pro společnost. 

 

4.2 Obsah výzkumu 

 

Pro zjištění vhodných potencionálních umístění pro sběrné (recyklační) dvory 

společnosti Pinmark bylo potřeba zvolit následující postup. 

 

• Vybrat lokalitu, která bude analyzována 

• Z informací poskytovaných danou obcí (obcemi v okolí lokality), případně z jiných 

zdrojů, zjistit množství produkovaného odpadu, který splňuje požadavky pro příjem 

do recyklačního dvoru, tedy stavebního a demoličního odpadu. Tato informace bývá 

uveřejňována v internetových prezentací obcí. V případě, že není, bude zjištěna 

z jiných materiálů poskytujících informace o obci. 

• Zjistit  prováděné stavební a demoliční práce v dané lokalitě a zároveň sesbírat 

informace o plánovaných budoucích investicích do této činnosti. Z databáze veřejných 

zakázek, ze stránek obcí, ze stránek stavebních společností. 

• Prozkoumat konkurenci v oblasti. Z obchodního rejstříku, ze stránek obcí, z jiných 

databází firem, především z těch které jsou zaměřeny na odpadové hospodářství. 

• Konečné zhodnocení a doporučení společnosti Pinmark 

 

4.3 Zdroje informací 

 

Pro výzkum bylo použito pouze sekundárních zdrojů informací. Které byly získány z 

evidencí obcí, statistik Ministerstva životního prostředí, evidencí firem a jiných registrů. 

 



4.4 Metoda analýzy 

 

 Sekundární data, která byla získána pro potřeby zhodnocení jednotlivých lokalit byla 

zpracována za využití operačního systému MS Windows XP a pomocí počítačových 

programů MS Office XP (Excel a Word). Výsledná data byla v procentuální podobě 

vyjádřena graficky. 

 

4.5 Časový harmonogram 

 

Obr 4.1: Časový harmonogram 

týden 
činnost 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

definice problému                         

plán výzkumu                         
sběr údajů                         

zpracování údajů                         

analýza údajů                         
zavěrečná zpráva                         

 

 



5 HODNOCENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO UMÍST ĚNÍ SBĚRNÝCH 

DVORŮ 

 

Cílem této kapitoly je analyzovat situaci na trhu odpadového hospodářství ve 

vybraných lokalitách a vytvořit tak podklady pro doporučení společnosti Pinmark s.r.o. Pro 

vytvoření těchto podkladů je potřeba nejprve zhodnotit současnou situaci společnosti a stav a 

znalost v množství zpracovávaných odpadů  v již provozovaném recyklačním dvoru versus 

oficiální evidenci odpadů. Tento krok nelze přeskočit a to především z důvodů pochopení 

nesrovnalostí v evidenci produkce odpadů a předpokládané skutečnosti. Kdy produkce 

stavebního a demoličního odpadu v dané oblasti hraje významnou roli v tomto rozhodování. 

 

5.1 SWOT analýza společnosti Pinmark s.r.o. 

 

 Pomocí SWOT analýzy zjistíme situaci daného subjektu vzhledem k vnějším a 

vnitřním podmínkám. Analyzujeme silné a slabé stránky společnosti a možné příležitosti a 

hrozby. 

 

5.1.1 Silné stránky společnosti 

 

• silné  finanční zázemí v mateřské  společnosti, 

•••• provozování podnikatelské činnosti ve více oblastech, 

•••• úspěšné provozování dvou recyklačních dvorů, 

•••• snaha a možnost společnosti expandovat na nové trhy, 

•••• inovační myšlení. 

 

5.1.2 Slabé stránky společnosti 

 

•••• málo propracovaná marketingová strategie , 

•••• požadavek odkupu pouze vytříděného odpadu. 

 

5.1.3 Příležitosti společnosti 

 



•••• předpoklad tlaku ze strany EU a státu na zvýšení podílu recyklovaného 

odpadu, 

•••• stálost trhu odpadového hospodářství (odpady byly, jsou a budou), 

•••• malé množství přímých konkurentů v oblasti recyklace stavebního a 

demoličního odpadu se zázemím legislativně vyhovujícího sběrného dvoru. 

 

5.1.4 Ohrožení společnosti 

 

•••• dopady celosvětové finanční krize, 

•••• velké množství nepřímých konkurentů na trhu odpadového hospodářství, 

•••• podnikání v oblasti, která je silně regulovaná státem (legislativou výrazně 

nezvýhodňující využití odpadů – např. daňově,atd.), 

•••• český legislativní rámec odpadového hospodářství, který zatím neklade 

patřičný tlak na zvýšení recyklace. 

 

5.2 Zhodnocení činnosti ve stávajícím recyklačním dvoru  

 

 Společnost Pinmark v současnosti provozuje 2 recyklační dvory. První v Ropici u 

Českého Těšína a druhý v Ostravě na ulici Švermova. Zhodnocení činnosti jsem provedl v 

recyklačním středisku Ostrava, které je v provozu od 1. května 2008. Údaje o příjmu odpadů, 

jejich recyklaci a prodeji nejsou tedy v hodnotách za celý rok, ale pouze za 8 měsíců (období 

1.5. 2008 – 31.12. 2008). 

 

 Středisko v Ostravě má výhodnou polohu. Nachází se v Ostravě – Mariánských 

Horách. 

 



 

Obr. 5.1: Umístění provozovny Ostrava 

 

5.2.1 Množství přijatých odpadů 

 

Následující tabulka (Tab. 5.1) uvádí přijaté odpady dle názvu a katalogového čísla, 

které byly přijaty do recyklačního dvora v Ostravě. Tento odpad byl následně recyklován a 

buď prodán nebo se fyzicky nachází v areálu recyklačního dvoru. 

 

Tab. 5.1: Přijaté odpady v provozovně Ostrava 

Katalog. 
č. Ktg. Název odpadu Přijato [t] Prodáno [t] Rozdíl [t] 

170101 O Beton 1928,4900 428,6800 1499,8100 
170102 O Cihly 195,8200   195,8200 
170103 O Tašky a keramické výrobky 48,9000   48,9000 

170302 O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
0 1671,9000 1012,9600 658,9400 

170504 O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 1990,4000 1986,2200 4,1800 

      
  Celkem: 5835,51 3427,86 2 407,65 
 

Z prodaných materiálů (3428 t) byl vykázán rabat asi 400 000 Kč. 

 

Pro vyjádření ročního množství přijatých odpadů, které je měřítkem vzhledem 

k ostatním výkazům, jsem vyšel z předpokladu stejného průměrného množství přijatých 

odpadů ve všech měsících. Jestliže je tedy za 8 měsíců provozu 5836 t přijatého odpadu, činí 

to v průměru měsíčně 729,5 t. Za 12 měsíců by tedy příjem odpadu činil asi 8 754 t. 



Dle evidence magistrátu města Ostravy činí stavební a demoliční odpad asi 25% 

z celkové produkce odpadů, což je cca 760 tis. t ročně. Z hlediska celkové produkce daného 

odpadu je tedy potenciál lokality velký. Problém nastává v celkovém systému nakládání 

s odpady. Dle plánu odpadového hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je v 

kraji specifická situace vzhledem k velkému počtu rekultivačních akcí jako následků hornické 

činnosti. Stavební odpady jsou využívány jako výplňový materiál. Jelikož je v kraji velký 

potenciál pro využívání stavebního odpadu tímto způsobem, není zde tak výrazný tlak na 

recyklaci těchto odpadů a následné využití ve stavebnictví. Město Ostrava jako centrum kraje 

tomuto trendu podléhá samozřejmě také. 

 

5.2.2 Konkurence 

 

Na území města Ostravy ani v blízkém okolí se nenachází žádný konkurent, 

provádějící recyklace stavebního a demoličního odpadu pro primárně třetí subjekty. Jako 

konkurenci lze vnímat společnost OKD rekultivace a.s., která však primárně zpracovává své 

odpady vzniklé z dlouhodobé hornické činnosti. Konkurenci pro firmu Pinmark tvoří pak také 

společnosti, které nakládají s daným odpadem skládkováním nebo využitím pro rekultivaci 

území. 

 

Rekultivační zařízení na území města Ostravy a v blízkém okolí: 

• ECOCOAL s.r.o. – Ostrava – Mariánské Hory, Přívoz 

• INGEA Realizace s.r.o. – Polanka nad Odrou 

• Investing servis s.r.o. – Ostrava – Hošťákovice 

• OKD, Doprava, akciová společnost – Kunčičky, Slezská Ostrava 

• Písek Ostrava s.r.o. – Polanka nad Odrou 

• SITA CZ a.s. – Ostrava – Mariánské Hory 

• Vítkovice Doprava a.s. – Ostrava – Hrabůvka 

 

Skládky na území města Ostravy a v blízkém okolí: 

• Biocel Paskov a.s. – Paskov 

• Czech Slag – Nová Huť s. r. o. – Slezská Ostrava 

• OZO Ostrava s.r.o. – Ostrava – Kunčice 

 



Výčtem firem provádějících činnost v oblasti rekultivace a skládkování se potvrzují 

údaje z plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. Seznam skládek a 

rekultivačních zařízení na území města Ostravy a okolí je poměrně rozsáhlý. Oproti tomu 

firma Pinmark je jediným provozovatelem recyklačního dvoru v této lokalitě. Legislativa 

bohužel zatím nevytváří lepší podmínky pro zvýhodnění recyklace a znesnadnění 

skládkování. V posledních letech je ovšem patrný tlak ze strany především Evropské unie 

směrem k podpoře využívaní recyklace a omezení skládkování , a to tlakem na zvyšování cen 

za ukládání odpadů na skládkách.  

 

5.3 Nesrovnalosti v evidenci produkce odpadů 

  

 Ze znalostí Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR a programů 

odpadových hospodářství  vyplývají značné nesrovnalosti v evidenci odpadu a v její skutečné 

produkci. Rozdíly vznikající mezi evidencí produkce odpadů a skutečnými objemy odpadů 

vyplývají z definice zákona. Uvedená data s ohledem na definici zákona č. 185/2001 Sb. 

nemohou postihnout celou produkci a především právě některé skupiny kategorie 17, tedy 

stavební a demoliční odpadu. Dle zmíněné definice: „Odpad je každá movitá věc, které se 

osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. Je proto přirozené, že značné množství 

například vytěžené zeminy a dalších interních stavebních odpadů tuto definici nesplňuje. 

Jedná se zejména o produkci recyklátů v místě demolice čí stavby, pokud tyto odpady nemění 

majitele. Recyklační firma zde tedy působí pouze jako jistý typ služby. Proto i materiál 

vstupující do procesu recyklace nelze chápat jako odpad ve smyslu zákona o odpadech 

185/2001 Sb. 

 

 Při výzkumu bylo zjištěno, že produkce v jednotlivých lokalitách nemohou být 

zjišťovány na základě plánů odpadových hospodářství jednotlivých měst. Důvodem je značná 

zkreslenost údajů a tudíž nízká vypovídací hodnota pro firmu. Údaje o produkci odpadů byly 

tedy zjišťovány z jiného zdroje a to z Oficiálního informačního systému odpadového 

hospodářství ČR (ISOH) spravovaného Ministerstvem životního prostředí a provozovaného 

společností Cenia. Tento systém navíc eviduje aktuálnější informace než plány odpadového 

hospodářství. 

 



5.4 Výběr lokalit 

 

Jako potencionální lokality pro umístění recyklačního dvoru byly vybrány 2 města 

z Moravskoslezského kraje. Výběr probíhal na základě demografického údaje - počtu 

obyvatel žijících v daném městě a na základě geografického umístění města. Podstatná je, 

poloha vzhledem k Ostravě, ve které již společnost Pinmark svůj recyklační dvůr provozuje. 

Vyznaným faktorem je také blízké okolí města. Z Moravskoslezského kraje byla tedy vybrána 

města Frýdek-Místek a Opava. Mimo města z Moravskoslezského kraje bylo do analýzy 

zahrnuto také město Olomouc, tedy z Olomouckého kraje. Důvodem je především to, že se 

město Olomouc jeví jako zajímavá spádová oblast, má velký počet obyvatel, dají se 

předpokládat velké investice ve stavebnictví a tedy i demolicích a stavebních úpravách. 

Zajímavé je rovněž srovnání mezi Ostravou a Olomoucí a to jak z pohledu produkce odpadu 

tak z hlediska konkurence a dalších vlivů na trh odpadového hospodářství. 

 

5.5 Lokalita Frýdek–Místek 

 

Město Frýdek–Místek je po Ostravě a Karviné třetím největším městem 

Moravskoslezského kraje a to dle počtu obyvatel. Dle Českého statistického úřadu žilo v roce 

2007 ve Frýdku–Místku 210 020 obyvatel. Město je situováno asi 15 km jižně od Ostravy. 

 

5.5.1 Produkce odpadů 

 

 V roce 2007 bylo ve městě vyprodukováno celkem 174 411,9 tun odpadu. Trend 

produkce odpadu byl v letech 2004 - 2006 klesající v roce 2007 produkce mírně vzrostla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 5.1: Celková produkce odpadů Frýdek-Místek 
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 Pro doporučení společnosti je podstatné mít aktuální data. V tomto případě je 

nejaktuálnější vykazovaná produkce za rok 2007. Dále se tedy bude kalkulovat s rokem 2007. 

Obr. 5.2 znázorňuje jednotlivé kategorie odpadů, které jsou na celkovém množství v roce 

2007 nejvíce zastoupeny. 

 

Obr. 5.2: Zastoupení kategorií na celkovém množství odpadů Frýdek-Místek 
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 Z Obr.5.2 vyplývá, že jednoznačně nejvyšší zastoupení má kategorie odpadu číslo 17, 

což je stavební a demoliční odpad. Jejich podíl na celkové produkci odpadů ve Frýdku–



Místku je asi 40% a to je asi 68 500 t odpadu. Odpad kategorie číslo 20, tedy komunální 

odpad se na celkové produkci podílí asi 25%, což je asi 44 223 tun ročně. Kategorie odpadů 

číslo 10, tedy odpady z tepelných procesů, činí 11% na produkci, to je asi 19 908 tun. 

Kategorie 19 odpady ze zařízení na čištění odpadů jsou zastoupeny rovněž 11%. Ostatní 

kategorie jsou zastoupeny asi 24 tunami odpadu, což není ani 13% z celkového množství. 

 

 Dílčí skupiny kategorie číslo 17 – stavební a demoliční odpad byly vyprodukovány 

následovně. 

 

Obr. 5.3: Produkce jednotlivých skupin kategorie 17 Frýdek-Místek 
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 Největší podíl v kategorii 17 má se 34% železo a ocel, tu ovšem společnost Pinmark 

nerecykluje, činí asi 22 762 tun. Dále zemina a kamení, která byly vyprodukovány v množství 

16 000 tun, tedy 23% a beton, který činí 22%, to je asi 15 119 tun. Cihly jsou zastoupeny 12% 

to je asi 8 176 tun. Další složky již nehrají příliš velkou roli. 

 

 Ve Frýdku-Místku je produkce stavebního a demoličního odpadu silně ovlivněna 

konkrétními investičními či stavebními akcemi ve městě a jeho blízkém okolí, které jsou 

v jednotlivých letech rozdílné. Tento stav je markantní z uvedených sum v plánu odpadového 

hospodářství města. Například v roce 2004 bylo vyprodukováno 14 000 stavebního a 

demoličního odpadu, což je oproti 68 000 tunám v roce 2007 několikanásobně méně.  



5.5.2 Investiční akce do stavebnictví a demolic 

  

 V regionu města Frýdek-Místek se realizuje řada stavebních akcí souvisejících 

s úpravou a výstavbou bytového fondu, vč. modernizace infrastruktury a komunikací ve 

směru na Slovensko, a to zejména se zahájením činnosti výrobního závodu automobilky 

Hyundai a k potřebě propojit komunikacemi její dceřinou společnost KIA v Žilině. Stejně tak 

se dá předpokládat výrazné demoliční práce a tedy vznik stavebních odpadů, a to zejména 

s revitalizací velmi obsáhlých nemovitostí v areálu Slezanu Frýdek – Místek, který je bohužel 

v insolvenčním řízení a bude  v něm ukončena výroba. Nemovitosti jsou však dislokovány 

v atraktivních částech města. 

 

5.5.3 Konkurence na trhu 

  

Dle plánu odpadového hospodářství města Frýdek-Místek působí ve městě společnost 

Frýdecká skládka a.s.. Tato společnost zřídila na území města recyklační středisko, které je 

určeno pro recyklaci betonu, suti a demoličního odpadu. Jedná se tedy o přímého konkurenta 

společnosti Pinmark. Recyklační středisko se nachází na okraji města v jeho severo-východní 

části. Dle plánu odpadového hospodářství, který byl vydán v roce 2005 a neobsahuje tedy 

nejaktuálnější data, bylo v roce 2004 recyklováno asi 5 000 tun odpadu této kategorie. 

Společnost ovšem na rozdíl od Pinmarku nenabízí pronájem mobilních recyklačních zařízení. 

 

Společnost Frýdecká skládka a.s. krom tohoto recyklačního střediska provozuje také 

skládku na stejné adrese jako recyklační středisko. Do skládky přijímá široké spektrum 

odpadů včetně některých skupin stavebního a demoličního odpadu. 

 

Dá se předpokládat, že kdyby se společnost Pinmark rozhodla pro vstup do této oblasti, 

byla by společnost Frýdecká skládka a.s. jejím největším přímým konkurentem. A to 

z důvodů společného trhu a naprosto stejných nabízených služeb jako společnosti Pinmark, 

které dokáží stejně uspokojit potřeby zákazníka.  Nepřímou konkurenci by tvořily skládky 

stavebních a demoličních odpadů a jiná zařízení pro nakládání s tímto odpadem. Tyto zařízení 

sice působí na společném trhu, ale nenabízejí úplně stejné služby jako recyklační dvory. 

Rozdílnost je především ve využití mobilních recyklačních strojů přímo na místě vzniku 

odpadů a v možnosti odkoupení stavebního materiálu. Takovýmto nepřímým konkurentem je 

opět Frýdecká skladka a.s., která je provozovatelem již zmíněné skládky. 



Z hlediska konkurenční dynamiky, tedy prognózy budoucího konkurenčního prostředí, 

se dá celkově oblast odpadového hospodářství hodnotit jako odvětví s vysokou mírou bariér. 

Především se jedná o legislativní rámec celého odvětví, který vyžaduje vysokou kontrolu a 

vydávání povolení k činnosti spojené s nakládáním s odpadem. Další bariérou můžou být 

vysoké počáteční investice při zakoupení recyklačních strojů (v případě recyklačního dvoru). 

Znesnadněním vstupu na trh jsou také úspory z rozsahu, které jsou závislé na podílu na trhu. 

Tyto úspory budou většinou ve prospěch již zaběhnutých zařízení, které mají také značnou 

podporu díky loajalitě zákazníků. Z těchto důvodů neshledávám v budoucnu radikální příliv 

konkurence v lokalitě Frýdku-Místku. 

 

Intenzita konkurence v této oblasti je průměrná. Nenachází se zde sice velké množství 

konkurentů, ale nabízené služby konkurence jsou naprosto totožné. Významnou roli bude hrát 

cena jako nástroj konkurenční výhody. 

 

 

5.6 Lokalita Opava 

  

 Město Opava má 176 698 obyvatel a je po Frýdku-Místku na čtvrtém místě v počtu 

obyvatel v Moravskoslezském kraji. Od Ostravy je vzdálena přibližně 35 km. 

 

5.6.1 Produkce odpadů 

 

 Plán odpadového hospodářství města Opavy byl vypracován v roce 2005. 

Nejaktuálnější údaje jsou v něm tedy podobně jako ve městě Frýdek-Místek z roku 2004. 

V roce 2004 činila celková produkce odpadů ve městě 23 330 tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 5.4: Celková produkce odpadů Opava 
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 Z dané evidence za roky 2004 – 2007 vyplývá, že nejvyšší celková produkce odpadů 

byla v roce 2006 a to 172 450 tun. V roce 2007 poměrně výrazně klesla na 125 188t. 

 

Obr. 5.5: Zastoupení kategorií na celkovém množství odpadů Opava 
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 Nejvyšší zastoupení má opět odpad komunální a to v míře 32%, tedy asi 39 730 tun 

(viz Obr.5.5). Stavební a demoliční odpad je v Opavě zastoupen v menší míře než ve Frýdku-

Místku. Na celkové produkci se podílí 26% v tunách to znamená 32 707. Ostatní kategorie 

jsou zastoupeny 42%. 

 



Obr .5.6: Produkce jednotlivých skupin kategorie 17 Opava 
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V produkci kategorie 17 je nejvíce zastoupena složka zemina a kamení a to 38% což je 

12 162 tun odpadů (viz obr. 5.6). Další skupiny kategorie 17 jsou produkovány následovně. 

Železo a ocel 34%, směsi betonu, cihel a tašek 15%, směsné stavební a demoliční odpady 

pouze 8%, beton 3%, cihly pouze 1% a všechny ostatní skupiny se podílí 1%. Stejně jako ve 

Frýdku-Místku je produkce stavebního a demoličního odpadu ovlivněna investičními akcemi 

v oblasti stavebnictví.  

 

5.6.2 Investiční akce do stavebnictví a demolic 

 

 Město Opava samozřejmě také investuje velkou část finančních prostředků do 

výstavby a oprav budov, silnic a jiných objektů. Ve městě také působí celá řada stavebních 

firem, jejichž činností vznikají odpady kategorie 17. Město působí na nové investory jako 

zajímavá destinace. Výhodou města je jeho poloha v centru Slezska a blízká vzdálenost do 

okolních měst jako jsou Hradec nad Moravicí, Kravaře nebo Bruntál a Krnov. Dlouhodobě 

probíhá v rámci širšího regionu Opavska trvalá stavební činnost, tedy nejen v samotném 

městě, ale také obcích, jako jsou např. Kravaře. Aktuálně se připravují rozsáhlé akce v rámci 

modernizace infrastruktury regionu zčásti financované z prostředků EU, a to zejména obchvat 

Velké Polomi a Opavy a infrastruktura v Hradci nad Moravicí a okolních obcích sdružených 

s obcí Branka u Opavy. Región Opavska je zajímavý i proto, že stavební činnost je trvalá již 

dlouhodobě, oblast je velmi atraktivní, o čemž hovoří i skutečnost, že ceny nemovitostí jsou 

dlouhodobě minimálně na stejné úrovni, ne-li vyšší než v Ostravě. 

 



5.6.3 Konkurence na trhu 

 

 Přímo na území města Opavy nepůsobí žádná společnost provozující recyklační dvůr. 

Nejbližší recyklační dvůr je ve městě Bruntál, kde ho provozuje společnost Kareta s.r.o., který 

ovšem neposkytuje pronájem mobilních strojů pro recyklaci. Společnost Kareta s.r.o. ale 

provádí recyklaci vozovek za studena. K tomu požívá mobilní recyklační zařízení, zpracovává 

tak vznikající asfaltový odpad přímo na místě vzniku. Tím se stává konkurentem v oblasti 

recyklace asfaltových odpadů, které patří do kategorie stavebních a demoličních odpadů. 

 

 Na území města působí Technické služby města Opavy s.r.o., které zajišťují svoz 

domovního komunálního odpadu a provozují k tomuto účelu skládku, která ovšem není 

určena pro stavební a demoliční odpad. Společnost tak není potencionálním  konkurentem. 

 

 Přímá konkurence v této oblasti není. Hlavním konkurentem je potencionálně 

společnost Kareta, která nabízí podobné služby, ale nenachází se přímo ve městě a tak působí 

na trhu v této lokalitě jen okrajově. 

 

 Konkurenční dynamika v oblasti Opavy je rovněž jako v lokalitě Frýdku-Místku nízká. 

Bariéry vstupu na trh jsou značné. Jediným předpokladem zvýšení budoucí konkurence je 

značný potenciál této oblasti. 

 

 Intenzita konkurence je v Opavě a jejím okolí nízká. Na trhu existuje málo konkurentů 

v oblasti nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zároveň zde není více konkurentů, 

kteří by nabízeli naprosto totožné služby. Z hlediska konkurenční analýzy je zde patrný 

potenciál pro úspěch na tomto trhu. 

 

5.7 Lokalita Olomouc 

 

 Město Olomouc má 224 496 obyvatel. Je centrem Olomouckého kraje. Ve 

vzdálenějším okolí Olomouce se rovněž nacházejí větší města jako je Prostějov nebo Přerov. 

 

 

 



5.7.1 Produkce odpadů 

 

 Plán odpadového hospodářství města Olomouc uvádí, že ve městě není produkován 

žádný odpad kategorie 17 dle katalogu odpadů. V rámci nakládání se stavebním a demoličním 

odpadem se město snaží o racionální řešení využívání tohoto typu odpadu. U stavebních 

činností zadávaných městem navrhuje statutární město Olomouc jako jedno z kritérií 

výběrového řízení, též zohlednění míry následného využití stavebních odpadů vzniklých při 

demolicích a jiných bouracích pracích. To vede k využití odpadu přímo v místě vzniku a tudíž 

se dle definice zákona nejedná o odpad, jak již bylo zmíněno v podkapitole Nesrovnalosti 

v evidenci produkce odpadů. Pro potřebu vyhodnocení produkce odpadu v lokalitě bylo 

rovněž použito evidence Oficiálního informačního systému odpadového hospodářství (ISOH).

  

Obr. 5.7: Celková produkce odpadů Olomouc 
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Obr.5.7 celkové produkce odpadů ukazuje jasně rostoucí trend v letech 2004 – 2007. 

Oproti produkci 321 721 tun odpadů v roce 2004, v roce 2007 produkce dosahovala již 

547 715 tun odpadů. Produkce odpadů je v Olomouci daleko vyšší než v předešlých městech 

Moravskoslezského kraje. Tento fakt se ale dal předpokládat a to z důvodu vyššího počtu 

obyvatel. 

 



Obr. 5.8: Zastoupení kategorií na celkovém množství odpadů Olomouc 
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 Nevíce zastoupenou kategorií v produkci odpadu města Olomouc je stavební a 

demoliční odpad, což je zajímavé zjištění. Převyšuje dokonce produkci komunálního odpadu. 

Kategorie 17 – stavební a demoliční odpad tvoři 59% celkové produkce odpadů, to činí asi 

327 800 tun. Komunální odpad je zastoupen 14%, to je 74 030 tun odpadů. Ostatní kategorie 

tvoří asi 27% celkové produkce. 

 

Obr. 5.9:Produkce jednotlivých skupin kategorie 17 

16%

2%
5%

11%

60%

6%

Železo a ocel (170405)

Jiné stavební a demoliční odpady
(170903)

Beton (170101 )

Cihly (170102 )

Zemina a kamení (170504 )

Ostatní skupiny

 

 Z produkce odpadů kategorie 17 je nejvíce zastoupena 60% složka zeminy a kamení a 

to je asi 187 000 tun. 16% z produkce tvoří železo a ocel tedy 49 470 tun. Další skupiny jsou 

již zastoupeny v menším množství. Cihly 11%, což je asi 34 00 tun. Beton 5%, což je asi16 

tun. Zemina a kamení a ostatní skupiny se podílí dohromady 8%. 



5.7.2 Investiční akce do stavebnictví a demolic 

 

 Olomouc jako krajské město Olomouckého kraje a město s počtem obyvatel vysoko 

nad 200 000 tisíc, je velkým centrem stavebních a demoličních akcí. Olomouc je rovněž 

dopravní křižovatkou ve středu Moravy, což vyžaduje opravy a výstavby silnic, při kterých 

může vznikat odpad kategorie 17. V Olomouci působí celá řada stavebních firem, při jejichž 

činnosti vzniká požadovaný odpad. V blízkosti do 30 km jsou od města Olomouce situována 

další větší města Prostějov a Přerov, která jsou také potencionálním místem vzniku stavebního 

a demoličního odpadu. Z hlediska investic a do stavebnictví a demolic má město velký 

potenciál, a to i v návaznosti na zprovozněnou část D47.  

 

5.7.3 Konkurence na trhu 

 

 Na území města Olomouc zejména společnost Resta, která je současně výrobcem 

recyklačních strojů tato společnost disponuje již min. 3 roky vlastním sběrným dvorem 

situovaným u D47.. Nakládání se stavebním odpadem pak také  zabezpečuje nadnárodní 

společnost Sita Moravia a.s. společně s technickými službami města Olomouce.  

  

 V blízkém okolí města se nacházejí 2 další recyklační centra. Prvním je firma Martin 

Smětal, která je situována u okraje města v obci Bystrovany. Firma provádí jak recyklaci 

v recyklačním dvoru tak pronájem recyklačního zařízení přímo na místě vzniku. Mezi její 

obchodní partnery patří největší stavební společnosti. Jedná se tedy o velkou potencionální 

konkurenci. Druhým subjektem provozujícím tuto činnost je společnost Indra s.r.o. Ta se 

nachází ve větší vzdálenosti od Olomouce v obci Smržice, která je spíše periférií Prostějova. 

Recyklace stavebních a demoličních odpadů je pouze jedna z činností této společnosti. 

V nabídce firmy také chybí pronájem mobilních zařízení.  

 

 Mezi přímé konkurenty by v této oblasti jednoznačně patřily společnosti Resta a 

Martin Smětal. Tyto společnosti mají zároveň velký podíl na trhu. Nepřímými konkurenty by 

byly společnost Indra s.r.o., která nabízí totožné služby, ale je značně vzdálena od města 

Olomouc a společnost Sita Moravia a.s., která působí přímo ve městě, ale nenakládá se 

stavebním a demoličním odpadem prostřednictví recyklace. 

 



 Dynamika konkurence v lokalitě nebude vysoká. Jedná se sice o lokalitu s velkým 

produkčním potenciálem, ovšem intenzita konkurence na trhu je značně vysoká již 

v současnosti a vzniká tak řada bariér pro získání podílu na trhu v tomto regionu.  

 

 V oblasti existuje řada konkurentů, kteří mají významné postavení na trhu a 

rovnocennou vyjednávací sílu. Jsou nabízeny homogenní služby. Oblast se vyznačuje 

přebytkem kapacity produkce odpadů. V oblasti je tedy vysoká intenzita konkurence. 

 

 Ve městě Olomouci a jeho okolí byla shledána poměrně silná konkurence, a to 

především díky firmě Resta, která se specializuje na provozování stejných činností jako 

společnost Pinmark s.r.o.  

 

5.8 Porovnání vybraných lokalit z hlediska produkce odpadu 

 

Obr. 5.10 znázorňuje celkové produkce odpadů ve všech lokalitách za rok 2007 

 

Obr. 5.10 Srovnání celkové produkce odpadů v lokalitách 
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 Obr. 5.10 ukazuje, že jednoznačně nejvyšší produkce odpadů je ve městě Olomouc. 

Tento údaj ovšem není překvapivý. Dá se jednoduše zdůvodnit rozlohou města a počtem 

obyvatel. Lokality Frýdek-Místek a Opava jsou na tom s produkcí řádově podobně. 

 



Obr. 5.11: Podíl kategorií na celkové produkci odpadů v jednotlivých lokalitách 
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 Obr. 5.11 znázorňuje jak se kategorie odpadů podílí na celkové produkci 

v jednotlivých lokalitách. Kategorie 17 tedy stavební a demoliční odpad je procentuálně 

nejvíce zastoupena v Olomouci. Ve Frýdku-Místku tvoří asi 40% celkové produkce a v Opavě 

asi 26% celkové produkce. Dále je zde znázorněna kategorie 20, což je komunální odpad, 

který se zároveň se stavebním a demoličním odpadem nejvíce podílí na celkové produkci 

odpadů ve všech lokalitách.  

 

5.9 Doporučení společnosti Pinmark 

 

 Výzkum ukázal značný potenciál trhu v lokalitách Frýdku-Místku a Opavy, kde je 

produkováno dostatečné množství stavebního a demoličního odpadu. Ve městě Frýdek-

Místek 68 500 tun a v Opavě asi 32 700 tun odpadů ročně. Zároveň v těchto lokalitách byla 

identifikována konkurence, která není příliš intenzivní, a umožňovala by úspěšný vstup na trh. 

Regiony Frýdku-Místku a Opavska byly rovněž vyhodnoceny jako oblasti s budoucími 

investicemi ve stavebnictví, které budou zaručovat vznik potřebného odpadu. Město Olomouc 

a jeho okolí produkuje ze všech vybraných lokalit nejvíce odpadu kategorie 17 a to 327 800 

tun ročně. Z tohoto pohledu je tento trh velmi zajímavý. Rovněž z pohledu investičního 



plánování je v lokalitě značný potenciál. Ve městě Olomouci a jeho okolí ovšem působí řada 

velkých společností, které mají svou tradici a velký podíl na trhu. Tato konkurence 

neumožňuje přímý úspěšný vstup na trh. 

  

 Doporučení pro společnost Pinmark je tedy jednoznačně zahájit aktivity v regionu 

Opavska a Frýdku-Místku. Tím by se mimo jiné ve spojení s již provozovanými recyklačními 

dvory pokryla oblast Opavsko – Ostrava – Frýdek-Místek – Český Těšín s možnou kooperací. 

Do budoucna vytvořit marketingovou strategii vstupu na trh Olomouckého regionu. Kde 

vzhledem k silnému finančnímu zázemí společnosti, což vyplynulo ze SWOT analýzy, bude 

nejvhodnější možností uvažovat o  odkoupení jednoho z již zaběhnutých  podniků na tomto 

trhu. 



6 ZÁVĚR 

 
Analýza trhu je základním podkladem pro společnost, která má zájem expandovat do 

nových oblastí. Podmínkou kvalitně vytvořené analýzy je správný výběr faktorů, které budou 

měřítkem pro zhodnocení oblasti. V řadě rozhodnutí je však potřeba zohlednit zkušenosti 

z praxe daného subjektu a logické myšlení. 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou potenciálu trhu pro sběrné – recyklační dvory. 

Cílem bylo zhodnotit celkovou situaci na trhu odpadového hospodářství. Následně analyzovat 

konkrétní trhy ve vybraných regionech a z této analýzy vyvodit doporučení pro společnost 

Pinmark s.r.o., která má zájem rozšířit svou působnost na další trhy.  

 

Trh odpadového hospodářství je poměrně specifický a to především z důvodu jeho 

silné regulace státem. Jednotlivé subjekty na trhu se musí řídit zákonem o odpadech a 

ostatními vyhláškami. Obce jsou povinny dle těchto právních předpisů tvořit plány 

odpadového hospodářství, ve kterých musí uveřejňovat evidenci produkce odpadů vzniklých 

na jejich území. Výzkumem byly zjištěny velké nesrovnalosti právě v těchto evidencích. Kdy 

se údaje z plánů odpadového hospodářství lišily až řádově s Oficiálním informačním 

systémem odpadového hospodářství, který provozuje Ministerstvo životního prostředí. 

K nesrovnalostem v evidencích přispívá rovněž samotný zákon, jehož definice odpadu 

nezahrnuje veškeré možnosti vzniku odpadů.  

 

Pro potřeby výzkumu byly použity pouze sekundární údaje. Tyto údaje byly využity 

k analýze situací na jednotlivých regionálních trzích, kde bylo potřeba zhodnotit investiční 

akce ve stavebnictví, konkurenci a především produkci odpadů. Dle zjištěných nesrovnalostí 

v plánech odpadového hospodářství jednotlivých měst byl pro účely zhodnocení produkcí 

odpadů upřednostněn Oficiální informační systém odpadového hospodářství. Tento systém 

uveřejňuje údaje, které jsou již srovnatelné s praktickými zkušenostmi společnosti. 

 

Z analýzy regionálních trhů vyplynul značný potenciál dvou lokalit, ve kterých jsem 

doporučil zahájit aktivity. V jedné lokalitě byl patrný značný potenciál z hlediska produkce 

odpadů a investičních akcí do stavebnictví, ovšem konkurence byla příliš vysoká a 

neumožnila by úspěšný vstup na trh. Proto jsem společnosti doporučil spíše uvažovat do 

budoucna o kapitálovém vstupu na tento regionální trh. 



 

Poznatky získané z výzkumu by měly být pro firmu Pinmark přínosem a jejímu vedení 

snad vytvořit podklad pro rozhodování v oblasti růstu společnosti. 
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