


 



 





 

 

ABSTRAKT 

 

Práce je zaměřena na strategickou analýzu konkurenčního okolí. Cílem této práce je 

analyzovat konkurenci, zpracovat SWOT analýzu a navrhnout doporučení pro zvýšení objemu 

prodeje. V první kapitole charakterizuji společnost VÚHŽ, píšu o historii a současnosti 

společnosti a uvádím zde výrobní sortiment střediska metalurgie. V teoretické části jsem se 

zaměřila na problematiku strategického plánování a rozebírám zde marketingový mix a 

SWOT analýzu. V praktické části jsem provedla analýzu trhu a zpracovala SWOT analýzu. 

V závěru doporučuji společnosti zaměřit se především na polský a turecký trh a navrhla jsem 

další možné doporučení pro společnost, aby dosahovala vyšších tržeb. 

 

Klí čová slova: strategie, analýza, marketing, SWOT, konkurence 

 

 

ABSTRAKT 

 

This essay is focused on Strategicc analysis of the Competitive Environment. The purpose of 

this essey is to analyze the competitors, make out the SWOT analysis and propose the 

solutions for sale´s volume increase. 

The purpose of this essey is to bring in possible procedures supporting the appliance´s sale 

and to bring is procedures for sale increase. In chapter one I am describing company VÚHŽ      

(Research institute of metallurgy and iron), it´s history and present and I am mentioning the 

product range of the engineering metallurgy divission. In the theoretical part I was focused on 

strategic planning questions and I am analysing marketing mix and SWOT analysis. In the 

practical part I have worked out the Market and SWOT analysis.  

At the conclusion, I recomend the company to focuse especially to the Polish and Turkish 

market and I have proposed the next possible recomendation to reach the higher sales. 
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ÚVOD 

 

Cílem strategické analýzy je identifikovat a analyzovat všechny faktory, které mohou mít 

konečný vliv pro volbu vhodné strategie pro společnost. Strategická analýza se zaměřuje na 

analýzu vnějšího okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů, které spolu úzce souvisí. 

Výstupem analýzy okolí podniku je také SWOT analýza, kterou jsem zpracovala pro VÚHŽ, 

a.s. 

 

V první kapitole uvádím informace o historii společnosti, základní údaje a popisuji výrobní 

sortiment zvoleného střediska. 

 

Druhá část je věnována teoretickým poznatkům, kde se zaměřuji hlavně na strategický 

management a strategickou analýzu, včetně jejího rozdělení. Dále popisuji obecné 

konkurenční strategie. V teorii Vás nakonec seznámím s informacemi o marketingovém mixu 

a v poslední části uvádím základní fakta o SWOT analýze. 

 

V praktické části jsem se zaměřila na analýzu trhu a výrobků. V jednotlivých částech 

postupně uvádím informace o konkurenceschopnosti zařízení, cílových uživatelích výrobků a 

jednotlivých teritoriích, kam společnost dodává své výrobky.  

Zároveň jsem provedla analýzu zemí, na které by se mohla VÚHŽ zaměřit v daném odvětví – 

hutnictví a slévárenství, uvádím zde i největší konkurenty VÚHŽ a jejich stručný popis. 

Na závěr zmiňuji, jak ve společnosti funguje marketingová podpora prodeje a cenotvorba. 

 

SWOT analýza je částí strategické analýzy, přesněji externí analýzy, a tu rozebírám 

v předposlední kapitole. Popisuji silné a slabé stránky společnosti a také možné hrozby či 

příležitostí, které by mohly VÚHŽ pomoci nebo naopak ji ohrozit. 

 

Kapitola návrhy a doporučení obsahuje má vlastní závěrečná doporučení, které by mohly 

společnosti pomoci zvýšit prodej zařízení a zkvalitnit práci marketingového oddělení firmy. 

 

Důvodem, proč jsem si vybrala toto téma, byla nabídka ze strany VÚHŽ a zároveň se jedná o 

ekonomické téma v průmyslovém podniku, což odpovídá mému studijnímu oboru tj. 

Ekonomika a Management v průmyslu. 
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Cílem mé diplomové práce je analyzovat konkurenční okolí střediska metalurgie VÚHŽ, a.s. 

Dobrá (dále jen VÚHŽ) a vypracovat SWOT analýzu, na základě čehož doporučím 

společnosti způsoby a nástroje, pro zvýšení objemu prodeje jejich zařízení. 
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1 Charakteristika VÚHŽ a střediska metalurgie 

 

1.1  Historie VÚHŽ 

 

Akciová společnost VÚHŽ má již více než šedesátiletou tradici. V roce 1948 1.dubna byl 

založen výzkumný ústav hutnictví železa jako centrální výzkumné, vývojové a zkušební 

pracoviště českých a slovenských hutí. Výzkumný ústav hutnictví železa byl založen 

tehdejším ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se 

sídlem v Praze. Akciová společnost VÚHŽ pak vznikla jeho privatizací v roce 1992. 

 

V prvních letech své činnosti se ústav zabýval především výzkumem technologií ocelářských 

pochodů tváření, tepelného zpracování oceli a materiálovým výzkumem. Později se oblast 

výzkumu rozšířila o úpravu rud a vysokopecní vsázky (1957), bylo vybudováno 

radioizotopické pracoviště (1958), byla zřízena pracoviště vědeckotechnických informací 

(1960), oborové normalizační středisko (1962) a mimopecní zpracování oceli a 

poloprovozovny na Karlštejně (1964). 

 

Společnost od roku 1972 sídlí ve vlastním areálu v Dobré u Frýdku - Místku. Areál byl 

vybudován jako resortní výzkumné a vývojové pracoviště hutí, vybavené potřebnými 

laboratořemi, dílnami a hutními poloprovozy. Kromě toho bylo vybudováno také pracoviště 

pro vývoj a výrobu prototypových zařízení pro hutní průmysl, automatizaci a měření v hutích 

a výrobu malosériové měřící a automatizační techniky. 

 

K 1.5.1992 byl Výzkumný ústav transformován na akciovou společnost VÚHŽ, a.s. . Jejím 

majoritním akcionářem se 28.5.1996 stala firma H&S PROGRESS, s.r.o., vlastněná TOP 

managementem VÚHŽ a.s.. K 19.11.1996 vznikla nová společnost Regionální inovační 

centrum Frýdek – Místek, s.r.o. s majoritní kapitálovou účasti VÚHŽ, a.s. a k 8.1.1997 byl 

úsek Sléváren transformován na dceřinou společnost Slévárna SPECIAL, s.r.o., která byla po 

sedmi letech k 23.9.2004 opět vyčleněna do VÚHŽ, a.s. 

  

 

Ve druhé polovině roku 2004 byl zahájen proces postupného vymisťování (tzv. outsourcing) 

všech útvarů služeb a údržby mimo skupinu do externí firmy. K 1.3.2005 byl tento 
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outsourcing činností divizí Ekonomika, Personalistika a služby a údržba a energetika 

dokončen. [22] 

 

 

1.2  Současnost VÚHŽ 

Je plně vlastněna společností Třinecké železárny, a.s.. Působí v několika oborech. Má 

k dispozici válcovnu speciálních profilů za tepla, slévárnu odstředivého lití, výrobu 

automatizačních prostředků, strojírenskou výrobu, výrobu speciálních zařízení pro hutě a 

slévárny, výrobu povlakovaných nástrojů, laboratoře a zkušebny. 

VÚHŽ je dnes inovační výrobní firmou, která více než  75% svých výrobků exportuje přímo 

či nepřímo na trhy celého světa.  

 

Firma dodává náročné výrobky s vysokou přidanou hodnotou v kusové a málosériové 

produkci, často vyvinuté a vyráběné „na míru“ podle požadavků zákazníka. Poskytuje i 

vysoce specializované služby v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje, poradenství a 

zkušebnictví a využívá přitom vlastního výzkumného a vývojového potenciálu 

akreditovaných laboratoří a zkušeben, jakož i svého dlouholetého know-how. Výrobky se 

uplatňují zejména v automobilovém průmyslu, hutnictví, strojírenství a také 

v potravinářském, elektrotechnickém a plastikářském průmyslu a jsou exportovány do celého 

světa. Vysoká pozornost jak v celém výrobním řetězci, tak i při dodávkách pro zákazníky, je 

trvale věnována ekologii a minimalizaci případných negativních vlivů na životní prostředí. 

 

VÚHŽ, a.s. je certifikována dle ISO 9001 a ISO 14001, úsek Válcovna speciálních profilů dle 

VDA 6.1.  

 

 

Společnost VÚHŽ provozuje následující podnikatelské činnosti: 

 

� výrobu  měřící, regulační a automatizační techniky pro hutní podniky 

� malosériovou výrobu za tepla válcovaných profilů zejména pro automobilový 

průmysl 
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� projekci a malosériovou strojní a zámečnickou výrobu na zakázky včetně 

zařízení pro sekundární metalurgii oceli a litiny 

� odstředivé lití válců a jiných odlitků pro hutě, strojírenství, energetiku 

a potravinářský průmysl 

� vývoj, výzkum, zkušebnictví, expertízy, poradenství pro průmysl 

� výrobu povlakovaných nástrojů 

 

Dále má společnost akreditované laboratoře a akreditaci pro certifikaci výrobků. VÚHŽ a.s. 

zaměstnává okolo 340 zaměstnanců, její roční obrat činí okolo 550mil. Kč. [22] 

 

 

1.3 Středisko metalurgie  

 

Sledované středisko metalurgie se zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávky pomocných 

výrobních zařízení pro ocelárny, slévárny železných a barevných kovů. 

V posledním roce se větší mírou zaměřuje na oblast dodávek slévárnám, kde předpokládají 

vyšší potenciál prodejů, což částečně potvrzuje silnější růst poptávek z tohoto segmentu trhu a 

poznatky, že slévárny budou v krátkém časovém horizontu přinuceny modernizovat své 

technologie. 

 

 

1.3.1 Výrobní sortiment 

 

Veškerá zařízení dodávaná střediskem 613 mají investiční charakter, jejich nákup podléhá 

rozdílným prodejním a plánovacím procedurám zákazníků a pochopitelně i jiným 

konjunkturálním vlivům než výrobky „spotřební“ jako jsou například odlitky a profily. 

V souvislosti s plánováním investic se u zákazníků často vyskytují přesuny termínů, změny 

priorit apod., což komplikuje uzavírání zakázek a predikci tržeb. 

 

Středisko metalurgie nabízí svým zákazníkům zařízení konstruované dle podmínek a 

 požadavků  daného zákazníka s tím, že zákazník má zpravidla možnost si vybrat mezi 

několika cenovými a technickými variantami. 
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Náplň činnosti D2 Metalurgie byla do roku 2009 směrována do dvou oblastí: 

1)   Tepelně technická měření a matematické modelování tepelně technických procesů 

(obvykle 10 až 15% podíl tržeb). Činnost v uvedené oblasti byla zaměřena zejména na 

metalurgické agregáty.  

 

2)  Vývoj, výroba a dodávky zařízení pro metalurgii kovů. Součástí jsou též inženýrské a 

servisní služby s těmito dodávkami spojené. Stručný popis zařízení je uveden níže. 

a) podávače Al drátu a plněných profilů pro použití v ocelárnách (většinou v provedení 

dle požadavků konkrétního zákazníka, odvozených ze 2 základních typů - s dalším 

volitelným příslušenstvím, jako např.: vodou chlazená teleskopická vedení, včetně 

komplexních dodávek zařízení vyprojektovaných na míru; určených pro ocelárny a 

slévárny železných  i neželezných kovů) 

 

b) podavače plněných profilů pro použití ve slévárnách odvozené od 8 základních typů  

 

c) modifikační pracoviště MAWIS pro výrobu tvárné litiny v odsávané komoře pomocí 

podavače plněných profilů. Pracoviště jsou projektované a vyráběné na míru pro 

konkrétního zákazníka, včetně záruky metalurgických výsledků. 

 

d) řídící a regulační systémy pro dmýchání inertních plynů do nístěje EOP, EIP, 

udržovacích pecí  a kyslíkových konvertorů (MARP E, MARP I, MARP L aj.) 

 

e) zařízení pro měření a regulaci průtoku inertního plynu v pánvi a mezipánvi (MARP T) 

 

f) víceokruhové regulační skříně pro komplexní ochranu licího proudu mezi pánví, mezi 

pánvi a krystalizátorem ZPO argonem – nyní přednostně jako součást komplexního 

balíčku pro ZPO 

 

g) testery porézních tvárnic 

 

Co se týče spolehlivostí výrobků a reklamace poruch, od roku 2002 eviduje středisko pouze 

jednu reklamaci na vadnost zařízení, která však byla způsobena vadou nakoupené součásti. 

[23] 
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2 Teoretická východiska o strategii a konkurenci 

 

2.1 Strategický management a strategie 

 

Management je systematický proces plánování, organizování, vedení lidí, kontroly i 

rozhodování a efektivního využívání všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení 

podnikových cílů. Strategický management je procesem systematického provádění všech 

těchto manažerských funkcí a efektivního využívání všech zdrojů podniku k dosažení 

stanovených podnikových cílů ve zvlášť závažných a životně důležitých oblastech.  

 

„Strategické řízení je proces tvorby a implementace rozvojových záměrů, které mají zásadní 

význam pro rozvoj firmy. Tyto záměry mají dlouhodobý charakter a směřují k vytváření 

specifických předností firmy.“ [1] 

Strategické řízení ovlivňuje úspěšnost firmy, ať už v negativním či v pozitivním smyslu, 

právem se dostává na přední, nejvyšší místo v podnikatelském řízení podniku. 

 

„Strategie je množina strategických cílů a způsobů jejich realizace.“ 

Jedna z definic strategie pochází od A. Chandlera: „Strategie je určení základních 

dlouhodobých cílů podniku, způsobů jejich dosažení a alokace zdrojů nutných na uskutečnění 

těchto cílů.“ [2] 

 

Strategie je cesta, která vede k cíli. 

 

 

2.1.1 Strategický management 

 

Úspěch či neúspěch v podnikání je především závislý na kvalitě rozhodování strategického 

charakteru. 

„Strategický management by měl být chápán jako nikdy nekončící proces, posloupnost 

opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením poslání firmy a jejích 

cílů a strategickou analýzou a končících formulací možných variant řešení (strategií), 

výběrem a implementací optimálních strategií a kontrolou a korekcemi průběhu jejich 

realizace.“ [2] 
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Strategické řízení jako nikdy nekončící proces [2] 

 

 

2.1.2 Sekvenční model strategického řízení 

Na budoucnost se nelze dívat jako na pokračování minulosti. Jedinou možností, jak dát 

budoucnosti smysl, je vzít ji do vlastních rukou a nikoliv jen pasivně přihlížet. Minulost je 

samozřejmě důležitá, je nezbytné cítit určité historické kontinuity, ale nelze vstoupit do 

budoucnosti a přitom se stále ohlížet dozadu. Pro budoucnost je rozhodující schopnost vidět a 

vnímat příležitosti a být připraven na ně reagovat. [3] 

 

Hlavními bloky sekvenčního modelu strategického řízení jsou: 

A. Strategická analýza 

B. Formulace strategie 
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C. Implementace strategie 

D. Strategický audit 

 

 

2.1.2.1 Strategická analýza 

 

Strategický proces, tj. proces tvorby strategických cílů a strategie, chápeme stále více jako 

snahu o sladění aktivit podniku s probíhajícími změnami. Jedná se o proces, který by měl 

směřovat k výraznější vnímavosti vůči potenciálním příležitostem. Významnou roli v tomto 

procesu hraje strategická analýza, která se zabývá právě rozborem vnitřní situace podniku a 

okolí.  

Zpracování strategické analýzy je velice komplexní záležitostí, která poskytuje široký prostor 

pro kreativitu a vyžaduje nerutinní, tvůrčí přístupy. [3] 

 

Bez strategie je podnik v současném světě předurčen k bankrotu. 

 

Strategickou analýzu členíme do dvou základních kroků: 

A1 Aktuální analýza 

A2 Prognostická analýza 

 

A1 Aktuální analýza 

 

Moudrý podnik ví, že je lepší vědět, že jsem na tom špatně, než nevědět, jak na tom jsem. 

Analýza představuje rozložení určitého komplexu na jednotlivé součásti. Postupuje od celku k 

částem, ke složkám, ze kterých se celek skládá. 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. Je proto nezbytné snažit se co nejkvalifikovaněji 

analyzovat existující trendy, získávat informace umožňující odhalit základy budoucího 

vývoje, oddělit krátkodobé jevy od procesů dlouhodobé povahy. To pak umožňuje na tomto 

základě určit faktory, které strategii podniku ovlivňují a kvantifikovat jejich očekávaný 

vývoj a vliv na podnik. [3] 
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Aktuální strategickou analýzu podniku je užitečné rovněž rozdělit na dvě základní části: 

  

1) Externí analýza- neboli analýza vlivu podnikového okolí. 

 

� analýza PEST (faktory politické, ekonomické, sociální, technologické)  

 

� analýza 4C (Customers-zákazníci, Country-národní specifika, Cista náklady, 

           Competitors-konkurence) – metoda vhodná k analýze globalizačních                                       

trendů a současně lokálních podmínek podle zásad. 

 

� SWOT analýza (Strengths-Silné stránky, Weaknesses-Slabé stránky, Opportunities- 

Příležitosti, Threaths- Hrozby). 

 

2) Interní analýza - neboli analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. 

Je potřebné, aby interní strategická analýza podniku byla zaměřena na dvě 

hlavní oblasti: 

• zdroje 

• schopnosti (kvalifikace a kompetence). 

 

Analýza vnitřních schopností podniku souvisí s účinností hodnototvorného řetězce. Součástí 

tzv. strategické způsobilosti podniku jsou kvalifikace potřebné k efektivnímu provádění 

různých hodnototvorných činností a k jejich řízení. Kvalifikace, které hlavním dílem 

přispívají k překonávání konkurence, jsou klíčovými kompetencemi. Jsou to ty kvalifikace, 

které vytvářejí konkurenční výhodu podniku. Pro podnik je žádoucí, aby se jednalo o 

kompetence, které může konkurence těžko napodobit nebo překonat. [4] 

 

 

 A2 Prognostická analýza  

 

Časový horizont strategie je relativní a je ovlivňován specifickými potřebami a podmínkami 

podniků. Jiný časový horizont budou mít např. strategie energetické nebo naftařské 

společnosti, jiný strategie podniku vyrábějícího oděvy, jiný strategie firmy vyrábějící 

počítače. Obecně je při určování délky časového horizontu strategie a strategického plánování 

vhodné brát v úvahu tyto skutečnosti: 
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• jaký je charakter konkurenčního prostředí, v němž se firma nachází  

• jak velká nejistota je spojena s budoucností  

•  jak dlouhý je životní cyklus výrobku (služby) 

• jaký je potřebný čas přípravy výrobku, příp. služby 

•  na jak dlouhé období má daný podnik uzavřeny pevné závazky 

  

Prognóza bývá ovlivněna řadou trendů makroekonomických, politických, 

mezinárodních, průmyslových, konkurenčních, výrobních a dalších. [4] 

 

 

2.1.2.2 Formulace strategie. 

 

B1 Poslání 

B2 Hodnoty 

B3 Vize 

B4 Cíle 

B5 Strategie 

 

 

Poslání 

 

Poslání má být jasným a stručným vyhlášením směru, které informuje veřejnost a současně 

motivuje zaměstnance. Účelem poslání je sdělit těm, kdo jsou zapojeni do strategických 

rozhodnutí, široká „základní pravidla“, která pro sebe organizace vydala. Poslání by 

mělo být široce zformulováno a mělo by působit jako trvalé prohlášení úmyslu. [5] 

Poslání vlastně vyjadřuje nejširší a nejvyšší úroveň cílů dané organizace.  

Poslání podniku vymezuje, na co se má podnik soustředit a jakým směrem jít. Poslání 

podniku zpravidla definuje podnikatelskou aktivitu, cíle podniku a stanovuje podnikovou 

kulturu. [6] 

Při formulaci poslání je vhodné, pokud se jeho součástí může stát dobrý slogan. Slogany jsou 

určité výzvy či agitační hesla, která jsou lehce a rychle zapamatovatelná – a přitom vyjadřují 

poslání firmy nebo přispívají ke zvýšení jeho účinnosti. [7] 
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Hodnoty 

 

Každá organizace musí k tomu, aby přežila a dosáhla úspěchu, disponovat pevným souborem 

hodnot, z nichž vycházejí všechny její praktické zásady a všechny její činy. Tím 

nejdůležitějším faktorem podnikatelského úspěchu pak je důsledná věrnost těmto hodnotám. 

Pokud má ovšem organizace obstát v měnícím se světě, musí být připravena měnit v průběhu 

své existence všechno - kromě těchto hodnot. Sdílené hodnoty tvoří základ pro poslání 

podniku a tím i jeho strategických cílů. Vyjádřeno obrazně: jsou skálou, na které stojí maják. 

Sdílené firemní hodnoty zajišťují kontrolu tím, že usměrňují chování pracovníků firmy. 

Přitom je to jediný kontrolní systém na světě, jehož fungování není založeno na strachu. 

Špičkoví manažeři podniku ovšem musí s vyhlášenými hodnotami skutečně denně pracovat, 

respektovat je a před každým závažnějším rozhodnutím si klást otázku: Jak se v tomto 

projektu projeví naše hodnoty? [8] 

 

 

Vize 

 

Strategická vize je explicitním vymezením základního směřování podniku ve formě 

písemného dokumentu s rozsahem cca 100 inspirujících a podnětných slov, která podporují 

angažované úsilí pracovníků podniku a tak slouží jako mocný nástroj vedení. Formulace vize 

se musí vyhnout uklidňujícímu stylu, frázovitosti, všednosti a veliké záplavě slov. Odpovídá 

na tři základní otázky: co – kdo – jak? 

Vize je určena přednostně pro pracovníky vlastního podniku a jenom druhotně pro veřejnost. 

Vize musí navazovat na formulované poslání a jeho jednotlivé nosné myšlenky rozpracovávat 

a srozumitelně konkretizovat. 

Vize nemůže existovat bez poslání, protože by se velice brzy znehodnotila. Poslání nemůže 

existovat bez vize, protože by působilo jenom jako výplod fantazie. 

Vize by měla být dostatečně široká, aby byla při implementaci pružná – ale zase nikoli příliš 

široká, aby se vytratila koncentrace na hlavní záměry. [9] 
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Cíle 

 

Cíle podniku jsou žádoucí budoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím 

své existence a svých činností. Ověřený princip říká, že ke každému cíli lze dojít různými 

cestami, ale je třeba najít tu optimální. Strategický cíl vytýčený podnikem v životně 

důležitých oblastech má strategický horizont.  

 

Strategické cíle orientují a sjednocují celou činnost podniku. Musí být ovšem jasně 

formulovány, aby úlohu sjednocujícího činitele mohly sehrávat. 

K tomu je kromě jiného nezbytné, aby jejich formulace vycházela z principů strategického 

myšlení. [10] 

 

Vrcholové strategické cíle členíme do čtyř skupin: 

• cíle vztahující se k uspokojení poptávky, tj. k odběratelům, 

• cíle vztahující se k vytváření ekonomického efektu, 

• cíle vztahující se k rozvoji hmotného i nehmotného majetku podniku, 

•  cí le vztahující se k pracovnímu kolektivu podniku (stimulace, kvalifikace, rekvalifikace, 

sociální program atd.). 

 

Je také potřeba dodržovat zásady SMART.  

(Specifické, Měřitelné, Akceptovatelné, Reálné, Termínované) 

 

 Strategie 

 

Všeobecně se doporučuje, aby tato fáze strategického řízení zahrnovala dvě navazující 

skupiny aktivit: 

• generování rozumného množství strategických variant (alternativ) 

• výběr strategie, která bude po schválení vedením firmy realizována 

 

Pět definic strategie: 

• Strategie je množina strategických cílů a způsobů jejich realizace. 

• Strategie je určení základních dlouhodobých cílů podniku, způsobů jejich dosažení a alokace 

zdrojů nutných na uskutečnění těchto cílů. 
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• Strategie je model nebo plán, který integruje hlavní cíle podniku, politiky a aktivity do 

soudržného celku. 

• Strategie je jednotný, souhrnný a integrovaný plán, který je navržen, aby zajistil dosažení 

základních cílů podniku. 

• Strategie je cesta, která vede k cíli. 

 

 

Corporate (firemní) strategie vyjadřuje základní podnikatelská rozhodnutí, například: v jaké 

zemi a v jakém odvětví podnikat, jak alokovat disponibilní kapitálové prostředky, jakým 

zásadním způsobem bude podnikání řízeno, který z existujících podnikatelských záměrů bude 

nadále preferován, který utlumován atd. [2] 

 

 

Business (obchodní) strategie vyjadřuje základní strategické cíle a cesty vedoucí k jejich 

dosažení pro úroveň jednotlivých strategických obchodních jednotek.  

Obsah business strategie je v určitém pojetí možný například specifikací strategických cílů 

pro jednotlivé aspekty rozšířeného marketingového mixu „7 P” (Product- výrobek, Price- 

cena, People-lidé, Process- procesy, Planning- plánování, Place- místo, Promotion- 

propagace). [2] 

 

 

2.1.2.3  Implementace strategie 

Manažeři by se při snaze implementovat novou strategii zejména neměli zapomenout zabývat 

následujícími „implementačními“ kroky: 

 

• Přerozdělit zdroje tak, aby vyhovovaly potřebám nové strategie 

• Identifikovat klíčové úkoly, které zajistí úspěch nové strategie 

• Naplánovat prioritní strategické aktivity 

• Upravit organizační strukturu, aby umožnila efektivní vykonávání strategicky 

nejdůležitějších činností a průběh hlavních procesů 

• Vypracovat nové standardy pracovních postupů 

• Implementovat prvky firemní kultury podporující strategii 

• Vytvořit motivační systém podporující úsilí lidí o úspěšnou realizaci strategie 
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• Zajistit odpovídající podpůrný informační systém 

• Přizpůsobit nové strategii systém hodnocení výkonnosti a kontroly 

• Zabezpečit fungování podpůrného vnitrofiremního komunikačního systému 

• Zavést mechanismy benchmarkingu umožňující neustále zlepšování procesů 

• Převést strategii do operativních (provozních) cílů  [17] 

 

2.1.2.4 Strategický audit 

Strategický audit má za úkol prověřit úplnost a konzistenci strategie firmy. Nalézt příležitosti 

pro zlepšení strategie firmy. Poznání, jak účelně a komplexně (re)definovat a propagovat 

strategii umožňující dosahování cílů firmy. [20] 

Strategický audit je něco jiného než audit na úrovni divize, je to audit v rovině celku. 

 

„V ědění je síla“, prohlásil již v 16. století filozof Francis Bacon. 

Shromažďováním nezbytných informací se zabývá strategický audit. Jedná se o 

zpravodajskou činnost směřující k vypracování podrobných cílů a strategie podnikání.  

Skládá se ze dvou částí, externího a interního auditu. [13] 

 

Externí audit 

Podrobné hodnocení trhu, konkurence a ekonomické prostředí, ve kterém firma podniká.  

 

Interní audit 

Přezkoumává celý hodnotový řetězec firmy. Zkoumá všechny aspekty společnosti. Zabývá se 

primárními aktivitami, které určují tok zboží a služeb organizace. [13] 
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2.1.3 Konkurenční obecné strategie  

Touto problematikou se zabýval a obohatil ji především M. Porter. 

Porterův přínos spočívající v upozornění na to, že každá výrobní firma má jenom tři cesty k 

vyššímu výkonu: 

• buď se stanete ve vašem oboru výrobcem, který má nejnižší náklady 

• nebo budete diferencovat své výrobky/služby takovými způsoby, které kupující ocení do té 

míry, že bude platit vysokou cenu, aby tyto výhody získal  

• nebo budete soustředit pozornost na konkrétní skupinu odběratelů nebo geografický trh 

 

 

2.1.3.1 Cesty k vyššímu výkonu firmy 

 

Prvenství v celkových nákladech 

 

První strategie, jež se stala velice běžnou v sedmdesátých letech v důsledku popularizace 

pojmu zkušenostní křivky, spočívá v úsilí dosáhnout prvenství v celkových nákladech 

v odvětví pomocí funkčních opatření zaměřených na dosažení tohoto cíle. Prvenství 

v nákladech vyžaduje energicky zavést výkonné výrobní zařízení, důsledně sledovat možnosti 

ve snižování nákladů vlivem zkušeností, přísně kontrolovat přímé a režijní náklady, vyhýbat 

se účtům zákazníků s minimálním krytím a minimalizovat náklady v takových oblastech, jako 

jsou výzkum a vývoj, služby, prodej, reklama atd. K dosažení těchto cílů je nezbytné věnovat 

značnou pozornost kontrole nákladů v manažerské sféře. Nízké náklady v porovnání 

s konkurencí jsou tématem, jež prolíná celou strategii, ačkoli nelze ignorovat ani jiné oblasti, 

jako jsou kvalita, služby a další. 

 Jakmile firma dosáhne nízkých nákladů, přináší jí to nadprůměrné výnosy v jejím odvětví 

bez ohledu na přítomnost vlivných konkurenčních sil. Nízké náklady ji rovněž poskytují 

ochranu před soupeřením konkurentů, neboť její nižší náklady znamenají, že ji stále ještě 

zůstává zisk, zatímco její konkurenti ho obětovali na soupeření. Nízké náklady chrání firmu 

před vlivnými odběrateli, protože ti mohou stlačit ceny pouze na úroveň nejúspornějšího 

konkurenta. Nízké náklady přinášejí rovněž ochranu proti vlivným dodavatelům, a to tím, že 

skýtají větší pružnost vypořádat se s růstem vstupních nákladů. Faktory jež vedou k dosažení 

pozice nízkých nákladů, obvykle zároveň přinášejí výrazné překážky vstupu z hlediska úspor  

z rozsahu nebo výhod nízkých nákladů. A konečně nízké náklady obvykle firmu staví do 
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příznivého světla, pokud jde o substituty s jejími konkurenty v odvětví. Nízké náklady tak 

chrání firmu proti působení všech pěti konkurenčních sil, protože veškeré handrkování může 

omezit zisk jen do úrovně dalšího nejúspěšnějšího konkurenta a zcela logicky méně úspěšní 

konkurenti podlehnou konkurenčnímu tlaku jako první. [19] 

 

Diferenciace 

 

Být pouze odlišným není žádná strategie diferenciace. Nabízet v oboru automobilového 

průmyslu krajně nespolehlivé a mechanicky prostoduché vozy nevede k žádnému vyššímu 

výkonu. Klíč k úspěšné diferenciační strategii je výlučně v cestách,  které oceňují kupující. 

Jestliže jsou kupující ochotni platit za jedinečné rysy vyšší ceny a jsou-li vaše náklady pod 

kontrolou, pak by tato vyšší ceny měla vést k vyšší výkonnosti.  

Nejdůležitější pro tuto strategii je porozumět požadavkům kupujícího. Potřebujete vědět, co 

kupující oceňuje, dodávat tento zvláštní balík vlastností a podle toho účtovat. Máte-li úspěch, 

pak určitá podskupina nakupujících na trhu (segment trhu) nebude považovat nabídky jiných 

firem za náhražky vašich nabídek. Budete mít vyčleněnu sadu loajálních zákazníků, takřka 

minimonopol. To předpokládá, že v daném oboru bude více úspěšných firem, které se 

navzájem odlišují. K tomu s největší pravděpodobností dojde tam, kde kupující mohou být 

rozčlenění do určitých podskupin, které mají zvláštní a diferenciované požadavky. Úspěšná 

diferenciační strategie snižuje úpornou rivalitu, která existuje v oborech komoditního typu. 

Když dodavatelé výrobce zvýší ceny, pak loajální zákazníci, kteří jsou citliví na nízké ceny, 

raději akceptují z tohoto zvýšení vyplývající cenové přírůstky, které výrobce na ně přehrává. 

Kromě toho působí zákazníkova loajalita jako bariéra proti novým vstupům a jako překážka, 

kterou musejí překonat potencionální náhražky výrobků.  

Diferenciační strategie má však svá rizika: 

1. Jestliže základna, na které se firmy snaží o odlišení, je napodobitelná, pak 

druhé firmy budou vnímány jako podniky nabízející tentýž výrobek nebo 

službu. Pak se bude rivalita v rámci oboru pravděpodobně projevovat v cenové 

konkurenci. 

2. Firmy, které své odlišení zakládají široce, mohou být vymanévrovány 

specializovanými firmami, které se zaměřily na jeden vybraný segment. 

3. Jestliže je strategie založena na průběžné inovaci výrobků (proto, aby firma 

měla náskok před konkurencí), vystavuje se taková firma riziku, že nákladně 

připraví nový základ pro následovníky, kteří z něj vytěží výhody. 
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4. Jestliže firma ignoruje náklady na odlišení (diferenciaci), pak vysoké ceny, 

které účtuje, nemusí vést k vyššímu zisku. 

 

Termín „diferenciace“ se široce užívá jak ve strategickém managementu, tak i 

v marketingových oblastech. Může však být spíše volně použit k popisu postavení firmy 

v určitém oboru. [5] 

 

 

Soustředění pozornosti 

 

Poslední obecnou strategií je soustředění se na konkrétní skupinu odběratelů, segment výrobní 

řady nebo geografický trh: podobně jako u diferenciace to může mít různé formy. Na rozdíl 

od strategií nízkých nákladů a diferenciace, které se zaměřují na celé odvětví, je strategie 

soustředění pozornosti založena na principu vyhovět velmi dobře zvolenému objektu a 

veškerá přijímaná funkční opatření musí mít toto na zřeteli. Tato strategie vychází 

z předpokladu, že firma je schopna sloužit svému zvolenému strategickému cíli efektivněji či 

účinněji než konkurenti, kteří mají širší záběr činnosti. Výsledkem je, že firma buď dosáhne 

diferenciace, neboť slouží svému vybranému cíli lépe než ostatní, nebo vykazuje při této 

činnosti nižší náklady, případně dosáhne obojího. Přestože tedy strategie soustředění 

pozornosti nevede k nízkým nákladům či k diferenciaci v rámci celého trhu, dosahuje 

nicméně jedné nebo obou těchto pozic vůči zvolenému cíli. Rozdíly mezi třemi obecnými 

strategiemi jsou zobrazeny ve schématu 2-1-3-1. 

Firma, která se zaměří na určitý cíl, může rovněž potenciálně získat nadprůměrné výnosy pro 

své odvětví. Její cílená pozornost totiž znamená, že vůči svému strategickému cíli dosáhla 

nízkých nákladů či vysoké diferenciace, anebo obojího. Jak už jsme připomněli v souvislosti 

s prvenstvím v nákladech a s diferenciací, poskytují tyto pozice obranu proti každé z pěti 

konkurenčních sil. Strategie soustředění pozornosti může být rovněž použita k vytipování 

cílů, které jsou nejméně zranitelné z hlediska substitutů, nebo takových, kde je konkurence 

nejslabší.  [19] 
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Schéma 2-1-3-1 Tři obecné strategie 

 

 

      STRATEGICKÁ VÝHODA 

Jedinečnost chápána   Postavení plynoucí 

zákazníkem  z nízkých nákladů 

S 

T 

R          V celém  

A    C  odvětví 

T 

E     Í 

G  Jen v 

I      L  určitém 

C               segmentu 

K   

Ý 

 

        

Výběr strategie je složitým rozhodovacím procesem, při němž dochází postupnou selekcí 

možných strategických alternativ a variant k výběru strategie, dávající největší záruku, že 

bude dosaženo v ní vytyčených strategických cílů. Výběr strategie je zejména určován 

situací a vývojem podmínek v okolí firmy a v interních faktorech podniku. [2] 

 

2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix byl definován a pojmenován N. H. Bordnem z Harvard Business School 

v roce 1948. Nejznámější je členění marketingového mixu navržené profesorem E. J. 

McCarthym v roce 1960.   
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POZORNOSTI 
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2.2.1 „4 P“ - Složkami jsou čtyři nástroje „čtyři P“ : product, price, place, promotion. 

 

„Úkolem vedení marketingového oddělení je smíchat tyto přísady a vytvořit úspěšný recept. 

Termín marketingový mix je vhodně zvolen, protože je mnoho přísad, které jej mohou tvořit a 

ještě více způsobů, jak je sladit dohromady. Hlavním přísadám se říká čtyři základní prvky 

marketingového mixu“. [11] 

Úkolem MM je zajistit optimální výsledek na trhu. 

 

Philip Kotler ale ve svých publikacích uvádí, že k tomu, aby byl marketingový mix správně 

používán, se na něj marketér nesmí dívat z pohledu prodávajícího, ale z hlediska kupujícího. 

Marketingový mix pak bude vypadat takto:  

 

z produktu se stane zákaznická hodnota (Customer Value), 

z ceny se stane zákazníkova vydání (Cost to the Customer), 

místo se přemění na zákaznické pohodlí (Convenience), 

z propagace se stane komunikace se zákazníkem (Communication). 

 

Díky tomu zjistíme, že zákazník požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké pohodlí a komunikaci, 

nikoliv propagaci. Ze 4P se tak stanou 4C. 

 

• Výrobek - vlastnosti, balení, kvalita, kategorie. 

• Cena - cenové rozmezí, úvěrové podmínky, změny cen, slevy. 

• Propagace - reklama, publicita, podpora prodeje, osobní prodej. 

• Místo prodeje - katalog, distribuční cesty, množství zprostředkovatelů. 

 

 

2.2.1.1 Product- produkt, výrobek 

 

Produkt je všechno, co může být nabídnuto na trhu a je určeno k uspokojení lidských přání a 

potřeb. Produktem může být materiální zboží, služby, zkušenosti, místa, vlastnosti, 

organizace, informace, myšlenky. Všechno co podnik produkuje, se nazývá produktový mix 

(sortiment).  
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Životní cyklus produktu (Product life-cycle) sleduje průběh životnosti produktu na trhu od 

okamžiku jeho uvedení na trh po jeho stažení z trhu.  

1. Vývojová fáze – výrobek je vyvíjen, dosud není na trhu, existují pouze náklady (tj. 

zisk je záporný).  

2. Zaváděcí fáze – výrobek je uveden na trh, prodeje pomalu rostou, zisk je stále 

záporný.  

3. Růstová fáze – zisk se dostává do kladných hodnot.  

4. Fáze zralosti – prodeje nadále rostou, ale zisk začíná klesat (klesá cena).  

5. Fáze úpadku – prodeje i zisk postupně klesají.  

 

 

          [21] 

 

 Životní cyklus produktu 

1. Etapa vývoje, v této fázi trh prochází změnami v důsledku změn v lidských potřebách 

technologii, technickém rozvoji.   

2. Etapa zavádění začíná uvedením produktu na trh (komercionalizace produktu). Tato 

etapa je charakteristická pomalým růstem objemu prodeje, minimálním ziskem, 

malým zájmem ze strany zákazníků, nedostatečným množstvím distribučních článků a 

poměrně vysokými investicemi do komunikace. 

3. Etapa růstu začíná dosažením tzv. bodu zvratu (rovnováha mezi tržbami a náklady). 

Začíná se zvyšovat zájem o produkt, což způsobuje velmi rychlý růst tržeb, zisku a 
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tržního podílu. Mezi strategie, které mají zajistit rychlé tempo růstu prodeje, patří: 

zvyšování jakosti produktu, rozšiřování a modifikace sortimentu, rozšiřování 

distribuce, přechod k reklamě přesvědčující aj. 

4. Etapa zralosti začíná nejdříve mírným zvyšováním objemu prodeje, který je posléze 

stabilizován na určité úrovni díky opakovaným nákupům. Sílící konkurencí a 

nástupem substitutů dochází k poklesu objemu prodeje. Mezi vhodné strategie v etapě 

zralosti patří modifikace trhu, modifikace produktu, modifikace marketingového mixu. 

5. Etapa poklesu nastává v okamžiku postupného snižování zájmu o stávající produkt 

příchodem nových produktů, rostoucí konkurencí, vědeckotechnickým pokrokem a 

dalšími faktory. Dochází k výraznému poklesu objemu prodeje a tržeb, což vede ke 

snižování cen, a tím k poklesu zisku. Firmy si mohou volit z několika možností jako je 

zvyšování investic firmy, udržování stávající úrovně investic, výběrové snižování 

investic, sklízení firemních investic nebo likvidace neefektivních obchodů. [12] 

 

 

2.2.1.2 Price – cena 

 

Cena jako jediná položka marketingového mixu, která má příjmový charakter a podílí se 

rozhodujícím způsobem na tržbách podniku a výší zisku. Je to také jeden z nejpružnějších 

nástrojů. Vzhledem k tomu, že cena symbolizuje hodnotu produktu, přímo stimuluje poptávku 

zákazníků. [12] 

 

Faktory ovlivňující tvorbu cen 

 

1. Interní faktory tvorby cen mapují vnitřní prostředí podniku, které je podnikem ovlivnitelné: 

marketingové cíle, marketingové strategie, náklady spojené s výrobou, organizace podniku. 

2. Externí faktory tvorby cen mapují vnější marketingové prostředí, které je 

podnikem neovlivnitelné: forma a stav trhu, cenová pružnost (elasticita), konkurence, ostatní 

faktory. 
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2.2.1.3 Place- místo nebo distribuce 

 

Distribuce je proces řešící způsob fyzického přesunu produktů od producenta k zákazníkovi. 

Distribuce pomáhá jednak překonávat prostorovou vzdálenost mezi producentem a cílovým 

zákazníkem, a jednak znamená také přechod vlastnických práv k produktům. 

 

„Mezi základní funkce distribuce patří informovanost o produktech, propagace prováděná v 

souvislosti s nabídkou, prodejní jednání a objednávání, financování, podstupování rizika, 

skladování, platby, přechod vlastnictví k produktu“. [12] 

 

 

2.2.1.4 Promotion- propagace, komunikace 

 

Tato poslední položka marketingového mixu má na prodej nejpřímější vliv. Komunikace má 

za úkol informovat, přesvědčovat a ovlivňovat vnímání, postoje a chování zákazníků směrem 

k realizaci koupě. Komunikace je oboustranný proces mezi producentem (nabízejícím) a 

zákazníkem. Komunikační proces představuje přenos zprávy mezi odesílatelem a příjemcem. 

 

 

2.2.2 „7P“ 

 

Marketingový mix služeb – „7P“ se skládá z již uvedených „4P“ (produkt, cena, místo, 

propagace) a dalších “3P” pro služby (lidé, proces, materiální prostředí). 
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LIDÉ 

 

Lidé jsou nejdůležitějším prvkem jakékoli služby. Služby mají tendenci být vyrobené a 

spotřebované ve stejném okamžiku a aspekty zkušenosti zákazníků jsou upraveny, aby 

odpovídaly individuálním potřebám konzumenta. Pamatujme, že lidé kupují od lidí, a proto 

postoj, dovednosti a vystupování všech zaměstnanců musí být prvotřídní. Nábor zaměstnanců 

a jejich vzdělávání je správné a nezbytným krokem každé organizace v získávání konkurenční 

výhody. Zaměstnanci by měli mít vhodné interpersonální dovednosti a znalosti služby, kterou 

zákazník platí. [14] 

 

PROCES 

 

Proces je dalším prvkem marketingového mixu. Pro účely marketingového mixu je proces 

součástí služeb, které organizace nabízí a zákazník vidí a zažívá. Například jaké úkony jsou 

po něm požadovány při vyplnění objednávky, jakým způsobem je realizován vlastní výdej 

zboží, jak musí postupovat v případě reklamace produktu. Jedná se ovšem také o vnitřní 

procesy, které nejsou v přímé interakci se zákazníkem, tedy procesy uvnitř ve společnosti, 

(výroba, distribuce, manipulace apod.) ve které mají rovněž podstatný vliv na kvalitu, 

bezpečnost, efektivitu a spolehlivost produkce. [15] 

 

MATERIÁLNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Materiální prostředí se v této souvislosti často překládá jako fyzická přítomnost nebo také 

jako fyzický důkaz. Jedná se o soubor jevů, které zákazníkovi připomínají existenci 

společnosti. Dávají mu signál o její stabilitě a solidnosti. Jedná se zejména o firemní 

kancelářské komplexy nebo značkové prodejny umístěné v prestižních lokalitách, firemní 

flotily vozidel. [15] 
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2.3 SWOT analýza 

Celkové vyhodnocení silných a slabých (strenghts, weaknesses) stránek společnosti, 

příležitostí a hrozeb (opportunities, threats) se nazývá analýza SWOT. Zahrnuje monitorování 

externího a interního marketingového prostředí. [16] 

Přednosti jsou pozitivní vnitřní podmínky, které umožňují organizaci získat převahu nad 

konkurenty. Organizační předností je jasná kompetence, zdroj nebo schopnost, která 

umožňuje firmě získat konkurenční výhodu. Může to být přístup ke kvalitnějším materiálům, 

dobré finanční vztahy, vyspělá technologie distribuční kanály nebo vyspělý tým top 

manažerů. 

Nedostatky jsou negativní vnitřní podmínky, které mohou vést k nižší organizační výkonnosti. 

Nedostatkem může být absence nezbytných zdrojů a schopností, chyba v rozvoji nezbytných 

zdrojů. Manažeři s neodpovídajícími strategickými schopnostmi, neúměrné finanční zatížení, 

morálně zastaralé stroje apod. 

Příležitostmi jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo potenciálním výstupům organizace. Příznivé podmínky mohou obsahovat 

změny v zákonech, rostoucí počet obyvatel – zákazníků, uvedení nových technologií. 

Příležitosti by neměly být posuzovány jen ve světle současných podmínek, ale hlavně 

z hlediska dlouhodobého vývoje prostředí a jeho vlivu na organizaci. 

Hrozby jsou současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou nepříznivé současným 

nebo budoucím výstupům organizace. Nepříznivé podmínky mohou obsahovat vstup silného 

konkurenta na trh, pokles počtu zákazníků, legislativní změny apod. [17] 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry je současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prostředí. [18] 

SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se skládá 

z původně dvou analýz, a to z analýzy SW a analýzy OT. Doporučuje se začínat analýzou OT 

– příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, a to jak makroprostředí 

(obsahuje faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické), tak i 

mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Po důkladně 

provedené OT analýze následuje analýza SW, která se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, 
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systémy, procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, 

organizační struktura, kvalita managementu aj.). [18] 

 

2.3.1 Analýza externího prostředí (příležitosti a hrozby) 

Podnikatelská jednotka musí monitorovat klíčové síly makroprostředí (demograficko-

ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a společensko-kulturní) a významné 

složky mikroprostředí (zákazníky, konkurenty, dodavatele, distributory, dealery), které mají 

vliv na její schopnost docílit zisku. Podnikatelská jednotka by měla vytvořit marketingový 

informační systém, aby měla přehled o nejnovějších vývojových trendech. Ke každému 

trendu musí vedení najít příležitosti a hrozby s ním spojené. Hlavním účelem zkoumání 

prostředí je nalézt nové příležitosti. Dobrý marketing je v mnoha ohledech uměním nalézat a 

rozvíjet příležitosti a vydělávat na nich. Marketingová příležitost je oblastí potřeb a zájmu 

kupujících – existuje zde vysoká pravděpodobnost, že společnost dokáže se ziskem tyto 

potřeby naplnit. Existují tři hlavní zdroje tržních příležitostí. Prvním je dodávat něco, čeho je 

nedostatek. To si nežádá příliš velkého marketingového talentu, protože potřeba je dostatečně 

zřejmá. Druhým je dodávat nějaký již existující výrobek novým nebo lepším způsobem. 

Existuje několik způsobů, jak objevit možná vylepšení nějakého výrobku nebo služby: zeptat 

se spotřebitelů na rady (metoda k zjištění problémů), požádat spotřebitele, aby si představili 

ideální verzi výrobku nebo služby (metoda ideálu), nebo požádat spotřebitele, aby popsali své 

kroky při nákupu, užívání a zbavování se nějakého výrobku (metoda spotřebního řetězce). 

Třetí krok často vede ke zcela novému výrobku nebo službě. [16] 

 

2.3.2 Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) 

Jednou věcí je nalézt atraktivní příležitosti a další věcí je využít je. Každá firma potřebuje 

vyhodnotit své silné a slabé stránky. Učinit to lze využitím podobného formuláře, jaký se 

nachází v marketingové vsuvce Kontrolní seznam k provedení analýzy silných a slabých 

stránek. Je jasné, že firma nemusí napravovat všechny své slabé stránky, ani dávat najevo 

radost ze svých silných stránek. Je velkým otazníkem, zda by se měla firma omezovat na ty 

příležitosti, které korespondují s jejími silnými stránkami, nebo zda by měla zvažovat i 

příležitosti, pro něž by musela určité silné stránky získat nebo si je vytvořit. Manažeři 

společnosti Texas Instruments (TI) se například nemohli dohodnout, protože část chtěla, aby 
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se TI držela průmyslové elektroniky (což byla nepochybně její silná stránka), zatímco jiní si 

přáli, aby se společnost nadále věnovala  spotřebním výrobkům, (kde postrádala výrazné 

marketingové silné stránky). Někdy si firma vede špatně nikoliv proto, že by zaměstnanci 

postrádali požadované silné stránky, ale protože nepracují společně jako tým. V jedné  velké 

elektronické společnosti shlížejí inženýři spatra na prodejce jako na lidi „kteří nic nedokáží“, 

a stejný názor mají i prodejci na inženýry. Je proto důležité vyhodnotit pracovní vztahy mezi 

jednotlivými odděleními jako součást auditu interního prostředí. [16] 

Tato analýza může být velmi účinná, když se ještě porovnají vůči oblasti s konkurenty. SWOT 

analýza poskytuje mechanismus pro systematický myšlenkový pochod. Požaduje totiž 

zároveň porozumění vnějšímu prostředí a schopností organizace a tak manažerům poskytuje 

logický rámec pro hodnocení současné i budoucí pozice jejich společnosti. Z takového 

hodnocení pak mohou manažeři spíše usoudit na vhodné strategické alternativy. Pokud je 

analýza SWOT prováděna periodicky, může manažery informovat, které interní nebo externí 

oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem k činnostem jejich společnosti. [17] 

Nevýhodou SWOT analýzy je, že je příliš statická a navíc velmi subjektivní. SWOT analýza 

je oblíbená, ale její přínos pro tvorbu strategických marketingových dokumentů není nijak 

podstatný. Stále častěji je SWOT nahrazována její metodickou variantou, a to kvantitativní O-

T analýzou, tj. analýzou strategických scénářů. [18] 
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3 Analýza trhu a výrobků   

 

V této části se věnuji konkurenceschopnosti zařízení, dále pak cílovým uživatelům 

jednotlivých výrobků a zmíním zákaznické segmenty společnosti VÚHŽ a jejich očekávání. 

Druhá část kapitoly je věnována informacím o současné hutní a slévárenské výrobě ve světě.  

V závěru této kapitoly podrobněji rozeberu současnou marketingovou komunikaci (propagaci) 

společnosti a tvorbu a kalkulaci cen. 

 

 

3.1 Konkurenceschopnost a popis zařízení 

 

Na základě kvalifikovaného rozhovoru se zainteresovanými pracovníky střediska a 

zahraničními zástupci firmy jsem vypracovala následující hodnocení zařízení a doplňujících 

služeb. Z čehož vyplynulo, že výrobky VÚHŽ jsou považovány za vysoce konkurenčně 

schopné, a v některých případech nabízí VÚHŽ nejlepší podmínky. Dané hodnocení 

konkurenceschopnosti jsem zpracovala pro región Střední Evropy. Ostatní teritoria nejsou 

z důvodu kvality a rozsahu získaných informací a realizovaných prodejů dostatečně 

vypovídající.  

 

 

3.1.1 Podavače 

 

Podavače plněných profilů jsou vyráběny především pro ocelárny a slévárny železných a 

neželezných kovů. Divize metalurgie společnosti VÚHŽ konstruuje a vyrábí podavače 

sloužící k injektáží jedné až šesti žil Al drátu a plněných profilů. Široký sortiment nabízených 

podavačů a možnost realizace individuálních úprav dle požadavků zákazníka, umožňuje 

využití těchto strojů v mezipánvích, ZPO, pánvích apod. Podavač je jednožílové (až 

šestižílové) zařízení určené pro nepřetržité (dlouhodobé) zpracování tekutého kovu 

technologií injektáže Al drátu. Mezi přednosti podavače patří snadná obsluha, optimální 

rychlost dávkování přísad a samozřejmě vysoká přesnost dávkování. 
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Podavače 

 

Hodnocení dle jednotlivých kritérií Známka 

Cena 1 

Dodací podmínky 4 (dodací lhůta 3 měsíce, z důvodu 

nedržení skladových zásob) 

Náklady na životní cyklus 1 

Spolehlivost 1 

Životnost 1 

Technický servis 2  (omezená dostupnost HOT-LINE, 

doba zásahu u zákazníka) 

Obchodní servis 1 

Bezpečnost 1 

( 1 – nejvyšší, 5 – nejnižší)        [23] 

 

Hodnota podavačů dle výše uvedené tabulky je téměř ve všech kritériích hodnocena nejvyšší 

možnou známkou.  

V případě dodacích podmínek je hodnocení velice nízké proto, že výrobky se vyrábějí přímo 

na míru dle konkrétních přání zákazníků. Jejich výroba začíná až objednávkou a 

specifikováním požadavků zákazníka tzn., že výrobek neleží skladem a tudíž nemůže být 

okamžitě expedován při poptávce a objednávce zákazníka.  

Totéž platí u technického servisu, kde v případě poruchy řeší problém pracovníci VÚHŽ. Roli 

zde  hraje vzdálenost zákazníka, rozsah opravy či nutnost servisu, zda je potřeba opět něco na 

míru vyrobit, proto není možno z těchto víceméně technických důvodů servis hodnotit 

nejvyšší známkou.  

 

 

3.1.2 Modifikační pracoviště 

 

Společnost VÚHŽ vyrábí modifikační pracoviště pro vysoce ekologickou dávkovou výrobu 

tvárné litiny pánvi metodou injektáže plněných profilů v uzavřené a odvětrávané komoře. 

Pracoviště jsou projektována na míru a situována dle individuálních potřeb a podmínek 



 

 33 

zákazníka, což můžeme označit za významné plus a společnost tímto dokazuje svou 

flexibilitu, která je pro mnoho firem a zákazníků velice důležitá. Takovýmito podmínkami 

nedisponuje mnoho firem, tudíž z tohoto důvodu je VÚHŽ určitě významným dodavatelem 

modifikačních pracovišť. Důkazem je i hodnocení (viz.níže), že většina bodů z daného 

hodnocení dostala nejvyšší stupeň – známku, tedy č.1. 

 

Modifikační pracoviště: 

 

Hodnocení dle jednotlivých kritérií Známka 

Cena 2 

Dodací podmínky 2 (dodací lhůta 5-6 měsíců) 

Náklady na životní cyklus 1 

Spolehlivost 1 

Životnost 1 

Technický servis 2 (omezená dostupnost HOT-LINE, doba 

zásahu u zákazníka) 

Obchodní servis 1 

Bezpečnost 1 

( 1 – nejvyšší, 5 – nejnižší)         [23] 

 

 

Cenu nehodnotíme jako nejvýhodnější pro zákazníka, ale s ohledem na situaci na trhu 

v daném odvětví  je velice přijatelná.  

Dodací lhůty a technický servis nemohou být ohodnoceny nejvyšší známkou ze stejných 

důvodů jako u podavačů.   

 

 

3.1.3 Regulace 

 

Systémy regulace průtoku inertních plynů pro metalurgické účely jsou ve VÚHŽ, a.s. 

vyráběny od roku 1986. Do oceláren ČR, SR a Polska jich bylo dodáno již více než 25 

kusů. Konkrétní zařízení může obsahovat dle potřeby jeden či několik nezávislých 

regulačních obvodů, na vstupu je možno přepínat druh použitého inertního plynu 
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(obvykle argon a dusík). Ovládání je možno provádět z více míst, případně přepínat mezi 

místním ovládáním a řídicím systémem vyšší úrovně. Zde může zákazník opět ocenit 

možnost ovládání regulace z více míst, což zase přináší jistou flexibilitu a pohodlnost při 

ovládání tohoto výrobku.  

 

Regulace: 

 

Hodnocení dle jednotlivých kritérií Známka 

Cena 2-3 (alternativně dle kvality 

komponentů) 

Dodací podmínky 4 (dodací lhůta 3 měsíce, z důvodu 

nedržení skladových zásob 

komponentů) 

Náklady na životní cyklus 1 

Spolehlivost 1 

Životnost 1 

Technický servis 2 (omezená dostupnost HOT-LINE, 

doba zásahu u zákazníka) 

Obchodní servis 1 

Bezpečnost 1 

( 1 – nejvyšší, 5 – nejnižší)         [23] 

 

Hodnocení – nižší známky jsou ze stejných důvodů jako u podavačů a modifikačních 

pracovišť. 

 

3.2 Cíloví uživatelé jednotlivých výrobků a jejich popis 

 

Určení výše uvedených zařízení viz. odstavec 1.3.1. dle oblastí použití je následující: 

 

� ocelárny      a), d), e), f), g). 

� slévárny oceli    a), b), d), e), g).    

� slévárny litiny    b), c). 

� tavírny barevných kovů   b), d), e), g). 
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Přehledně znázorněno v uvedené tabulce: 

 

Výrobky a cíloví 

uživatelé 

Ocelárny Slévárny 

oceli 

Slévárny litiny Tavírny 

barevných 

kovů 

Podavače Al drátu x x   

Podavače PP  x x x 

Modifika ční pracoviště   x  

Řídicí a regul.systémy x x  x 

Zařízení pro měření a 

regulaci 

x x  x 

Víceokruh. regul. skříně x    

Testery porézních 

tvárnic 

x x  x 

 

 

Zde je možné vidět, že se jednotlivé aktivity (výrobky) zpravidla vyskytují v několika 

segmentech současně. Mezi nejdůležitější uživatele výrobků VÚHŽ můžeme podle 

dostupných informací řadit ocelárny, samozřejmě nejen ocelárny v ČR ale i v Evropě, kde 

jsou jednotlivé výrobky exportovány. U jednotlivých uváděných výrobků (i v rámci 

jednotlivých tržních segmentů) přitom existuje různá výrobní (nákladová, profesní) i servisní 

náročnost, rozdílný podíl dostupné ziskové marže (zpravidla v závislosti na rozsahu 

vloženého know-how a konkurenční situaci).  

 

Popis jednotlivých zařízení  

Ocelárna 

Největším výrobcem oceli v České Republice je společnost ArcelorMitall Ostrava. Ocel se 

zde vyrábí kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. 
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tun. Po odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dále se 

tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek. 

Veškerý sortiment výroby oceli a kontislitků splňuje požadavky EN ISO 9001:2000, závod je 

již dlouhodobě certifikován dle EMS auditorskou společností TÜV NORD podle EN ISO 

14001. Rovněž Český úřad bezpečnosti práce v roce 2003 oprávnil závod 13 – ocelárnu 

používat označení „Bezpečný podnik“. 

Slévárna oceli 

Za nejvýznamnější slévárnu oceli v České Republice je považována ŽDB GROUP – závod 

slévárna oceli a neželezných kovů (pobočka Bohumín-Nový Bohumín). Slévárna vyrábí 

odlitky z litin a oceli v rozsahu kusové hmotnosti od 1 kg do 1000 kg  z neželezných kovů. A 

to jak kusovou, tak i sériovou výrobu. Slévárna vyrábí konstrukční uhlíkaté a nízkolegované 

oceli, šedou litinu, žáruvzdorné austenické a feritické oceli, otěru vzdorné oceli včetně 

manganových a neželezné kovy. Odlitky nacházejí uplatnění v hutním průmyslu, železniční 

dopravě, povrchové a hlubinné dobývání nerostů, strojírenství a v tepelných zařízeních. 

Slévárna litiny 

V České Republice je mnoho firem, které se zabývají sléváním litin. Vstupem pro odlitky 

mohou být šedé, tvárné, chromované nebo i legované litiny. 

Slévárny barevných kovů 

V tavírnách se způsobem tavení vyrábějí různé odlitky určeny k dalšímu zpracování v hutním 

průmyslu.  

 

3.3 Zákaznické segmenty    

                                                                                         

Jednotlivé zákaznické segmenty jsou níže uvedeny v pořadí dle významu potenciálu obratů: 
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Plantbuilders – jedná se o velké dodavatelé zařízení, které je určeno především pro ocelárny, 

resp. slévárny na klíč (např. SIEMENS VAI, MANESMANN DEMAG, DANIELI, 

VÍTKOVICE H.M., a další.) 

 

Dodavatelé surovin – tito dodávají technické plyny, keramiku, plněné profily (např. 

VESUVIUS, LINDE Gas, CAPITAL Refractories, Air Liquide). 

 

Dodavatelé zařízení navazujících, případně doplňujících naše zařízení, jedná se o tyto 

společnosti: (INDUCTOTHERM, STRIKO, BEDA Oxygentechnik apod.). 

 

Inženýrské organizace, obchodníci  a zprostředkovatelé (ASHLAND, A&S Metal., 

GEMCO, BSI, Metalloy apod.) 

 

Koneční uživatelé (jednotlivé ocelárny a slévárny). 

 

Je nutno podotknout, že aktivity jednotlivých firem z výše uvedeného orientačního přehledu  

se zpravidla týkají vždy jen části výrobního sortimentu VÚHŽ.  

 

Očekávání uvedených segmentů zákazníků 

 

Plantbuilder:  

Společnost by měla rozšířit popřípadě doplnit nabídku těchto dodavatelů velkých zařízení o 

své výrobky a služby a navázat  úzkou spolupráci a návaznost na jejich projekty. Kvalitní 

spolupráce + supervising je základem spokojenosti obou stran. Předpokládá se zajištění dílčí 

montáže, servisu a dodávek ND pro VÚHŽ. VÚHŽ nabízí nižší cenu než u konkurenčních 

subdodavatelů, i proto s nimi plantbuilder ochotně a rádi spolupracují. 

 

Dodavatelé surovin, médií, spotřebního materiálu:  

Možnost nabídnout něco „navíc“ k surovinám. Tvorba a kompletace ucelených dodávkových 

„balíčků“, které by zákazníky přiměly ke zvýšenému, či dokonce výhradnímu odběru jejich 

dodávek.  

Možnost dodat zákazníkům zařízení zpracovávající či spotřebovávající dané suroviny příp. 

materiál apod.. Zajištění dílčí montáže, servisu a dodávek ND. 
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Dodavatel zařízení:  

Je výhodné  nabídnout ucelenou dodávku, zajistit úzkou spolupráci a návaznost na jejich 

projekty, zajištění dílčí montáže, servisu a dodávek ND. 

 

Inženýrské organizace, obchodníci  a zprostředkovatelé:  

Pro inženýrské organizace by společnost měla rozšířit svou nabídku. Odborná a kvalitní 

spolupráce + supervising, zajištění montáže, servisu a dodávek ND. Možnost získat cenovou 

výhodu od těchto organizací. 

 

Koncový uživatel:  

Očekává konzultace před i po objednání, dále pak projektovou spolupráci a výrobu „na míru“,  

příznivou cenu a kompletní zajištění montáže, servisu a dodávek ND. 

 

 

3.4 Informace o teritoriích 

 

Z bezplatných veřejně přístupných zdrojů jsem provedla kompilaci informací o potenciálů 

jednotlivých zemí z pohledu počtu potenciálních zákazníků tj. hutních a slévárenských 

podniků. 

 

V roce 2007 bylo v členských zemích CAEF vyrobeno 14,2 milionů tun odlitků ze železných 

kovů, tedy litin a ocelí, což je nárůst o 2,4% oproti roku 2006. Více než 84% tohoto množství 

bylo vyrobeno v šesti zemích, a to v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Turecku a Polsku. Z 

těchto zemí největší dynamiku zaznamenalo Španělsko (+18%), dále pak Turecko (+6,9%), 

Polsko (+6,4%), Itálie a Německo po (+5,9%), nejmenší růst zaznamenala Francie (+2,6%). Z 

ostatních zemí byl největší nárůst zaznamenán ve Slovinsku (+11,6%) a Finsku (+8,4%), 

pokles naopak v Portugalsku (-0,8%), Belgii (-11,4%) a Spojeném království (-37,1%). 

 

Počet sléváren železných kovů se snížil v Belgii, Finsku, Francii, Itálii, Litvě, Rakousku, 

Španělsku, Turecku a Spojeném království. 

Počet sléváren neželezných kovů se zvýšil v Norsku, Rakousku, Spojeném království a 

Turecku, pokles byl zaznamenán v Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Litvě, 

Španělsku, Švédsku a Švýcarsku. 
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Co se týká materiálů, tak podíl šedé litiny na odlitcích z litin poklesl z 53% v roce 2006 na 

51% v roce 2007, čemuž odpovídá nárůst podílu odlitků z tvárné litiny z 39% na 41%, podíl 

odlitků z oceli zůstal stabilní, a to 8%. 

 

 

 Jednotlivé země 

Polsko 

V Polsku je činných 185 sléváren litiny, 36 sléváren oceli a 245 sléváren neželezných kovů. 

Z toho 72% firem zaměstnává méně než 50 pracovníků.  

 

Polské slévárny ve srovnání se západoevropskými, mají výrazně vyšší potenciál co se týče 

zavádění nových technologií (např. plněné profily a dmýchání inertních plynů). 

Turecko 

Přehled sléváren dle velikosti a druhu výroby je v tabulce níže 

 

Podíl výroby tureckých sléváren z r. 2006 

 
Velké 

podniky 

Střední a 

malé 

podniky 

Drobné 

Veřejné a 

vojenské 

podniky 

Celkem 

Šedá a tvárná  75 231 512 14 832 

Temperovaná 2 2   4 

Ocel 18 41 12 4 75 

Hliník 20 57 124  201 

Zinek 7 43 125  175 

Jiné 2 6 9 2 19 

Celkem 124 380 782 20 1306 

 

Turecké slévárny mají veliký potenciál k modernizaci.  

Španělsko 

V zemi je silný lokální výrobce podavačů a mají zde silné postavení italské firmy. Daný trh 

VÚHŽ mapuje a pracuje na vybudování partnerství a důvěry s fy Metalslag. 
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Německo 

Počet sléváren: litiny 201, oceli 53, neželezné kovy 342 (informace z r. 2008) 

 

Německý trh je nasycen a má několik vlastních výrobců. 

 

Francie 

Počet sléváren: litiny 108, oceli 37, neželezné kovy 337 (informace z r. 2008) 

Česko 

Výroba odlitků v česku činí 30 mld. Kč a slévárenství zaměstnává kolem 24 000 pracovníků. 

Meziroční nárůst výroby odlitků je 12 %. Slévárenství se stalo exportním oborem. 

 

Podíl výroby (pramen ČSÚ) 

 

Český trh je zmapován a VÚHŽ je na něm zavedený dodavatel. 

 

Sledované středisko metalurgie realizovalo od r. 1992 jen několik prodej ů do zahraničí, 

jmenovitě:  

 

Země Prodej v ks 

Francie 1 kus slévárenského podavače 

Velké Británie 3 kusy slévárenského podavače 

Rakousko 2 kusy slévárenského podavače, 

1 x robotický manipulátor 

Nový Zéland 2 kusy regulačního systému inertních plynů 

Německo 2 kusy modifikačního boxu 

Polsko 3 kusy ocelárenského podavače, 
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1 kus regulačního systému inertních plynů 

Slovensko 9 kusů ocelárenského podavače, 

1 ks slévárenského podavače, 

7 ks regulačního systému inertních plynů, 

2 ks testerů porézních tvárnic 

Itálie  

Itálie má několik vlastních výrobců podavačů a modif. boxů.  

Daný trh je nasycen a obsazen místními výrobci zařízení. 

Slovensko 

Počet sléváren: litiny 12, oceli 7, neželezné kovy 32 

Podíl výroby  79 % LLG, 21 % LGG a 10 % ocel.  

 

Malý trh s minimálním potenciálem, kde je VÚHŽ zavedený dodavatel. 

 

Rusko 

Celkový počet sléváren 1 650. 

 

Skandinávie 

Počet sléváren: litiny 38, oceli 22, neželezné kovy 110 z toho Švédsko 83 (informace 

z r.2008) 

 

 

 

3.5 Analýza konkurence (dle oboru a sídla) 

 

V následujícím textu budu definovat jednotlivé konkurenty, které jsem rozdělila dle výrobku a 

sídla. 

VÚHŽ je jedna z mála firem, která působí na domácím trhu v oblasti prodeje regulačních 

systémů a podavačů, k domácí konkurenci patří např. A&P Technologies, s.r.o. a 

PROGRESTECH, s.r.o. . Na zahraničních trzích ovšem působí v daném oboru silná 

konkurence, především ze západní Evropy. 
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Z analýzy interních materiálů firmy a na základě kvalifikovaného rozhovoru s managementem 

společnosti jsem vybrala tyto nejvýznamnější konkurenty. 

 

 

 

 

Hlavními konkurenty  v oblasti regulačních systému se sídlem v Evropě jsou tyto 

společnosti: 

 

RHI AG www.rhi.at (A)  

FC technic (CH) 

EMSR-Tech Vertriebs- Logistik- und Produktions GmbH www.emsr-tech.com (D) 

M. Raadts www.pco-raadts.de (D) 

A&P Technologies s.r.o. (CZ) 

MTAG MARTI- TECHNOLOGIE AG  www.marti-tech.com (CH) 

 

Porovnání prodejů s největším dodavatelem regulačních systémů 

 

 

RHI AG 

Wienerbergstrasse 11 

A-1100 Wien, Österreich 

Tel.: +43/(0) 50 213-0 

Fax.: +43/(0) 50 213-6213 

E-mail: rhi@rhi-ag.com 

 

 

RHI dodalo v r. 2005 svoji porézní keramiku do 49 podniků ve světě, z toho do evropských 

podniků 41. Je předpokládáno, že tyto podniky mají instalované regulační systémy, navíc je 

zde předpoklad, že regulační systémy RHI (dceřiná firma FC Technik) jsou dodávány i do 

jiných podniků, kde však je aplikována keramika od jiných výrobců. 

VÚHŽ prodalo dosud celkem 41 regulačních systémů různých typů. 
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RHI je hlavní konkurent v oblasti regulace a řízení inertních plynů, je zároveň i jedním 

z největších výrobců keramiky vč. porézních kamenů. www.rhi.at 

 

RHI je světový leader ve výrobě keramiky a jako takový je schopen poskytnout celosvětovou 

podporu a zaštítit  svoji dceřině firmě FC Techniku. 

 

 

K nejvýznamnějším konkurentům v oblasti podavačů plněných profilů registruje VÚHŽ 

tyto evropské konkurenty: 

 

Odermath www.odermath.de (D) 

INTECO GmbH www.inteco.at (A) 

Jupiter www.kmtn.ru (R) 

A&P Technologies s.r.o. (CZ) 

PROGRESTECH,s.r.o. (CZ) 

Injection Alloys Ltd. www.injectionalloys.com (GB) 

Progelta www.progelta.com (I) 

Affival www.affivalinc.com (F) 

 

Galfinband www.galfinband.ro (RO)  

JSC Chepetsky Mechanical Plant www.chmz.net (RUS) 

Prodrut Ltd. www.prodrut.pl (PL) 

Paraday (UK) www.paraday.co.uk 

ProService Technology www.proservicetech.it (IT)   

Euromac s.r.l. www.euromac-srl.it (IT 

KBM Affilips B.V. www.kbmaffilips.com (N) 

MTAG MARTI- TECHNOLOGIE AG  www.marti-tech.com (CH) 

Hochreuter & Baum GmbH (D) 

 

Porovnání prodejů s největším dodavatelem podavačů 

 ODERMATH STAHLWERKSTECHNIK GMBH 

 Am Kielsgraben 2-4, D-40789 Monheim am Rhein 
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 Postfach 100556, D-40769 Monheim am Rhein 

 Tel.: (02173) 595-0, (02173) 595-0 

 Fax.: (02173) 595-216 

 www.odermath.de 

Odermath je hlavní konkurent v oblasti podavačů a dále vyrábí rozsáhlý sortiment plněných 

profilů. www.odermath.de. Celkem uvádí, že do roku 2005 prodal 453 (854) ocelárenských 

podavačů a 161 (166) slévárenských. Pro srovnání VÚHŽ celkem prodalo do dnešních dnů 28 

ocelárenských a 29 slévárenských podavačů. 

VÚHŽ se tedy pohybuje na 7% prodeje této hlavní konkurenční firmy. Více informací nemám 

k dispozici. Tržní podíl je obtížně zjistitelný z tržeb konkurence, neboť se zabývají i mnoha 

jinými činnostmi, tudíž nejsem schopna zjistit, jaká část z toho je  konkurenční sortiment 

VÚHŽ. 

 

Výhodou Odermathu jsou jeho návaznosti na Plantbuilders  a to, že je světovým leaderem ve 

výrobě plněných profilů a je schopen hodnotu podavače „rozpustit“ v ceně plněných profilů.  

Nevýhodou je vyšší cena cca o 15%.      [23] 

 

 

3.6 Marketingové komunikace (propagace)  

 

Pro podporu prodeje používá firma pouze několik forem prezentací, jejichž detailní seznam je 

uveden níže. Díky těchto, pro firmu nejčastějších způsobů komunikace, získává firma nové a 

nové zakázky a navazuje spolupráci s dalšími firmami.  

 

V rámci využívání informačních technologií firma realizuje nejrůznější webové aplikace, 

které jsou dostupné všem uživatelům internetu. VÚHŽ má své webové stránky v českém, 

anglickém, německém a ruském jazyce, proto je k dispozici uživatelům téměř z celého světa. 

Informace o firmě také nalezneme nejen na stránkách obecně zaměřených na metalurgii, ale i 

v příbuzných specializovaných oborech obdobného zájmu. Je členem příslušných asociací a 
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prezentuje se i na jejich stránkách. Také se firma zapojuje do odborných diskusních fór, které 

souvisí s její činností.          [22] 

 

K tradici patří účast firmy na výstavách a seminářích, kde odedávna dochází k získávání 

nových kontaktů a uzavírání kontraktů. Na výstavách firma prezentuje své produkty fyzicky a 

poskytuje i odborné a doplňující informace ke své činnosti. Výstavy jsou dostupné široké 

odborné i laické veřejnosti. Seminářů se účastní vybrané a pozvané firmy. Například se 

VÚHŽ zúčastňuje těchto: 

a) účast na výstavě slévárenství FOND-EX, Česká Republika. Výstava je organizována 

v periodě 2 roky, následující bude v r. 2010 

b) prezentace na Slévárenských dnech,  

c) přednášková činnost pracovníků D2 na odborných konferencích s ocelářskou či 

slévárenskou tématikou vč. publikace přednášek ve sbornících, 

d) návštěva  a účast na výstavě GIFA. Výstava je organizována v periodě 4 roky, 

následující bude v roce 2011. 

e) účast na výstavě ANKIROS 2008, Turecko. Následující bude v r. 2010 

f) LITMASH 2009 v Moskvě 

g) stánková prezentace prostřednictví divize Automatizace na konferencích vztahujících 

se ke kontilití 

 

Starý dobrý osvědčený způsob, jak dát o sobě vědět, je tištěná forma inzerce v nejrůznějších 

časopisech a katalozích. Různé články a informace o VÚHŽ naleznete např. v těchto 

katalozích a ročenkách: 

 

a)   specializovaná ročenka „The Key to Steel Industry Suppliers“. 

b) specializovaná ročenka „Jahrbuch Stahl“. 

c)   specializované ročenka „The Key to Casting Industry and Suppliers“. 

d)   sporadická inzerce v zahraničních odborných časopisech „MPT Internacional“ a 

„Stahl und Eisen“. 

e)   katalogy úseku 2. 

 

Potenciální zákazníci mohou být osloveni přes stávající zákazníky nebo zprostředkovatele 

(plantbuildeři, dodavatelé zařízení a spotřebního materiálu), kteří mají již s výrobky a 

službami VÚHŽ zkušenosti, a proto mohou doporučovat dál. K získání dalších zakázek může 
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napomoci i účast pracovníků D2 v odborných fórech sdružujících potenciální zákazníky – 

např. v Odborných komisích pracujících při slévárenské Společnosti.   [23] 

 

 

 

 

 

 

3.7 Prodejní podpora a nabídka 

 

Středisko Metalurgie ve srovnání s konkurenci ve větší míře nabízí svým zákazníkům zařízení 

konstruované dle podmínek a  požadavků  konkrétního umístění a pracoviště s tím, že 

zákazník má zpravidla možnost si vybrat mezi několika cenovými variantami. 

Zařízení konstruované dle podmínek zákazníka může být někdy i o něco dražší než u 

konkurence, ale naopak je určeno přímo zákazníkovi na míru, tudíž ten je samozřejmě 

ochoten za svůj „výrobek“ připlatit.  

Mezi přednosti VÚHŽ patří tedy výrobky a zařízení na míru dodávané, které jsou vysoké 

kvality, ale hlavně dle individuálních požadavků zákazníků různé, proto je někdy menší 

nevýhodou, že je potřeba počítat s  určitou dobou na výrobu,  s čímž je zákazník již v počátku 

seznámen.  

 

Dále je zákazníkům nabízena možnost uzavřít servisní smlouvu, jako nadstandard - bezplatné 

garanční prohlídky, s dostupností náhradních dílů 10 let. 

 

 

3.8 Cenotvorba 

 

Společnost realizuje tvorbu cen na základě proklamace „více za míň“ s přihlédnutím 

k celkovým vlastním nákladům a zjištěným cenám leaderů západoevropské konkurence.  

(Firma neposkytuje další bližší informace o své cenové politice. Považuje ji za obchodní 

tajemství). 

 

Naformátováno: Písmo:
Tučné, párování nad 12 b.
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Cenu lze stanovit dvojím způsobem, a to buď kalkulací podle nákladů nebo podle hodnoty. 

Jde-li o konkurenční schopnost daného výrobku, měl by se podnik zabývat spíše kalkulací 

ceny produktu dle jeho hodnoty. 

 

Cena podle hodnoty je taková cena, kterou je zákazník ochoten zaplatit. Jak ovšem zjistit 

kolik to je? Vodítkem může být cena srovnatelných výrobků nebo služeb, které nabízí 

konkurence. Výhodnější je pravděpodobně nasadit cenu o něco málo vyšší s možností 

různých slev pro odběratele, ať už by šlo o slevy množstevní, věrnostní či jiné. Tyto slevy 

oproti původní ceně výrobku se zároveň stávají motivací pro zákazníka koupit právě toto 

zboží s dojmem, že něco ušetřil. Stejně tak se v současné době používá jiná psychologická 

zbraň na zákazníka a to použití tzv. Baťovské ceny jako například 990Kč. Zákazník má pocit, 

ne že utratil téměř tisíc korun, ale že deset korun ušetřil. 
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4 Analýza konkurenceschopnosti VÚHŽ 

Na základě zjištěných údajů a interních dat společnosti jsem sestavila následující tabulku, ve 

které jsem vybrala nejdůležitější faktory, kterými se může společnost pyšnit, označovány dále 

jako silné stránky a faktory, které můžeme označit za slabé stránky. Dále jsem vyčlenila 

příležitosti, na které je potřeba se zaměřit a rozvíjet je a opakem jsou hrozby, které by měla 

společnost eliminovat. 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

Úzká spolupráce se zákazníkem, rychlá 

reakce 
Chybějící zahraniční reference 

Cena v souladu s obchodní proklamací 

„více za míň“ 
Nedostatečná propagace 

Výrobky: moderní, spolehlivé, dlouhá 

životnost, bezpečný, vysoce konkurence 

schopné výrobky (střední Evropa) 

Slabé zastoupení na zahraničních trzích. 

Univerzálnost a zkušenost technických 

pracovníků 
Marketingová podpora prodeje 

Dobré jméno VÚHŽ (Automatizace) Dodací podmínky 

Certifikace ISO 9001 /2000, ISO 14000 

 
 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Zahraničí -Evropa (Turecko a Polsko), Klesající nákupní potenciál klíčového 
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4.1 Silné stránky 

 

Silné stránky jsem sestavila dle kvalifikovaného rozhovoru se zaměstnanci VÚHŽ a ty 

vyplývají většinou ze zpětných reakcí zákazníku a jejich referencí, kteří spolupracovali 

s VÚHŽ a jsou se samotnými výrobky i službami velice spokojeni.  

Výrobky a zařízení společnosti VÚHŽ jsou vysoce kvalitní, moderní, spolehlivé, bezpečné, 

mají dlouhou životnost a VÚHŽ nabízí bezplatné garanční prohlídky. Firma zajišťuje i jejich 

následný servis, který je zákazníky samozřejmě velice žádán. Výrobky jsou skutečně vysoce 

kvalitní a tímto získává firma dobré jméno na trhu.  

I přestože výrobky jsou špičkové kategorie, jejich cena je přijatelná pro většinu zákazníků. 

Pro ty, kteří preferují kvalitu za rozumnou cenu, což je předností VÚHŽ, může tato společnost 

působit jako favorit při koupi jimi dodávaných výrobků a zařízení. To, že je cena přijatelná, 

jsem zjistila na základě porovnání konkurenčních cen a na znalostech konkurenčního zařízení. 

Jak je vidět, v tabulce má VÚHŽ spoustu silných stránek, což vysvětluje fakt, že výrobky jsou 

označovány jako vysoce konkurenceschopné na daném trhu střední Evropy. Mezi nejsilnější 

stránky společnosti VÚHŽ můžeme řadit úzkou a rychlou spolupráci přímo se zákazníkem, 

včetně jeho veškerých řešení požadavků. Zákazníci si toto u VÚHŽ ve srovnání s konkurencí 

velice pochvalují. 

VÚHŽ zaměstnává kvalifikované pracovníky, často s vysokoškolským vzděláním a 

mnoholetými komplexními zkušenostmi z oboru. VÚHŽ zaměstnává i externí 

spolupracovníky s 30-40 letou praxi. Jsou mezi nimi i takoví odborníci, kteří stále zlepšují 

výrobky a postup výroby, vynalézají novinky a jsou schopni vyhovět vysokým a různě 

technicky náročným požadavkům zákazníků. Toto personální zázemí spolu s vlastními 

špičkovými výrobky vytváří hlavní kapitál firmy.  

mapování jiných teritorií zákaznického segmentu 

Napojení se na plantbuilder, výrobce 

zařízení a dodavatele surovin  
Výrobní a personální kapacity 

Vývoj nových zařízení na základě 

požadavků trhu . 

Změny nákupního chování zákazníků, jejich 

priorit. 

Expanze v oblasti dodávek slévárnám 
Platnbuilders rozšíří vlastní nabídku o 

výrobky nabízené VÚHŽ 

Rozšíření vlastních služeb, doplnění 

výrobků, bez použití externích firem  
Nástup konkurence 
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Dále má VÚHŽ vytvořeno dobré jméno na trhu díky automatizaci, která je v současné době  

číslo „1“ na trhu s měřením kontilití na světě.  

Z poskytnutých materiálu VÚHŽ vím, že výrobky VÚHŽ mají certifikace ISO (viz. přílohy), 

což je zákazníky požadováno a hodnoceno.  

Všechny tyto skutečnosti je potřeba stále rozvíjet, sledovat a věnovat jim spoustu času, 

prostředků a úsilí, aby byly i nadále silnými stránkami společnosti. 

 

 

 

 

4.2 Slabé stránky 

 

Je jisté, že společnost nemůže napravit ihned všechny slabé stránky, ale měla by zhodnotit, 

které začít měnit prioritně. Určit si ty slabé stránky, které nejsou až tak podstatné a jimi se 

zabývat následně. 

Jedním z výstupů mé analýzy je nedostatek zahraničních referencí z pohledu případných 

nových zahraničních zákazníků. Při srovnání s konkurencí jsem dále zjistila, že firma má i 

slabé zastoupení na zahraničních trzích. Tohle by měla firma určitě v budoucnu rozvíjet a byla 

by tak schopna konkurovat více a více firmám a postupně by přilákala i více zákazníků ze 

zahraničí. 

Domácí trh je velice malý a v oboru hutnictví zvlášť, proto je potřeba obchodovat minimálně 

se sousedícími státy,  lépe s celou Evropou, popř. i se zámořskými státy. V minulých dobách 

nebylo zvykem a potřeba průmysl, tedy i hutní, propagovat a bojovat o zákazníka – dobré 

zboží se prodávalo samo. V současnosti se již i v těchto oblastech svádí boj o zákazníka, 

konkurence roste a svět se přibližuje, proto je potřeba pro dobré obchody zkvalitnit oblast 

marketingu. Ve srovnání s konkurencí jsem  zjistila, že firma zaostává v marketingové 

podpoře prodeje a zároveň propagaci. 

 Ve zpracované analýze uvádím slabost v tom, že společnost má dlouhé dodací podmínky. 

Tato skutečnost může být pro spoustu zákazníků záporem, ale je tomu tak proto, jak jsem 

uvedla již výše, že společnost VÚHŽ vyrábí výrobky přímo na míru dle požadavků zákazníka 

a s tím je spojena delší čekací doba na požadovaný výrobek. Ve finále je většinou zákazník 

spokojen, a to je cílem každé společnosti, ale i přesto, jak jsem zjistila z diskuzí zákazníků, 

uvítali by zkrácení dodacích lhůt. Konkrétně tato slabá stránka, vzhledem k technickým 



 

 51 

postupům výroby a různorodým požadavkům odběratelů, bude trvat i nadále a vše se bude 

vyrábět stále na míru = nemůže být skladem. 

 

 

4.3 Příležitosti 

 

Na základě mých poznatků, konzultovaných s pracovníky divize metalurgie a současnými i 

bývalými obchodníky a pracovníky marketingu, jsem vypracovala níže uvedené příležitosti. 

Příležitostmi mohou být současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které jsou příznivé 

současným nebo potenciálním výstupům společnosti. Příležitosti by neměly být posuzovány 

jen ve světle současných podmínek, ale hlavně z hlediska dlouhodobého vývoje prostředí a 

jeho vlivu na organizaci.  

Firma již nyní spolupracuje s několika zahraničními firmami a je v jejím zájmu rozšiřovat 

spolupráci s více firmami v dalších zemích a kontinentech. Tyto nové zakázky pomohou 

zviditelnit VÚHŽ ve světě. Společnost by tedy měla zaměřit svou nabídku na zahraniční 

klientelu a věnovat pozornost cizím trhům.  

Také by se měla společnost napojit na plantbuilder, což může pro VÚHŽ znamenat, že získá 

zajímavé a výnosné zakázky. V současné době je potřeba sledovat požadavky trhu, potřeby 

zákazníků a pružně reagovat - vyvinout a vyrobit zařízení na míru. 

Potenciál firmy umožňuje expandovat i do slévárenského průmyslu. Příležitostí by mohlo být 

zavedení dalších služeb a vlastní výroby rozšiřující již stávající výrobky, aby mohla firma 

uspokojit náročnější zákazníky. Tím je myšleno, eliminovat nutnost potřeby dodávek 

externích firem a vyrábět co nejvíce ve vlastní režii.  

 

 

4.4 Hrozby 

 

Na základě analýzy konkurenčního okolí střediska metalurgie VÚHŽ hodnotím níže popsané 

skutečnosti jako hrozby. 

Hrozby se mohou jevit jako neopodstatněné, ale v případě, že tyto skutečnosti nastanou, může 

z těchto hrozeb vzniknout těžce řešitelný problém a způsobí společnosti veliké problémy. Je 

potřeba tedy na hrozby reagovat již v počátku, eliminovat možnost, že nastanou a nejlépe je 

dokázat měnit na příležitosti ☺.  
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Nyní probíhající celosvětová ekonomická krize se jistě projevuje na klesajícím nákupním 

potenciálu klíčových zákaznických segmentů a může mít hrozivý dopad na společnost. Je 

potřeba tedy přistupovat o to citlivěji k zákazníkům, aby nadále nakupovali, jak jim to jejich 

situace dovolí, a tím společně všichni předcházíme rozmáhání krize ve společnosti. 

Firma je v oblasti výrobní a personální kapacity do určité míry limitována svou velikostí, asi 

jen těžko by se toto dalo vyřešit v případě větší zakázky, což mi potvrdili i pracovníci divize 

metalurgie. 

Nepředvídatelné je také chování zákazníka – změny jeho priorit, zde již může firma hodně 

vyjít vstříc jeho požadavkům a přizpůsobit i samotnou výrobu, změnu výrobků či jejich 

parametrů a tím zákazníka neztratit. 

V případě, že plantbuilders  (dodavatelé velkých zařízení) rozšíří svou nabídku o zařízení 

VÚHŽ, nemusely by již jeho služby a výrobky potřebovat, což může velice zasáhnout 

celkový prodej výrobků a zařízení VÚHŽ. I zde je pravděpodobné, že pokud byli s minulými 

dodávkami spokojeni, budou jich využívat i nadále a svých kapacit využijí k jiným 

činnostem. 

Očekávanou hrozbou může být v neposlední řadě nástup konkurence. Reagovat na konkurenci 

není až takový problém v případě, že má firma silné zázemí a finanční prostředky. Reakce na 

konkurenci firem mohou být různé. K hlavním patří inovace starých výrobků nebo samotný 

vývoj nového výrobku a pak je to již záležitost marketingového oddělení, jak bude 

„prodávat“. 
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5 Návrhy a doporučení 

 

5.1 Doporučení strukturovaná dle prvků marketingového mixu  

 

Po provedení strategické analýzy konkurenčního okolí firmy VÚHŽ, doporučuji firmě zaměřit 

se na tzv. blízké trhy tj. zejména Evropa, Severní Afrika a Blízký východ. S přihlédnutím 

k počtu a penetraci oceláren daným zařízením, k výši marže, kvality konkurence a dopadem 

současné ekonomické krize na segment oceláren ve srovnání se segmentem sléváren 

jednoznačně navrhuji zaměřit se na slévárny. Zaměření se na blízké trhy také usnadní kvalitní 

a efektivní zajištění servisních činností a případných reklamačních zásahů.  

 

Veškerá doporučení, které uvádím, vznikla na základě provedené analýzy konkurenčního 

okolí a vlastním zpracováním SWOT analýzy. Tato všechna doporučení by měla zvýšit tržby 

VÚHŽ a napomoci k získání nových zákazníků. 

 

Když jsem provedla analýzu teritorií, zjistila jsem, že nejvyšší potenciál pro dodávky 

slévárenských segmentů, zejména modernizaci je v Turecku a Polsku. Při vstupu na tyto trhy 

doporučuji VÚHŽ postupovat dle následujících doporučení. 

 

5.1.1 Výrobek 

 

Zjistila jsem, že v Turecku mají spoustu sléváren, pro které dříve či později bude potřeba 

dodávat celá nová zařízení (výrobky) nebo jejich části popřípadě poskytovat servis. Jsou to 
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potenciální zakázky, které doporučuji VÚHŽ, aby si nenechal uniknout a všemi možnými 

prostředky se pokusil ovládnout tyto trhy. Dle mého názoru by bylo dobré, zaměřit se hlavně 

na cenu výrobků. Předpokládám, že dosud Turecku dodávaly své výrobky země Západní 

Evropy, které prodávají ve vyšší cenové relaci, a přitom jsou ve srovnatelné kvalitě s výrobky 

VÚHŽ. Věřím, že tak jak jsem se doposud s výrobky a službami VÚHŽ seznámila, budou 

kvalitativně i kvantitativně dobrým obchodním partnerem pro Turecko i Polsko.  

 

Dále bych doporučila nejen pro tyto trhy, ale i všeobecně prodloužit záruční lhůty (na 36 

měsíců za příplatek) a rozšířit hot line linku pro všechny zákazníky. V současnosti funguje hot 

line linka jen pro některé zákazníky. Funkční hot line linka k veškerým výrobkům a službám, 

které firma dodává, činí výrobek/službu zajímavější a lákavější pro zákazníka. 

 

Závěrem také doporučuji zavést pro všechny zákazníky i odběratele servis do 24 hodin 

(popř.48h.), který je v současnosti nabízen pouze úzkému okruhu zákazníků. Poskytování 

servisu je významným kritériem při výběru, u koho „nakoupit“. 

 

 

5.1.2 Cena 

 

Stanovení ceny je velmi složité. Doporučuji zjistit za jaké ceny tyto země dosud nakupovaly, 

podle toho jim vytvořit cenovou nabídku. Pokud zjištěná cena bude vyšší než ceny VÚHŽ, 

navrhuji cenovou nabídku zbytečně nenavyšovat, tzn. lépe vydělat míň, ale mít jistou zakázku 

a nového odběratele. Pokud se nepodaří zjistit ceny konkurence, což je docela 

pravděpodobné, jelikož to nebývají veřejně přístupné informace, předpokládám, že cenová 

hladina by měla odpovídat cenám dodávek VÚHŽ pro Slovensko, v případě Polska téměř 

stoprocentně. 

 

Dále bych pro stávající a dlouhodobé zákazníky doporučila množstevní slevy nebo cenové 

akce. Někteří zákazníci by mohli uvítat možnost nákupu zařízení na splátky, popřípadě 

financování formou leasingu. Další možností je nabízet pronájem zařízení, pokud to jejich 

technický stav umožňuje.  
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Dalším návrhem z mé strany jak zvýšit tržby VÚHŽ je navýšení ceny v případě úhrady běžné 

faktury na více splátek, prodloužení splatnosti, či možnosti posunutí splátky (nájmu, 

leasingu).  

  

Nevylučuji na základě dobré ekonomické situace VÚHŽ využít marketingový tah a 

poskytnout nižší cenu pro nového zákazníka na první dodávku. Vzhledem k výrobnímu 

programu a technologiím VÚHŽ je toto sice složitý a blíže přesněji nespecifikovatelný záměr, 

ale také by se jistě dal využít.  

 

 

 

5.1.3 Propagace 

 

Navrhuji pokračovat ve stávajících způsobech propagace VÚHŽ.  

V současném trendu vývoje společnosti je nutné prezentovat každou firmu nejen v českém 

jazyce, ale i ve světových jazycích, kdy angličtina je prioritou. VÚHŽ se prezentuje na svých 

stránkách i německy a rusky. Vzhledem k doporučení expandovat zejména do Polska a 

Turecka navrhuji rozšířit webové stránky o polský a turecký jazyk.  

Optimální bude, když tyto jazyky budou ovládat i obchodní zástupci VÚHŽ. Buďto si firma 

vyškolí a naučí stávající obchodní zástupce firmy nebo přijme nové, jazykově vybavené 

pracovníky. Poslední možností je využívat služeb překladatelů, což se mi jeví jako nejméně 

efektivní.   

Ideální  je v zemích, kde se chystá VÚHŽ prodávat, komunikovat s nimi v jejich rodném 

jazyce, což je první velké plus, které zákazník ocení. Určitě to i komunikaci urychlí, 

zefektivní a uzavření obchodu je tak na lepší cestě. 

Pro vstup na polský a turecký trh doporučuji si zjistit konání místních veletrhů, seminářů a 

konferencí a těchto se zúčastnit a pokusit se tak navázat nové obchody s místními partnery. 

Samozřejmě, že i na konferencích a veletrzích v jiných zemích je možné se setkat a poté  

navázat kontakty se zákazníky z Polska a Turecka.  

Připomínám, že VÚHŽ by měla své obchodníky neustále vzdělávat, jak po technické stránce 

tzn. se svými výrobky a službami, aby byli schopni je „prodat“, tak  po společenské stránce 

tzn. chování k zákazníkům, asertivita, komunikační dovednosti a jiné, a v neposlední řadě 

jazykové vybavení. 

Pro zkvalitnění propagace navrhuji zintenzivnit inzerci v zahraničních odborných časopisech.  
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5.1.4 Distribuce 

 

Distribuce znamená fyzický přesun zboží k zákazníkovi, což v případě VÚHŽ funguje již léta 

prostřednictvím sjednaných dopravních společností, myslím si, že vhodnější způsob 

neexistuje. 

 

Cena za distribuci pro polského zákazníka by neměla být příliš vysoká vzhledem k tomu, že 

Polsko je sousedící stát, i proto doporučuji expandovat na polský trh.  

 

Distribuce do Turecka bude rovněž dobře dostupná, volila bych kamionovou přepravu, 

popřípadě přepravu po železnici. Do budoucna se plánuje i zprovoznění lodní přepravy již 

z České republiky přes Dunaj, Černé moře až do Turecka. Netroufám si odhadnout cenové 

náklady, minimálně však bude tato přeprava ekologická. 

  

Z důvodu snížení ekonomických rizik při dodávkách na nové trhy (zákazník neuhradí zboží), 

doporučuji pojištění pro případ neuhrazení dodávky. Vymáhání pohledávek od nesolventních 

zákazníků je časově i finančně nákladná záležitost. V dnešní době se mnohdy dostane firma i 

do druhotné platební neschopnosti ne svou vinou, proto je možná vhodné pojistit všechny 

zakázky, a to nejen od nových odběratelů. Navrhuji VÚHŽ provést analýzu cen pojištění a na 

základě zjištěných údajů a výhod aplikovat pojištění dodávek dle vlastního zvážení a míry 

rizika jen na nové nebo na všechny dodávky.  

 

 

5.2 Doporučení definovaná na základě SWOT analýzy 

 

5.2.1 Silné stránky 

 

Silné stránky by měla firma neustále podporovat, případně i dále rozvíjet. Pro zvýšení 

úspěchu v získávání zakázek při prodeji zařízení VÚHŽ na ruském trhu by bylo vhodné 

jednorázově opatřit na vybrané zařízení certifikát GOST – R (přibližné náklady 1 700 EUR) a 

certifikát z Ростехнадзора (přibližné náklady 15 000 EUR). Doba vyřízení 3-6 měsíců. Bez 

pořízení výše uvedených dokumentů je úspěch na ruském trhu velice limitován. Rusko je dle 
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mého nepřehlédnutelný odběratel, nachází se zde 1650 sléváren a doporučuji neotálet 

s vyřizováním certifikátů. 

 

5.2.2 Slabé stránky 

 

K bodům ze slabých stránek jsem se víceméně již vyjádřila v předchozích odstavcích, zde 

opět nezbývá nic jiného než zase doporučit rozšíření obchodu na blízké zahraniční trhy 

(Polsko, Turecko, Rusko aj.).  

Při proniknutí na blízké zahraniční trhy a rozšířením klientely získá VÚHŽ další zahraniční 

reference, které dosud chybí. 

5.2.3 Příležitosti 

 

Strategickou analýzou konkurence jsem došla k závěru, že více než hutní průmysl se rozvíjí 

slévárenský, a proto doporučuji VÚHŽ zaměřit se na slévárenství a směřovat prodeje do zemí, 

kde je slévárenský průmysl hodně rozšířen, tzn. Polsko a Turecko. 

(seznam firem v Polsku, které doporučuji kontaktovat – viz.příloha) 

 

Příležitostí pro VÚHŽ by mohlo být a zároveň také doporučuji, aby rozšířil vlastní nabídku 

služeb a doplnil své výrobky tak, aby nemusel využívat externích firem. Tímto krokem by 

určitě i snížil náklady na výrobky. 

 

Se stále rychlejším růstem poptávky po nových a nových výrobcích požadovaných zákazníky 

doporučuji VÚHŽ, zavést ve společnosti výzkumné a vývojové oddělení, které je důležité a 

základem pro inovace, jen takto by mohl VÚHŽ rychleji a efektivněji reagovat na požadavky 

trhu a vyvíjet tak nové výrobky a technologie. 

 

 

5.2.4 Hrozby 

 

V důsledku krize klesá nákupní potenciál zákazníků, jsou opatrní, jednak s nákupy nových 

výrobků a zařízení a odkládají i investice do svých stávajících zařízení - rekonstrukcí. Proto 

bych VÚHŽ doporučila být připravení na dobu, kdy krize pomine, ekonomika začne vzrůstat 

a zákazníci přijdou se svými požadavky na dodávky zboží a služeb. Tzn., že by mohli 

průběžně kontaktovat své odběratele a potenciální zákazníky, připomínat se jim, popřípadě 
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dávat výhodné nabídky. Zároveň se stále zviditelňovat, aby bylo neustále v podvědomí, že se 

jedná o konkurenceschopnou firmu s nabídkou kvalitních výrobků za přijatelné ceny. 

Dále doporučuji sledovat trendy trhu a na ty zaměřit výrobní i lidské zdroje firmy, aby byli co 

nejrychleji schopni přizpůsobit své kapacity požadavkům zákazníků. 

Při boji s konkurencí navrhuji VÚHŽ vyvíjet nové výrobky a technologie. Při vývoji těchto 

nových výrobků a technologií doporučuji využít rad a způsobů obecných konkurenčních 

strategií, tj. prvenství v celkových nákladech, diferenciaci a soustředění pozornosti na 

jednotlivé konkrétní odběratele či trh. 

Dosahovat prvenství v celkových nákladech obnáší několik odvětví, na které se musí firma 

zaměřit – snižovat vstupní přímé i režijní náklady, využívat energeticky méně náročné 

procesy, toto vše nesmí být na úkor kvality vyrobených produktů. Dále lze prvenství 

dosahovat snížením nákladů na vývoj, výzkum a propagaci, ale nedopustit, aby firma ztratila 

krok s dobou a zmizela z podvědomí zákazníků. Úspěch při dosažení prvenství v nákladech je 

jistou výhodou před konkurencí, která při stejné produkci dosahuje menších zisků. 

Nejdůležitější ve strategii diferenciace je porozumět požadavkům zákazníka, ze závěrů ve 

SWOT analýze vím, že VÚHŽ vyrábí výrobky přímo na míru zákazníkům, naslouchá jejich 

požadavkům a přáním. Takto spokojený zákazník pak přistoupí i na zvýšení ceny a 

nepřemýšlí o odchodu ke konkurenci. 

Soustředit pozornost je potřeba na konkrétní odběratele či trhy. Jak jsem již uvedla 

v doporučeních, navrhuji VÚHŽ zaměřit se na slévárenský průmysl v Polsku. 
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Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem provedla analýzu konkurenčního okolí střediska metalurgie 

společnosti VÚHŽ a navrhla možnosti jakými dosáhnout zvýšení prodeje zařízení společnosti. 

Společnost mi poskytla základní data, ať už o svých produktech, trzích kam dodává, 

objemech prodeje a další údaje. Abych mohla data využít pro svůj cíl – záměr, utřídila a 

seřadila jsem si je dle jejich návaznosti. Na základě toho jsem provedla analýzu trhu a 

vypracovala SWOT analýzu. Zaměřila jsem se hlavně na mapování konkurenčního okolí 

společnosti VÚHŽ. Tyto informace jsem pak využila při doporučeních jak zkvalitnit 

marketingovou činnost VÚHŽ, tzn. na jaké trhy se zaměřit s nabídkou zařízení, jak se více 

propagovat a tím vším zvýšit úspěšnost VÚHŽ na domácích i světových trzích.   

 

V teoretické části jsem představila společnost a její výrobky střediska metalurgie. Vybrala 

jsem základní informace o strategickém managementu a popsala konkurenční obecné 

strategie, které mohou být využívány. Na základě těchto obecných konkurenčních strategií 

jsem navrhla doporučení pro společnost, jak by měla postupovat. Popisuji také marketingový 

mix, který je „úspěšným receptem pro zajištění optimálního výsledku na trhu“. Na konci 

teoretické části jsem se zaměřila na informace o SWOT analýze, která je důležitým bodem i 

praktické části. 

 

V praktické části, kde jsem provedla analýzu trhu a výrobků, popisuji a hodnotím vybrané 

výrobky a zařízení VÚHŽ, jejich konkurenceschopnost a cílové uživatele výrobků. Jednou 

z nejdůležitějších částí mé práce bylo získání a zpracování informací o teritoriích. Na základě 
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těchto konkrétních údajů jsem VÚHŽ navrhla zaměřit se na polský a turecký trh. Pro přehled 

jsem zde uvedla i největší konkurenty VÚHŽ. Přesné údaje o objemu prodeje podavačů a 

regulačních systémů od největších konkurentů porovnávám s objemy prodeje VÚHŽ. 

V závěru praktické části rozebírám jednotlivé způsoby komunikace společnosti a jakým 

způsobem se zviditelňuje na trhu. Zjistila jsem, že v této oblasti má VÚHŽ také co zlepšovat, 

jak uvádím v doporučeních.  

 

Závěrem bych uvedla, že VÚHŽ je zavedenou společnosti, již nyní má velice dobré jméno, 

doma i ve světě. Věřím, že uvedení mých doporučení do praxe (zaměřit se na polský a turecký 

trh, nezanedbávat marketing a další) se zvýší prodej zařízení a VÚHŽ dosáhne vyšších zisků a 

posílí svou pozici na trhu vůči konkurenci.  
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Seznam zkratek: 

 

VÚHŽ Výzkumný ústav hutnictví a železa (a.s. Dobrá) 

SWOT       SWOT analýza, přeloženo z angličtiny jako silné a slabé stránky, hrozby a         

příležitosti společnosti 

MM   marketingový mix 

CAEF  Asociace evropských slévárenských svazů 

ČSÚ  Český statistický úřad 

PP  plněný profil 

TI  Texas Instruments ( název společnosti) 

EOP  elektricky oblouková pec 

EIP  elektricky indukční pec 

ND  náhradní díly 

SMART metoda zaměřující se na cíle, z angličtiny přeloženo jako (Specifické, 

Měřitelné, Akceptovatelné, Reálné, Termínované) 

ISO, VDA normy, certifikace 

ZPO zařízení plynulého odlévání 
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Příloha č.1 

 

HUTA "ŁAZISKA" S.A. 

Ul. Cieszyńska 23 

43-170 Łaziska Górne 

telefon: +48 (32)3247100, +48 (32)2241500  

fax: +48 (32) 2241523 

e-mail: firma@hlsili.pl 

web: www.hlsili.pl 

 

"FERRUM" S.A. 

ul. Porcelanowa 11 

40-246 Katowice 

tel.: +48 32 730 47 99 

fax: +48 32 255 42 94 

e-mail: lakona.sobczak@ferrum.com.pl 

web: www.ferrum.com.pl 

 

HUTA BANKOWA Spółka z o.o.  

ul.Sobieskiego 24 

41-300 Dąbrowa Górnicza  

tel. +48 32 295 74 10 

fax: +48 32 262 37 88 

e-mail: info@hutabankowa.com.pl  
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web: www.hutabankowa.com.pl 

 

HUTA BATORY Sp. z o.o.  

ul.Dyrekcyjna 6 

41-506 Chorzów 

tel: 032 77 22 881 

fax: 032 77 22 061 

e-mail: hbhandel@hutabatory.com.pl 

web: www.hutabatory.com.pl 

 

ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Naruszewicza 9 

02-627 Warszawa 

telefon: +48 22 483 08 88 

fax: +48 22 483 08 90 

e-mail: info@isd-trade.com 

www.isd-poland.com 

Partner firmy ISD: 

ISD HUTA CZĘSTOCHOWA  Sp.  z o.o. 

ul.  Kucelińska  22,    

42-207   Częstochowa 

tel. +48 34 3231261-63 

web: http//:huta.isd-poland.com 

 

HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" Spółka Akcyjna   

ul. Woźnicka 36 

42-610 Miasteczko Śląskie  

tel:(+48 32) 2888 444 - centrala 

fax: (+48 32) 2888 687, 2888 885  

e-mail: zarzad@hcm.com.pl  

e-mail: sprzedaz@hcm.com.pl 

web: www.hcm.com.pl 
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ArcelorMittal Poland S.A. 

 

ARCELORMITTAL POLAND S.A. 

41-308 Dąbrowa Górnicza, 

Al. Józefa Piłsudskiego 92  

T: [32] 776 66 66 

F:  [32] 776 82 00 

http://arcelormittal.cmdok.dt.pl 

Oddziały:  

ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Dąbrowie Górniczej (dawna Huta Katowice) 

Al. J. Piłsudskiego 92 

41-308 Dąbrowa Górnicza 

T:  [32] 776 66 66 

  

ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Krakowie (dawna Huta im. Sendzimira) 

ul. Ujastek 1 

30-969 Kraków 

T:  [12] 290 20 00 

F:  [12] 290 40 23 

  

ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Sosnowcu (dawna Huta Cedler) 

ul. Niwecka 1 
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42-200 Sosnowiec 

T: [32] 736 16 66 

  

ArcelorMittal Poland S.A Oddział w Świętochłowicach (dawna Huta Florian) 

ul. Metalowców 5 

41-600 Świętochłowice 

T: [32] 774 36 66  

 

ArcelorMittal Poland S.A Oddział Batory 

ul. Dyrekcyjna 6  

41-506 Chorzów 

T:  +48 728 981 553 
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