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Abstrakt 

 Cílem diplomové práce je provést podrobnou marketingovou analýzu prostředí a na 

jejím základě vypracovat návrhy a doporučení, které by společnost ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s. mohla využít k zlepšení své tržní pozice. V teoretické části diplomové 

práce jsou charakterizována východiska analýzy SWOT, zejména vymezení principů a pojmů 

analýzy, definování jednotlivých externích a interních vlivů. V praktické části jsou analýzy 

marketingového prostředí a jednotlivé dílčí analýzy aplikovány na podmínky podniku. Tyto 

analýzy vyústily v komplexní provedení analýzy SWOT a sloužily pro stanovení silných a 

slabých stránek společnosti, dále pro určení příležitostí a hrozeb plynoucí z okolního 

prostředí. Po vyhodnocení situace pak byly podány konkrétní návrhy a doporučení k zlepšení 

tržní pozice a dalšímu rozvoji společnosti.  

 

Klíčová slova  

Tržní pozice, analýza SWOT, silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti 

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to conduct a detailed analysis of the marketing environment, 

and on that basis to develop proposals and recommendations which ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná, a.s. could use to improve thein market position. In the theoretical part of 

thesis are characterized base sof SWOT particulary determinativ of the principles and 

concepts of analysis and the definitiv of external and internal imapcts. There in the practical 

part are analysis of the marketeng environment, individual aspects of the analysis are applied 

in conditions of the company. This analysis resulted in a comprehensive SWOT ananlysis and 

were used to determine strenghts and weaknesses of the company, as well as to identify 

opportunities and threats arising from the surrounding environment. After evaluating the 

situation, specific proposals and recommendations were made to improve market position and 

further development od the company.  

 

Keywords 

Market position, SWOT analysis, strengths and weaknesses, threats and opportunities  
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1 Úvod 

Před 20 lety se začala ekonomika v  naši zemi transformovat z centrálně řízené na 

trţní. Tento proces byl velmi sloţitý nejen pro jednotlivé podniky, ale i pro celou společnost. 

Současný trh nutí podniky k dynamičnosti, intenzivnější konkurenci, rostoucí síle spotřebitele 

a zavádění nových technologií s důrazem na zvyšování kvality produktu a sniţování jejich 

výrobních nákladů.   

Podnikatelé nesmí opomenout sledovat měnící se trendy, chování konkurence 

odběratelů, dodavatelů a v neposlední řadě i změny v legislativě. Důleţitým faktorem je 

nezanedbávat vnitřní prostředí podniku, coţ znamená finanční ukazatele, výrobu, prodej, 

marketing a další. Při rozhodování o rozvoji podniku, hraje nejdůleţitější roli strategické 

řízení, které se dostává na nejvyšší místo v managementu. V některých českých firmách se 

koncentrují pouze na výrobní činnost nebo poskytování sluţeb, snaţí se dosáhnout zisku, 

taktéţ zákazníky a odběratelé. Ale zapomínají na personální zajištění k tvorbě konkrétní 

strategie.  

 Součástí podnikatelské strategie firem je marketingový přístup. Aby firmy na trhu 

byly úspěšné, je předpoklad, ţe uplatní marketingovou strategii, kterou budou formulovat na 

základě znalostí svých konkurentů, zákazníků a dalších sloţek jejího vnějšího a vnitřního 

prostředí.  

Cílem této diplomové práce je provést podrobnou marketingovou analýzu prostředí, 

vypracovat návrhy a doporučení, které firma vyuţije k zlepšení trţní pozice společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.  

 Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, včetně úvodu a závěru. První kapitolou 

Vás provádím nyní, tedy úvodem. Druhá kapitola je zaměřena na teoretická východiska 

analýzy SWOT. Zabývá se vymezením principů a pojmů analýzy, aby teoretická základna 

pomáhala orientovat se v dané problematice. Převáţně je kladen důraz na marketingové 

prostředí a techniky, metody a nástroje, které se v marketingové strategii pouţívají.  

 Třetí kapitola je věnována představení společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s., se sídlem v Karviné. Na začátku této kapitoly je krátce zmíněna historie a 

zaloţení firmy, pak současný profil firmy, předmět činnosti, vize a cíle společnosti. 
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 Náplní čtvrté kapitoly je jiţ aplikace teoretických východisek uvedených v kapitole 

druhé. Pozornost je věnována analýze marketingového prostředí, která zahrnuje 

makroprostředí a mikroprostředí. Další část kapitoly je pak věnována praktickému provedení 

SWOT analýzy. Jsou zde definovány silné a slabé stránky, moţné příleţitosti a hrozby.  

 Pátá kapitola je stěţejní, kde se snaţím nastínit moţnosti, jak zlepšit trţní pozici 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., které jsou vyvozeny z veškerých 

výstupů a zjištěných údajů provedené SWOT analýzy. V závěru je potom provedeno 

komplexní zhodnocení práce. 
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2   Teoretická východiska analýzy tržní pozice 

2.1  Prostředí podniku 

 Kaţdý podnik je při svém rozhodování a své činnosti součásti nějakého prostředí, 

které ho ovlivňuje. Podnik musí dokonale poznat prostředí, aby mohl úspěšně reagovat na 

změny, správně zajišťovat administrativní chod nebo vyuţít trţních příleţitostí. Podstatou 

podniku je dosáhnout toho, aby reagoval na přání, potřeby a očekávání zákazníků lépe neţ 

konkurenti. Tímto si můţe zvýšit úspěch na trhu a splnění svých cílů. Ţádný univerzální 

recept ale neexistuje. Své aktivity si kaţdý podnik musí rozvíjet sám, na základě specifických 

podmínek, v nichţ se nachází. Jedním ze základních kroků k orientaci na trhu a jeho 

poţadavky se povaţuje analýza situace na trhu. [11] 

 Díky proměnlivostí jednotlivých faktorů ovlivňujících marketingové výzkumy je 

kaţdý výzkum individuální. Vţdy jde o jiné faktory, které vyplývají z různorodosti 

zkoumaných problémů. Přesto pro všechny výzkumy lze stanovit logicky navazující hlavní 

etapy: příprava výzkumu a realizace výzkumu. Přípravná etapa zahrnuje definování problému 

a cíle výzkumu, orientační analýzu situace a plán výzkumného projektu. Realizační etapou se 

rozumí sběr údajů, zpracování shromáţděných údajů, analýza údajů, interpretace výsledků 

výzkumu, závěrečná zpráva a její prezentace. [12] 

 Fungování podniku v ekonomickém prostředí lze rozlišit faktory, které jsou 

kontrolovatelné a nekontrolovatelné. Faktory kontrolovatelné jsou z  pohledu firmy 

ovlivnitelné a faktory, které firma velmi obtíţně můţe ovlivnit, označujeme za 

nekontrolovatelné. Tudíţ základní rozdělení podnikatelského prostředí se člení na 

mikroprostředí a makroprostředí. [8] 

2.2  Makroprostředí 

 Marketingové makroprostředí představuje několik skupin faktorů, které ovlivňují 

firmy zvenčí. Podnik na tyto faktory nemá prakticky vůbec ţádný vliv, nemůţe je kontrolovat, 

proto se o nich hovoří jako o nekontrolovatelných faktorech. V dnešním, rychle se měnícím 

prostředí musí kaţdý podnik nepřetrţitě sledovat vývoj všech faktorů, u kterých je potřeba 

věnovat pozornost jejich vzájemným interakcím, které bývají zdrojem příležitostí a hrozeb. 

Mezi nekontrolovatelné faktory patří: demografické, ekonomické, přírodní, technologické, 

politické, legislativní, sociální a kulturní sily. [4]   
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Demografické prostředí 

 Lidé vytvářejí trhy, proto v demografickém prostředí firmy zkoumají především lidi. 

Předmětem zájmu zde bývá růst populace nejen ve městech, ale i regionech a zemích, migrace 

obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí obyvatelstva, úmrtnost, dále také příjmová, sociální, 

kvalifikační a vzdělanostní struktura. Demografie je základem pro vytváření spotřebitelských 

skupin. [4]   

Ekonomické prostředí 

 Pro podnik má zásadní význam ekonomické prostředí. Je totiţ ovlivněn celkovou 

hospodářskou situací země. V jakém hospodářském cyklu se země nachází, jaká je výše 

důchodu, kurz měny, míra inflace, směnné kurzy, recese, nezaměstnanost a ţivotní náklady se 

projeví v hospodaření podniku. Kupní síla je závislá na běţných příjmech, cenách, 

dostupnosti úvěrů a na dluzích. Struktura i úroveň příjmů obyvatelstva se ustavičně mění. [4]   

Přírodní prostředí 

 Na celém světě je dnes velkou pozornosti zhoršování ţivotního prostředí. Zákonodárci 

reagují na časté překračování limitů nebezpečných látek v ovzduší tím, ţe přijímají nové 

ekologicky zaměřené zákony, které tvrdě postihují některá odvětví. Mnoho podniků investuje 

nemalou finanční částku na sniţování negativních vlivů na ţivotním prostředí, které vznikají 

při výrobě i spotřebě určitých výrobků. Podniky by měly pozorně sledovat ubývání přírodních 

zdrojů, které jsou zapotřebí při výrobě energií, jelikoţ měnící se trendy v oblasti ţivotního 

prostředí nepředstavují jen hrozby, ale i podnikatelské příleţitostí. Úroveň infrastruktury, 

dopravní moţnosti dané země nebo klimatické podmínky řadíme také do tohoto prostředí. [4]   

Technologické prostředí 

 Pro dosahování lepších hospodářských výsledků a zvyšování konkurenční schopnosti 

podniku je technologie a inovace zdrojem a stimulem pokroku. Svou pozornost by 

podnikatelé měli zaměřit především na následující trendy v technologii [4]: 

- Zrychlující se tempo technologických změn – čas mezi vznikem nových nápadů a 

jejich implementací se stále zkracuje. 

- Neomezené příležitosti pro inovace – vědci se zabývají znepokojujícím mnoţstvím 

nových technologií, které mění stávající produkty a procesy. 
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- Změny ve výdajích na výzkum a vývoj – stále rostoucí výdaje. 

- Rostoucí regulace technologických změn – z důvodu rostoucí sloţitosti výrobků si 

veřejnost přeje být ujištěna o jejich bezpečnosti. 

Znalost technologických změn a inovačních procesů je nutností pro úspěch v podnikání, 

jelikoţ změny v technologickém prostředí přinášejí největší příleţitostí.  

 

Politické a legislativní prostředí 

 Podnik a jeho chování je významně ovlivněn politickým a legislativním prostředím. 

Do tohoto prostředí patří zákony, vládní organizace nebo nátlakové skupiny, které omezují 

nebo ovlivňují organizace i jednotlivce. Kaţdý podnik je povinen respektovat bezpečnostní, 

hospodářské, zdravotní, ekologické nebo jakostní poţadavky, pokud se na ně vztahuje. Tyto 

poţadavky jsou většinou formulovány prostřednictvím zákonů, vyhlášek nebo předpisů. 

Zákony mohou pro firmy vytvářet příleţitosti nebo také hrozby. Například přísný zákon o 

likvidaci odpadů je vynikající příleţitostí pro firmy, které se zabývají recyklací. Naopak 

firmy, které produkují nebezpečný odpad, mají zvýšené náklady na likvidaci, aby dodrţely 

přísné předpisy. [4]   

 Do politického a legislativního prostředí jsou dále zahrnovány i předpisy cenové, 

finanční, měnové, protimonopolní zákony, patenty, autorská práva apod. Kaţdý stát má toto 

prostředí různé a právě tyto odlišnosti mohou být pro podnik v konkrétní zemi oproti ostatním 

zemím výhodou nebo naopak. [4]   

Sociální a kulturní prostředí 

 Kaţdá společnost má své hodnoty, normy a základní mínění. Úroveň sociálního a 

kulturního prostředí se promítá do kupního chování spotřebitelů a velmi ovlivňuje jejich 

preference. Podniky by měly respektovat základní hodnoty a postoje obyvatelstva v dané zemi 

nebo regionu. Kaţdá společnost zahrnuje mnoho dílčích kultur, které vykazují rozdílná přání 

a spotřebitelská chování, přičemţ tyto kultury nebo skupiny mohou být pro podnik cílovou 

skupinou. [4] 
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2.3  Mikroprostředí 

 Do marketingového mikroprostředí zahrnujeme především vlastní podnik s jeho 

zaměstnanci, dále potom dodavatele, zákazníky a distribuční články, konkurenty a 

veřejnost. Všechny tyto články ovlivňují činnost podniku, který je na nich více či méně 

závislý, ale je důleţité, ţe tyto činnosti můţe podnik aktivně měnit a snadno kontrolovat. 

Mezi kontrolovatelné a ovlivnitelné činnosti podniku řadíme také lidské zdroje, nehmotné 

zdroje, organizační strukturu a personální vztahy, technickou vybavenost a finanční 

situaci. Pro podnik je velmi nezbytné poznat a porozumět celkovému chodu. Analýza tohoto 

prostředí přináší podniku moţnost vymezit a určit silné a slabé stránky podniku. Je tedy 

nezbytné brát v úvahu, jaké jsou cíle, kterých chce podnik dosáhnout. [11]   

2.3.1 Externí mikroprostředí 

Podnik a jeho umístění 

 Existence kaţdého efektivního podniku je závislá na správném fungování jednotlivých 

útvarů a jejich celkové spolupráci. Aby zákazníci měli moţnost realizovat své potřeby, je 

nesporně důleţité umístění podniku. Nejen umístění podniku, ale i jeho organizačních sloţek, 

poboček a především dostupnost produktů, má vliv na výši logistických nákladů. [9] 

Dodavatelé 

 Firmy a jednotlivce, kteří zajišťují a nabízejí potřebné zdroje pro výrobce, povaţujeme 

za dodavatele. Nejedná se pouze o zdroje surovin a materiálů, ale i práce, vybavení pracovišť, 

zařízení nebo také hotových výrobků určených k dalšímu prodeji. Tudíţ se jedná o zásobovací 

trh. Výsledky hospodaření podniku na trhu jsou ovlivněny dodrţováním smluvních podmínek 

a termínů, stejně jako náklady a kvalitou nakupovaných výrobků. Chce-li být firma úspěšná, 

musí disponovat znalostmi silných a slabých stránek svých dodavatelů, jejich postavení na 

trhu a celkové ekonomické situace. Dodavatelské i odběratelské vztahy musí být výhodné pro 

obě strany. Podnik se nesmí orientovat pouze na jednoho dodavatele, je nezbytné, aby 

sledoval i konkurenty tohoto dodavatele. [9] 

Zákazníci 

 Tato sloţka je jednou z nejdůleţitějších částí marketingového mikroprostředí. Pro 

firmu je ţivotně důleţité pochopit potřeby zákazníka. Poznat potřeby zákazníků není vůbec 
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jednoduché. Podnik můţe špatně odhadnout přání zákazníků, protoţe mnohdy zákazníci 

špatně formulují tato svá přání. Kaţdý zákazník si představuje něco jiného, například pod 

poţadavkem „nepříliš drahý“. Proto spokojenost zákazníka závisí na jeho pocitech 

z porovnání spotřebitelského uţitku s očekávaným uţitkem. [4] 

 Podnik segmentuje zákazníky do určitých skupin a přihlíţí k tomu, na kterém trhu svůj 

produkt nabízí. Díky segmentace dokáţe podnik definovat dokonaleji trh, lépe určí 

konkurenci a rychleji reaguje na měnící se potřeby. Rozeznáváme tyto základní trhy [4]: 

- Spotřebitelské trhy – patří zde osoby a domácnosti, které nakupují produkty pro svou 

osobní spotřebu. 

- Trhy zprostředkovatelů – jednotlivci a organizace poptávající zboţí za účelem 

dalšího prodeje. 

- Trhy výrobců – organizace nakupující sluţby a výrobky k dalšímu zpracování a uţití 

při výrobě.  

- Vládní trhy – zde řadíme státní instituce a orgány, které nakupují produkty za účelem 

plnění veřejné funkce a poskytování sluţeb veřejnosti. 

- Zahraniční trhy – zde se jedná o zahraniční zákazníky, kteří mohou být zastoupeni 

výše uvedenými čtyřmi skupinami.  

Distribuční články 

 Proces, při kterém se zboţí dostává od výrobce k zákazníkovi, nazýváme distribucí. 

Většinou taková fyzická distribuce začíná ve výrobním závodě a končí předáním zboţí u 

zákazníka. Někdy je distribuce pojímána rozsáhleji, vztahuje se i na prvotní vstupy a jejich 

přeměnu ve finální produkty nebo se uţ zabývá procesy, kterými dodavatelé získávají své 

vstupy. [4] Mezi distributory můţeme zařadit organizace, firmy i jednotlivce, kteří se tohoto 

procesu zúčastňují a tento proces nějakým způsobem ovlivňují. Podniku mohou přinést 

konkurenční výhodu, pokud je jejich výběr a kontrola správná.  

 Distribučními články jsou zprostředkovatelé (obchodní zástupci, obchodní cestující), 

prostředníci (maloobchod a velkoobchod), firmy pro fyzickou distribuci (přepravci), finanční 

zprostředkovatelé (leasingové společnosti, pojišťovny, banky), agentury marketingových 

sluţeb (poradenské firmy, reklamní a výzkumné agentury). [9] 
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Konkurenti 

 Skoro kaţdá firma má své konkurenty, proti nimţ se musí na daném trhu prosadit. 

Významnou roli hraje především velikost trhu, na kterém firma působí a také obor, ve kterém 

firma podniká. Firmy se při svém působení mohou nacházet v prostředí dokonalé konkurence 

a nedokonalé konkurence.  

 Pokud v daném odvětví působí velký počet kupujících a prodávajících, vstup do 

tohoto odvětví je volný a neexistují ţádné překáţky, můţeme mluvit o dokonale 

konkurenčním trhu. Hlavním znakem jsou stejnorodé produkty, jak poptávané, tak nabízené a 

především, ţe ţádný ze subjektů působících v daném odvětví není schopen ovlivnit cenu. 

Díky neovlivnitelné ceně má firma malý podíl na trhu. [3] 

 Nedokonalou konkurenci rozdělujeme na monopolní a oligopolní. Jestliţe na trhu 

existuje velký počet malých firem s tím, ţe mají pouze částečný vliv na cenu produktů, které 

jsou diferencované a vstup do odvětví je volný, označujeme takovou konkurenci za 

monopolní. Oligopolní konkurence se naopak vyznačuje malým počtem větších firem. Ceny 

produktů jsou závislé jak na objemu výroby, tak na ostatních konkurentech. Při vstupu do 

tohoto odvětví existují částečné bariéry. [3] 

 V praxi se ţádná firma nenachází v typickém dokonale konkurenčním prostředí a 

málokdy se jedná o čistý monopol. Většinou se firmy pohybují mezi dokonalou konkurenci a 

čistým monopolem. Kaţdá firma si musí uvědomit, v jakém konkurenčním prostředí operuje. 

V případě, ţe se blíţí dokonalé konkurenci, stává se příjemcem jiţ trhem stanovené ceny. [3] 

Veřejnost 

 Finanční veřejnost, sdělovací prostředky, vládní veřejnost, občanská sdruţení a interní 

veřejnost tvořena zaměstnanci podniku jsou skupiny, které mají skutečnou schopnost ovlivnit 

chování podniku, stanovení a plnění jejich cílů. [9]          

 V zájmu kaţdého podniku je udrţovat co nejlepší vztahy s veřejností, která má vliv na 

celý chod společnosti. Dobře fungující podniky si zřizují oddělení pro styk s veřejností. 

Shromaţďují veškeré informace o firmě, spolupracují s médií, především, aby vytvořili co 

nejlepší obraz podniku. V rámci těchto vztahů jsou firmy zaměřeny i na charitativní, 

sponzorské i veřejně prospěšné aktivity. [9] 
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2.3.2 Interní mikroprostředí 

Lidské zdroje 

 Podnik poskytuje manaţerům lidské zdroje, kterými mohou přímo i nepřímo působit 

na růst a udrţení produktivity práce. Zabývá se řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy 

řízením zaměstnanců jako celku. Mnohé podniky si pod konkurenčním tlakem uvědomily, ţe 

se musí dlouhodobě a strategicky věnovat rozvoji svých zaměstnanců, kteří jsou podstatnou 

konkurenční výhodou. [16] 

Nehmotné zdroje  

 Nejen dobrý produkt, ale také pozitivní dojem podniku musí působit na veřejnost a 

zákazníky. Příznivá pověst je kus úspěchu firmy a zároveň části prodejní ceny. Můţe být 

hlavním krokem v navázání schopných kontaktech s dalším podniky, odběrateli, dodavateli 

nebo celkové image společnosti. [15] 

Organizační struktura a personální vztahy 

 Jaká je organizační struktura podniku, taková je organizační schopnost. Vzájemná 

komunikace, především komunikace mezi vedením podniku a jednotlivými odděleními je 

předpokladem úspěchu. Velmi důleţité jsou znalosti organizačních záleţitostí, jako jsou 

například uspořádání pravomocí, vymezení odpovědnosti a stanovení úloh, pravidla 

komunikace, organizační a pracovní řád. V neposlední řadě se podnik musí starat o své 

zaměstnance, stimulovat je ke spolupráci a motivovat k vysokým výkonům, které naplňují 

cíle organizace. [15] 

Technická vybavenost 

 Stroje a nástroje důleţité pro zajištění výroby, vybavení jednotlivých oddělení 

uspokojivými prostředky výpočetní a komunikační technikou a další výrobní zařízení, 

zajišťuje podnik, aby mohl svým zákazníkům poskytovat konkurenceschopné produkty. [15] 

Finanční situace 

 Finanční situace kaţdého podniku je nesmírně důleţitá. Nejen celková finanční situace 

firmy, ale i výše vlastního kapitálu, úvěrové zatíţení, přístup k úvěrům, likvidita apod. Pečlivě 

se musí sledovat rozdělení finančních prostředků na jednotlivé aktivity. Celý chod podniku je 
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zahrnut v účetnictví a musí být prováděna celková finanční analýza. Do finanční situace 

zasahuje i kontrola dluţníků a věřitelů a udrţování dobrých vztahů s dodavateli finančních 

zdrojů. [15] 

2.4  Analýza SWOT 

 Na známé modely S-C-P (Structure – Conduct – Performance), které byly vyvinuty 

pro tvorbu strategie, navazuje analýza SWOT. Definice metody SWOT vychází z typické 

strategie, která ji povaţuje za vytvoření budoucího způsobu řízení organizace se zachováním 

nebo zlepšením konkurenčního postavení. Pokud se hrozby vnějšího prostředí neutralizují, 

dovoluje se vyuţít budoucích příleţitostí, těţí se ze silných stránek podniku a neutralizuje 

nebo úplně odstraňuje jeho slabé stránky, pak můţeme hovořit o dobré strategii. [10] 

 Všechny faktory silných, slabých stránek firmy a příleţitostí nebo hrozeb v okolí se 

mohou lišit případ od případu. Záleţí na tom, v jakém typu odvětví firma figuruje a v jakém 

stadiu ţivotnosti se odvětví nachází. Metoda SWOT je efektivní nástroj, kterým podnik získá 

přehled o svém vztahu nejen k vnějšímu, ale i vnitřnímu okolí, chápe podmínky jeho dalšího 

vývoje a pomáhá mu určit místo na trhu. Cílem analýzy je minimalizace hrozeb a nedostatků 

a maximalizace příleţitostí a předností. [10] 

  Metoda SWOT je založena na kombinaci [10]: 

- silných stránek firmy (strengths) 

- slabých stránek firmy (weaknesses) 

- příleţitostí v okolí firmy (opportunities) 

- hrozeb okolí (threats) 

2.4.1  Analýza vnějšího prostředí  

Hrozby a příležitosti budoucího okolí 

 Okolí firmy je bezpochyby velice silným faktorem ovlivňujícím tvorbu strategie. Při 

analýze je třeba vycházet z hrozeb makrookolí firmy i mikrookolí firmy. Globalizace, která se 

nadmíru prosazuje, značně rozšiřuje hranice významného okolí. Z Porterových „pěti sil“ 

jsou odvozeny některé hrozby [10]: 

- vysoká diferenciace v odvětví 

- státní regulace 
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- know-how, které se v odvětví pouţívá 

- velký počet konkurujících firem, stejně velké konkurující firmy 

- pomalý růst odvětví 

- hrozba substitučních výrobků 

- hrozba vstupu nového výrobce 

 Ve většině případů jsou příleţitosti chápány jako pomoc neutralizovaných hrozeb 

firem a také jako rozvojové a růstové příleţitosti vyplývající z charakteru okolí. Charakter 

příleţitostí je závislý na tom, v jaké fázi se dané odvětví nachází. Můţe jít o fázi zralosti nebo 

fázi sestupu. [10] 

Faktory ovlivňující příležitosti [10]: 

- odstranění nových zákaznických segmentů 

- strategické aliance, joint venture, venture capital, fúze 

- oslovení nových zákaznických segmentů 

- outsourcing některých podnikových procesů 

2.4.2  Analýza vnitřního prostředí  

Silné a slabé stránky 

 Analýza hrozeb a příleţitosti budoucího okolí má velice silné faktory, které ovlivňují 

tvorbu strategie, ale musí být brány v úvahu i jiné faktory, a to silné a slabé stránky podniku a 

jeho vnitřní zdroje. V následujících oblastech mohou být analyzovány a hledány silné a 

slabé stránky firmy [10]: 

- finanční postavení podniku 

- výzkum a vývoj 

- výrobková politika 

- výrobní kapacity a jejich flexibilita 

- úroveň managementu 

- organizace firmy 

- napojení na infrastrukturu 

- image firmy či výrobků 

 Silné a slabé stránky se v podniku musí vyhodnocovat pravidelně, protoţe se jedná o 

vlastnost, stav či skutečnost, která umoţňuje rozvíjet přednosti firmy. Atraktivní příleţitost se 
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musí rozpoznat a hlavně ji umět vyuţít. Firma můţe mít silnou stránku, ale nemusí to být 

hned pro podnik konkurenční výhoda. Pro zákazníka na trhu nemusí mít tato silná stránka 

ţádný význam, protoţe se můţe jednat o stejné silné stránky jiných firem, které nabízejí na 

trhu stejný výrobek. Podnik se musí zajímat, které z faktorů jsou významnější, aby byl na trhu 

silnější, jak přeměnit slabé stránky v silné a jak budovat dlouhodobě konkurenční výhodu. 

[14] 

Kaţdý podnik by měl vyhodnocovat své silné a slabé stránky pomocí kontrolního 

seznamu, který je znázorněn v obrázku 2.1. [4] 

Obr. 2.1: Kontrolní seznam pro analýzu silných a slabých stránek 

 Výkonnost 

 

Důležitost 

Marketing   

Finance    

Výroba   

Organizace   

 

 Na základě SWOT analýzy je firma schopna určit cíle pro konkrétní plánovací období, 

kterých chce dosáhnout. Tato etapa strategického plánování se nazývá formulování cílů [4]. 

2.4.3  Strategie SWOT analýzy  

 Díky kombinací příleţitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy, vznikají 

různé varianty budoucího strategického chování. Vţdy je nutné brát v úvahu, ţe jde o budoucí 

vývoj, proto silné a slabé stránky i příleţitosti a hrozby musíme chápat dynamicky, zvaţovat 

alternativy budoucího růstu, stagnace nebo zhoršení těchto faktorů. Bez ohledu na organizační 

úroveň lze určit při aplikaci SWOT analýzy takzvanou ideální podnikatelskou jednotku (velké 

příleţitosti a malá ohroţení), spekulativní podnikatelskou jednotku (velké příleţitosti, ale 

velká ohroţení), vyzrálou podnikatelskou jednotku (malé příleţitosti a malé ohroţení) a 

znepokojující podnikatelskou jednotku (malé příleţitosti a velké ohroţení). [10] 

 Strategie SWOT analýzy je zobrazena v obrázku 2.2. [4] 
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Obr. 2.2: Strategie SWOT analýzy                                                                 

  

S – SILNÉ STRÁNKY 

 

W – SLABÉ STRÁNKY 

 

 

O - PŘÍLEŢITOSTI 

STRATEGIE SO 

MAXI-MAXI 

Vyuţití sil pro zuţitkování 

příleţitostí (nejúspěšnější 

strategie) 

STRATEGIE WO 

MINI-MAXI 

Překonání slabostí s vyuţitím 

výhod příleţitostí 

 

 

T - HROZBY 

STRATEGIE ST 

MAXI-MINI 

Překonání nebo eliminace 

hrozeb, pouţití vnitřních sil 

STRATEGIE WT 

MINI-MAXI 

Redukování, likvidace, 

minimalizace hrozeb i 

slabostí 

 

 Podle charakteru odvětví můţeme definovat čtyři strategie, kdy dochází ke kombinaci 

sil a slabostí s příleţitostmi a ohroţením. Usiluje se o maximalizaci pozitivních jevů a o 

eliminaci negativních jevů nebo dochází ke kombinaci těchto přístupu. [15] 

Strategie SO  

 Jedná se o vyuţití silných stránek k získání konkurenčních výhod a maximálního 

vyuţití příleţitostí stojících před firmou. Tato strategie je nejţádanější a v efektivní firmě 

management usiluje dosáhnout tuto pozici. Snaţí se přeměnit a vylepšit slabé stránky, 

překonat hrozby a věnovat se příleţitostem. [15] 

Strategie WO  

 U této strategie dochází k překonání slabin vyuţitím příleţitostí. Za pomocí vnějších 

sil, například koupením nové technologie, se maximálně vyuţívá příleţitostí v okolí firmy. 

[15] 

Strategie ST  

 Strategie vyuţívá silných stránek vůči hrozbám. Nasazuje síly svého marketingu nebo 

výrobku, aby eliminovala ohroţující následky nového produktu konkurenční firmou. [15] 
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Strategie WT 

 Spojením nebo redukcí se strategie zaměřuje na minimalizování slabostí a čelí 

hrozbám. [15] 

 Při koncipování konkrétních strategií dalšího chování organizace nebo jen její části se 

vyuţívá výše uvedených přístupů. Obrázek 2.3 nám vyjadřuje vyuţití metody SWOT při 

koncipování strategií. [10] 

Obr. 2.3: Využití metody SWOT při koncipování strategií 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Matice příležitostí a hrozeb  

Matice příležitostí 

 Dimenzí pravděpodobnosti úspěchu na horizontální ose a mírou přitaţlivosti na 

vertikální ose je představována matice příleţitosti. V první řadě se musí identifikovat a 

prozkoumat marketingové příleţitosti firmy, na základě obou dimenzí je ohodnotit a zařadit 

do matice. Nejlépe vyuţitelnou příleţitost s nejvyšším uţitkem, kde je vysoká 

pravděpodobnost úspěchu i vysoká přitaţlivost, nacházíme v levém horním kvadrantu. 

Nejméně vhodné příleţitosti s nízkou pravděpodobnosti úspěchu a nízkou přitaţlivosti 

nalezneme v pravém dolním kvadrantu. Pravý horní kvadrant nám představuje riskantní 
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oblast, i kdyţ má atraktivní příleţitosti, jejich pravděpodobnost úspěchu je těţce 

realizovatelná. Málo zajímavá oblast se nám ukazuje v levém dolním kvadrantu, která má 

vysokou pravděpodobnost úspěchu s nízkou přitaţlivostí. Je dobré mít pod kontrolou riskantní 

oblast i málo zajímavou, neboť nám mohou zvýšit přitaţlivost i pravděpodobnost příleţitostí. 

[15] 

Matice ohrožení 

 V matici ohroţení je na horizontální ose zaznamenána pravděpodobnost výskytu a 

míra závaţnosti je znázorněna na vertikální ose. Hledisko pravděpodobnosti výskytu i 

hledisko závaţnosti nám pomůţe nelézt správné faktory a jejich ohodnocení, které následně 

zobrazíme do matice hrozeb. Levý horní kvadrant nám znázorňuje oblast aktuálního ohroţení, 

kde je vysoká závaţnost i vysoká pravděpodobnost výskytu. Opak, tedy oblast nízkého rizika 

zaznamenáme do pravého dolního kvadrantu. Zde je nízká pravděpodobnost výskytu i 

závaţnosti hrozeb. V pravém horním kvadrantu, kde je vysoká závaţnost a nízká 

pravděpodobnost výskytu se nám ukazuje oblast stálého monitorování. Dolní levý kvadrant 

tvoří oblast potencionálního rizika s nízkou závaţností a vysokou pravděpodobností výskytu. 

Poslední dva uváděné kvadranty by neměly být firmou podceňovány, jelikoţ mohou ovlivnit 

budoucí vývoj firmy. [15] 

  Obrázek 2.4 nám znázorňuje obecné matice, které lze vyuţít k určení 

významnosti příleţitostí a hrozeb. [4] 

Obr. 2.4: Matice příležitostí a hrozeb 
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2.5  Porterova konkurenční strategie 

 Čeho chce podnik dosáhnout, určují cíle, ale jak toho dosáhnout, určuje strategie. 

Konkurence znamená pro kaţdý podnik nebezpečí a to především v podobě hrozby 

nedostatku zákazníků. Dnes je v oblasti řízení přikládán velký význam strategickému 

plánování, ale i konkurenční strategii. Při vypracování takové konkurenční strategie firmy je 

především důleţité stanovit cíle, chování a zásady, jimiţ se bude firma řídit ve vztahu ke 

konkurenci. Vychází se z dokonalého poznání prostředí v konkrétním odvětví pomocí tzv. 

strukturální analýzy a na základě těchto zjištění, se přechází ke stanovení vhodné strategie. [7] 

 Výběrem odvětví, do kterého podnik vstupuje při zahájení své činnosti, si vybírá i 

konkurenci, jejíţ struktura má v kaţdém oboru své zvláštnosti. Při zpracování konkurenční 

strategie podniku je nutné uvést podnik do vztahu k jeho prostředí, ve smyslu prostředí 

daných odvětví, v nichţ firma soutěţí. Konkurenční pravidla hry se určují dle vlivu struktury 

odvětví. Porterova analýza konkurence vychází z toho, ţe úroveň konkurence v odvětví závisí 

na pěti základních konkurenčních silách, které jsou znázorněny na obr. 2.5. Vychází z toho, ţe 

kaţdé odvětví má jiný potenciál konečného zisku, přičemţ právě souhrnné působení těchto 

pěti sil určuje výši tohoto potenciálu, který se měří z hlediska dlouhodobé návratnosti 

investovaného kapitálu. Potenciál konečného zisku se různí v odvětvích, ale i v souhrnném 

působení konkurenčních sil. V případě intenzivního působení těchto sil nemá ţádná firma 

v odvětví zvlášť vysoké výnosy a naopak. [7] 
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Obr. 2.5: Působení pěti konkurenčních sil v odvětví 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pro stanovení základního přístupu k vypořádání se s pěti konkurenčními silami existují 3 
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Prvenství v celkových nákladech 

 Zavedení výkonného výrobního zařízení a neustálé sledování moţností sniţování 

nákladů jak přímých tak nepřímých ve všech útvarech podniku, představuje prvenství 

v celkových nákladech. Dosaţení této pozice je také velmi často podmíněno získáním 

výhodným přístupem k surovinám nebo vysokého relativního podílu na trhu. Pozorování této 

strategie si často můţe vyţádat velké počáteční investice do technologického zařízení. 

Dosáhne-li podnik této pozice, přináší mu to nadprůměrné výnosy v odvětví bez ohledu na 

přítomnost vlivných konkurenčních sil. Působením všech pěti konkurenčních sil, chrání 

podnik před nejniţšími náklady. Před bojem konkurentů je podnik chráněn, tím ţe mu ještě 

stále zůstává zisk, zatímco konkurenti ho jiţ obětovali na boj. Před ovlivňujícími odběrateli 

podnik chrání fakt, ţe ti mohou stlačit cenu pouze na úroveň nejúspěšnějšího konkurenta a 

vůči vlivným dodavatelům poskytuje ochranu větší pruţnost ve vypořádání se s růstem 

vstupních nákladů. Výrazné překáţky vstupu přinášejí sebou často faktory, jeţ vedou 

k dosaţení pozice nízkých nákladů. Vůči substitutům si firma stojí příznivě. [7] 

Diferenciace 

 Druhá obecná strategie je diferenciace, která je zaloţena na vytvoření něčeho, co je 

v celém odvětí přijímáno jako jedinečné. Diferenciace můţe nabývat mnoha forem, například 

sporadický design nebo image značky, vzácná technologie nebo neobvyklá sluţba jsou 

typické příklady. Tato strategie vychází z toho, ţe náklady nejsou pro firmu to nejdůleţitější, 

ale nedovoluje firmě upustit od sledování nákladů. Pokud se firmě podaří dosáhnout 

diferenciace, vytváří příznivou pozici pro vypořádání se s pěti konkurenčními silami a otevírá 

se ji moţnost dosahovat nadprůměrných výnosů v odvětví. Proti konkurenčnímu soupeření je 

podnik chráněn, jelikoţ zákazníci jsou věrni osvědčené značce. Vstupní překáţky vytváří to, 

ţe konkurent musí překonat jedinečnost produktu. Vliv dodavatelů i odběratelů umoţňuje 

oslabit vyšší ziskové rozpětí. Díky tomu, ţe podnik získal jedinečnost produktu, získal 

věrnost svých zákazníků v lepším postavení ve vztahu k substitutům neţ konkurenti. [7] 

Soustředění pozornosti 

Tato poslední obecná strategie se zaměřuje na konkrétní skupinu odběratelů, 

geografický trh nebo určitý segment výrobní řady. U strategie soustředění jde o to vyhovět 

dobře zvolenému konkrétnímu objektu, oproti předchozím dvěma strategiím, jeţ se zaměřují 

na celé odvětví. Vychází se zde z předpokladu, ţe tímto přístupem je podnik schopen 
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Jen 

v určitém 

segmentu 

efektivněji plnit své strategické cíle neţ konkurenti a dosáhne tak diferenciace, neboť 

poskytuje schopnější produkt neţ ostatní nebo při své činnosti vykazuje niţší náklady. 

Nízkých nákladů nebo diferenciace není dosaţeno v rámci celého trhu, ale jedné nebo obou 

těchto pozic podnik dosahuje v rámci zvoleného segmentu obr. 2.6. [7] 

Obr. 2.6: Tři obecné strategie 
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3 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Tubular   

Products Karviná a.s. 

3.1 Založení a historie společnosti 

 ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. byla zaloţena dne 01. března 1993 

zakladatelskou listinou jako akciová společnost a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku 

Krajského soudu v Ostravě dne 23. března 1993. Z dřívějšího názvu Jäkl Karviná a.s. došlo 

dne 01. Března 2008 ke změně názvu společnosti na ArcelorMittal Tubular Products a.s. [18] 

 První zmínky o společnosti se datují k roku 1904. V tomto roce František Pospíšil 

zaloţil Fryštátské ţelezárny v prostorách dnešní akciové společnosti KOVONA. Vídeňský 

obchodník Robert Pollak si v roce 1906 tento závod koupil. V roce 1913 došlo k internímu 

rozdělení závodu na Fryštátské ţelezárny, které vyráběly ocel a vývalky, a továrnu na 

podkovy Jäkels Hufeisenfabrik. [17] 

 Vznik dnešní společnosti se váţe k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti 

vyrostly první objekty na výrobu vagónů. Název Jäkl, který převzal závod i výrobky se váţe 

ke jménu rýmařovského kováře Jäkla, jehoţ patentu a zkušeností bylo vyuţito při zavádění 

výroby podkov. V listopadu 1922 byl závodu přiznán český název Jäklův ţelezářský průmysl. 

[17] 

 Fryštátské ţelezárny byly prodány v roce 1923 koncernu Mannesaman a v roce 1924 

Vítkovickým ţelezárnám. Vítkovické ţelezárny postupně přemístily výrobu do Vítkovic a 

budovy bývalých Fryštátských ţelezáren převzala firma Muckle Melder, která vyráběla 

kovový nábytek. [17] 

 Mezi významná léta společnosti se řadí rok 1925, kdy byla zahájena výstavba zařízení 

na výrobu závitových trubek svařovaných na tupo, rok 1929, kdy bylo započato s výrobou 

závitových trubek, roky 1931 a 1932, kdy se v sortimentu postupně objevily nejdříve 

otevřené, pak i uzavřené profily, tedy sortiment, který je nosným programem společnosti i 

v současné době. Firemní značka „JÄKL“ byla přenesena i na tyto výrobky a tzv. „Jäklovy 

profily“ vstoupily jiţ tehdy do povědomí řady zákazníků. Pod názvem Jäklovy profily se staly 

vyhledávaným elementem válcované a taţené tenkostěnné profily. [17] 
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 V roce 1948 byl znárodněný podnik začleněn do Vítkovických ţelezáren jako závod 

Fryštát. V následujícím roce se stal závod součástí národního podniku Drátovny a šroubárny 

v Praze jako závod Karviná. O dva roky později se závod na krátkou dobu osamostatnil a 

získal název Ţelezárny Karviná, národní podnik. [17] 

 V následujících letech došlo k zásadním změnám v technologii, hlavně po roce 1958, 

kdy byl podnik začleněn  jako závod 19 – Karviná do Nové huti Klementa Gottwalda, n.p. 

Zastaralé kovářské svařování závitových trubek bylo nahrazeno novou svařovací tratí, 

doplněnou o tahovou redukovánu. Modernizovány byly provozy jako profilovna, taţírna a 

pozinkovna. [17] 

 V roce 1991 nebyl přijat konkurenční privatizační projekt, který měl vytvořit 

samostatnou akciovou společnost. [17] 

 Významným datem pro společnost je datum 01. dubna 1993, kdy po dohodě s Novou 

Hutí, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku samostatná obchodní společnost Jäkl Karviná, 

a.s., která úspěšně navazuje na dlouholetou tradici podniku. [17] 

 V roce 1994 byl společnosti udělen certifikát systému jakosti auditorskou firmou RW 

TÜV. V roce 1996 získala organizace ocenění „Exportét roku“, kdy bylo dosaţeno největšího 

nárůstu objemu exportu za rok. [17] 

 V roce 2003 získala rozhodující vliv ve společnosti NOVÁ HUŤ firma ISPAT, která 

patří indickému vlastníkovi Lakshmi Mittalovi. Vzhledem k většinovému vlastnictví akcií 

společnosti JÄKL Karviná, tímto ISPAT získává kontrolu i nad touto společností. [17] 

 V roce 2005 jsou všechny společnosti patřící Lakshmi Mittalovi sjednoceny pod 

holdingovou strukturu MITTAL STEEL HOLDINGS N.V., která se stává největším 

výrobcem oceli na světě. V roce 2006 dochází ke spojení s druhou největší ocelářskou 

společností firmou ARCELOR a vzniká společnost ARCELORMITTAL group. [17] 

 Stručná historie názvů společnosti v datech [17]: 

1918 zahájení první výroby na území dnešního podniku 

1922 Jäklův ţelezářský průmysl, s. s r. o. 

1927 Jäklův ţelezářský průmysl, a. s. Fryštát 
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1948 závod začleněn do Vítkovických ţelezáren jako závod Fryštát 

1949 závod začleněn do n. p. Drátovny a šroubárny v Praze jako závod Karviná 

1951 Ţelezárny Karviná,národní podnik 

1958 Nová huť Klementa Gottwalda, národní podnik, závod 19, Karviná 

1993 JÄKL Karviná, akciová společnost 

2003 mateřská společnost NHKG se mění na ISPAT NOVÁ HUŤ, a. s.  

2005 začlenění do skupiny podniků MITTAL STEEL HOLDINGS N.V. 

2006 vznik společnosti ARCELORMITTAL 

2008 přejmenování společnosti na ArcelorMittal Tubular Products Karviná a. s.  

3.2 Profil společnosti 

 Na adrese Rudé armády 471, Karviná – Hranice, PSČ 733 23 se nachází sídlo 

společnosti. Tato společnost má základní kapitál ve výši 602 mil. Kč. Společnost 

ArcelorMittal Ostrava, a. s. je jediným akcionářem drţícím 100% akcií. [18] 

 Předmětem podnikání společnosti ArcelorMittal Tubular Products a. s. je výroba a 

prodej podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných 

profilů otevřených. Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a 

stavebním průmyslu, kde lze nejlépe vyuţit jejich nízkou hmotnost a moţnost vedení různých 

médií. [17] 

 Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech. Jedná se 

o profilovnu a rourovnu. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního 

procesu však společnost zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech 

energetika, doprava a údrţba. Přesné a kalibrované trubky jsou pouţívány v automobilovém 

průmyslu. [17] 

 Výroba závitových hladkých trubek a hladkých konstrukčních trubek dle příslušných 

norem se zabezpečuje v rourovně. Podle charakteru provedení jsou trubky rozlišovány na 

lehké, střední a těţké. Závitové trubky se dodávají s různou povrchovou úpravou (černé, 
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pozinkované, lakované nebo opatřené nátěrem v různém provedení), kterou provádí 

pozinkovna nebo lakovna.   

 Trubky hladké, přesné a kalibrované, profily různých tvarů, tvářené za studena a to 

podélně svařované, válcované otevřené profily vyrábí provoz profilovna. Součástí provozu je 

taţírna, kde se produkují taţené trubky a taţené uzavřené profily.  

3.3 Vize a cíle společnosti 

 Vize společnosti je základem kaţdé dlouhodobé strategie podniku určující cíl, kterého 

má být ve finále dosaţeno. 

 Cíle akcionářů, managementu a zaměstnanců firmy jsou vytvořeny na strategické 

období 5 let, v jejichţ průběhu chce společnost dosahovat takových ekonomických výstupů, 

které povedou k růstu trţní hodnoty firmy, zabezpečí její likviditu a výši zisku, umoţní 

výplatu přiměřených dividend i potřebný technický rozvoj. [17] 

 Podstatou úspěchu firmy bude ustavičné zvyšování a prohlubování kvalifikace, 

motivace a spokojenosti zaměstnanců. Budou vyuţívány práce dílčích odborných týmů 

v projektových řešeních a postupně zaváděny moderní metody řízení. [17] 

 Záměrem společnosti je nadále zabezpečovat výrobu trubek a profilů z ocelí běţných 

obchodních jakostí a provedení jak dle základních norem, tak se zpřístupněnými poţadavky 

dle přání zákazníků. Současně bude kladen důraz na zvyšování podílu výrobků s vyšší uţitnou 

hodnotou se zaměřením na dodávky do automobilového průmyslu a dalších segmentů 

uţivatelského trhu. [17] 

 Potřeby a poţadavky zákazníků jsou středem všech aktivit firmy. Komfortní 

podmínky obchodní spolupráce bude společnost vytvářet pro vybrané skupiny zákazníků. 

Zároveň bude vycházet z poskytování vzájemně výhodných projektů ve vybraných trţních 

segmentech s cílem zvýšení podílu prodejů velkým konečným uţivatelům. [17] 
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4  SWOT analýza společnosti ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s. 

 Před provedením vlastní SWOT analýzy společnosti ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a.s., jsem nejdříve zvolila posouzení situace, ve které se firma nachází, coţ znamená 

analyzovat vnější a vnitřní prostředí firmy. 

4.1 Makroprostředí 

 Pro podnik je ţivotně důleţité znát makroprostředí, které představuje celkový rámec, 

v němţ se pohybuje. Do tohoto rámce řadíme prostředí demografické, ekonomické, 

ekologické, technologické, legislativní a sociální. Aby firma byla úspěšná, věnuje pozornost 

interním i externím stránkám svého podnikání a je si vědoma, ţe nové příleţitosti, ale i hrozby 

vytváří marketingové prostředí. Svým rozhodováním a chováním můţe podnik aktivně 

reagovat na stav okolí, připravit se na eventuální alternativy a svůj vývoj posunout tímto 

směrem. 

Demografické prostředí 

 Demografické studie jsou pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

nepostradatelným zdrojem informací, jelikoţ předmětem marketingového zájmu jsou 

především odběratelé a konkurenti. Trţní ekonomiku ovlivňuje světová globalizace a 

realizace politiky otevření se světu přinesla rozvoj zahraničnímu obchodu. Export je ovlivněn 

východními státy, především Čínou, která je největším výrobcem oceli, ale také zároveň 

největším spotřebitelem oceli. [21] Při zavádění nového výrobku na trh s odhadem velikosti 

trhu pro daný produkt jsou demografické studie nedílnou součástí. Marketingoví pracovníci 

by měli analýzou poznat potřeby odběratelů a moţnosti konkurentů.  

 Počet obyvatel v České republice je okolo 10 526 685. [19] Moravskoslezský kraj, ve 

kterém má firma ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. sídlo je nejlidnatějším krajem 

v České republice. Počet obyvatel kraje mírně klesá a prognóza vývoje počtu obyvatel do 

roku 2020 předpovídá stále mírný pokles. Základním rysem současné populační situace je 

nízká porodnost. Jsou zaznamenány nízké počty narozených dětí a úbytky obyvatelstva. Nízká 

přirozená reprodukce vede nejen k ubývání obyvatelstva, ale také k jeho rychlému stárnutí, 
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které bude znamenat ohroţení sociální situace příští generace. Z těchto základních údajů je 

patrné, ţe výrobky dané společnosti musí být i exportovány.  

 Další demografickou tendencí je například zvýšení úrovně vzdělanosti (zvyšuje se 

počet obyvatel s vysokoškolským a středoškolským vzděláním), zvýšení migrace mladých lidí 

za prací (stěhují se do velkých měst podle míry nezaměstnanosti), uzavření sňatků ve vyšším 

věku a hlavně se prodluţuje délka ţivota. Tyto údaje jsou pak pouţívány pro zaměstnaneckou 

politiku firmy. 

Ekonomické prostředí 

Faktory ekonomického prostředí ovlivňují moţnosti podniků nabízet výrobky a sluţby 

a zároveň moţnosti zákazníků výrobky a sluţby kupovat. Disponibilní kupní síla zákazníků je 

závislá na příjmech, cenách, úsporách dluzích a na dostupnosti úvěrů. Proto je důleţité 

věnovat pozornost změnám v příjmech firem a investorů, ţivotním nákladům, úrokovým 

sazbám a úvěrovým aktivitám. Firma musí sledovat jednotlivé ukazatele makroekonomie a 

z nich vyplývající vlivy na podnikání.  

Jedním z vlivů s negativním dopadem na podnikání v ekonomickém prostředí je 

neustálý růst cen vstupů, jehoţ následkem je zvyšování cen výrobků určených pro konečnou 

spotřebu. Tento jev označujeme jako inflaci. Průměrná meziroční míra inflace v roce 2010 

byla 1,5%. Dalším vlivem v ekonomickém prostředí je pomalý růst reálných příjmů 

obyvatelstva, který je doprovázen růstem výdajů na domácnost. Největším problémem 

Moravskoslezského kraje je nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v České republice 

k 30.09.2010 činí 7,2%. [19] 

Kaţdá firma by se měla zajímat o hlavní činitele, mezi které patří vývoj HDP (Hrubý 

domácí produkt), míra nezaměstnanosti, výše inflace, výše daní apod.  

Přírodní prostředí 

Na firmu působí také vnější prostředí prostřednictvím přírodních podmínek jako je 

nedostatek přírodních surovin, vysoký stupeň znečištění ţivotního prostředí, zvýšené 

energetické náklady, rostoucí státní zásahy v řízení přírodních zdrojů a ochrany ţivotního 

prostředí. Ekologie se musí respektovat. Zavádění ekologické výrobní činnosti představuje 

pro firmu finanční zátěţ, ale zároveň ekologie umoţňuje rozvoj jiných činností jako je výroba 
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ekologicky nezávadných výrobků, recyklace stávajících produktů i odpadů, coţ vede k získání 

dobré pověsti. 

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. provozuje malé, střední, velké 

i zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší. Všechny zdroje znečišťování ovzduší plní 

stanovené  emisní limity. Emisní limity byly stanoveny integrovaným povolením vydaným 

Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. U zvláště velkých zdrojů – mořírně taţírny a 

mořírně pozinkovny byly integrovaným povolením emisní limity zpřísněny. I tyto zpřísněné 

limity společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. plní.   

Od roku 1997 se společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. snaţí 

investovat do ochrany ţivotního prostředí. Nejdříve došlo k výměně kotle spalující tuhá 

paliva za ekologický elektrický kotel, dalším významným pokrokem z ekologického hlediska 

byl přechod na vodou ředitelné barvy v provozu lakovna. V roce 2010 podnik zakoupil nové 

odsávání mořírny taţírny. 

Veškerá činnost podniku ovlivňuje kvalitu podzemní vody. Proto je prováděn 

monitoring podzemních vod odcházejících z areálu a sledováno plnění signalizačních limitů 

stanovených Českou inspekcí ţivotního prostředí.  

Kaţdoročně vyprodukuje společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. cca 

13 000 – 15 000 tun odpadů. Všechen odpad je předáván oprávněným osobám, které 

zodpovídají za konečné vyuţití nebo likvidaci. Specializované firmy odpad nejen likvidují, 

ale také vyuţívají k druhotnému zpracování a získávají z něho materiál k dalšímu vyuţití, 

například zinek, měď apod.  

Téměř celá společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. vytváří nadměrný 

hluk. Nadměrná hlučnost je především na profuku pozinkovny a profuku na válcovací trati 

Kocks provozu rourovna. Další nadměrnou hlučnost vytvářejí motory, ventilátory a také 

pohyb výrobků. Úkolem společnosti bylo do konce roku 2010 odstranit nadměrnou hlučnost. 

Tento termín ji byl odloţen do poloviny roku 2011. Zatím firma pouţila k odhlučnění opravu 

vstupních dveří a izolaci hal, které tlumí hluk a zároveň došlo k zateplení, čímţ se ušetří 

energie.  

 

 



28 

 

Technologické prostředí 

Soustavné zdokonalování a zlepšování nové technologie a uţívání vyspělých 

technických zařízení poskytuje moţnost dosahovat lepších hospodářských výsledků a 

konkurenční schopnost.  Nové poznatky a vyspělejší technologie mohou být pro firmu 

příleţitostí, ale i hrozbou. Nástup pokrokových produktů zkracuje ţivotnost a sniţuje moţnost 

dalšího uplatňování stávajících produktů.  

Snaha o maximální automatizaci výrobních programů je pro dnešní dobu velmi 

typická. Tuto snahu Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. potvrdila 

nákupem nových automatizovaných linek, které jsou koncipovány tak, aby se dosáhlo co 

nejniţších časových prostojů při přestavbě na jiný sortiment. Proměnlivost umoţňující výrobu 

tvarově sloţitějších výrobků při dosaţení vysoké kvality i při vyšší rychlosti válcování, je 

předností nových linek.  

Postupné kroky v investicích směřují k zvýšení jakosti povrchu, dalších úprav 

výrobků, zpřísnění toleranci výrobků a 100% testování produktů. Realizace těchto záměrů 

byla započata jiţ v roce 2005 investicemi do testovacího zařízení cirkograf, který odhalí 

skryté vady na výrobcích a do dělicí linky Rattunde, která ve velkém mnoţství opracovává 

konce krátkých trubek.  

Do průmyslových podniků se neustále šíří vyspělejší a výkonnější výpočetní technika. 

Díky této technice se v dnešní době sleduje přesné zatíţení strojů a včasné diagnostikování 

poruch.  

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je drţitelem certifikátů EN 

ISO 9001 – Systém managementu jakosti od února 1994, EN ISO 14001 – Systém 

environmentálního managementu od června 2001 a ISO/TS 16949 – Systém managementu 

jakosti pro dodavatele do automobilového průmyslu od června 2007. Všechny tyto systémy 

byly v roce 2006 integrovány do společného „Integrovaného systému managementu jakosti a 

environmentu“. [17] V červnu 2010 získala společnost bezpečnostní certifikát OHSAS 

18001:2007.  
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Politické a legislativní prostředí 

 Primární rámec pro podnikatelskou činnost tvoří legislativní faktory. Toto prostředí 

představují zákony a ostatní právní předpisy státních orgánů i tlak zájmových, politických, 

občanských a jiných skupin.  

 Společnost trvale rozšiřuje základní výrobní sortiment o produkty a jejich provedení 

dle připravovaných a převzatých evropských norem (EN). Zvláštní provedení a zavedení 

nových produktů, které jsou mimo výrobní program, je moţné dohodnout s odbornými útvary 

společnosti. 

Sociální a kulturní prostředí 

 Sociální prostředí formují instituce a jiné faktory, které působí na základní hodnoty 

společnosti, postoje, zájmy a chování lidí. Náboţenství a víra mohou výrazně svým 

charakterem ovlivňovat chování obyvatelstva, především jeho přístup k novým hodnotám.  

 Podnik není výrazně ovlivněn sociálním prostředím, ale neustále sleduje vývoj 

v myšlení a názorech lidí, hlavně rozpoznává jednotlivé změny v trendech. Ke zjišťování 

nových přání zákazníků výrazně pomáhá účast na mezinárodních veletrzích. 

4.2 Mikroprostředí 

 Podnik musí monitorovat významné sloţky mikroprostředí, které mají vliv na 

schopnost docílit zisk. Do externího mikroprostředí řadíme dodavatele, konkurenty, 

odběratele, distributory i dealery. Interní mikroprostředí zahrnuje lidské zdroje, finanční 

situaci, organizaci a řízení, technickou vybavenost, umístění podniku i nehmotné zdroje. Je 

nutné vytvořit marketingový informační systém, aby byl přehled o nejnovějších trendech, ke 

kterým je nutno najít příleţitosti a hrozby s ním spojené. 

4.2.1 Mikroprostředí Externí 

Dodavatelé 

 Aby byl podnik schopný vyrábět své výrobky nebo poskytovat sluţby, musí mít 

potřebné zdroje, které zabezpečují dodavatelé. Nejdůleţitější zdroj pro společnost 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. je ocelový pás ve svitcích, a to buď za tepla 

válcovaný, studený nebo mořený. Ocelový pás válcovaný za tepla představuje skoro 90% 



30 

 

potřebného materiálu. Pro výrobu speciálních kalibrovaných a přesných trubek se nakupuje 

studený ocelový pás a mořený ocelový pás, coţ znamená kolem 10% z celkového materiálu. 

Měsíčně podnik spotřebuje asi 10 tisíc aţ 11 tisíc tun základního výrobního materiálu. Z 90% 

je společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. zabezpečována všemi potřebnými 

surovinami hlavním dodavatelem a to je společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s. Ostatní 

suroviny, které nelze zakoupit u mateřské společnosti nakupuje z jiných zdrojů. Týká se to 

například materiálu s vyšší nebo jinou jakostí, který je určen pro speciální nebo malosériovou 

výrobu a nelze ho zakoupit u mateřské společnosti. Drobnými dodavateli společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. jsou ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s. 

 Společnost ArcelorMittal Ostrava, a. s. je třetím nejlepším zaměstnavatelem v České 

republice a zahrnuje hutní i strojírenskou výrobu. Zapojením do holdingového řetězce 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a. s. nese výhodnější cenové podmínky a 

jistotu stejné kvality vstupních materiálu. Výhodou je i krátká vzdálenost obou společností, 

coţ se projevuje u přepravních nákladů.  

Konkurence 

 Kaţdý podnik musí znát nejen své moţnosti, ale i moţnosti konkurence. Společnost 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. provádí kaţdý měsíc analýzu konkurenčního 

prostředí nejen k domácím konkurenčním výrobcům, ale i z pohledu zahraničních dovozů. 

Celý systém analýzy je postaven na centrálně řízeném obchodu z Luxemburska, kde 

marketing řídí pouze jedna osoba. Provedené analýzy a veškeré zprávy se měsíčně hlásí 

centrále. Ceny produktů jsou nastaveny centrálně, cenová úroveň je platná na daný měsíc a 

nelze s ní manipulovat. V případě prodeje výrobků za niţší cenu neţ je nastavena, musí 

podnik poţádat o povolení marketingové oddělení v Luxembursku o sníţení, coţ není vţdy 

schváleno.  

 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. je na tuzemském trhu 

vedoucí firmou. V oboru hutnictví jsou nejbliţšími konkurenty Ocelprofil, s.r.o. Huštěnovice, 

Steel Profil CZ s.r.o. Tlučná a Ţelezárny Veselí, a.s.   

 Firma Ocelprofil, s.r.o. Huštěnovice vyrábí svařované trubky a jäklové profily, 

především konstrukční a kalibrované trubky, čtvercové profily, obdélníkové a plochooválné 

profily. Pouţívají pásy z nelegovaných jakostních ocelí, válcované za tepla i za studena. 
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 Výrobce svařovaných profilů a trubek Steel Profil CZ, s.r.o. se snaţí vycházet vstříc 

potřebám zákazníků, nabízí i doplňkové sluţby jako jsou dělení na poţadovanou délku, 

broušení, začišťování konců, povrchové úpravy a obrábění.  Poskytují dopravu na určené 

místo v ceně výrobků.  

 Ve Veselí nad Moravou sídlí akciová společnost Ţelezárny Veselí, která traduje od 

roku 1960. Zabývají se výrobou a zpracováním trubek, tyčí, drátů, speciálních profilů a 

ingotů. Spolu s Válcovnami trub Chomutov, Ţelezárnami Hrádek a Chomutov patří do 

skupiny Z – GROUP Steel Holding. 

 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. má své konkurenty i 

v zahraničí. Mezi hlavní výrobce Slovenské republiky patří Profitube Košice, Profil Rakovo a 

Kovomont Krásno nad Kysucou. Největšími firmami vyrábějícími stejný nebo podobný 

sortiment v Polsku jsou Stalprodukt, Huta Pokoj, Severstal Lat a Alpos. Konkurenční výrobci 

v Itálii jsou Marcegaglia, Ispadue a Padana Tubi. Borusan Mannesmann Boru, Noksel Celik 

Boru, Yucel Boru, Erbosan Boru, Toscelik Profil a Cayirova Boru tvoří zahraniční 

konkurenci v Turecku. Dalšími konkurenty v zahraničí jsou Dunaferr – Maďarsko, Voest 

Alpine – Rakousko, Severstal Lat – Lotyšsko, Rukki – Finsko, Lugaňsk – Ukrajina, Alpos 

Šentjur – Slovinsko, CMC Sisak – Chorvatsko, Alpos Alexinac – Srbsko, AMPT lasi a 

Techno steel lasi – Rumunsko, Unis Derventa – Bosna a Hercegovina a Kumanovo – 

Makedonie. 

Distribuce a odběratelé 

 Klíčovým prvkem mikroprostředí jsou zákazníci. Vzhledem k omezené kapacitě 

skladovacích prostorů společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. se prodej 

produktů realizuje především prostřednictvím zprostředkovatele a to cca z 80 %. Přibliţně 

20% výrobků odebírá největší zprostředkovatelská firma, Ferona, a.s. Kolem 20 % produktů 

je uskutečňováno prodejem koncovým uţivatelům. Nejen kapacita skladovacích prostorů, ale 

i technologické moţnosti výroby by zatíţily společnost. Jelikoţ přestavba výrobního zařízení 

na výrobu produktu jiného rozměru (výměna válců) je velmi časově náročná, je nutné vyrábět 

v co největších sériích. Distribuční cesty se analyzují pravidelně kaţdý týden. Finanční a 

obchodní pracovníci provádějí průběţnou kontrolu zákazníků. Solventní zákazníci jsou 

pojištěni u nadnárodní společnosti.  
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 Celkový vliv na objem prodejů za rok 2009 měla stále ještě doznívající ekonomická 

krize, tudíţ se v roce 2009 realizovalo o 28 kilotun méně, neţ stanovil plán prodeje a 

současně nastal 16 % pokles plánované prodejní ceny. [17] 

 Export ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. v roce 2009 

zaznamenal ještě větší propad neţ u celkového prodeje v tuzemsku, který činil necelých 40 %. 

Navzdory tomu celá skupina Arcelor Mittal dosáhla nárůstu celkových prodejů v meziročním 

srovnání o 8,8 kilotun. [17] 

 Největším tuzemským zákazníkem – distribučním článkem nadále zůstává Ferona, 

a.s., jejíţ podíl na tuzemských dodávkách činil cca 20 %. Dalšími klíčovými zákazníky jsou 

Jiry, Britterm, Kovomarket nebo Nypro, kde kaţdý z nich dosáhl 5 -13 % podílu 

z tuzemského prodeje. Podíl exportu a tuzemských odbytů uvádím pro lepší názornost v grafu 

4.1. 

  Graf 4.1: Podíl exportu a tuzemského prodeje  

 

Zdroj: ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.  

 

 Největšími exportními zákazníky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, 

a.s. jsou například holandská společnost Kam Staal BV, slovenský Raven a německý 

ArcelorMittal Stahlhandel. Kaţdá z těchto firem představuje 6,9 – 7,5 % z celkových objemů 

exportních prodejů. Slibně se také rozbíhá spolupráce se sesterskou francouzskou firmou 

ArcelorMittal Products Hautmont, kde v roce 2009 proběhly první zkušební dodávky vzorků 

pro nové projekty a to zejména firmy Faurecia, Proma nebo CGR. V roce 2010 se pro tyto 
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společnosti rozběhla jiţ sériová výroba a počítá se i v blízké budoucnosti s nárůstem objemu 

výroby v tomto segmentu, jedná se zejména o dodávky sloupců řízení, konstrukcí autosedaček 

nebo pouzder tlumičových systémů. [17] 

 Procentuální rozdělení exportů na jednotlivé státy uvádím pro přehlednost 

v následujícím grafu 4.2. 

 

Graf 4.2:  Procentuální rozdělení exportů na jednotlivé státy    

 

 

Zdroj: ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.  

 

Veřejnost 

 Velmi důleţitá je komunikace s veřejností. Nejsnadnější přístup k informacím je 

prostřednictvím Internetu a webových stránek. Široká veřejnost se můţe díky internetovým 

informacím seznámit s profilem firmy, základními informacemi o firmě a její historii, 

nabízenými produkty a sluţbami, prodejem a také cenami. Veškeré informace o firmě včetně 

výroční zprávy a výsledku hospodaření lze nalézt na internetové adrese www.jakl.cz. 

 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. spolupracuje se Střední 

průmyslovou školou v Karviné, se Slezskou univerzitou v Karviné, Hospodářskou komorou. 

Tato spolupráce má významné spojení s veřejností. Rovněţ pořádání kaţdoročně dne 
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otevřených dveří, firemního plesu a zaměstnaneckého sportovního dne je další moţností 

společenského setkání. 

 Firma se zúčastňuje dvou veletrhů, a to Strojírenského veletrhu v Brně a veletrhu Tube 

and Wire. Tato účast je určitým druhem komunikace s veřejností.  

 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. nemá svého tiskového 

mluvčího, proto informace o podniku můţe sdělovat pouze Generální ředitel společnosti Ing. 

Stanislav Konkolski a Personální ředitel Ing. Rostislav Jevický. Společnost ArcelorMittal 

Ostrava, a. s. a všechny dceřiné společnosti mají v zastoupení České republiky tiskovou 

mluvčí Věru Breiovou. 

4.2.2 Mikroprostředí Interní 

Lidské zdroje 

 Kvalitní lidské zdroje jsou zapotřebí k tomu, aby podnik mohl plnit své úkoly v trţním 

prostředí. Struktura pracovních sil a jejich optimální počet, schopnost a ochota plnění 

stanovených cílů zaměstnanců vytváří kvalitní lidské zdroje.  

  Kvalifikace zaměstnanců odpovídá jejich pracovnímu zařazení dle náplně 

práce. Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. zaměstnává v současné době 

477 zaměstnanců, z toho 61 technicko-hospodářských pracovníků, 411 dělníků a ostatních a 5 

řídících pracovníků. Vývoj počtu zaměstnanců v posledních letech vyjadřuje následující 

tabulka 4.1, ze které je zřejmé, ţe počet zaměstnanců neustále klesá. [17] 

Tab. 4.1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2005 - 2010 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkový počet zaměstnanců 904 846 727 654 607 477 

Řídící pracovníci 7 5 5 5 5 5 

THP celkem 163 122 102 84 75 61 

Dělníci a ostatní 741 724 625 570 527 411 

Zdroj: Vlastní zpracování  

  Průměrná čistá mzda na zaměstnance je okolo 24 000,-Kč, coţ je více neţ 

v předešlých letech. Vyšší mzdu zapříčinilo překročení Business plánu a vyplacení třináctého 

platu v roce 2010. Produktivita práce, vyjádřena přidanou hodnotou se neustále zvyšuje.  
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 Zaměstnanci s dělnickou profesí a technicko-hospodářští pracovníci jsou odměňování 

tarifní mzdou, smluvní platy pobírají pouze manaţeři a vedoucí pracovníci. Zaměstnavatel 

zvaţuje o změně systému odměňování. Část mzdy by měla zůstat pevná a část mzdy by měla 

být pohyblivá, závislá na výkonu pracovníka.  

 Díky neustálému sniţování pracovníků došlo ke zvýšení flexibilitě a velmi slušné 

zastupitelnosti. Fluktuace zaměstnanců je velmi nízká.  

 Vzhledem k tomu, ţe firma je součástí nadnárodní společnosti, coţ přináší výhody 

získávání těch nejlepších zkušeností, zavádí se celosvětové standardy nejen v řídicích 

procesech, výrobě a logistice, ale i v řízení lidských zdrojů a bezpečnosti práce. Na 

zaměstnance jsou kladeny vyšší poţadavky při samotném zavádění jednotlivých procesů i ve 

znalosti cizích jazyků. Proto se klade velký důraz na rozvoj a další vzdělávání zaměstnanců, 

pořádají se různá školení i kurzy, včetně jazykových. Vzdělanostní strukturu zaměstnanců 

uvádím v grafu 4.3.  

 Graf 4.3: Struktura vzdělanosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. poskytuje svým pracovníkům 

zaměstnanecké – sociální výhody, které patří mezi významné stimulační prostředky. Týká se 

to především pěti dnů dovolené nad rámec stanovený Zákoníkem práce, poskytnutí 

pracovního oděvu a obuvi, nově zavedený příspěvek na bezpečnost, který se vyplácí dvakrát 

ročně (v případě prvního porušení bezpečnosti práce se příspěvek krátí o 300,-Kč a při 

druhém porušení bezpečnosti práce se příspěvek odebírá celý). Dále společnost poskytuje 

rekondiční pobyty v Tatrách nebo Luhačovicích, které dotuje ze sociálního fondu a ve 
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výjimečných případech můţe poskytnout návratnou bezúročnou půjčku. Podnik zajišťuje 

stravování prostřednictvím závodní jídelny a také kantýny. Finanční příspěvek na stravování 

je ve výši 40,-Kč/oběd. 

Finanční situace 

 Sledování finanční situace patří mezi nejdůleţitější ukazatele. Kaţdá firma analyzuje 

hospodářský výsledek, v rámci toho hodnotí trţby, náklady a samozřejmě z nich plynoucí zisk 

nebo ztrátu. Nutné je i pozorovat mnoţství volných peněţních prostředků, které mohou být 

vyuţity pro marketingovou činnost. U finančních faktorů je nepostradatelné sledovat příčiny a 

z nich plynoucí silné a slabé stránky podniku.   

 O celkové stabilitě podniku a finančním zdraví vypovídají především ukazatele: 

Celková zadluženost = Cizí zdroje / Aktiva celkem 

ROE (Rentabilita vlastního kapitálu) = EAT (Čistý zisk) / Vlastní kapitál 

Běžná likvidita = Oběţná aktiva / Krátkodobé cizí zdroje 

Pohotová likvidita = (Krátkodobé pohledávky + Krátkodobý finanční majetek) /  

              Krátkodobé cizí zdroje 

Doba obratu zásob = Průměrný stav zásob / Trţby X 360 

Doba splatnosti pohledávek = Krátkodobé pohledávky / Trţby X 360 

 Ukazatele vypočítané v tabulce 4.2 vycházejí ze základních účetních výkazů a to 

rozvahy, výkazu zisku a ztrát za období 2005 aţ 2009. 

Tab. 4.2: Ukazatele finanční analýzy 

UKAZATELE 2005 2006 2007 2008 2009 

Celková zadluţenost 39,81% 32,99% 35,67% 22,34% 26,66% 

ROE 3,43% 4,83% -1,88% 18,36% -23,61% 

Běţná 155,81% 194,71% 199,68% 317,47% 278,85% 

Pohotová 84,04% 78,35% 87,42% 244,13% 180,40% 

Doba obratu zásob ve dnech 44 57 57 27 73 

Doba splatnosti pohledávek ve dnech 48 42 47 50 53 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. sestavuje účetní výkazy a to 

kaţdoročně rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přehled o peněţních tocích vţdy k 31.12. daného 

roku. Společnost podléhá ověřování účetní závěrky auditorem, jelikoţ se jedná o společnost 

akciovou. Audit výběrovým způsobem provede ověření úplnosti a průkaznosti částek a všech 

informací uvedených v účetní závěrce a zároveň posoudí správnost a vhodnost účetních 

postupů a důleţitých odhadů. Důleţité je i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.  

Organizace a řízení 

 Organizační struktura, kterou se řídí při své činnosti a rozhodování společnost 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s., vznikla z praktických poţadavků a potřeb 

společnosti. Tato struktura (viz příloha č. 1) má liniově-štábní systém řízení a jednotlivé 

útvary řídí generální ředitel společnosti. Kaţdý útvar má svého ředitele a spolu 

s informatikou, řízením jakosti a environ. a zásobováním a logistikou jsou přímo podřízeni 

generálnímu řediteli. Činnost jednotlivých útvarů je následovná: 

 Útvar obchodního ředitele se zabývá exportní i tuzemskou prodejní činností, 

zásobováním a logistikou, reklamacím, fakturací, nákupem surovin a materiálu, vedením 

skladů a také propagační činností. 

 Útvar ekonomického ředitele zahrnuje vnitřní ekonomické řízení podniku včetně 

controllingu, prognózy, plánování a kalkulace. Dále zajišťuje finanční, investiční, materiálové 

a výrobní účetnictví spolu s financováním tuzemských i zahraničních plateb. 

 Útvar výrobně technického ředitele se věnuje činnostem týkající se výroby, údrţby, 

techniky a technologie, rozvoje, investic, inovací a energetického a vodního hospodářství. 

 Útvar personálního ředitele se především zabývá osobními záleţitostmi a 

personalistikou, odměňováním zaměstnanců, ale také i záleţitostmi právní formy.  

Technická vybavenost 

V roce 2009 směřovaly investiční prostředky do obnovy výrobních a provozních 

zařízení, zlepšení kvality a efektivity výroby. Neopomíjenou oblastí byla téţ ekologie a 

ochrana ţivotního prostředí. Hlavními investicemi, které se uskutečnily, bylo zavedení 

operačního systému MES – plánování a řízení výroby a dále proběhla instalace dvou kusů 

nedestruktivního zkoušení oblasti svaru přímo do svařovacích linek. Mezi nejvýznamnější 

investice v tomto roce podnik řadí pořízení 5 t mostového jeřábu v provozu rourovna, nové 
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kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu, tepelné výměníky pro ohřev kyseliny sírové 

v provozu pozinkovna a zabezpečení proti pádům z výšek na jeřábových drahách (ocelová 

lana, na kterých jsou jeřábnice jištěny karabinami jako horolezci). 

Současná výroba ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je 

zaloţena na třech pilířích. Prvním pilířem je výroba trubek na trati Kocks provozu rourovna. 

Druhým pilířem je výroba uzavřených profilů, otevřených profilů a konstrukčních trubek na 

svařovacích strojích provozu profilovna. Třetím pilířem je výroba přesných trubek taţených a 

kalibrovaných na taţírně a svařovacích strojích č. 6 a 8. Třetí pilíř byl v roce 2010 značně 

posílen investicemi do moderního dělicího centra pro dělení přesných taţených a 

kalibrovaných trubek. To umoţňuje dělit trubky na krátké kusy včetně moţnosti opracování 

konců. [20] 

Společnost je výrobcem přesných trubek pro více dodavatelů v automobilovém 

průmyslu, karvinské trubky jsou součástí autosedadel a sloupků řízení. V současnosti se 

testují přesné trubky taţené pro pouţití v oblasti tlumičů a poloos, trubky jsou podrobeny 

náročným zkouškám hydroformingu, coţ je tvarování trubek pod tlakem směsí vodních 

emulzí. [20] 

Poptávka po přesných trubkách v krátkých délkách se v průběhu posledních let 

zvyšovala a kapacita dělícího zařízení Rattunde z roku 2004 byla nedostatečná. Proto bylo 

zakoupeno v roce 2010 druhé dělící zařízení Rattunde, včetně pračky a sušičky krátkých kusů 

a balicí automatické ruky. Nový stroj je umístěn v hale taţírny tak, aby byl zajištěn logistický 

tok materiálu a byly maximálně vyuţity výrobní kapacity. Během dubna 2011 bude 

přemístěno původní dělicí zařízení Rattunde do téhoţ prostoru. Předpokládá se zvýšení 

kapacit dělení ze současných 5 mil. kusů za rok na 15 mil. kusů za rok. [20] 

V březnu 2011 bude realizována rekonstrukce svařovacího stroje č. 6 v třetím pilíři 

výroby přesných trubek, který byl pořízen v roce 1997 a byl vyuţíván z 90% pro výrobu 

svařovaných uzavřených profilů. Svařovací stroj se zrekonstruuje tak, aby podnik byl schopný 

vyrábět přesné kalibrované trubky výhradně z pásu válcovaného za studena nebo z pásu 

válcovaného za tepla mořeného dle poţadavků zákazníků automobilového, nábytkářského, 

kolařského nebo radiátorového průmyslu. Zpracování pásu válcovaného za tepla bude na 

tomto stroji ukončeno. Pro výrobu kalibrovaných trubek bude vyčleněná celá kapacita stroje. 

Chybějící kapacitu pro výrobky z pásu válcovaného za tepla nahradí svařovací stroje č. 7, 9 a 

10. [20] 
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V současnosti můţeme označit strojový park za průměrný, i kdyţ jsou většinou stroje 

staré 30 let, jsou stále plně funkční s novějším zdokonalením. Společnost má k dispozici 

skladovací prostory, které jsou v malém rozsahu. Skladovací kapacita je pro 9 000 – 10 000 t 

pásu, pro 3 000 t rozpracované výroby a 3 000 – 4 000 t hotových výrobků. 

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je přizpůsobena spíše 

ţelezniční dopravě. Ještě před 10 lety se hotové výrobky i materiál přepravovali především 

ţelezniční dopravou. V dnešní době se vyuţívá ţelezniční přeprava asi v 20% a z 80% se 

vyuţívá autodoprava, která je ekonomičtější. Ekonomičtější je také vyuţívání sluţeb, 

především úklidové sluţby, provozování kantýny a provoz vrátnice.  

Umístění podniku 

Všechny objekty, jako jsou výrobní haly, skladovací prostory i kanceláře společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. se nacházejí ve vlastním areálu na okraji města 

Karviné. Areál o rozloze 273 934 m
2 

je umístěn v bezprostřední blízkosti ţelezničních kolejí, 

které zasahují přímo do expediční budovy. Při vyuţití ţelezniční přepravy je výhodou rychlá 

manipulace a expedice zboţí.  

Nehmotné zdroje 

Know-how výroby profilů a trubek i dlouholetá tradice lze přiřadit mezi nehmotné zdroje. 

Společnost si během své existence vybudovala u svých zákazníků velmi dobrou image a 

obchodní vztahy. Dále se prezentuje vysokou kvalitou produktů, prestiţní značkou, plněním 

dodacích lhůt a neopomíjeným přáním zákazníků. Nejen goodwill, ale i ochranná známka 

patří mezi nehmotné prvky. Firma měla svou chráněnou značku vyjádřenou slovně i graficky 

a to logem „JÄKL“ v modrobílém provedení. Značku mohli zákazníci i dodavatelé spatřit na 

billboardech i propagačních materiálech (kalendáře, tuţky, diáře, ručníky, hrnečky, trička, 

atd.). Od roku 2008, kdy došlo k přejmenování společnosti na ArcelorMittal Tubular Products 

Karviná a. s., firma svou chráněnou značku s logem „JÄKL“ nepouţívá. 

„Firma, která dala profilu jméno“ toto je slogan společnosti, který vychází ze 

skutečnosti, ţe firma v hutnickém oboru byla zaloţena v české zemi jako první a název „jäkl“ 

se stal synonymem v běţné komunikaci pro uzavřené a otevřené profily.  
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4.3 Analýza SWOT 

 Po důkladné analýze mikroprostředí a makroprostředí a také na základě interních 

materiálů, které mi byly poskytnuty k nahlédnutí při konzultacích ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., jsem v této kapitole identifikovala příleţitosti a 

hrozby působící na podnik a to včetně stanovení atraktivity a pravděpodobnosti jejich úspěchu 

či neúspěchu. Dále jsem popsala silné a slabé stránky podniku a rozdělila je podle jejich 

vzájemného působení na příleţitosti a hrozby. V této části diplomové práce jsem zúročila 

především poznatky z odborné praxe a konzultací absolvovaných ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. a také z literatury, kterou jsem citovala 

v teoretické části.  

O –T analýza 

 Tato analýza spočívá v rozboru vnějších činitelů, jeţ představují příleţitostí a ohroţení 

při rozvoji společnosti. Ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. jsem 

identifikovala následující příleţitosti a hrozby. 

Příležitosti 

1. Rostoucí automobilový průmysl – technicky náročné výrobky, nízká konkurence 

2. Moţnost růstu investic do technologického vybavení  

3. Neexistující konkurence v okolí podniku 

4. Moţnost vyuţít zázemí silné mateřské společnosti (logistika, doprava, kontakty, atd.) 

5. Dobré vztahy s veřejností 

Hrozby 

1. Dovoz z rozvojových zemí, především z regionu Čína, Turecko apod. 

2. Jiţ probíhající výroba přesných kalibrovaných trubek v zahraniční (Polsko, Itálie) 

3. Domácí konkurence ve výrobě přesných kalibrovaných trubek 

4. Nízkonákladová konkurence vyuţívající polotovarů dováţených z Turecka, Ukrajiny a 

Slovenska 

5. Ekonomický vývoj v zemi (růst cen vstupů a energií, pracovní síly) 

6. Silná pozice zákazníků 

7. Závislost na mateřské společnosti ArclorMittal Ostrava, a.s. vzhledem k dodávkám 

hlavních vstupů 
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 Pro lepší přehlednost a vypovídací schopnost identifikovaných příleţitostí a hrozeb 

jsem pouţila matici příleţitostí a hrozeb. V těchto maticích jsou příleţitosti a hrozby 

rozděleny podle významnosti a pravděpodobnosti jejich uplatnění v trţním prostředí.  

 

Matice příležitostí 

Na základě provedené analýzy, z interních materiálů firmy a z primárních zdrojů 

získaných konzultantem společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., jsem 

vytýčila nejlepší a nejvýznamnější příleţitosti, které jsem zanesla do matice příleţitostí, kde 

na horizontální ose je pravděpodobnost úspěchu. Tento úspěch je spojen především 

s příleţitostí, které by se měl podnik snaţit do budoucna vyuţít. Na vertikální ose se 

setkáváme s mírou jejich přitaţlivosti. V levém horním kvadrantu se nachází nejlépe 

vyuţitelná příleţitost a naopak v pravém dolním kvadrantu je příleţitost, která má nejmenší 

pravděpodobnost vyuţití. Musíme však brát v potaz, ţe v pravém horním kvadrantu se 

nachází příleţitosti atraktivní, ale většinou obtíţně realizovatelné. Úspěšné příleţitosti 

s nízkou atraktivitou jsou uvedeny v levém dolním kvadrantu.  

Tab. 4.4: Matice příležitostí 

             Pravděpodobnost 

                             úspěchu 

Atraktivita 

Vysoká Nízká 

Vysoká 

1. Rostoucí automobilový 

průmysl – technicky náročné 

výrobky, nízká konkurence 
 

4. Moţnost vyuţít zázemí 

silné mateřské společnosti 

(logistika, doprava, kontakty, 

atd.) 

2. Moţnost růstu investic do 

technologického vybavení  
 

 

Nízká 
5. Dobré vztahy s veřejností 3. Neexistující konkurence 

v okolí podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Matice hrozeb 

V níţe uvedené tabulce 4.5 jsem hrozby rozdělila od výrazných aţ po méně závaţné. 

Pravděpodobnost výskytu hrozeb se v matici nachází na horizontální ose a na vertikální ose je 



42 

 

znázorněna míra závaţnosti ohroţení. Nejvýznamnější hrozby vyplývající z analýzy jsou 

uvedené v levém horním kvadrantu. A naopak v pravém dolním kvadrantu jsou uvedena 

ohroţení, která nemají příliš vysokou závaţnost. Hrozby určené v pravém horním a levém 

dolním kvadrantu nejsou sice velmi závaţná a bezprostředně firmu neohroţuji, ale nelze je 

přehlíţet.  

Tab. 4.5: Matice hrozeb 

                 Pravděpodobnost 

                                 výskytu  

Závažnost 

Vysoká Nízká 

Vysoká 

2. Jiţ probíhající výroba 

přesných kalibrovaných 

trubek v zahraniční (Polsko, 

Itálie) 
 

7. Závislost na mateřské 

společnosti ArclorMittal 

Ostrava, a.s. vzhledem 

k dodávkám hlavních vstupů 

5. Ekonomický vývoj v zemi 

(růst cen vstupů a energií, 

pracovní síly) 

 

Nízká 

1. Dovoz z rozvojových 

zemí, především z regionu 

Čína, Turecko apod. 
 

6. Silná pozice zákazníků 

 

3. Domácí konkurence ve 

výrobě přesných 

kalibrovaných trubek 
 

4. Nízkonákladová 

konkurence vyuţívající 

polotovarů dováţených 

z Turecka, Ukrajiny a 

Slovenska 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

S-W analýza 

 Analýzu S-W jsem pouţila pro rozbor vnitřních činitelů podniku a ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. jsem identifikovala následující silné a slabé 

stránky. 

Silné stránky podniku 

1. Tradice, dlouhodobé zkušenosti v oboru a image firmy 

2. Dobré technologické znalosti a zázemí 
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3. Dobrý přístup k základním výrobním surovinám z mateřské společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. 

4. Vlastní moderní dělicí linky  

5. Široké produktové portfolio 

6. Flexibilita při změnách výrobních toků 

7. Dobrá finanční situace 

8. Kvalifikované lidské zdroje 

9. Kvalita výrobků díky úrovni certifikace 

10. Dobrá trţní pozice na domácím trhu (20 - 30%) 

11. Moţnost modernizace linky č. 6 pro výrobu přesných kalibrovaných trubek 

12. Výhodná poloha výrobních závodů – vzhledem k rozvoji společnosti včetně 

subdodavatelských firem 

Slabé stránky podniku 

1. Nízká automatizace provozu 

2. Logistika - vysoká míra ruční manipulace 

3. Malý podíl technicky náročných výrobků s vyšší přidanou hodnotou a niţším tlakem 

konkurence 

4. Nízká přidaná hodnota stávajících produktů 

5. Zaostalý výzkum a vývoj 

6. Špatné hospodářské výsledky v posledních letech 

7. Nízká úroveň motivačních nástrojů 

 Konkrétní silné stránky, prostřednictvím nichţ by měla společnost vyuţít 

identifikovaných příleţitostí, jsem uvedla v Tab. 4.6. V této tabulce rovněţ uvádím, které 

slabé stránky společnosti pomůţe daná příleţitost překonat. 

Tab. 4.6: Využití příležitostí 

Příležitost č. Využití silné stránky č. Překonání slabé stránky č. 

1 všechny 3, 4, 5 

2 2, 7, 8, 11 1, 2, 3, 4, 6 

3 všechny 3, 6 

4 1, 2, 4, 11 5 

5 1, 7, 8, 10  6 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 V Tab. 4.7 jsem pak uvedla hrozby okolí a k nim přiřadila silné stránky, kterých můţe 

firma vyuţít k jejich překonání. Rovněţ jsem uvedla slabé stránky, které by firma měla 

minimalizovat za účelem zmírnění daného ohroţení. 

Tab. 4.7: Odvrácení ohrožení 

Hrozba č. 
Využití silné stránky č. 

k odvrácení ohrožení 
Minimalizace slabé stránky č. 

1 1, 2, 5, 9 1, 2, 3, 4 

2 2, 3, 4, 9, 11 1, 2, 3, 4 

3 2, 3, 4, 9, 11 1, 2, 3, 4 

4 2, 3, 4, 9, 11 1, 2, 3, 4 

5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

 

6 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 3, 4 

7 všechny 1, 2, 3, 4, 5 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z provedené analýzy vyplývá, ţe firma disponuje dostatkem silných stránek, pomocí 

nichţ můţe odvrátit hrozby i vyuţít příleţitosti, které jsou v okolí.  Naopak slabé stránky by 

měly být do jisté míry minimalizovány příleţitostmi, ale také zvýšenou aktivitou podniku. 
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5  Doporučení strategických návrhů 

 Z provedených analýz, z interních materiálů a z mnoha konzultací s managementem i 

se zaměstnanci dělnických profesí vyplývá, ţe společnost je nejvíce ohroţena konkurencí ve 

výrobě přesných kalibrovaných trubek, především z Polska a Itálie. U ostatního výrobního 

sortimentu, kde nejsou kladeny tak vysoké nároky na kvalitu výrobků je společnost ohroţena 

dovozem levných výrobků z rozvojových zemí, především z regionu Čína, Turecko apod. 

Závislost na mateřské společnosti při dodávkách většiny základních vstupů je moţné za 

jistých okolností chápat jako výhodu, ale přináší to také značně omezené moţnosti při hledání 

optimálních cen základních materiálů ve vztahu ke konkurenci a z tohoto pohledu to přináší 

značné ohroţení. 

 Nejvýznamnější příleţitostí, kterou by měla být společnost s velkou pravděpodobností 

schopna vyuţít je opětovný růst automobilového průmyslu. Za tímto účelem firma disponuje 

zázemím silné mateřské společnosti, coţ mimo jiné přináší moţnost růstu investic do 

potřebného technologického vybavení. 

 Na základě výše uvedených skutečností jsem jiţ mohla za účelem dalšího rozvoje 

společnosti podat tyto konkrétní návrhy a doporučení. 

Zákazníci 

 Společnost se nachází v blízkosti dvou významných automobilek. Výrobní závod 

automobilky Hundai je vzdálen přibliţně 30 km a automobilka Kia v sousedním Slovensku 

asi 100 km. Na tyto dva významné podniky je pak dále navázána celá řada dalších 

subdodavatelských firem, které se rovněţ nacházejí na tomto území. To představuje velký 

počet zákazníků, na které by se měla společnost zaměřit. Tzn. navázat s těmito 

zákazníky kontakty, zjistit jejich požadavky na kvalitu, cenu, dodávky jednotlivých 

výrobků a podle těchto parametrů se zaměřit na reorganizaci výrobních procesů 

v rámci finančních a technologických možností společnosti. Růst podílu zákazníků 

z automobilového průmyslu, kteří požadují vyšší kvalitu výrobků, přinese společnosti 

celkové zvýšení přidané hodnoty, což by mělo mít pozitivní vliv na výsledek 

hospodaření. 

 Vybudované dlouholeté vztahy s dosavadními zákazníky jsou vzájemně prospěšné pro 

podnik i zákazníky. Jsou-li zákazníci spokojeni ve všech oblastech spolupráce, nemají potřebu 

hledat jiné dodavatele a vzájemná spolupráce uspokojí i podnik. Takto vytvořené dlouholeté 
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vztahy vedou k výraznému zrychlení oběhu a jeho sníţení nákladů, k minimalizaci zásob a 

k velmi pruţným vazbám s výrobním procesem a tím k celkovému zefektivnění činnosti 

podniku. Díky dlouholetým vztahům stávajících zákazníků lze získat nové zákazníky a 

postupně s nimi vybudovat stabilní dlouhodobé vztahy. Doporučuji být nepřetržitě 

v kontaktu se svými zákazníky a zjišťovat jejich potřeby a očekávání. Snažit se inovovat 

nabídky například odlišným provedení, kvalitou, komplexním servisem, které 

konkurence neposkytuje.  

Konkurence 

 Trţní pozice podniku je na domácím trhu velmi dobrá, ale nemusí být trvalá. 

V posledních letech jsou stále větší hrozbou menší výrobní firmy, které jsou schopny vyrábět 

menší mnoţství produktů s daleko niţšími náklady a tím výrazně konkurovat cenou. Těchto 

malých firem neustále přibývá a dokáţou se svou produkcí přiblíţit aţ k 2/3 produkce 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., coţ stojí za pozornost. Z tohoto 

důvodu doporučuji nepřetržité sledování větších i menších tuzemských výrobců stejného 

sortimentu. Aby si společnost udržela vedoucí postavení na tuzemském trhu a zvyšovala 

svůj tržní podíl, musí mapovat výroční zprávy konkurenčních firem, jejich webové 

stránky a jejich aktuální dění v periodikách. V rámci stabilizace trţních podílů na 

evropském trhu si společnost v exportní oblasti vede dobře, jelikoţ s evropskými zeměmi jiţ 

několik let aktivně spolupracuje.  

 V rámci konkurenčního prostředí by společnost vylepšila své postavení, kdyby 

dokázala nakupovat suroviny od svých „sesterských“ společností minimálně za stejných 

cenových podmínek, jaké nabízejí jiným firmám na trhu. Doporučuji managementu 

společnosti vyjednávat o podmínkách nákupu surovin nejlépe za výrobní cenu od 

„sesterských“ společností s vedením mateřské společnosti ArcelorMittal. 

  

Technologie 

 Je pravdou, ţe strojový park je třicet let zatím plně funkční, ale společnost by neměla 

dopustit, aby strojový park zastaral. Kvalitní sluţby jen stěţí mohou poskytovat zastaralé 

stroje a mechanismy. Přestavby strojů pro výrobu produktů jiných tvarů či rozměrů zabere 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. jednu pracovní směnu. Za jednu 

pracovní směnu lze na jednom zařízení vyprodukovat cca 50 t produkce. Sníţení ztrát 
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způsobených prostoji, sníţení nákladů na pracovní síly, které provádějí přestavbu strojů a také 

sníţení nákladů na opravy poruch starších strojů, by umoţnila inovace strojového parku či jen 

jeho vylepšení. Proto bych doporučila, aby se společnost snažila o snižování nákladových 

položek, snižování ztrát ve výrobě přiměřenými postupy či úpravami včetně možnosti 

pořízení části linky, které by mohly být seřizovány mimo technologický proces a pak 

vyměněny jako technologické celky. Zajistit efektivnost a prosperitu společnosti je velmi 

významné, coţ vychází z názoru společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

Jejich komplexní nástroj efektivnosti zahrnuje trvalé zdokonalování kvality procesního řízení, 

jednotlivých procesů či dílčích činností, dále také produkce a výsledných produktů.  

Zaměstnanci 

 Jednou ze silných stránek podniku jsou kvalifikované lidské zdroje, zatímco úroveň 

motivačních nástrojů patří mezi slabé stránky podniku.  

 Motivačním prvkem je v první řadě mzda, která je stanovena jako plnění peněţité či 

naturální povahy poskytované zaměstnancům za odvedenou práci. Kaţdá firma můţe mít 

odlišnou mzdovou politiku, omezenou legislativně nebo kolektivní smlouvou. Mzdová 

politika má za úkol získat zaměstnance s poţadovanými vlastnostmi, zkušenostmi a 

dovednostmi, stimuluje k poţadovaným výkonům. Je důleţité, aby si společnost důsledně 

analyzovala objem vyplácených mzdových prostředků tak, aby nedošlo k ohroţení 

konkurenceschopnosti firmy a zároveň byli zaměstnanci spravedlivě a dostatečně motivačně 

odměňováni za své pracovní výkony. 

  Časová mzda by měla být vyplácena za odvedenou práci, kde není stanovena 

výkonnostní norma a poţadavky, kde je kladen důraz na kvalitní práci nebo na bezpečnost 

práce. Tento typ mzdy se zpravidla vyplácí v pomocných a obsluţných procesech a 

technickohospodářských procesech. Úkolovou mzdou by měli být odměněni pracovníci, 

kterých se týká činnost se stanovenými výkonnostními normami, určenými technologickými 

postupy, zajištěnými podmínkami pro výkon práce, bez jejich ohroţení. Úkolová mzda 

funguje jako kontrola jakosti práce a vyplácí se tam, kde je ţádaná hmotná zainteresovanost 

pracovníků. Ke mzdě mohou být poskytnuty odměny, které motivují k plnění pracovních 

úkolů jinak neoceněných a dále odměny, které bývají většinou za mimořádné pracovní 

výsledky.  
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 Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. odměňuje své zaměstnance 

základní mzdou ve výši měsíčního mzdového tarifu, tarifního stupně přiděleného pracovního 

místa a diferenciačního tarifu přiděleného pracovního místa, nejsou-li odměny smluvní 

mzdou. Odměna za pracovní výkonnost a dodrţení bezpečnosti práce je poskytována dvakrát 

ročně a to v měsíci červnu ve výši 3000,-Kč a v měsíci listopadu ve výši 5000,-Kč.  

 Motivačním nástrojem je nově zavedený příspěvek na bezpečnost, o kterém jsem se jiţ 

zmínila. Ale přesto bych doporučila, aby záměr o změně odměňování zaměstnanců 

společnost realizovala přechodem ze základní – časové mzdy na úkolovou mzdu u 

pracovníků, kterých se týká činnost se stanovenými výkonnostními normami a určenými 

technologickými postupy, a tím by zvýšila motivaci zaměstnanců i jejich pracovní 

výkon.  

 Také vedení společnosti by mělo být dostatečně motivováno k plnění plánů výnosů. 

Proto bych navrhla, aby motivačním faktorem se stál podíl na hospodářském výsledku 

společnosti. To znamená, že mzda by se měla skládat ze základního platu a případných 

bonusů v případě dodržení nebo překročení plánů výnosů za hospodářský rok. 

Optimální poměr mzdy by měl být 70% stálé složky a 30% vázaný na dosažené výkony. 

Polovina pohyblivé složky by se vyplácela kvartálně za splněný plán, kdy k doplacení 

zbylé části by docházelo po účetní závěrce daného roku. 

Inovace a výzkum 

  K udrţení konkurenceschopností musí kaţdá firma operativně reagovat na 

měnící se poţadavky zákazníků. Tím si zajišťuje zisk, který vyuţívá k financování svého 

provozu a rozvoje. Hlavním zdrojem inovací je zcela jistě výzkum, neboť generuje technické 

nápady a soustavně zlepšuje technické dovednosti. Díky globalizaci trhů roste konkurence, a 

proto je důleţité věnovat inovacím neustálou pozornost.  

  Inovace nejsou pouhou aplikací vědeckých výsledků, ale mohou vzniknout 

převzetím nových technologií či procesů anebo mohou ukázat nové způsoby myšlení, 

podnikání či prodeje výrobků a sluţeb. Jsou především řízeným procesem generování, 

přenosu a implementace nápadů do praktické aplikace. Zákazník je ochoten zaplatit za 

radikální kvalitní změnu, kterou ocení jako novou přidanou hodnotu.  

 Pokud má společnost přivádět na trh konkurenceschopné výrobky, měl by být výzkum 

základním předpokladem úspěšné podnikatelské strategie. Hrozbou společnosti 
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ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je právě tato oblast. Proto bych 

doporučila, aby výzkum a vývoj byl nedílnou součástí strategie rozvoje společnosti. 

Základním pilířem sběru podnětů k inovacím by se měly stát především marketingové 

analýzy, strategické záměry společnosti, analýzy potřeb stávajících a potenciálních 

zákazníků, potřeby ekonomické efektivnosti výroby a produktivity práce nebo analýzy 

způsobilosti výrobního zařízení a výrobního procesu. Myslím, že ne méně významným 

pilířem podpory a rozvoje inovací v podniku by se mělo stát zavedení nového systému 

sběru podnětů a zlepšovacích návrhů od zaměstnanců. Ti by mohli předkládat své 

nápady a podněty na zefektivnění výroby nebo produktu. V případě využití 

navrhovaného zlepšení nebo inovace by byli zaměstnanci odměněni, což by vedlo k 

jejich větší sounáležitosti ke společnosti a zároveň by se zvýšila již zmíněná motivace. 

Doporučila bych také kvartální porady zaměstnanců jednotlivých útvaru, kde by mohly 

být také diskutovány předložené zlepšovací nápady a inovace. Za správné fungování 

celého systému sběru podnětů a inovací by měli být odpovědni vedoucí pracovníci 

výzkumu, kteří by se měli pravidelně účastnit odborných seminářů a konferencí 

zaměřených na nové poznatky v oblasti výzkumu a vývoje v hutním průmyslu.   

Finanční situace 

 Z hodnot základních ukazatelů finanční analýzy uvedených v Tab. 4.2 jsem 

vyhodnotila, ţe společnost v období let 2005 - 2009 dosahovala velmi nízké rentability 

vlastního kapitálu, vyjma roku 2008. Naopak celkovou zadluţenost společnosti, jejíţ hodnota 

v posledním roce klesla pod 30 %, bych hodnotila pozitivně a spolu s ukazateli likvidity nám 

svědčí o stabilním a bezproblémovém financování.  

 Zvýšení podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou, by mělo mít pozitivní vliv na 

vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu v budoucím období. Vzhledem k relativně 

nízké zadluženosti by při plánovaných investicích do modernizace technologického 

vybavení měla být zvážena varianta financování prostřednictvím cizího kapitálu. 

V případě, že se společnosti podaří v budoucích letech dosahovat vyššího zhodnocení 

celkového kapitálu, než činí průměrný úrok za využívání cizího kapitálu bude působit 

finanční páka pozitivně a zvýšená zadluženost bude mít pozitivní vliv na rentabilitu 

vlastního kapitálu. 
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6  Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo provést podrobnou marketingovou analýzu prostředí, 

vypracovat návrhy a doporučení, které by firma mohla vyuţít k zlepšení trţní pozice 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

 V této diplomové práci jsem se snaţila uplatnit své znalosti získané studiem na 

Vysoké škole báňské – Technické univerzity, Fakultě metalurgie a materiálového inţenýrství 

a zároveň uplatnit zkušenosti, které jsem získala z praktické činnosti ve společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., kde jsem vykonávala odbornou praxi. Po 

dohodě s konzultantem, Ing. Rostislavem Jevickým, mi bylo umoţněno zabývat se zlepšením 

trţní pozice této společnosti. V současnosti je pro společnost nezbytné, aby dobře znala své 

marketingové prostředí, aby dokázala zaujmout zákazníky nebo dodavatele na trhu svými 

silnými stránkami a příleţitostmi, aby označovala slabé stránky a z okolního prostředí 

identifikovala hrozby a aby zkoumala svou i konkurenční trţní pozici s pravidelným 

vyhodnocením. Na základě této problematiky jsem zvolila provedení analýzy SWOT.  

 Hlavní části mé práce bylo provedení analýzy marketingového prostředí společnosti. 

Úvodem jsem se zabývala v první kapitole. Při zpracování druhé kapitoly jsem především 

vycházela z odborné literatury a zaměřila jsem se na teoretická východiska analýzy SWOT, 

zejména vymezením principů a pojmů analýzy, definováním jednotlivých externích a 

interních vlivů. V kapitole třetí jsem stručně představila společnost ArcelorMittal Tubular 

Products Karviná a.s. Čtvrtá kapitola je důleţitá, zde se zabývám analýzou marketingového 

prostředí a jednotlivých dílčích analýz. Tyto analýzy vyústily v komplexní provedení analýzy 

SWOT a slouţily pro stanovení silných a slabých stránek společnosti, dále pro určení 

příleţitostí a hrozeb plynoucí z okolního prostředí. Z provedených analýz, z interních 

materiálů firmy, webových stránek a z primárních zdrojů dodaných konzultantem společnosti 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. jsem v páté kapitole komplexně vyhodnotila 

situaci a doporučila strategické návrhy, které by mohly zlepšit trţní pozici společnosti.  

 Především by se společnost měla orientovat na velký počet zákazníků, se kterými musí 

navázat kontakty a zjistit jejich poţadavky na kvalitu, cenu, dodávky jednotlivých výrobků a 

zaměřit se podle těchto parametrů na reorganizaci výrobních procesů v rámci finančních a 

technologických moţností společnosti. S dosavadními zákazníky by společnost měla být 

v nepřetrţitém kontaktu, zjišťovat jejich potřeby a očekávání. Snaţit se inovovat nabídky 
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například odlišným provedením, kvalitou a komplexním servisem, které konkurence 

neposkytuje.  

 Aby si společnost udrţela vedoucí postavení na tuzemském trhu, musí nepřetrţitě 

sledovat větší i menší tuzemské výrobce stejného sortimentu mapováním výročních zpráv 

konkurenčních firem, webových stránek a jejich aktuálního dění v periodikách. V rámci 

„interní“ konkurence jsem doporučila managementu společnosti, aby vyjednávala o 

podmínkách nákupu surovin nejlépe za výrobní cenu od „sesterských“ společností s vedením 

mateřské společnosti ArcelorMittal. 

 Při návrhu inovace strojového parku či jen jeho vylepšení jsem doporučila sníţit 

nákladové poloţky, sníţit ztráty ve výrobě přiměřenými postupy či úpravami, včetně 

moţnosti pořízení části linky, které by mohly být seřizovány mimo technologický proces a 

pak vyměněny jako technologické celky.  

 Aby se zvýšila motivace zaměstnanců i jejich pracovní výkon, měla by společnost 

realizovat přechod ze základní – časové mzdy na úkolovou mzdu u pracovníků, kterých se 

týká činnost se stanovenými výkonnostními normami a určenými technologickými postupy. U 

vedení společnosti by se motivačním faktorem mohl stát podíl na hospodářském výsledku 

společnosti. To znamená, ţe mzda by se měla skládat ze základního platu a případných 

bonusů v případě dodrţení nebo překročení plánů výnosů za hospodářský rok. Optimální 

poměr mzdy by měl být 70% stálé sloţky a 30% vázaný na dosaţené výkony. Polovina 

pohyblivé sloţky by se vyplácela kvartálně za splněný plán, kdy k doplacení zbylé části by 

docházelo po účetní závěrce daného roku.  

 V oblasti hrozeb jsem se zaměřila na výzkum a vývoj. Základním pilířem sběru 

podnětů k inovacím by se měly stát především marketingové analýzy, strategické záměry 

společnosti, analýzy potřeb stávajících a potenciálních zákazníků, potřeby ekonomické 

efektivnosti výroby a produktivity práce nebo analýzy způsobilosti výrobního zařízení a 

výrobního procesu. Dále zavedením nového systému sběru podnětů a zlepšovacích návrhů od 

zaměstnanců by se podpořil rozvoj inovací v podniku. Zaměstnanci by mohli předkládat své 

nápady a podněty na zefektivnění výroby nebo produktu. V případě vyuţití navrhovaného 

zlepšení nebo inovace by byli zaměstnanci odměněni, coţ by vedlo k jejich větší 

sounáleţitosti ke společnosti a zároveň by se zvýšila jiţ zmíněná motivace.  
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 Zvýšení podílu výrobků s vyšší přidanou hodnotou, by mělo mít pozitivní vliv na 

vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu v budoucím období. Díky nízké zadluţenosti by 

společnost při plánovaných investicích do modernizace technologického vybavení měla 

financovat prostřednictvím cizího kapitálu.  

 Návrhy jsou zaměřeny na odstranění slabých stránek a ohroţení společnosti, ale také 

na udrţení si dobré pozice na trhu. 

 Na základě působení praxe ve společnosti, kde jsem získala praktické zkušeností, jsem 

mohla formulovat doporučení strategických návrhů a konfrontovat je s teoretickými 

znalostmi. Snaţila jsem se odhalit silné stránky, zjistit problémové oblasti slabých stránek, 

nalézt příleţitosti, které lze vyuţít a zpozorovat hrozby, kterých by se společnost měla 

uchránit. 

 Aby byla zajištěna prosperita a úspěšnost společnosti, je potřeba se neustále 

přizpůsobovat aktuálnímu stavu a měnícímu se prostředí.  
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