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Abstrakt: 

Předmětem diplomové práce je „Strategická analýza Vítkovických sléváren, spol. s r. o.. Práce je 

rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část uvádí obecné charakteristiky 

strategické analýzy. V praktické části jsou uvedeny poznatky na příkladu konkrétní firmy, 

přičemţ jsem provedla strategickou analýzu prostřednictvím - PEST analýzy, Porterva modelu 

pěti konkurenčních sil a analýzy klíčových kompetencí. Zpracováním těchto analýz jsem 

vytvořila SWOT analýzu a konfrontační matici, ze které jsem zjistila, v jaké situaci na trhu se 

společnost nachází a z výsledků sestavit strategii společnosti.  

 

Abstract: 

The topic of this diploma paper is “strategical analysis of Vitkovické slévárny, spol. s r.o. The 

work is devided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part features strategy 

analysis in general. The practical part features technical knowlidge (know – how) of a particular 

firm, whereas I have done the strategical anynlysis through PEST analysis. Porter´s model of five 

competive powers and the analysis of key competencies. I had elaborated those analyses and I 

created SWOT analysis and the confrontational matrix, that´s why I could realized in what 

market is our company recently and also I could put together a new strategy of our firm.  
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ÚVOD 

Strategie je pojem, se kterým se běţně setkáváme na kaţdém kroku. V rámci trţní ekonomiky 

dochází ke střetu společností, jeţ usilují o získání stejného segmentu zákazníků, a tím vzniká 

konkurenční boj. Organizace musí být konkurenceschopné, proto jsou nuceny neustále pracovat 

na vytváření konkurenční výhody, prostřednictvím které si vytváří určitý náskok a tím dosahují 

vyššího zisku.  

 

F. Bertese uvádí ve své literatuře, ţe řízení konkurenčního boje je pro vrcholový management 

firmy velmi sloţitou, náročnou i značně rizikovou činností, která vyţaduje vysokou úroveň 

znalostí, zkušenosti a v mnohých případech i nemalou dávku štěstí. [1] 

Všechny organizace by měly neustále monitorovat okolí, sledovat konkurenci a provádět analýzy.  

 

Cílem mé diplomové práce je provést analýzy makrookolí a analýzu konkurenčního okolí oboru 

podnikání společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r. o. Dále vypracování analýzy vnitřního 

potenciálu společnosti a k syntéze získaných výsledků sestavit analýzu SWOT. 

 

V teoretické části se zabývám nejprve charakteristikou společnosti Vítkovické slévárny spol. s r. 

o. následně uvádím detailní popis strategické analýzy, podrobněji jsem rovněţ rozvedla analýzy 

okolí i vnitřních zdrojů a schopností. Ve čtvrté kapitole jsem popsala SWOT analýzu a uvedla 

matici SWOT. 

 

Praktická část zahrnuje představení a charakteristiku konkurenčních společností. Dle analýzy 

prostřednictvím Porterova modelu pěti konkurenčních sil upozorním na moţné hrozby v okolí 

společnosti. Dále provádím PEST analýzu, kterou lze dle Srpové uţít k analýze makrookolí. Za 

důleţité součásti makrookolí ve své literatuře označuje faktory politické a legislativní, 

ekonomické, sociální a kulturní i technologické. [8] V následující kapitole jsem vypracovala 

analýzu klíčových kompetencí, která dle Johnsna uvádí kvalifikace, jeţ jsou oporou a 

schopnostmi společnosti a umoţňují tak vyniknout nad konkurencí. [3]  

Závěr praktické části je výsledná SWOT analýza a konfrontační matice, z níţ je zřejmé v jakém 

trţním prostředí se podnik nachází a jakou by měl zvolit strategii. 
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1. Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o.  je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, 

tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2004 také odlitků ze slitin mědi. 

Za dobu své existence prošla společnost řadou změn, poslední z významných změn, která nastala 

v průběhu roku 2004, byla privatizace společnosti a její následná fúze se společností Slévárna 

barevných kovů, spol. s r.o.  Sloučením obou funguje společnost, která je právním nástupcem 

Slévárny barevných kovů a nese obchodní jméno Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 

Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výrobu 

válců od roku 1910. V současné době se podnik řadí k předním evropským výrobcům pracovních 

válců pro teplé válcovny plechů. Společnost uţívá moderní licenční technologii odstředivého 

odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků ze dřeva. 

Podmínky pro další úspěšný rozvoj tvoří především vysoce kvalifikovaný tým odborníků, který 

svým profesionálním přístupem poskytuje nadstandardní sluţby. 

Výrobní program je v současné době soustředěn do dvou hlavních divizí: 

 Divize Slévárna válců 

 Divize Slévárna odlitků 

 

1.1.   Divize Slévárna válců 

Divize Slévárna válců se specializuje na výrobu pracovních válců pro teplé válcovny, a to 

technologií odstředivého lití s vyuţitím licenční technologie Gontermann-Peipers. Roční výroba 
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se pohybuje mezi    6 000 - 7 000 tun válců. Materiály pracovní vrstvy válců jsou vyráběny v celé 

poţadované škále (vysoce chromová litina, litina s neurčitou tvrzenou vrstvou, nástrojová ocel, 

rychlořezná ocel, tvárná litina) a jsou průběţně inovovány a splňují nejpřísnější poţadavky trhu.  

1.2. Divize Slévárna odlitků 

Divize Slévárna odlitků je orientována na: 

 výrobu válců gravitačním litím do kokil a písku do hmotnosti 5 000 - 6 000 kg, 

 kusovou a malosériovou výrobu tvarových odlitků ze šedé, tvárné litiny a oceli s 

hmotností od 40 do  7 000 kg, 

 gravitačně a odstředivě lité odlitky z  neţelezných kovů. 

Válce jsou vyráběny z lité oceli a tvárné litiny a jsou určeny pro nasazení ve stolicích profilových 

tratí, drátotratí a válcoven trub. 

Produkce odlitků je zaměřena na výrobu tvarových odlitků (kola, loţiska, setrvačníky, skříně, 

tělesa, vodítka, apod.), které společnost dodává odběratelům v oblasti energetiky, strojírenství, 

hutnictví, důlního, lodního a stavebního průmyslu. Z celkového objemu výroby tvoří 50 % 

zahraniční zákazníci. Významnou součást výrobního sortimentu tvoří i vysoce legované oceli, a 

to včetně manganových ocelí. 

Slévárna odlitků je zaměřena zejména na výrobu tvarově sloţitých odlitků. To je umoţněno 

zejména vyuţitím moderních technologií, především při výrobě forem a jader, které jsou 

vyráběny do samotuhnoucích směsí jak z přírodních písků, tak z umělých ostřiv. Dále jsou 

pouţívány moderní postupy bezrámového formování tam, kde je to vhodné. Výroba jader je 

zajištěna vibračním zhutňováním na otočném karuselu. 

Výroba odlitků z neţelezných kovů se realizuje na stávajících agregátech o hmotnosti do 1500 kg 

taveniny. Gravitačně se odlévají odlitky z mosazi a ze slitin mědi. Odlitky vyráběné technologií 

gravitačního lití nacházejí své uplatnění zejména ve strojírenství, při výrobě gumárenských lisů, v 

hutní výrobě, v lodním průmyslu či ve výrobě čerpadel. 
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Pro výrobu odstředivě litých odlitků do 300 kg byla postavena nová výrobní hala. Technologie 

odstředivého lití se uplatňuje u výroby odlitků, u kterých je poţadována vysoká homogenita 

materiálu. Útvar odstředivého lití se specializuje především na výrobu mosazných prstenců 

určených pro výrobu valivých loţisek, případně pro výrobu kluzných loţisek zemních strojů. 

Nejčastěji pouţívaným materiálem je mosaz MS 59 a MS 66. 

U všech odlitků je kladen důraz na vysokou kvalitu, úzké rozmezí chemického sloţení, vysokou 

rozměrovou přesnost a termínové plnění zakázek. V průběhu celé výroby jsou uplatňovány 

kontrolní postupy včetně nedestruktivního zkoušení. 

1.3.  Životní prostředí a ekologie ve společnosti Vítkovické slévárny, 

 spol. s r.o. 

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se hlásí ke konceptu tzv. udrţitelného rozvoje 

zaloţeno na novém vztahu mezi lidmi a jejich přístupu k prostředí, ve kterém ţijí. Vedení 

společnosti si plně uvědomuje existenci negativních vlivů slévárenské výroby na ţivotní prostředí 

a proto je významnou součástí výrobního programu společnosti ochrana ţivotního prostředí 

s cílem neustále sniţovat ekologickou zátěţ ve svém okolí a minimalizovat tyto vlivy, ať 

v odpadovém hospodářství, v ochraně ovzduší, tak i v oblasti ochrany spodních vod. 

Nakládání s velkoobjemovými a maloobjemovými odpady, které vznikají v procesu výroby ve 

společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. se řídí v souladu se zákonem č. 185/2002Sb. Odpady 

jsou shromaţďovány na určených místech a tříděny dle katalogu odpadů. Součástí nakládání 

s odpady je také provádění povinných analýz odpadů. 

Na slévárně odlitků bylo instalováno nové odprašovací zařízení elektrické obloukové pece firmou 

APF Praha, které zajišťuje plnění emisního limitu pro znečišťující látku TZL. K dalšímu 

sniţování emisí na Slévárně odlitků došlo zprovozněním odlučovače pro odsávácí zařízení 

na vybíjení odlitků. 

Na Slévárně válců bylo instalováno odsávání kelímkových elektrických indukčních pecí firmou 

EKOGLOBAL, spol. s r.o., které řeší odsávání a čištění zplodin. V druhé fázi bude realizováno 
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odsávání licích pánví při odlévání a legování, čímţ dojde k dalšímu sníţení emisí a zlepšení 

ţivotního prostředí. 

2. Strategická analýza 

Strategie je výsledkem procesu strategického řízení a slouţí jako prostředek k dosaţení předem 

stanovených cílů takovým způsobem, aby byly co nejefektivněji uplatněny přednosti podniku. 

Strategie je výsledkem účelného a cíleně orientovaného procesu. [6] 

Výsledkem strategické analýzy je hodnocení relevantních faktorů, které mohou mít vliv na výběr 

strategie a na její tvorbu. Snaţí se o nalezení vztahu mezi jednotlivými identifikovanými faktory, 

čímţ dochází k určité první fázi tvorby strategie. Cílem strategické analýzy je najít trendy v 

chování okolí a podniku a vztahu mezi nimi. Nalezení trendu pak často podniku udává budoucí 

vývoj. Potom je na podniku rozdělit faktory na negativní a pozitivní, eliminovat negativní faktory 

a naopak vyzdvihovat a pokračovat v upevňování faktorů pozitivních.[12] 

Základem pro sestavování strategie podniku vedoucí k dosaţení konkurenční výhody je nalezení 

souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Proces, kterým je strategie sestavována, je důleţitý 

systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na podnik a jejich 

střet se zdroji a schopnostmi podniku. Nejvýznamnějším úkolem strategie je připravit podnik na 

všechny situace, které s velkou pravděpodobností mohou v budoucnu nastat. K tomu je nezbytná 

strategická předvídavost. 

Východiska pro formulaci strategie vyplývají z výsledků strategické analýzy. Součástí strategické 

analýzy jsou analytické techniky, které se pouţívají i pro zjišťování vztahů mezi okolím podniku 

(zahrnující makrookolí, odvětví, konkurenci, trh) a zdrojovým potenciálem podniku. Tato 

analýza je nejdůleţitější součástí vědecké metody a je jejím základem. Strategická analýza rovněţ 

zdůvodňuje existenci firmy, vymezuje její pole působnosti a zároveň slouţí jako jednotící prvek, 

který usměrňuje jednání manaţerů i zaměstnanců tak, aby pracovali v zájmu firmy. Představuje 

rozloţení konkrétního komplexu na jednotlivé součásti. Postupně se zkoumají veškeré části a 

sloţky, ze kterých se celek skládá.  
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Základním cílem analýzy odhalení jednoty je analýza a hodnocení veškerých stěţejních faktorů, o 

nichţ lze předpokládat, ţe mohou nebo budou mít vliv na konečnou volbu cílů a strategie 

podniku. Je velmi důleţité posoudit vhodnost současné strategie nebo rozhodnout o tom, ţe bude 

zavedena nová. Vychází se z odhadu budoucích trendů a jevů, které by mohly v průběhu 

strategického období nastat. Je tedy nezbytné důkladně analyzovat existující trendy a oddělit 

krátkodobé jevy od jevů dlouhodobých.  

Pro zkvalitnění procesu tvorby strategie předpokládá včas identifikovat pozitiva i negativa 

vývoje, na pozitivní se zaměřit a navázat na ně a negativní eliminovat nebo úplně odstranit. Je 

třeba vyhledávat, vnímat a vyuţívat nové příleţitosti k tvorbě vyšší hodnoty. Strategie musí 

přihlíţet k podnětům a vlivům vnějšího okolí.  

Strategii musíme tvořit hlavně s ohledem na konkurenční prostředí, nový charakter konkurence, 

označovaný jako hyperkonkurence, superkonkurence, megakonkurence apod. Rostoucí 

konkurence přechází do stadia superkonkurence, jeţ získala globální povahu, konkurenční 

rivalita má rovněţ vyšší intenzitu. [3] 

Jedním z obrovských omylů, jichţ se dopouštějí podniky, je snaha o pouţívání univerzální 

strategie. Myšlení tímto stylem můţe vézt organizaci do zkázy. Vhodně formulované strategické 

cíle, kvalitativní i kvantitativní, a na ně navazující strategie musí být „na míru“ kaţdému 

podniku. Základní východiska představuje vhodné spojení výsledků strategické analýzy.  

Vzhledem k uvedeným přístupům je zřejmé, ţe ţádné obecně platné řešení neexistuje. Je třeba 

vyhnout se jednoduchým a jednoznačným přístupům a naopak rozvíjet dovednosti zaloţené na 

analýze, vytváření vize a učení se a průběţně je uplatňovat. Ve stávajícím konkurenčním 

prostředí je nezbytné zabývat se vlastním učením. Nutností je rovněţ hledat postupy, které 

umoţňují vedení společnosti lépe porozumět tomu, co se odehrává v jejich konkurenčním 

prostředí.  

S ohledem na strategické cíle lze vymezit dvě základní oblasti orientace. Analýza, jeţ je 

zaměřená na vnější okolí podniku a analýzu vnitřních zdrojů a schopností. Obě analýzy budou 
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v následujících stranách rozvedeny. Nejedná se o dvě nezávislé roviny, proto je třeba zdůraznit 

vzájemnou propojenost a souvislost. Schematicky lez strategickou analýzu popsat obrázkem č. 1. 

 

Obrázek 1.: Schéma strategické analýzy [6] 

Strategická analýza podniku IKEA 

Pro zajímavost bych uvedla, jakým způsobem postupuje prostřednictvím strategické analýzy 

úspěšný švédský podnik IKEA. [3] 

Z jejich historie lze uvést, že v souvislosti s plánováním vývoje obchodu byla analýze 

strategických postupů věnována nemalá pozornost. Při vstupu na nové trhy rozhodovala kritéria 

jako je zeměpisná poloha (což vyžaduje pečlivé zkoumání ekonomiky těchto zemí, současnou i 

budoucí poptávku, historický a pravděpodobný profil budoucích zákazníků a jiné). Rovněž řeší 

stejně důležité otázky, jež souvisí s konkurenčními podniky. Toho dosahují přezkoumáním 

hodnotu, které jsou poskytnuty zákazníků. Tzv. hodnoty „shora“ jsou zajištěny designem a 

širokou škálou zboží. IKEA ovšem také přidala k těmto hodnotám manažerský design tzv. aktivit 

„zezdola“, takže každý zákazník může zvýšit zisk díky výběru, transportu či odběru nábytku. 
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konkurentů a očekávané 

reakce rivalů 

   

 

  

 

   

 

 

            

 
Strategická pozice podniku 

 

      

 

      

Vnitřní faktory 

          

            

   
Specifické přednosti, dostupné zdroje, relativní 

konkurenční síla, silné a slabé stránky, vyváţenost 

portfolia 
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Hlavním účelem /strategické analýzu lze označit klíčové faktory na současný i budoucí prospěch 

podniku a určit jakých možností můžeme využít z hlediska prostředí a kvalifikací organizace.  

 

3. Základní oblasti strategické analýzy 

Mezi základní fáze strategické analýzy patří analýza okolí a analýzy vnitřních zdrojů a 

schopností. 

3.1. Analýza okolí  

Analýzou okolí provádí podniky identifikaci a rozebírají faktory vnějšího okolí podniku, které 

ovlivňují jeho strategickou pozici a vytvářejí, jak potenciální příleţitosti, tak hrozby jeho 

činnosti. Zabývá se identifikací a rozborem faktorů okolí podniku, které ovlivňují jeho 

strategickou pozici a vytvářejí potenciální příleţitosti a hrozby pro jeho činnost. 

Orientuje se na vlivy trendů jednotlivých faktorů v makrookolí a mikrookolí, zpravidla vymezené 

odvětvím.  

Analýza vlivů makrookolí se zabývá faktory, jeţ na podnik působí na makroúrovni. K tomuto 

účelu pouţívá dvě metody – PEST analýzu a metodu „4C“. PEST analýza se zabývá analýzou 

politických, ekonomických, sociokulturních a technologických vlivů makrookolí. Její výsledky se 

promítají do dalších částí strategické analýzy, například do SWOT analýzy. Metoda „4C“ je 

zaměřena na analýzu faktorů globalizace. Hlavním cílem uvedených metod je podnítit vrcholové 

manaţery, aby se zabývali širšími, často relativně vzdálenými faktory a jejich vzájemnými 

souvislostmi, a tím se stali vnímavějšími k hrozbám a příleţitostem vznikajícím v okolí podniku.  

Analýzou mikrookolí provádíme analýzu odvětví s důrazem na konkurenční prostředí. Cílem je 

identifikovat síly a faktory, jeţ určují dané odvětví více či méně atraktivním. Analýza mikrookolí 

vychází ze základních charakteristik odvětví. Vývojové trendy v odvětví mají na různé podniky 

či skupiny podniků v daném odvětví odlišný dopad. 
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Významnou součástí analýzy mikrookolí je analýza konkurenčních sil, je výstupem analýzy 

odvětví a dostává do popředí zájmy konkurenční síly. I podnik ve velmi atraktivním odvětví se 

totiţ působením konkurenčních sil můţe dostat do závaţných potíţí. Na druhou stranu některé 

konkurenční síly mají svůj zdroj i mimo dané odvětví, například v substitučních výrobcích 

podniků jiných odvětví.  

Harvardský profesor Michael E. Porter vypracoval praktický analytický koncept pro učení 

konkurenční strategie, které zahrnuje strukturální analýzu prostředí. Je často uţívaným a 

nástrojem analýzy oborového prostředí podniku. Podstatou formulování konkurenční strategie je 

uvedení podniku do vztahu s jeho okolím. Ačkoli relevantní prostředí je velmi široké a obsahuje 

sociální i ekonomické vlivy, klíčovým prostředím pro podnik je to, v němţ soutěţí. Struktura 

odvětví má důleţitý vliv na určování konkurenčních pravidel hry, stejně jako na stanovení 

strategií firmě potenciálně dostupných. Vnější vlivy obvykle působí na všechny firmy v odvětví, 

je klíčová rozdílná schopnost firem vyrovnat se s nimi.[13]  

 

Závěrem praktické části mé diplomové práce je SWOT analýza, která vychází z PEST analýzy, 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil a analýzy klíčových kompetencí. Proto jsou tyto 

analýzy rozvedeny na následujících stranách. Detailní popis metody „4C“ jsem neprováděla, 

protoţe není důleţitá pro mou analýzu.  
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3.1.1. Analýza PEST 

K vytvoření PEST analýzy je důleţité uvědomit si, jaké vlivy prostředí byly v minulosti důleţité, 

rozsah změn, jeţ nastaly a které mohou podnik v budoucnu ovlivnit. PEST analýza znázorňuje 

důleţitost politických, ekonomických, sociálních a technologických vlivů. 

Analýza PEST vlivů prostředí 

1. Jaké faktory prostředí ovlivňují organizaci? 

2. Které z nich jsou v současnosti nejdůležitější? 

    Které budou nejdůležitější v nejbližších letech?       

Politické/zákonné 

   

Ekonomické faktory 

 

  

○ legislativa monopolů 

   

○ obchodní cykly 

 

  

○ zákony o ochraně ţivotního prostředí ○ trendy hrubého národního produktu 

○ daňová politika 

   

○ úrokové míry 

 

  

○ omezení zahraničního 

obchodu 

  

○ zásoba peněz 

 

  

○ zákon o zaměstnanosti 

  

○ inflace 

  

  

○ stabilita vlády 

   

○ nezaměstnanost 

 

  

  

    

○ dostupnost energie a náklady   

          ○ pouţitelný příjem     

Sociokulturní faktory 

   
Technologické faktory   

○ rozdělení příjmů 

   

○ investice vlády do výzkumu   

○ poulační demografie 

   

○ zaměření vlády a průmyslu na technologii 

○ sociální mobilita 

   

○ nové objevy / vývoj 

 

  

○ změny ţivotního stylu 

  

○ rychlost přenosu technologie   

○ přístup k práci a odpočinku ○ míra zastarání 

 

  

○ konzumní styl 

      

  

○ úroveň vzdělání               

 

Obrázek 2.: Schéma PEST analýzy vlivů prostředí [6] 

Při sestavování PEST analýzy je nutné poloţit si dvě důleţité otázky [6]: 

1. Jaké jsou klíčové vlivy a hnací síly změn? 

Podniky mohou stanovit počet klíčových vlivů prostředí, které působí jako hnací síla změn. Můţe 

se například jednat o vládní vliv (obchodní politika, technické standardy aj.) a zvyšuje globalizaci 

některých trhů. 
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Z mnoha důvodů je zřejmé, ţe dochází celosvětově ke zvyšování konvergence trhů. Na některých 

trzích se poţadavky spotřebitelů stávají shodnými např. se zvyšuje stejnorodost spotřebitelského 

vkusu u výrobků, jako jsou nealkoholické nápoje, dţíny a osobní počítače. Dochází-li ke 

globalizaci trhu, pak ti, kteří se v dané oblasti pohybují, se stávají globálními zákazníky a hledají 

dodavatele na globální bázi (někteří globální klienti předních účetních firem očekávají globální 

servis). To můţe zajistit moţnosti přenosu trhu po mnoha zemích. V rámci globálního vývoje se 

takto můţe rozvíjet trţní politika, obchodní značky nebo reklama. Takto je vyvolávána globální 

poptávka. 

Globalizace trhů můţe být rovněţ finančně výhodná. Jedná se zvláště o průmyslovou výrobu, ve 

které je pro úspory z rozsahu výroby nutná standardizovaná produkce. Finančně zvýhodněná je 

také centrální hospodárnost zdrojů celosvětově u místních dodavatelů, jeţ mají nejniţší náklady. 

Náklady, které jsou specifické pro danou zemi, například rozdíly v hodnotě práce či směnných 

kurzů, vedou k tomu, ţe podniky mohou dosahovat stejných nákladů jako konkurenti, kteří tyto 

výhody získali díky zeměpisné poloze. Některé softwarové podniky zakládají pro sníţení nákladů 

svá servisní oddělení pro zákazníky v Indii, kde je vysoce kvalifikovaný personál a přitom velmi 

levný. 

Stále více viditelná globální soutěţ je další podporou globalizace. S velkou pravděpodobností 

bude podporována ještě více, zvýší-li se úroveň mezinárodního exportu a importu. Zvyšuje totiţ 

vzájemné působení mezi konkurenty. Vzájemné vztahy, jeţ vznikají působením společnosti po 

celém světě, povzbuzují globalizaci konkurentů. Vyhledá-li podnik místa s nízkými náklady na 

produkci, mohou být tyto nízké náklady pouţity k podpoře soutěţivých aktivit v boji proti 

lokálním konkurentům a tím je přinutí k uţití shodných či podobných strategií. 

2. Jaké jsou rozdílné dopady klíčových vlivů makrookolí? 

PEST analýza rovněţ pomáhá zkoumat rozdílný dopad externích vlivů na společnost, buď 

z historického hlediska či z hlediska pravděpodobnosti budoucího dopadu. Automobilový 

průmysl má více potenciálu pro globální vývoj neţ farmaceutika, i kdyţ etická farmaceutika 

vykazuje zvyšující se známky globalizace.  
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3.1.2. Konkurenční prostředí: model pěti sil 

 

   

Substituty 

  

    

Konkurenční síla 

pramenící z hrozby 

substitutů 
 

 

Konkurenční síla 

pramenící z 

vyjednávací 

pozice dodavatelů 
  

     

   

Konkurenti v odvětví 

Konkurenční síla 

vyplývající z rivality 

mezi konkurenčními 

podniky 

  Dodavatelé 

klíčových vstupů 

 

 

Kupující 

   

   

Konkurenční 

síla pramenící z 

vyjednávací 

pozice 

kupujících 

    

 

 Konkurenční síla 

pramenící z hrozby vstupu 

potenciálních konkurentů 

   

    

    

   
Potenciální noví 

konkurenti   

      

Obrázek 3.: Porterův model pěti sil [6] 

Porterův model pěti konkurenčních sil určuje konurenční rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na 

působení a vzájemným působením základních sil, mezi které patří konkurence, dodavatelé, 

zákazníci a substituty. Výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

Tento model popsal Michael E. Porter z Hraward School of Business Administration. Vyvinul 

síť, která pomohla manaţerům analyzovat konkurenční síly, jeţ se mohou vyskytnout v okolí 

společnosti a slouţí k odhalení příleţitostí a hrozeb podniku.  

1. Riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtíţné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 
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2. Rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávajícími konkurenty silný 

konkurenční boj? Nachází se na trhu dominantní konkurenti? 

3. Smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 

objednávat větší objemy? 

4. Smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

5. Hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a sluţby 

nahrazeny jinými? 

1. Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Ohroţení vstupů do průmyslu záleţí na míře bariér a jedná se o: [3] 

Úspory z rozsahu výroby. V určitých odvětvích průmyslu jsou úspory z rozsahu velmi důleţité, 

například při výrobě elektrických komponentů, při distribuci nebo při prodeji a reklamě (zejména 

u výrobků s kratší dobou ţivotnosti). 

Kapitálové požadavky na vstup. Vstupní náklady se mění s pouţitím technologiemi. Kupříkladu 

jsou náklady na zaloţení obchodu s oblečením v pronajatých prostorech a zásobami od 

velkoobchodních dodavatelů minimální v porovnání s náklady spojenými se vstupem na 

kapitálové trhy třeba v oblasti chemického průmyslu. 

Přístup k distribučním kanálům. Některé pivovarské společnosti v Německu, ale i Británii a 

Francii po mnoho let investovaly do financování barů a restaurací, coţ jim zaručilo distribuci 

jejich výrobků a naopak jejich konkurentům znesnadnilo vstup na jejich trhy.  

Cenové zvýhodnění nezávislé na velkosti. Pro konkurenty je nesnadné vstoupit na trh, je-li na trhu 

jiţ zavedený provozovatel, který trh dobře zná, má dobré vztahy s klíčovými odběrateli i 

dodavateli, má zkušenosti s různými provozními problémy a ví, jak je překonat. Globalizace však 

značně usnadňuje vstup na trhy celého světa. Organizace mohou získat veškeré informace a 

zkušenosti na tuzemském trhu a poté je přenést na trh zahraniční. 
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Očekávaná protiopatření. Uvaţuje-li konkurent nad vstupem na nový trh, musí počítat s tím, ţe 

zavedené společnosti učiní značná protiopatření k zabránění vstupu na trh další organizaci.  

Legislativa nebo akce státní správy. Tato omezení mohou nabývat různých forem – ochrana, 

patenty, regulace a kontrola trhu (léky bez předpisu a pojištění) či přímá akce státní správy.  

Diference. Diferencí rozumíme zajištění produktu nebo sluţby, kterou zákazník povaţuje za 

odlišnou od konkurence a které přisuzuje díky těmto odlišnostem vyšší hodnotu. 

Bariéry vstupů se liší a to dle druhu průmyslu a produktu nebo trhu, tudíţ nelze přesně generovat, 

zda jsou jedny vstupy důleţitější neţ druhé. Je proto nejnutnější dobře určit, které bariéry reálně 

existují, do jaké míry mohou ovlivnit či dokonce znemoţnit vstup na trh a rovněţ záleţí na 

postavení organizace v této oblasti.  

2. Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Kaţdá organizace by se měla zajímat o rozsah rivality a sledovat své konkurenty. A klást si 

otázky typu:  Na čem je rozsah rivality zaloţen? 

   Poroste jeho intenzita nebo bude spíše sniţován? 

   Lze takovýto proces ovlivnit? 

Nejvíce konkurenční podniky budou řazeny tam, kde je pravděpodobný vstup konkurentů, ve 

kterých existuje ohroţení substitucí a kde dodavatelé vyuţívají své síly. Mezi síly ovlivňující 

konkurenční rivalitu jsou řazeny: [3] 

Míra, do které jsou konkurenti vyvážení: oblasti, kde jsou konkurenti přibliţně na stejné úrovni, 

hrozí nebezpečí intenzivní konkurence při pokusech získat kontrolu nad druhým. Mezi 

nejstabilnější trhy patří ty, na kterých působí jedna dominantní organizace.  

Míra růstu trhu rovněţ ovlivňuje soupeření. Ţivotní cyklus výrobku udává, ţe podmínky na 

trzích, zejména mezi fázemi růstu a vyspělosti, jsou důleţité a to nejen z hlediska konkurence.  
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Vysoké fixní náklady, které v průmyslu vznikají kvůli přílišné intenzitě kapitálu nebo vysokými 

náklady spojenými s uskladňováním. 

Diferenciace produktu. Bez diferenciace existuje jen málo produktů a sluţeb, které by zákazníky 

mohly odradit od přechodu ke konkurenci.  

Společnosti potřebují najít základ pro dosaţení výhody a ne vţdy toho můţe dosáhnout přímou 

konkurencí. Podniky mohou působit v určitých oblastech trhu jako konkurent a v druhých 

navazovat spolupráci, nebo dokonce konkurovat a spolupracovat zároveň.  

3. + 4. Síla odběratelů a dodavatelů 

Tyto dva činitele můţeme posuzovat dohromady, jelikoţ jsou vzájemně provázány. Veškeré 

společnosti by si měly zajistit zdroje a poskytovat věci nebo sluţby – vytvořit hodnotový řetězec 

nebo hodnotový systém organizace. 

Při existenci konkurence je síla odběratelů vysoká, je-li vysoký objem nákupů. Můţe uvést 

příklad, kdy ve Francii a Velké Británii, dominuje v potravinářství několik obchodníků celému 

trhu.  

Síla vzroste pokud: [3] 

 odvětví zásobování bude tvořit velký počet operátorů, 

 existují alternativní zdroje dodávek, jelikoţ vyţadovaný výrobek či sluţbu dodává větší 

mnoţství dodavatelů, 

 náklady vynaloţené na materiál nebo komponenty mají obrovský podíl na celkových 

nákladech, protoţe je jisté, ţe odběratelé budou nakupovat co nejvýhodněji a tím tlačit na 

dodavatele, 

 náklady, jeţ souvisí se změnou dodavatele, jsou nízké nebo jsou spojeny s nízkým 

rizikem, 

 nemohou-li současní dodavatelé poskytovat uspokojivé ceny a kvalitu, vzniká hrozba 

získání nového dodavatele. 
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Síla dodavatelů bude vysoká, kdyţ: [3] 

 náklady na změnu dodavatele mohou být vysoké, protoţe výrobní procesy závisí na 

specifickém druhu dodávaného produktu, například v leteckém či kosmickém průmyslu, 

nebo, je-li produkt speciální, 

 má-li dodavatel silnou obchodní značku, vede tento fakt rovněţ k vysokým nákladům na 

změnu, protoţe prodávající by měl být schopen fungovat i bez určité značky. 

Významným problémem při zpracování strategie zůstává do jaké míry je moţno tyto síly 

zvyšovat, nebo vyhovět společným zájmům v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Mnoho 

výrobků v konkurenčním prostředí v rámci poţadavků na vyšší produktivitu za současného 

dodrţení niţších nákladů významně zredukovalo počet dodavatelů komponentů. Tito dodavatelé 

museli dodrţovat přísná kritéria na kvalitu a dodávky. Pro takové dodavatele je lepší orientovat 

se na méně silné odběratele nebo se snaţit svůj produkt odlišit.  

5. Riziko vzniku substitutu 

Ohroţení substitucí nabývá forem: [3] 

Substituce potřebná novým produktem či sluţbou. Jiţ existující výrobky nebo sluţby se mohou 

stát nadbytečnými nebo je později vyvinuta lepší a přesnější technologie výroby.  

Náhraţky mohou vpadnout na trh a tím značně sníţit jeho atraktivitu. Je důleţité zabývat se 

otázkami, zda vytváří substituce hrozbu zaostávání firemního produktu, zda existuje 

jednoduchost záměny produktu pro odběratele a do jaké míry existuje riziko této změny, které je 

omezováno zvýšením nákladů na změnu (nové produkty či zvýhodnění, jeţ vyhovují potřebám 

zákazníka). 

3.2. Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku 

Analýzou vnitřních zdrojů a schopností podniku směřuje společnost k sestavení strategické 

způsobilosti, kterou podnik, chce-li být schopen časně reagovat na moţné hrozby a příleţitosti, 

musí mít. Tato analýza je velmi důleţitá a je zaměřena na jednotlivé druhy zdrojů a na 
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schopnosti, které vedou k jejich vhodnému vyuţívání. Cílem je stanovení konkurenceschopnosti, 

tj. jeho silných a slabých stránek. Silné stránky zahrnují zdroje a dovednosti, které má podnik 

vyvinuty na vyšší úrovni neţ konkurence. [3] 

Uţívané metody:  a) audit zdrojů, 

   b) analýza klíčových kompetencí, 

   c) analýza hodnototvorného řetězce, 

   d) benchmarking. 

Audit zdrojů 

Auditem zdrojů se podnik snaţí určit danou sílu zdrojové základy – tedy kvalitu dostupných 

zdrojů, povahu zdrojů, míru, do níţ jsou tyto zdroje obtíţné napodobit. U většiny podnikůjsou 

zdroje rozděleny do čtyř skupin: 

 fyzické zdroje, nejedná se pouze o výčet strojů, produkční kapacity, ale rovněţ by 

se podniky měly zaměřit na stav těchto zdrojů (stáří, způsobilost a umístění), 

protoţe tyto faktory určují jejich pouţitelnosti v procesu vytváření 

konkurenceschopnosti, 

 lidské faktory se zabývají zkoumáním mnoţství kvalifikací a jejich dosaţené 

úrovně v organizaci, neměly by se přehlíţet rovněţ faktory jako schopnost 

lidských zdrojů k adaptaci, 

 finanční zdroje se týkají vyuţití peněz (pořizování kapitálu, správa hotovosti, 

kontrolou dluţníků a věřitelů, udrţování vztahů s dodavateli finančních zdrojů), 

 nehmotné zdroje mají svou také svou hodnotu. Při obchodování tvoří část 

prodejní hodnoty rovněţ „pověst“. V některých obchodních odvětvích pověst 

představuje zásadní aktivum společnosti a získává takto základ ve značce, dobré 

kontakty nebo image firmy.  
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Audit zdrojů musí obsahovat všechny zdroje, jeţ můţe organizace zpřístupnit k vyuţití strategie. 

Některé zdroje jsou mimo hranice vlastnictví podniku (kontakty). Audit by měl být souhrnný, 

mělo by dojít k rozlišení zdrojů s rozhodujícím vlivem na organizační strategii – od těch, které 

jsou důleţité, ale které nesouvisí s konkurenčním zvýhodněním podniku. 

Analýza klíčových kompetencí 

Analýzou klíčových kompetencí vycházíme z předpokladu, ţe není nutné zkoumat veškeré zdroje 

a dovednosti. Stačí se omezit na ty, jeţ mají rozhodující vliv na konkurenceschopnost v oboru, ve 

kterém společnost podniká. Pro organizaci je nutné, aby klíčové kompetence vystupovaly jako 

jeho silné stránky a zároveň byly obtíţně napodobitelné (jinak jejich zvýhodnění nebude 

dlouhodobé). Kaţdý obor je charakteristický jinými klíčovými kompetencemi. 

Analýza hodnototvorného řetězce 

Analýza hodnototvorného řetězce slouţí k popisu aktivit uvnitř i v okolí podniku a také k jejich 

určení konkurenční síly. Na společnost pohlíţíme jako na soubor činností, jeţ přidávají 

k produktu určitou hodnotu. Touto hodnotou chápeme mnoţství peněz, které jsou zákazníci 

ochotni zaplatit za výrobek – trţní cena. Finálním cílem analýzy je rozpoznání těch činností, 

které k výrobku přidávají hodnotu (takovéto činnosti mají představovat přednosti) a jejich 

optimalizaci tak, aby společnost vykazovala co nejvyšší zisk. 

Benchmarking 

Benchmarking slouţí k učení se od nejlepších konkurentů v dané oblasti. Cílem je srovnání 

výrobků, metod a procesů podniků navzájem, vyhledávání slabých míst a ukazování moţností 

vylepšení konkurenceschopnosti podniku.  

Lze postupovat takto: 

 identifikace porovnávaných faktorů – klíčových kompetencí, hodnototvorného řetězce, 

 zvolení srovnávacího partnera, je moţno vybírat ze tří typů partnerů - konkurenční 

benchmarikng (srovnávání s tím nejlepším z daného oboru, funkcionální benchmarking 
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(porovnávání funkcí podniku se společnosti jiných oborů jako finance, management 

jakosti, marketing atd. a vnitřní benchmarking (vzájemné porovnávání divizí uvnitř 

podniku), 

 sběr etických a neetických informací 

 etické zahrnují zjišťování informací přímo u partnera, lze je získat 

prostřednictvím internetu a propagačních materiálů firem (veletrhy, 

výroční zprávy). Představují dostupné informace podniku nebo informace 

získané nákupem výrobku od konkurence a jeho následné zkoumání 

 neetický sběr informací můţe probíhat na základě podplacení zaměstnanců, 

nasazení svého zaměstnance ke konkurenci, zaměstnat bývalého 

pracovníka konkurence, či jej přetáhnout, podplacení auditora či 

poradenské firmy a jiné 

 srovnání a vyhodnocení – kde výsledkem je určení mezery mezi podnikem a srovnávacím 

partnerem, 

 vytvoření plánu pro odstranění identifikované mezery, 

 začlenění, realizace plánu a kontrola. 

Celý proces by se měl neustále opakovat. 

 

3.2.1. Analýza klíčových kompetencí 

Logicky Porter tvrdí, ţe „ Za standardních okolností lze konkurenční výhodu udrţet pouze po 

určitou dobu, neţ bude konkurenty napodobena“. V případě, ţe by konkurenční výhoda spočívala 

v interním uspořádání podniku, způsobu provádění aktivit a vazeb uvnitř organizace  

mohla by být konkurenční výhoda dlouhodobě udrţitelná, protoţe je pro konkurenci neviditelná. 

Je-li výhoda skryta před zraky konkurence uvnitř podniku, je tak mnohem obtíţněji 

napodobitelná, zejména v kratším časovém horizontu. 

Dle Johnsna jsou vynikající výkony determinovány způsobem rozmístění zdrojů za účelem 

vytvoření kvalifikací v různých samostatných aktivitách organizace i v procesech slaďování 
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těchto aktivit za účelem udrţení skvělého výkonu. I kdyţ společnosti budou potřebovat 

dosáhnout prahové úrovně kvalifikace ve všech oblastech aktivit, jen některé z nich však budou 

klíčovými. Tyto klíčové kvalifikace představují značnou oprou schopnosti organizace vyniknout 

v oboru nad konkurencí nebo poskytnout vyšší hodnotu za stejné mnoţství peněz. Nutností je, 

aby byly tyto klíčové kompetence obtíţně napodobitelné, protoţe v opačném případě jejich 

zvýhodňující efekt nebude dlouhodobý. Mohou být také základem pro tvorbu nových moţností. 

Důleţité je identifikovat ty kvalifikace, na kterých je rozhodujícím způsobem zaloţeno 

konkurenční zvýhodnění organizace. [3] 

4. SWOT analýza 

SWOT analýza představuje uţitečný způsob sumarizace předchozích analýza a jejich moţné 

kombinování s klíčovými výsledky analýzy okolí podniku. Cílem je identifikovat, jak moc je 

stávající strategie společnosti a její specifická silná a slabá místa, schopna vyrovnat se se 

změnami, které nastávají v obchodním prostředí podniku. SWOT je zkratka pro silná místa 

(Strengths), slabá místa (Weaknesses), moţnosti (Opportunities) a úskalí (Threats). Z této 

analýzy je zřejmé, ţe se jedná o nástroj pro systematické hodnocení okolí podniku a jeho 

vnitřního potenciálu. Určuje strategickou pozici podniku a slouţí k získání podkladů pro tvorbu 

vhodné strategie. Faktory, které působí na společnosti lze rozdělit na vnitřní, vnější a pozitivní a 

negativní.  Grafické znázornění SWOT analýzy na obrázku 3. 
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Obrázek 4.: Matice SWOT 

Sestavením SWOT analýzy můţeme provádět identifikaci klíčových změn v organizačním 

prostředí. Nutností je zaměřit se na klíčové body a uvádět je konkrétně např. starší manaţeři 

nebyli z historického hlediska příliš úspěšní při řízení změn ve společnosti.  

Některé otázky se týkají demografických trendů a mohou představovat jak příleţitosti, tak 

hrozby, coţ závisí na tom, do jaké míry je společnost schopna vyuţít své síly v oblasti inovací a 

vztahů k těmto změnám. 

Volbou „dobré“ strategie můţe být částečně určena zásadami, jeţ se přizpůsobují mezi 

obchodním prostředím a zdrojovou základnou organizace. Velké mnoţství konkurentů dosahuje 

podobné úrovně přizpůsobení, a přesto mohou někteří překonávat ostatní. Tento rozdíl souvisí se 

způsobem, jakým jsou vyuţívány zdroje pro vytvoření kvalifikací v jednotlivých oblastech, 

hlavně musí jít o aktivity spojené se zvyšující se hodnotou výrobků či sluţeb. Díky analýzy je 

moţno identifikovat, které kvalifikace jsou pro úspěch dané strategie klíčové a jak se mohou stát 

základem nových moţností. Dále je třeba posoudit silná a slabá místa portfolia společnosti.  
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4. 1. Syntéza výsledků strategické analýzy 

Dokončením analytické práce je syntéza výsledků analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti. Jedná se o rozhodující etapu procesu formulace strategie a není moţné s jistotou 

tvrdit, ţe strategie je definitivně zformulována správně. Formulování strategie se uskutečňuje ve 

všech fázích procesu strategického řízení. [2] 

Syntéza spočívá v porovnávání vnějších hrozeb a příleţitostí s vnitřními silami a slabými 

stránkami podniku. Jejich kombinací vzniká strategie jako vyvaţující faktor, který uvádí 

společnost do souladu s jeho okolím. Takto pojata strategie umoţňuje podniku orientovat se jak 

na příleţitosti a snaţit se jich vyuţívat, tak vyhýbat se hrozbám. Vzhledem k rozdílnému 

významu a váze jednotlivých poloţek existují rozdílné varianty strategie, které zobrazuje matice 

syntézy výsledků analýzy SWOT, na obrázku 4. 

 

Obrázek 5.: Matice syntézy výsledků analýzy SWOT [2] 

1. Strategie SO je neatraktivnějším strategickým prostředím. Můţe si ji zvolit společnost, 

ve kterém převaţují silné stránky nad slabými a příleţitosti nad hrozbami. Vzhledem ke 
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svým silám je schopen vyuţít všechny nabízené příleţitosti. Doporučuje se ofenzivní 

strategie. 

2. Strategie ST je strategií silného podniku, který se nachází v nepříznivém prostředí. Silná 

pozice by se měla uţít na blokování hrozeb, zastrašení konkurence nebo únik do 

bezpečnějšího prostředí. Doporučuje se spíše defenzivní strategie, kterou si společnost 

chrání vydobytou pozici.  

3. Strategie WO si volí společnosti, ve kterých převaţují slabé stránky nad silnými a 

nachází se v atraktivním prostředí. Aby podnik vyuţil naskytující se příleţitosti, na jejichţ 

zvládnutí nemá společnost dostatek vnitřních schopností, snaţí se postupně posilovat svou 

pozici a odstranit nedostatky. Doporučuje se strategie spojenectví, která umoţní zváţit 

vnitřní sílu a podílet se na příleţitostech se spolehlivým spojencem. 

4. Strategie WT je vhodná pro podnik, který je slabý a nachází se v neatraktivním prostředí. 

Takový podnik musí uvaţovat v lepším případě o odchodu z daného podnikatelského 

oboru a pokusit se uspět v příznivějším prostředí, kde by jeho slabé stránky nebyly tak 

výrazné, anebo v horším případě, bude muset své podnikatelské aktivity redukovat či 

úplně eliminovat. [2] 
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5. Analýza konkurenčního vývoje Vítkovických sléváren, a. s. 

V následujících kapitolách se zabývám sestavením Porterova modelu pěti konkurenčních sil, 

vytvořením PEST analýzy a analýzou klíčových kompetencí. Pro sestavení těchto tří analýz, jsem 

vytvořila otázky, které mi zodpověděli zainteresovaní zaměstnanci Vítkovických sléváren. 

Otázky jednotlivých analýz, ze kterých jsem vycházela, jsou uvedeny v přílohách. 

5.1.  Vytvoření Porterova modelu konkurenčních sil 

Při tvorbě strategie je nutné sledovat moţné působení konkurenčních sil v odvětví a v okolí 

podniku. Identifikace pěti konkurenčních sil (konkurence, substituce, nová konkurence, síla 

dodavatelů a odběratelů) jsou pro společnost Vítkovické slévárny, a. s. (dále jen Vítkovické 

slévárny) důleţité právě vzhledem k tomu, ţe značně ovlivňují výnosnost a atraktivnost odvětví. 

Tyto konkurenční síly mají rovněţ vliv na ceny, náklady a investice podniku. Prostřednictvím 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil podniku provedu na následujících stranách analýzu 

mikrookolí. Zaměřím se na rizika, jeţ mohou vznikat ze strany současné konkurence v odvětví 

podnikání, substituce, vznikem nové konkurence, a na rizika, která nastávají ze stran dodavatelů a 

odběratelů.  

Analýza dle Porterova modelu pěti konkurenčních sil: 

5.1.1. Konkurenční soupeři 

Konkurence v této oblasti dodávek je vcelku rozšířená. Mezi nejvýznamnější společnosti, jeţ 

představují konkurenci, lze zařadit Slévárnu Chomutov, a. s., ČKD Kutná Hora, a. s., 

KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s. r. o.,  UNEX  a. s.. V následující části bych uvedla 

nejzákladnější informace o konkurenci. 

Slévárna Chomutov, a. s. 

Výroba odlitků má v této společnosti dlouholetou tradici. Po roce 1945 se výrobní program 

neustále měnil aţ do doby, neţ došlo k ustálení na výrobě odlitků z uhlíkatých, otěru vzdorných, 

nízko, středně a vysocelegovaných ocelí. Základní výrobní program v současné době obsahuje 42 
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značek ocelí. Odlitky jsou vyráběny v hmotnostním kusovém rozsahu od 1 kg do 4 500 kg. 

Kladem je zaměření na kusovou a malosériovou výrobu. 

ČKD Kutná Hora, a. s. 

Téměř polovinu produkce podniku tvoří odlitky pro kolejová vozidla. Za další významnou 

skupinu lze označit odlitky pro stavební stroje a tlakové odlitky těles ventilů. Odlitky jsou 

vyráběny jako tryskané, základované, hrubé, hrubované, opracované načisto a zušlechtěné.  

Královopolská slévárna, s. r. o. 

Slévárna má více neţ stoletou tradici ve výrobě odlitků. Je zaměřena mimo jiné na výrobu 

statických odlitků do písku v oblasti kusové a malosériové výroby. Podnik je rovněţ zaměřen na 

výrobu standardních odlitků pro strojní zařízení a odlitky z legovaných ocelí. Pouţívá se zde 

metoda SHAW (výroba odlitků metodou keramických forem) modely.  

 

UNEX, a. s. 

Strojírensko – metalurgický komplex UNEX se specializuje na vývoj, výrobu, montáţ 

a modernizace kolesových rýpadel vlastní značky pouţívaných na těţbu nerostných surovin. 

K jeho produkci rovněţ patří velké svařované ocelové konstrukce od výroby mostů, přístavních 

a portálových jeřábů, výrobních a sportovních hal aţ po přesně obrobené svařence jako jsou rámy 

turbín nebo klíčové díly stavebních či tvářecích strojů. Díky vlastním slévárnám a kovárně je 

UNEX soběstačný v zajišťování načisto opracovaných odlitků a výkovků. Ve čtyřech továrnách, 

jeţ se nacházejí v Uničově, Olomouci, slovenské Snině a Prakovcích, je zaměstnáno na 3500 

zaměstnanců. Většinu své produkce UNEX exportuje předním firmám do celého světa. 

 

Shrnutí: 

Jako konkurenti představují tyto firmy hrozbu hlavně v oblasti cen výrobků. Vítkovické slévárny 

na tuto hrozbu reagují tak, ţe tvoří k jednotlivým zakázkám kalkulace, kde jsou přesně uvedeny 

jednotlivé náklady výrobku. Takovýmto detailním rozborem lze sledovat výši jednotlivých 

nákladů a snaţit se o jejich sniţování tam, kde je to moţné. Pokud tedy některý konkurenční 
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podnik sníţí cenu výrobků, pak cenu sníţí i Vítkovické slévárny. Sníţení ceny výrobku lze 

provést, pokud si podnik vytvoří úspory ve vlastním výrobním procesu nebo v nákupu. Úspory 

vzniklé prostřednictvím nákupu představuje např. změna dodavatele, nákup většího mnoţství 

materiálu a tím získání mnoţstevní slevy nebo jiného finančního zvýhodnění. Rovněţ mohou 

čerpat ze zásoby vytvořené v předchozím období, kdy byl materiál pořízen za niţší cenu.  

Za konkurenční výhodu Vítkovických sléváren podnik označuje portfolio materiálu výroby, 

produkuje mnoho druhů výrobků (aţ 120 druhů materiálů vysoce legovaných), které jiné slévárny 

nevyrábí. Další konkurenční výhodou pro podnik je špičková úroveň odlitků. Jejich zmetkovitost 

se pohybuje pod čtyřmi procenty a je pro větší přehlednost rozdělena na externí a interní. Interní 

zmetky zahrnují veškeré neopravitelné vady, vzniklé při produkci. Tyto zmetky jsou vyřazovány. 

Externí zmetky představují reklamace zákazníků.  

Jako další konkurenční výhodu Vítkovických sléváren bych uvedla spolehlivost výrobních 

procesů. Výhodou tohoto oboru je nutnost výroby dle norem ISO, proto je obtíţný vstup nové 

konkurence. Kaţdý proces je zpracován od počátečních vstupů, kontrol, oprav a udrţování aţ po 

konečné výstupy. Během jednotlivých fází výroby jsou prováděny přísné kontroly jakosti.  

Jedním z dalších důvodů, díky kterému lze společnost označit za úspěšnou, jsou dostatečně 

kvalifikovaní pracovníci na klíčových pozicích. 

Podnik operuje i na zahraničních trzích. Mezi nejvýznamnější země vývozu odlitků patří 

Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, dále Maďarsko, Holandsko, Finsko, Norsko a 

Chorvatsko. Největší konkurenci v oblasti zahraničního trhu představují švédské firmy Sandvik a 

Akers, Innse Cilindri s. r. l. a San Gregorio z Itálie nebo Huta Malapanew a Huta Buczek se 

sídlem v Polsku.  

K výhodám těchto společností patří dlouhodobé umístění na trhu, vysoká technická úroveň a 

hlavně zvládnutí výroby nejširšího jakostního rozsahu. Nevýhodou však je vyšší cena těchto 

srovnatelných produktů. 

Vzhledem k uvedeným faktorům shledávám konkurenční faktor jako silný. 
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5.1.2. Ohrožení substitucí 

Odlitky jsou vyráběny za účelem dalšího pouţití. V současnosti mohou být některé odlitky 

nahrazovány svařenci (uţívány ve výrobě např. převodových skříní) nebo jinými materiály (ty 

však vţdy nemusí splňovat poţadavky na jakost) a výkovky, je-li moţné odlitky takto nahradit. 

Tyto substituty mohou v budoucnu představovat reálnou hrozbu, protoţe budou levnější. Dnes 

však nejsou označovány za dostatečně konkurenční ve všech oblastech uţívání odlitků, proto 

zatím nepředstavují hrozbu. 

 

Shrnutí: 

Vzhledem k tomu, ţe substituční výrobky (výkovky a svařence) mohou v budoucnu plnit 

obdobnou funkci jako odlitky, lze je označit za snadno zaměnitelné. 

Dnešní situace na trhu je taková, ţe se substituční výrobky příliš nevyuţívají, jsou zatím příliš 

drahé a náročné na výrobu, ale v budoucnu mohou představovat značnou hrozbu. Jelikoţ nelze 

některé odlitky vyrobit substitucí, proto shledávám v současnosti tento faktor za slabý. 

 

5.1.3.  Hrozba vstupů nových konkurentů 

Na trhu působí úzký okruh stálých podniků. Nejvýznamnější z nich jsem jiţ výše zmínila. 

V současné době se na trhu neobjevují noví tuzemští konkurenti.  

Vzhledem ke krizi, se kterou se trh jiţ nějakou dobu potýká, můţeme označit za hrozbu vstup 

nového významného konkurenta - Číny. Čína díky svým nízkým nákladům na výrobu nabízí na 

trhu výrobky, které mohou mít aţ o 50 % niţší cenu. Čínští dodavatelé však zatím nejsou 

dostatečně spolehliví, některé jejich dodávky nesplňují stanovené poţadavky na jakost, a tak je 

pozdější reklamace značně obtíţná (velká vzdálenost obchodních partnerů, jazyková bariéra atd.). 

Je však nutné zdůraznit, ţe kvalita čínských výrobků se výrazně zvyšuje, proto lze předpokládat, 

ţe v budoucnu můţe představovat značnou konkurenční hrozbu. 

Společnost Vítkovické slévárny je svými dodavateli označována jako vysoce bonitní hlavně 

proto, ţe je schopna plnit své závazky včas. Tímto způsobem se podnik snaţí o udrţení dobrého 

jména na trhu. Podnik preferuje dlouhodobou spolupráci se všemi svými dodavateli. S většinou z 

nich podnik obchoduje jiţ řadu let. Rovněţ je nutné zmínit, ţe při výběru nejvhodnějšího 
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dodavatele se podnik nezaměřuje pouze na cenu materiálu, stěţejní je také rychlost, hlavně 

spolehlivost dodávek a splnění poţadavků na jakost nakupovaného materiálu. V případě dodávky 

materiálu s niţší kvalitou totiţ můţe dojít k reklamacím.  

Vzhledem ke konkurenčnímu boji na trhu se společnost snaţí o vytvoření skvělých vztahů i se 

svými odběrateli. Stále častěji podnik spolupracuje i se zahraničními partnery.  

 

Shrnutí:  

Hrozba vstupu nové tuzemské konkurence v současnosti představuje malou hrozbu vzhledem 

k nutnosti výroby dle norem ISO. Větší hrozba jiţ můţe nastat v rámci evropské konkurence, 

dnes však díky výhodným cenám Vítkovických sléváren rovněţ nepředstavují přílišnou hrozbu. 

Nesilnější potenciální hrozbou bych označila Čínu, v nejbliţším období (do 1 roku) 

nepředstavuje tak vysokou hrozbu, abych shledala faktor vstupu nové konkurence za silný. 

 

5.1.4. Síla odběratelů  

Vyjednávací síla zákazníků se odvíjí od moţnosti vstupu substitučních výrobků na trh. Tato 

hrozba však v současnosti pro společnost nevznikne, je tedy nutné zaměřit se především na 

získávání nových zákazníků a to nejen v tuzemském, ale i na zahraničním trhu. Rovněţ je 

důleţité udrţení stávajících odběratelů. Společnost většinu své produkce nedodává pouze 

jednomu odběrateli (kvůli rozloţení rizika nesplácení závazků), dodávky jsou orientovány na 

několik větších i menších podniků. Mezi tzv. VIP odběratele, z nichţ kaţdý tvoří obrat 

společnosti ve výši několika milionů korun, patří:   

Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o.,  

 ČKD NOVÉ ENERGO, a. s., 

 Wikov MGI, a. s., 

 ČEZ, a. s., 

 Dalkia Česká republika, a. s.. 

Společnost získává nové zákazníky prostřednictvím akvizičních cest. Zaměstnanci vyhledávají na 

internetu potenciální odběratele, ty kontaktují a následně osobně navštíví. Takto společnost 

postupuje i při obchodech se zahraničními zákazníky.  
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Shrnutí: 

Vítkovické slévárny si u svých zákazníků vybudovaly dobré jméno, coţ se týká nejen kvality, ale 

i včasnosti dodávek a přijatelných cen. V současnosti jiţ mnoho odběratelských firem 

upřednostňuje jakost před nízkou cenou. Hlavně z tohoto důvodu bych sílu zákazníků zařadila 

mezi slabší faktory.  

 

5.1.5. Síla dodavatelů 

Postoj dodavatelů a jejich vztahy se společností jsou významnou silou při tvorbě strategie 

podniku. Dodavatelské poţadavky totiţ mohou vytvářet zásadní vliv na budoucí vývoj 

společnosti, proto je nutné je předem analyzovat a identifikovat moţná rizika. Stěţejní úkol hrají 

vyjednávací schopnosti manaţerů, kteří mají zajistit co nejniţší cenu dodávaného materiálu (pro 

výrobu odlitků jsou nejdůleţitější dodávky rud a feroslitin), jeho dostatečné mnoţství (pokud 

moţno se slevou), vhodné dodací a platební podmínky aj. Důleţitost dodavatelských vztahů si 

společnost uvědomuje, a proto plní své závazky v předem dohodnutých termínech.  

Plynulá výroba podniku je závislá na dodávkách feroslitin, surového ţeleza, šrotu a jiného 

pomocného materiálu. Společnost spolupracuje spíše s větším počtem větších i menších podniků. 

Za hlavní dodavatele lze označit: 

De – Metal, a. s., 

Promet Group, a. s., 

Carboness holding gmbh, 

TSR Czech Republic, s. r. o., 

LENOX PLUS, a. s.. 

 

Díky dlouholeté spolupráci má dnes společnost u těchto dodavatelů výhodnější smlouvy. I přesto 

si však podnik pro strategický materiál zajišťuje alternativní dodavatele (ty musí firma uvádět dle 

norem ISO) pro případ zpoţdění či nedodání materiálu nebo náhlého zvýšení cen. V současnosti 

podnik testuje a hodnotí i nové dodavatele prostřednictvím zkušebních dodávek (testují, zda 

nemají odlišnou kvalitu), je-li jakost vyhovující a cena příznivější, pak společnost dodavatele 
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změní. Tímto podnik zajišťuje, aby při změně dodavatele vzniklo pouze minimální riziko 

s nízkými náklady.  

 

Platí tedy, ţe lépe sjednané podmínky u dodavatelů umoţňují lepší nabídku pro zákazníky,  

případně zvýšení zisku. 

 

Shrnutí: 

Náklady výroby jsou značně ovlivňovány jak cenou materiálů, tak jeho jakostí. Nespolehlivost 

dodavatelů a opoţdění dodávek materiálu znamená prostoje strojů, coţ společnosti způsobí 

ztráty. Dodavatelé tedy představují významnou součást výrobního cyklu společnosti. Vzhledem 

k těmto důvodům hodnotím vyjednávací sílu dodavatelů jako vysokou. 

 

5.1.6. Shrnutí a hodnocení Porterova modelu pěti konkurenčních sil: 

Na základě identifikace všech pěti konkurenčních sil můţeme vyhodnotit strategické faktory, jeţ 

jsou důleţité pro tvorbu strategického plánu společnosti Vítkovické slévárny. V Porterově 

modelu platí, ţe čím je síla faktoru slabší, tím je to lepší pro společnost. Vyhodnocení Porterova 

modelu je uvedeno v následující tabulce. 

 

     Faktor Intenzita 

1. Konkurenční soupeři Vysoká 

2. Ohroţení substitucí Slabá 

3. 
Hrozba vstupu 

nových konkurentů 
Slabá 

4. Síla odběratelů Slabá 

5. Síla dodavatelů Vysoká 

Tabulka 1.: Vyhodnocení Porterova modeli pěti sil 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe silné jsou dva faktory – konkurence a síla dodavatelů. Při formulaci 
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strategického plánu by se společnost měla zaměřit právě na tyto faktory, monitorovat je a 

analyzovat. Další silnou hrozbu představují konkurenční soupeři, kteří mají na trhu rovněţ dobré 

jméno a postavení jak v dodavatelské oblasti, tak u zákazníků. Společnost si je vědoma 

důleţitosti dobrých dodavatelských vztahů, proto jsem tento faktor zařadila mezi silné, podnik je 

na dodávkách závislý a odvíjí se od nich obchodní politika.  I kdyţ jsem hrozbu substitutce 

hodnotila jako slabou, je nutné brát na zřetel, ţe v budoucnu můţe představovat reálný problém. 

Pro společnost je třeba při tvorbě strategie navrhnout a přijmout taková řešení, která by přinesla 

optimální situaci vedení ke zmírnění těchto sil nebo se snaţit o jejich vyuţití ve svůj vlastní 

prospěch. Tento cíl je dosaţitelný v případě vytvoření kvalitní obchodní strategie firmy.  

 

5.2. PEST analýza 

Prostřednictvím PEST analýzy identifikujeme faktory politické a legislativní, ekonomické, 

sociální a technologické, které slouţí pro detailnější prozkoumání okolí podniku a jejich 

následného uţití při vytváření strategie podniku. 

 

5.2.1. Politicko-legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory, jeţ jsou součástí PEST analýzy, zahrnují především stabilitu 

zahraniční a národní politické situace, politická omezení jako daňové zákony, regulace exportu a 

importu, cenové politiky a v nemalé míře zasahují do vyhlášek související s ochranou ţivotního 

prostředí a znečišťováním. Faktory, jeţ se týkají Vítkovických sléváren následně uvedu. 

I kdyţ Vítkovické slévárny nejsou označovány za hlavního znečišťovatele regionu, podílí se také 

svou produkcí na znečišťování ovzduší (tzv. prvotní odpady) kvůli uţívaným výrobním 

agregátům. Práce těchto agregátů a jejich produkce škodlivých látek jsou přísně hlídány a 

kontrolovány filtračním zařízením, protoţe kaţdé překročení stanovených limitů vede k sankcím. 

Dalším znečišťujícím prvkem jsou odpady, jeţ vznikají produkcí a spotřebou (druhotné odpady) 

a jsou vyváţeny jako nebezpečný odpad. Dojde-li však ke zvýšení poplatků za znečišťování 

ţivotního prostředí, pak to můţe podnik negativně ovlivnit. Podnik není významným 

znečišťovatelem v kraji, takţe se ho netýká ţádné omezení, dojde-li však ke změně, musí podnik 

přistoupit k regulaci.  
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Dalším politickým faktorem ovlivňující společnost je daňová politika. Společnost je plátcem 

daně z přidané hodnoty, takţe zvýšení jej neovlivní, protoţe zároveň všichni odběratelé jsou také 

plátci DPH.  

 

Nastane-li však situace, kdy se zvýší sociální či zdravotní pojištění dochází ke zvyšování 

mzdových nákladů. Tuto situaci, je-li to nevyhnutelné, řeší společnost sniţováním stavu 

zaměstnanců. Pokud by však nastala opačná situace a odvody ze sociálního a zdravotního 

pojištění by se sníţily, společnost by zaměstnance přijímala a dále se rozšířila. Daňová politika 

můţe zahrnovat různá omezení pro vývoz (např. mnoţstevní omezení). Na odlitky se tato 

omezení nevztahují, tudíţ tímto způsobem podnik není ovlivněn. Přibliţný počet stávajících 

zaměstnanců je 365, zahrnuje všechny sociálních skupiny včetně pracovníků ZTP.  

Policko-legislativní faktory nepředstavují pro podnik ţádnou významnou hrozbu.  

 

5.2.2. Ekonomické faktory 

Obchodní nebo-li ekonomický cyklus odráţí veškeré změny v průběhu buď období relativně 

rychlého růstu (prosperity), nebo období poměrné stagnace  (poklesu). Tyto fluktuace se značně 

podílejí na výši hrubého domácího produktu.  

Období ekonomického růstu nabízí společnosti moţnosti jako je rozšíření portfolia nebo 

diverzifikaci výrobků. 

Nastane-li však období trţní stagnace či poklesu je reakce společnosti jednoznačná – klesá také 

výroba (nevyrábí se na sklad, pouze dle zakázek). 

V současnosti došlo hlavně k poklesu v oblasti automobilového průmyslu, coţ značně sníţilo 

poptávku po válcovaných pleších a tvarových odlitcích. Společnost vyrábí větší sortiment 

výrobků a diverzifikace portfolia pomáhá krizi překonat. V průběhu recese se totiţ měnila 

poptávka po různých druzích výrobků.  

Hospodářská recese ovlivňuje výsledek hospodaření podniku. Krize má negativní vliv na trţby. 

Společnost se chrání tím, ţe dodává pouze poţadované mnoţství (dle objednávek), aby 
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nevznikaly nadbytečné výrobky, které by zůstaly na skladě. Recese tedy podnik sice nepříznivě 

ovlivnila, ale nedohnala jej ke krachu.  

Obecně došlo k poklesu zakázek společnosti, coţ vedlo k omezení výroby. Sníţení výroby 

donutilo společnost k propouštění zaměstnanců. Bylo propuštěno přibliţně 70 pracovníků (z 

celkových 510), ovšem dobře proškolení a klíčoví zaměstnanci byli přeřazeni do jiných oddělení.  

Financování je velmi důleţitou činností podniku. Cílem je zabezpečit podnikatelskou pozici a 

rozvoj. Společnost se snaţí především o financování z cizích zdrojů. Úroková míra je však 

značnou hnací silou při rozhodování o zřízení nového úvěru či nikoli. Vzroste-li výše úrokové 

míry, vzroste i finanční zátěţ pro podnik a půjčky budou omezeny či úplně eliminovány. 

V takovém případě dochází k financování z vlastních zdrojů. V opačné situaci, tedy při sniţování 

úrokové míry, vyuţívají úvěrů a vlastní prostředky investují.  

Vítkovické slévárny obchodují i se zahraničními odběrateli, proto je nutné sledovat situaci na 

devizovém trhu. Společnost vyuţívá při tomto obchodním styku finančních derivátů – forwardů. 

Ve své literatuře uvádí Radová, ţe forwardové obchody jsou mimoburzovní nestandardizované 

obchody, v pevné dohodě mezi dvěma subjekty o termínovaném nákupu, respektive o prodeji 

cizích měn, cenných papírů, o termínovaném přijetí depozit či o poskytování úvěrů. [9] Forward 

umoţňuje nakoupit nebo prodat podkladové aktivum termínově, tedy s plněním závazku v 

budoucnu za dnes stanovenou cenu. Investor, který takto termínově nakupuje, se nachází v tzv. 

dlouhé pozici a předpokládá, ţe cena aktiva v budoucnu poroste nad sjednanou cenu. Naproti 

tomu investor, který podkladové aktivum termínově prodává, je uzavřením forwardového 

kontraktu v takzvané krátké pozici. V takovém případě očekává, ţe cena podkladového aktiva 

do budoucna klesne v porovnání s cenou sjednanou ve forwardovém kontraktu, tak je moţno v 

budoucnu nakoupit dané aktivum levněji na burze za aktuální trţní cenu a prodat jej dráţe. 

Výsledkem forwardu můţe být kurzový zisk nebo ztráta.  

Na společnost mají podstatný vliv také ceny energií, proto jsou nasmlouvány  2–3 roky dopředu, 

aby došlo k eliminaci těchto vlivů. 

Ekonomické faktory dokáţou značně ovlivnit fungování společnosti. Výrazný dopad představuje 

krize, ve které se trh jiţ nějakou dobu nachází. Dalším ovlivňujícím faktorem je financování 

společnosti z cizích zdrojů, je totiţ závislé na výši úrokové míry, pro společnost je příhodnější 
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nízká úroková míra. Jak je zřejmé z předchozího textu podnik spekuluje prostřednictvím 

forwardových obchodů na změnu kurzu, čímţ vznikají kurzové zisky nebo ztráty. Významné jsou 

také ceny energií, jejich zvýšení však společnost neovlivní okamţitě, díky uzavíraným smlouvám 

na několik let dopředu.  

 

5.2.3. Sociální segment 

Sociální a demografické faktory představují vlivy mezi postoji a ţivotem obyvatelstva a jeho 

strukturou. Za podniky s niţším počtem zaměstnanců jsou v Evropské unii označovány ty, které 

mají niţší počet zaměstnanců neţ je 250.  

Vítkovické slévárny tedy představují jednoho z významnějších zaměstnavatelů regionu.  

V současné době zaměstnávají 365 pracovníků.  

V budoucnu společnost předpokládá nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, protoţe se na 

učilištích přestaly vyučovat některé slévárenské obory. Takţe nově přijatí zaměstnanci buď 

nebudou dostatečně kvalifikovaní v oboru, nebo nebudou mít zkušenosti.  

 

Sociální segment sice určitým způsobem můţe negativně ovlivnit společnost, nejedná se však o 

výrazný zásah, jenţ by mohl způsobit významné ohroţení. 

 

5.2.4. Technologické faktory 

Informace o technických a technologických změnách a novinkách, jeţ přicházejí z vnějšího okolí 

podniku - ovlivňují inovační schopnost, činnost a technologické změny. Mezi tyto faktory lze 

zahrnout úroveň vládní podpory, celkovou technologickou úroveň, nové objevy, nebo rychlost 

zastarávání.  

Rychlost a trendy výzkumu a vývoje zajišťují v současnosti vznik nových materiálů, které jsou 

odolnější a mají větší moţnosti vyuţití. Ke zvyšování jakosti slouţí rovněţ uţívání novějších 

technologií. Pro zvyšování čistoty kovu je uţíváno argonování. Díky tomuto technologickému 

zlepšení společnost ušetří značné náklady, protoţe lze aţ 90 % formovacích směsí regenerovat. 

Podnik tak nemusí nakupovat tolik materiálu nebo můţe nakoupit levnější, ale musí jej pak 
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pročistit argonováním. Dalším pokrokem byl přechod na furan, coţ napomohlo ke zvýšení 

pevnosti a zkvalitnění povrchu odlitků.  

Vzhledem k předmětu podnikání společnosti nedochází často ke změnám technologií výroby. 

Pokud ano musí se jednat z ekonomického hlediska o dlouhodobě výhodnou změnu.   

 

Management společnosti si je vědom, čeho lze dosáhnout prostřednictvím inovací a změn, proto 

se na něj dlouhodobě zaměřuje a snaţí se vylepšovat obě divize společnosti (Divize Slévárna 

odlitků, Divize Slévárna válců). Blíţe se inovacemi a vylepšováními zabývá samostatné oddělení.  

Jednou z aktivit zabývajících se inovacemi ve Vítkovických slévárnách, s. r. o. je obrábění 

produktů, především válců, coţ umoţňuje zkvalitnění vyráběného materiálu. Konkrétně mezi 

takovéto inovace patří plněný profil pro modifikaci litiny. Rovněţ se v podniku zlepšují procesy 

opracování a v poslední době byl pořízen soustruh GEORG a také zakoupena nová výkonnější 

bruska firmy WALDRICH. V blízké budoucnosti má společnost v plánu také nákup dalšího 

soustruhu (WALDRICH), aby bylo docíleno soběstačnosti, protoţe v současnosti při větší 

zakázce muselo být vyuţíváno spolupráce s konkurenčními podniky kvůli urychlení opracováním 

materiálu a dokončení objednávky. Touto inovací dojde ke značnému ušetření nákladů a 

předpokládá se také zvýšení zisku, jelikoţ podnik můţe přijímat větší počet zakázek neţ dosud.  

Dalším zlepšením lze označit stavbu ţíhacích pecí, pro zajištění vyššího výkonu a pro zvýšení 

jakosti. Dosavadní zařízení sice bylo výkonné, ale jiţ nesplňovalo stanovené poţadavky na 

kvalitu. Tyto nové ţíhací pece jsou výkonnější, šetrnější k ţivotnímu prostředí a mají nová 

odsávací zařízení. Finanční podporu přináší do společnosti jak stát, tedy ministerstvo průmyslu, 

který přispívá na výzkum a vývoj, tak Evropská Unie. V současnosti podnik staví ještě další dvě 

ţíhací pece pro zvýšení produktivity práce. Společnost je rovněţ dotována z fondů Evropské 

Unie. Tyto dotace jsou především směřovány do divize podniku, jenţ se zabývá výrobou a 

opracováním odstředivých litých válců. 

Technologické faktory lze posuzovat za důleţité, jelikoţ představují zajištění 

konkurenceschopnosti. Díky technologickému pokroku dochází k inovacím. Vylepšování a 

inovace stávajících výrobků můţe vést k nálezu nového vyuţití, diverzifikace od konkurence, 

vytvoření vyšší uţitné hodnoty nebo k nálezu nového segmentu odběratelů. Inovace rovněţ 
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mohou zaručit vytvoření konkurenční výhody. Technologický faktor tedy značně ovlivňuje 

společnost a znamená pro něj významné příleţitosti. 

 

5.2.5. Shrnutí a vyhodnocení PEST analýzy:  

Základním cílem PEST analýzy je identifikace oblasti, jejichţ změna by mohla mít určitý 

(pozitivní či negativní) dopad na podnik, a odhad změn, ke kterým v budoucnu můţe dojít. 

Zároveň je důleţité rozlišit, které změny ovlivní jak daný podnik, tak i konkurenci. Pochopit a 

včas identifikovat změny je důleţité, protoţe upozorňují na příleţitosti a varují před riziky.  

Za nejvýznamnější je pokládán faktor ekonomický, můţe totiţ představovat značné ohroţení 

v oblasti financování (při zvyšování úrokové míry), hlavně však ve vývoji situace na trhu. 

V současnosti je trh značně ovlivněn krizí v oblasti prodeje tvarových odlitků, a to jiţ od první 

poloviny roku 2009. Důsledkem je prudké sníţení prodejních cen proti plánu o 18 %, ztráta 

konkurenceschopnosti především u výrobků z šedé a tvárné litiny. Akceptovatelná úroveň 

prodejních cen zůstala zachována pouze u odběratelů ČKD Nové Energo a Siemens TI. Pro 

zachování konkurenční výhody je nutno orientovat se na zakázky ocelových odlitků s vyšším 

stupněm opracování. Pro zajištění plánované úrovně rentability je nutná úzká spolupráce s VIP 

partnery, udrţení průměrné prodejní ceny na úrovni průměrné nákladové ceny, eliminace marţe 

distributorů, termínovaná flexibilita dodávek a akviziční činnost mimo tradiční regiony. Predikce 

vývoje zakázkové úrovně se má mírně zvýšit a odhadovaný vývoj prodejních cen je stagnace. Pro 

úspěch na trhu je rozhodující získání partnerů v segmentu tvarových odlitků. O spolupráci 

projevují zájem Řetězárna a. s., AM Ostrava, Prato Praha, OFZ Istebné a Šmeral Brno + export. 

Technologický faktor sehrává taktéţ významnou roli. Hrozbu představuje neschopnost zajistit 

zákazníkům rychlou výrobu odlitků (max. do 4 týdnů) a výskyt vad na odlitcích. Jedny 

z nejbliţších budoucích cílů je zlepšení jakosti a sníţení času výroby odlitků.  Společnost se 

v rámci inovačního procesu snaţí o zrychlení dodávek a to stavbou ţíhacích pecí, uţíváním 

nových vylepšených soustruhů GEORG a výkonnější bruskou WALDRICH. Uţívání těchto 

strojů představuje naopak příleţitost ke zlepšení. Faktory politické a legislativní a sociální dle 

mého názoru nepředstavují významnou hrozbu, je třeba však i tento segment důkladně 

monitorovat a analyzovat, tak aby byl podnik schopen včas reagovat.  
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5.3. Analýza klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence zahrnují souhrn dovedností, schopností, postojů, vědomostí a hodnot, jeţ 

jsou důleţité pro rozvoj společnosti. Prostřednictvím těchto kompetencí si podnik vytváří 

konkurenceschopnost a uţitnou hodnotu pro své zákazníky.  

Pro zajištění úspěchu společností podnikajících v daném oboru jsou důleţité tyto klíčové 

kvalifikace:  

1. Zaměření na zákazníka 

Spokojení a stálí zákazníci jsou strategickým cílem kaţdé společnosti. Organizace analyzují 

současné i budoucí důleţité potřeby zákazníků a snaţí se dbát na plnění jejich poţadavků a 

očekávání. Rovněţ společnosti vedou zaměstnance k pochopení jejich poţadavků a potřeb. 

2.  Vedení zaměstnanců (leadership) 

Hlavními úkoly zaměstnanců ve vedoucích funkcích je: 

 vést zaměstnance k pochopení strategických záměrů společnosti, 

 vytvářet vhodné pracovní prostředí motivující zaměstnance k odvádění kvalitní práce. 

3. Zapojení zaměstnanců 

Znalosti a dovednosti zaměstnanců jsou důleţitým faktorem při plnění předem stanovených cílů 

podniku. Společnosti by měly být zaměřeny na plánování a realizaci cílů a zvyšování úrovně 

znalostí a odborné způsobilosti zaměstnanců. Rovněţ by měly oceňovat podněty zaměstnanců 

vedoucích ke zlepšení efektivnosti procesů a kvality výrobků. Pro zlepšení by mělo docházet 

rovněţ k zapojování zaměstnanců do řešení projektů. 

4. Procesní přístup 

Řízením činností vzájemně působících procesů mnohou společnosti dosáhnout cílů mnohem 

účinněji a to hlavně z těchto důvodů: 
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 identifikace a definice procesů ve společnosti a jejich vzájemné vazby, 

 vymezení pravomoci a odpovědnosti za řízení procesů. 

5. Neustálé zlepšování 

Pro zajištění úspěchu na trhu by společnosti měly provádět neustálé zlepšování. Aktivně 

vyhledávat příleţitosti pro zlepšování, které slouţí k zdokonalování procesů a produktů. 

6. Jakostní výrobky 

Aby byla zajištěna konkurenční výhoda, měly by se společnosti zaměřit na nepřetrţité zlepšování 

jakosti odlitků a jejich obrábění.  

7. Rozhodování na základě údajů a informací 

Na základě analýzy údajů a informací získaných monitorováním a měřením procesů a produktů 

rozhodují společnosti o přijetí opatření, která vedou ke zlepšování efektivnosti procesů a kvality 

dodávaných produktů. 

8. Budování partnerských vztahů 

Podniky by pro udrţení dobrých partnerských vztahů měly provádět hodnocení způsobilosti 

dodavatelů a komunikovat s nimi. Vytváření a udrţení dlouhodobých partnerských vztahů jsou 

zárukou spolehlivosti a kvality dodávek. 

9.  Životní prostředí 

Důleţité je zaměřit se na zlepšování pracovního a ţivotního prostředí ve společnosti, a tím 

ovlivňovat plnění poţadavků na jakost výrobků a dodrţování ekologických záměrů společnosti. 

10.    Marketing 

Představuje proces výzkumu trhu prodeje výrobků (odlitků) s cílem vytvořit taková opatření, aby 

byly produkty uváděny na trh v pravý čas, nabízeny vhodnému segmentu zákazníků a za 
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přijatelnou cenu. U výrobků, které jiţ na trhu jsou nějaký čas zavedeny je cílem zvýšit jejich 

prodejnost, či provézt inovaci tak, aby došlo opět ke zvýšení poptávky.  

Klíčové kompetence 

silná 

stránka 

slabá 

stránka 

1. Zaměření na zákazníka X   

2. Vedení zaměstnanců X   

3. Zapojení zaměstnanců X   

4. Procesní přístup X   

5. Neustálé zlepšování X   

6. Výrobky X   

7. 

Rozhodování na základě 

údajů  X  

 8. Partnerské vztahy X   

9. Ţivotní prostředí X   

10. Marketing   X 

Tabulka 2.: Klíčové kompetence společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r. o. 

V tabulce jsem uvedla veškeré klíčové kompetence, jeţ by měly být uplatněny v daném 

podnikatelském oboru k zajištění úspěchu společnosti. V následující podkapitole bych uvedla 

konkrétní klíčové kvalifikace Vítkovických sléváren.  

Ve společnosti je zavedena politika jakosti, prostřednictvím které postupuje vedení společnosti 

v souladu se strategickými záměry organizace. Společnost dbá na neustálé uspokojování 

poţadavků zákazníků a jiných zainteresovaných stran.  

1. Zaměření na zákazníka 

Společnost se dlouhodobě snaţí o uspokojování potřeb zákazníků a to hlavně v oblasti dodávek 

jakostních výrobků, provádějí průzkumy spokojenosti zákazníků prostřednictvím formulářů, 

včasnosti a spolehlivosti dodávek a snaţí se poskytovat vhodné ceny, jeţ by byly dostatečně 

konkurenceschopné. 
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2. Vedení zaměstnanců (leadership) 

Management společnosti vede své zaměstnance k pochopení strategických cílů podniku. 

Vrcholový a střední management tvoří zkušení pracovníci, kteří jsou pravidelně školeni ve svém 

oboru, tudíţ umí vytvořit dostatečně vhodnou konkurenční strategii a také pracovat a motivovat 

své podřízené. Vedení společnosti si vede tzv. zlepšovatelský statut, ve kterém jsou 

zaznamenávány přínosy zaměstnanců (zlepšení výrobního procesu, ekonomické úspory nebo 

zvýšení jakosti atd.) a na základě těchto zlepšení jsou odměňováni.  

3. Zapojení zaměstnanců 

Z předchozího odstavce vyplývá, ţe pro Vítkovické slévárny jsou znalosti a dovednosti 

zaměstnanců stěţejním faktorem pro plnění záměrů a cílů společnosti. Společnost plánuje a 

realizuje zvyšování úrovně znalostí a odborné způsobilosti zaměstnanců, oceňuje podněty, které 

vedou ke zlepšení efektivnosti výrobních procesů a jakosti produktů. Podnik rovněţ zapojuje 

zaměstnance do řešení projektů formou projektových týmů. Od zaměstnanců vedení společnosti 

očekává dodrţování zásad a postupů stanovených v interní dokumentaci. Rovněţ musí být 

dodrţovány zásady bezpečné práce a plněny jejich pracovní povinnosti tak, aby byla dosaţena 

nejvyšší moţná jakost produktů. 

4. Procesní přístup 

V řízení výrobních procesů se zainteresovaní zaměstnanci snaţí analyzovat a identifikovat 

procesy a jejich vzájemnou návaznost. V kaţdém podnikovém útvaru jsou jasně stanoveny 

kompetence a úkoly a jasně popsána odpovědnost.  

5. Neustálé zlepšování 

Pro zajištění konkurenční výhody společnost vyhledává příleţitosti k neustálému zlepšování, jeţ 

uţívá ke zdokonalování výrobních procesů a výrobků. K tomu slouţí systematické 

přezkoumávání účinnosti systému managementu kvality a rovněţ podněty a připomínky ze strany 

zaměstnanců. V současnosti společnost inovuje hlavně v oblasti obrábění válců a snaţí se o 

zkvalitnění vyráběného materiálu (podrobně jsou inovace uvedeny v podkapitole „technologické 

faktory“, které jsou jedním z bodů pro sestavení PEST analýzy). 
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6. Výrobky 

Vítkovické slévárny věnují značnou pozornost zlepšování jakosti produktů a zavádění moderní 

výrobní a kontrolní techniky i nových technologií pro výrobu odlitků a jejich obrábění. Rovněţ 

k tomuto tématu jsou uvedeny bliţší informace v „technologických faktorech“ PEST analýzy.  

7. Rozhodování na základě údajů a informací 

Kvalifikovaní zaměstnanci provádí analýzy údajů a sběr informací, jeţ jsou získávány měřením a 

monitorováním procesů a produktů. Na základě těchto informací rozhodují pracovníci o přijetí 

opatření, která vedou ke zlepšení trendů v oblasti zvýšení efektivnosti výrobních procesů a 

jakosti výrobků. 

8. Budování partnerských vztahů 

Společnost upřednostňuje spíše dlouhodobou spolupráci se svými dodavateli i odběrateli, jelikoţ 

jsou tyto vztahy doprovázeny spolehlivostí a jistotou. Ze strany dodavatelů lze získávat jakostní 

materiál dodávaný včas, za přijatelnou cenu a také s moţností uplatnění slev a benefitů. 

Dlouhodobá a dobrá spolupráce s odběrateli přináší společnosti taktéţ výhody. Je zajištěn odbyt 

odlitků nebo mohou odběratelé poskytnout dobré reference novým zákazníkům.  

9.  Ţivotní prostředí 

Ţivotní a pracovní prostředí společnosti je neustále zlepšováno a tím organizace pozitivně 

ovlivňuje plnění poţadavků na jakost výrobků a dodrţení ekologických záměrů. Environmentální 

politiku společnost směřuje k naplnění poţadavků normy ČSN EN ISO 14 001 a principů 

zachování trvale udrţitelného rozvoje. 

10. Marketing 

Marketingové oddělení není ve společnosti vytvořeno. Marketingový průzkum provádí kaţdá 

divize samostatně. Společnost si je vědoma této slabé stránky a snaţí se její zlepšení. 
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5.3.1. Shrnutí a hodnocení klíčových kompetencí: 

Dlouhodobě podnik vylepšuje jakost výrobků, aby obstál před konkurencí. Společnost rozšiřuje 

sortiment a dodává nejen klasické odlitky, ale také odlitky opracované a více zpracované. 

Spolehlivost výrobních procesů lze rovněţ označit za důleţitou kompetenci. Procesy jsou 

dopodrobna propracovány a kontrolovány dle norem ISO. Výroba je podrobně popsána od vstupů 

a kontrol aţ po výstupy. Uţíváním vlastního know-how vyrábí společnost několik druhů tub, jeţ 

mají různé tvary a pohyblivé dráty. Vyrábí tvarové odlitky z uhlíku nebo legované odlitky z oceli 

(šedé litiny a tvárné litiny ţeleza) o hmotnosti 100 aţ 5000 kg/ks.  

Důleţitou roli představují zaměstnanci. Vrcholový a střední management tvoří zkušení 

pracovníci, kteří jsou pravidelně školeni ve svém oboru, tudíţ jsou schopni sestavit konkurenční 

strategii. Společnost si svých zaměstnanců váţí a snaţí se je motivovat k lepším výsledkům. 

K tomu jsou uţívány různé formy – pochvaly, peníze, ocenění, povýšení apod.  

Kaţdoročně vedení společnosti vyhlašuje „zaměstnance roku“. Pracovníci se hodnotí podle 

pracovních výkonů a ten, který získá toto ocenění má po dobu jednoho roku zajištěna privilegia. 

Ta zahrnují např., ţe zaměstnance nelze vyhodit (v případě nutnosti sniţování stavu je přeřazen 

do jiného oddělení), získání vyššího platu, prémií, odměny aj. Podaří-li se některému 

zaměstnanci získat tohoto ocenění třikrát tyto výhody mu jiţ zůstanou. 

Kontroly jakosti, jeţ jsou přesně specifikovanou součástí výroby, jsou pro lepší přehlednost 

prováděny mezioperačně. Vady mohou vzniknout při kaţdém kroku výroby. Průběţně pracovníci 

kontrolují, zda hodnoty výrobků vyhovují normám ISO a zda jsou v souladu s podnikovými 

předpisy. Tento postup má zajistit expedici bezvadných výrobků v poţadované kvalitě. 

Konkurenční podniky jsou Slévárna Chomutov, Slévárna Kutná Hora, KRÁLOVOPOLSKÁ 

SLÉVÁRNA, s.r.o.,  UNEX  a. s. (bliţší informace a charakteristika podniků jsou jiţ uvedeny 

v podkapitole 5.1.1). 

Diferenciací výrobků Vítkovických sléváren lze označit váhu a vyšší jakost, protoţe výrobky jsou 

téměř shodné s konkurenčními. Slévárna provádí buď malosériovou nebo kusovou výrobu, 

většinou do 100 kusů o hmotnosti mezi 100 kg aţ 8 tunami hrubé váhy v litině. 
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V současnosti společnost nevytvořila ţádné marketingové oddělení. Průzkum této oblasti si 

provádí kaţdá divize samostatně. Podnik si je vědom, ţe se jedná o slabou stránku a snaţí se 

s tím pracovat.  

Další výhodu pro podnik představují vynikající vztahy s dodavateli, kteří na základě dlouholeté 

vzájemné spolupráce poskytují mnoţstevní slevy a různé benefity.  

Nejdůleţitějším faktorem klíčových kompetencí jsou kvalitní výrobky, protoţe vysoká kvalita 

zaručuje udrţení dobrého jména společnosti a tím i konkurenční výhodu. V nemalé míře se na 

vytváření důleţitých kompetencí podílí zaměstnanci, kteří zajišťují nejen plynulý chod výroby, 

ale také dostatečně konkurenční strategii společnosti.  

 

5.4. SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat, zda je současná strategie firmy dostačující. Udává do jaké 

míry je stávající strategie schopna vyrovnat se se změnami, jeţ mohou nastat v prostředí 

společnosti. Jedná se o nástroj pro rychlé zpracování přehledu o strategické situace společnosti. 

[10] 

SWOT analýza je základním bodem, jenţ sehrává důleţitou úlohu strategie a je třeba vytvořit 

úzký soulad mezi vnitřními schopnostmi podniku (silnými a slabými stránkami) a jeho vnějším 

prostředím (příleţitostmi, hrozbami).  

Pro identifikaci vnitřních slabých stránek a předností se hodnotí jednotlivé poloţky, protoţe 

nejsou stejné důleţité. Ze strategického hlediska jsou důleţité silné stránky podniku, protoţe 

vytváří konkurenční výhodu.  

Konečnou fází zpracované SWOT analýzy je syntéza výsledků analýzy vnějšího a vnitřního 

prostředí společnosti. Formulování strategie se provádí ve všech fázích procesu strategického 

řízení.  
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SWOT analýza Vítkovických sléváren 

 

S - potenciální silné stránky W - potenciální slabé stránky  

- Dobré jméno společnosti, - Neziskovost divize Slévárna odlitků, 

- kvalitní výrobky, - nemoţnost diferenciace odlitků, 

- vysoce kvalitní technologická výroba, - společnost nemá marketingové oddělení,  

- dlouhodobé vylepšování jakosti výrobků, - nedostatečná reklama, 

- snaha o včasnou inovaci výrobků a výroby, - zmetkovitost výrobků, 

- přijatelné náklady na výrobu, 
- kvůli nízkému počtu výrobních zařízení jsou dodací termíny 

dlouhé (4 týdny), - podrobné kontroly jakosti výrobků, 

- rozšiřování sortimentu výrobků, - omezené finanční zdroje. 

- kvalifikovaní zaměstnanci, 
 

 - dodávání produktů ve stanových termínech, 

  - dobré vztahy s dodavateli a odběrateli, 

  - dostatečně konkurenční ceny, 

  - poskytnutí mnoţstevních slev a benefitů, 

  - spolupráce se zahraničními obchodními partnery, 

  - export výrobků, 

  - ţádná mnoţstevní omezení v exportu, 

  - příznivý vývoj měnového kurzu, 

  - schopnost podniku splácet své závazky včas, 

  - CERTIFIKACE 

  

 
1) vývoj, výroba a obrábění odstředivé a stacionárně 

odlévaných válců   

   

 
2) výroba odlitků z šedé litiny 

  

 
3) výroba odlitků z neţelezných kovů. 

  O - potenciální externí příležitosti T - potenciální externí hrozby 

- Zavedení nových výrobků na trh, - Vstup Číny na evropský trh, 

- expanze na zahraniční trhy, - vstup jiných evrpoských konkurentů, 

- inovací výrobků a výroby lze získat nové zákazníky, 
- 

stávající konkurenční podniky (Slévárnu Chomutov, Slévárna 

Kutná Hora, KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o., UNEX  a. 

s.), 
- rozšíření výroby, 

- financování z cizích zdrojů, - vznik substitučních výrobků, 

- malá moţnost vstupu nové tuzemské konkurence, - vysoká vyjednávací pozice ze strany dodavatelů, 

- nízká vyjednávací pozice ze strany odběratelů, - nepříznivý vývoj měnového kurzu, 

- zlepšením reklamy získá společnost nové zákazníky, 
- 

nepříznivost sociálního segmentu (zánik některých učebních 

oborů, jeţ jsou pro podnik stěţejní), - moţnost rozšíření výroby v důsledku nových potřeb 

zákazníků,  
- hospodářská recese, 

- uznání certifikátů i v zahraničí. 

- 
při zvyšování daní (sociálního a zdravotního pojištění, poplatky za 

znečišťování ţivotního prostředí) existuje moţnost propouštění 

zaměstnanců. 
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Prostřednictvím SWOT analýzy jsem uvedla veškeré silné i slabé stránky, příleţitosti i hrozby 

společnosti. Na následující straně jsem veškeré tyto ovlivňující faktory zaznamenala do 

konfrontační matice SWOT a obodovala je podle toho, do jaké míry se navzájem ovlivňují. 

Stupnici jsem stanovila od 3 – 0.  

 3 + (-)……… významná souvislost 

 2 + (-)……...souvislost 

 1 + (-)……...malá souvislost 

 0 + (-)………bez souvislosti   

Konfrontační matice SWOT určí důleţitost jednotlivých faktorů, které ovlivňují společnost a to 

jak pozitivně, tak negativně.  
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Tabulka 3.: Konfrontační matice SWOT   Legenda: 3 + (-)… významná souvislost, 2 + (-)…souvislost, 1 + (-)… mírná souvislost, 0… nesouvisí 
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Σ ΣΣ 

Silné stránky                                         

Dobré jméno podniku 3 2 0 2 0 2 0 0 0 9   3 2 3 1 1 0 0 10 19 

Kvalitní výrobky 2 2 1 1 0 2 0 0 0 8   3 3 3 0 2 0 0 11 19 

Dobrá technologická 

inovace 3 3 3 3 3 3 3 1 0 22 

  

3 3 3 3 0 0 3 15 37 

Přijatelné náklady 2 1 3 3 0 3 2 0 3 17   0 0 0 0 3 0 1 4 21 

Kontrola jakosti 3 3 3 0 0 1 0 3 0 13   0 0 0 0 1 1 0 2 15 

Sortiment výrobků 3 2 3 3 2 3 3 0 0 19   3 3 3 3 2 3 0 17 36 

Zaměstnanci 2 0 3 0 0 1 0 0 0 6   0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Vztahy s dodavateli 1 0 0 0 2 0 0 0 3 6   3 3 3 0 0 1 0 10 16 

Vztahy s odběrateli 3 3 3 1 3 3 2 1 2 21   3 3 3 2 0 3 0 14 35 

Konkurenční ceny 1 0 3 3 3 1 0 3 3 17   3 3 3 3 0 3 0 15 32 

Otevřené zahraniční trhy 3 x 3 1 3 3 1 3 3 20   3 3 3 3 0 3 0 15 35 

Platební morálka 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4   0 0 0 0 0 1 0 1 5 

Certifikace 0 3 3 1 2 3 3 3 0 18   3 3 3 3 0 0 1 13 31 

Σ 26 19 28 21 18 25 14 15 14 x 

 

27 26 27 18 9 15 5 x x 

Slabé stránky   

 

  

Neziskovost -1 0 0 -3 0 -1 0 0 -3 -8 

  

-3 -3 -3 -3 -1 -3 0 -16 -24 

Nemoţnost diferenciace 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2 -3 -3 -3 -3 0 -3 0 -15 -17 

Neexistence marketingu -3 -3 0 0 -3 -3 0 -1 0 -13 -3 -3 -3 -3 -1 -3 0 -16 -29 

Dlouhé dodací lhůty 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 0 -12 -15 

Omezení vlastních 

finančních zdrojů -3 -3 -3 0 -3 -3 -3 0 0 -18 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -20 -38 

Σ -7 -9 -3 -3 -6 -9 -3 -1 -3 x   -15 -15 -15 -15 -5 -12 -2 x x 
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5.4.1. Výsledky konfrontační matice 

 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé silné stránky společnosti a jejich význam. 

 

Silné stránky 

Vliv na 

vyuţití 

příleţitostí 

Vliv na 

významnost 

hrozeb 

Celkový 

význam 

Počet 

bodů 
Pořadí 

Počet 

bodů 
Pořadí 

Počet 

bodů 
Pořadí 

1. Dobré jméno podniku 9 9. 10 8.-9. 19 8.-9. 

2. Kvalitní výrobky 8 10. 11 7. 19 8.-9. 

3. 

Dobrá technologická 

inovace 22 1. 15 2.-4. 37 1. 

4. Přijatelné náklady 17 6.7. 4 10. 21 7. 

5. Kontrola jakosti 13 8. 2 11. 15 11. 

6. Sortiment výrobků 19 4. 17 1. 36 2. 

7. Zaměstnanci 6 

11.-

12. 0 13. 6 12. 

8. Vztahy s dodavateli 6 

11.-

12. 10 8.-9. 16 10. 

9. Vztahy s odběrateli 21 2. 14 5. 35 3.-4. 

10. Konkurenční ceny 17 6.-7. 15 2.-4. 32 5. 

11. 

Otevřené zahraniční 

trhy 20 3. 15 2.-4. 35 3.-4. 

12. Platební morálka 4 13. 1 12. 5 13. 

13. Certifikace 18 5. 13 6. 31 6. 

Σ 180 X 127 X X X 

 

Tabulka 4.: Vliv silných stránek na příleţitosti a hrozby  

Z tabulky je zřejmé, ţe nejvýznamnější silnou stránkou společnosti je dobrá technologická 

inovace. Druhým silným faktorem je společností nabízený sortiment výrobků. Díky tomu také 

podnik uspěl i v krizi. Jako důleţité se také ukázaly vzájemně prospěšné vztahy s odběrateli a 

otevřené zahraniční trhy, na kterých lze podnikat. Konkurenční ceny rovněţ představují důleţitou 

silnou stránku podniku. Mezi šestou aţ dvanáctou pozicí jsou umístěny certifikace výrobků, 

přijatelné náklady, kvalitní výrobky, dobré jméno podniku, vztahy s dodavateli, kontroly jakosti a 

zaměstnanci. Nejméně významnou silnou stránkou je platební morálka.   
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Slabé stránky 

Vliv na vyuţití 

příleţitostí 

Vliv na 

významnost 

hrozeb 

Celkový význam 

Počet 

bodů 
Pořadí 

Počet 

bodů 
Pořadí 

Počet 

bodů 
Pořadí 

1. Neziskovost -8 3. -16 2.-3. -24 3. 

2. Nemoţnost diferenciace -2 5. -15 4. -17 4. 

3. Neexistence marketingu -13 2. -16 2.-3. -29 2. 

4. Dlouhé dodací lhůty -3 4. -12 5. -15 5. 

5. Omezení vlastních 

finančních zdrojů -18 1. -20 1. -38 1. 

Σ -44 X -79 X X X 

 

Tabulka 5.: Vliv slabých stránek na příleţitosti a hrozby 

Touto tabulkou jsem určila pořadí slabých stránek společnosti. Nejdůleţitější význam má 

omezení vlastních finančních zdrojů. Rovněţ velký význam představuje pro společnost 

marketing. V budoucnu by se měli vedoucí pracovníci určitě touto slabou stránkou zabývat. 

Neziskovost není v tomto případě příliš důleţitá, protoţe se vztahuje pouze k divizi Slévárna 

odlitků, která vyrábí odlitky, jeţ jsou později zpracovávány další divizí. Hospodářský 

výsledek společnosti Vítkovické slévárny je kladný. Dalším bodem je nemoţnost diferenciace 

výrobků, ta je dána oborem podnikání. Některé odlitky vyrábí konkurenční společnosti 

totoţně. Nejslabší stránkou jsou dlouhé dodací lhůty. V současnosti se tímto faktorem 

společnost zabývá a situaci jiţ řeší. 

Syntéza výsledků SWOT analýzy 

Syntéza spočívá v porovnávání okolních příleţitostí a hrozeb s vnitřními silnými a slabými 

stránkami podniku, jak ve své literatuře uvádí Sakál. Jejich kombinací vznikne strategie, která 

uvádí podnik do souladu s jeho okolím. Přesně formulovaná strategie umoţňuje orientovat se 

jak na moţné příleţitosti, tak umoţní vyhnout se hrozbám. Vzhledem k rozdílnému významu 

jednotlivých poloţek týkajících se analýzy existují rozdílné varianty strategie, jeţ jsou 

uvedeny v matici SWOT, která zobrazuje výsledky SWOT analýzy. [2] 
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Obrázek 6.:  Matice modelových strategií 

Shrnutí: 

Z výsledků Matice modelových strategií je zřejmé, ţe společnost se nachází 

v nejatraktivnějším prostředí. Ve společnosti převaţují silné nad slabými stránkami a 

příleţitosti nad hrozbami. Vzhledem k tomu je společnost schopna tyto síly uţít ve svůj 

prospěch. V tomto prostředí se společnosti doporučuje ofenzivní strategie.  

 

ZÁVĚR: 

Návrhy strategií by měly vycházet z výsledků strategických analýz, v jejichţ průběhu by mělo 

být komplexně vyhodnocováno prostředí a stav, ve kterém se společnost nachází. Strategická 

analýza je zaměřena na formulaci strategie by měla ve svém výstupu poskytnout relevantní 

informace z hlediska rozhodování o strategii. Společnosti často uţívají nástroje, postupy a 

metody strategické analýzy jako jsou PEST analýza, analýza vnějšího prostředí, analýza 

oborového okolí, Porterova analýza je doplněna analýzou významných konkurentů, 

dodavatelů a zákazníků, analýza klíčových kompetencí a výsledná SWOT analýza. [11] 
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Ve své diplomové práci se zabývám strategickou analýzou společnosti Vítkovických sléváren, 

spol. s r. o., kde provádím všechny výše zmíněné analýzy a závěrem je zpracována výsledná 

analýza SWOT a konfrontační matice SWOT, ze které je zřejmé v jaké situaci se společnost 

nachází.  

V první fázi jsem vypracovala Porterovu analýzu, která rozebírá pět působících 

konkurenčních sil na podnik Vítkovické slévárny spol. s r. o.. Hrozba konkurentů je vysoká, 

v tomto odvětví se vystupuje několik konkurenčních rivalů. Méně silná je jiţ hrozba vstupu 

nové konkurence, z hlediska tuzemských konkurentů je velice slabá, protoţe bariéry vstupu 

jsou příliš vysoké. Ve vzdálenější budoucnosti mohou představovat hrozbu spíš zahraniční 

konkurenti nebo Čína. V současnosti nepředstavuje vysokou hrozbu vytvoření substitučních 

výrobků. Společnosti se sice snaţí vyvíjet substituční produkty, ale zatím je výroba příliš 

nákladná. Navíc nelze všechny odlitky nahradit substituty (výkovky, svařenci). Společnost 

staví na dobrém jménu u zákazníků, tudíţ síly kupujících patři mezi malá rizika. Vztahy 

s dodavateli a postoj dodavatele vůči firmě je jednou z vymezujících sil při tvorbě strategie 

firmy a poţadavky dodavatele mají zásadní vliv na budoucí vývoj firmy. Síla dodavatelů je 

vysoká.   

Následně jsem provedla PEST analýzu. Jedná se o analýzu makrookolí, tedy veškeré vlivy, 

jenţ působí na podnik. Patří zde faktory politické, ekonomické, technologické a sociální. 

V současnosti nepředstavují policko-legislativní faktory pro podnik ţádnou významnou 

hrozbu. Ekonomické faktory značně ovlivňují fungování společnosti. Výrazný dopad na 

podnik má krize, ve které se trh jiţ nějakou dobu nachází. Dalším ovlivňujícím faktorem je 

financování společnosti z cizích zdrojů, které závisí na výši úrokové míry, čím je niţší, tím je 

to výhodnější. Mezi ekonomické faktory, které rovněţ ovlivňují společnost, jsou kurzové 

rozdíly. K eliminaci kurzových ztrát podnik uzavírá forwardové obchody, jeţ umoţňují 

nakoupit nebo prodat s plněním závazku v budoucnu za dnes stanovenou cenu. Zvýšení cen 

energií by mohlo taky velmi ovlivnit prosperitu společnosti, z tohoto důvodu jsou uzavírány 

smlouvy na několik let dopředu. Sociální segment sice určitým způsobem můţe negativně 

ovlivnit společnost, nejedná se však o výrazný zásah, jenţ by mohl způsobit významné 

ohroţení. 

Technologické faktory lze taktéţ posuzovat za důleţité, protoţe slouţí k zajištění 

konkurenceschopnosti. Díky technologickému pokroku dochází k inovacím. Vylepšování a 

inovace stávajících výrobků přináší nové vyuţití, diverzifikaci od konkurence, vytvoření vyšší 
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uţitné hodnoty nebo nález nového segmentu odběratelů. Technologický faktor tedy značně 

ovlivňuje společnost a znamená pro něj významné příleţitosti. 

Rovněţ důleţitou analýzou je analýza klíčových kompetencí. Při sestavování této analýzy 

jsem nejprve určila specifika, jeţ jsou stěţejní pro zajištění konkurenceschopnosti v daném 

oboru, a poté jsem je porovnávala s kompetencemi Vítkovických sléváren. Jednou z 

klíčových kompetencí je spolehlivost výrobních procesů. Procesy jsou dopodrobna 

propracovány a kontrolovány dle norem ISO. Diferenciace výrobků, taktéţ zajišťuje 

konkurenční výhodu. Naopak pro vytvoření další důleţité kvalifikace bude zaloţení 

marketingového oddělení. Další výhodu pro společnost představují vztahy s dodavateli, kteří 

na základě dlouholeté vzájemné spolupráce poskytují mnoţstevní slevy a různé benefity. 

Nejdůleţitějším faktorem klíčových kompetencí jsou kvalitní výrobky, protoţe vysoká kvalita 

zaručuje udrţení dobrého jména společnosti a tím i konkurenční výhodu. V nemalé míře se na 

vytváření důleţitých kompetencí podílí zaměstnanci, kteří zajišťují nejen plynulý chod 

výroby, ale také dostatečně konkurenční strategii společnosti.  

Dalším krokem bylo sestavení SWOT analýzy, která zahrnuje také konfrontační matici. 

Vzhledem k výsledkům SWOT analýzy je zřejmé, ţe se v současnosti společnost Vítkovické 

slévárny nachází v nejvhodnějším prostředí na trhu, je nutné snaţit se o eliminaci nebo úplné 

odstranění slabých stránek a je-li to moţné i hrozeb. Hrozby jsou těţce ovlivnitelné, protoţe 

se nacházejí v okolí společnosti. Mezi faktory, které je rozhodně třeba vylepšovat patří 

všechny slabé stránky (v tabulce č. 5) – omezení vlastních finančních zdrojů, neexistence 

marketingu, neziskovost, nemoţnost diferenciace výrobků a dlouhé dodací lhůty. Pro zlepšení 

konkurenceschopnosti bude nutno zaměřit se na všechny tyto faktory. Rovněţ by se měla 

nemalá pozornost zaměřit na silné stránky a příleţitosti. Snaţit se o neustálý rozvoj a 

vylepšování silných stránek, protoţe ty zajišťují prosperitu a konkurenční výhodu společnosti. 

Mezi nejvýznamnější silnou stránku patří technologické inovace, rovněţ důleţitý je sortiment 

výrobků, vztahy s odběrateli a ostatní silné stránky, (tabulka č. 4.). Zaměřením na silné 

stránky a jejich rozvoj totiţ můţeme vytvořit ještě lepší postavení na trhu a můţeme lépe 

vyuţít příleţitostí, které nastávají v okolí podniku. 
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Přínos mé práce spočívá v provedení PEST analýzy, díky které můţe společnost předvídat, 

jakým způsobem mohou jednotlivé faktory analýzy ovlivnit podnik. Vhodným odhadem 

budoucnosti se můţe společnost lépe bránit před nepříznivými vlivy okolí podniku. 

Sestavením Porterova modelu pěti konkurenčních sil lze rovněţ stanovit, které síly jsou 

důleţité, a které nikoliv, a na které je třeba se zaměřit. Určením klíčových kompetencí jsem 

uvedla, které silné stránky společnost má, a na které se ještě musí zaměřit. Výsledná SWOT 

analýza určila, ve které trţní situaci se společnost nachází a jakou strategií by měla 

v budoucnu postupovat. Práce je vypracována tak, aby slouţila jako návod pro další 

zpracování strategické analýzy. Jednou ze základních charakteristik strategického řízení je 

neustálé periodické opakování analýz, protoţe okolí podniku se neustále mění. 
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Příloha č. 1.: Organizační struktura Vítkovických sléváren, spol. s r. o.  
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Příloha č. 2.: Analýza klíčových kompetencí 

 

Analýza klíčových kompetencí (kompetencí, které zajišťují konkurenční výhodu) 

Klíčové kompetence zahrnují souhrn dovedností, schopností, postojů, vědomostí a hodnot, jeţ 

jsou důleţité pro rozvoj společnosti. Prostřednictvím těchto kompetencí si podnik vytváří 

konkurenceschopnost a uţitnou hodnotu pro své zákazníky.  

Pro zajištění úspěchu společností podnikajících v daném oboru jsou důleţité tyto klíčové 

kvalifikace:  

1. zaměření na zákazníka, 

2. vedení zaměstnanců (leadership), 

3. zapojení zaměstnanců, 

4. procesní přístup, 

5. neustálé zlepšování, 

6. jakostní výrobky, 

7. rozhodování na základě údajů a informací, 

8. budování partnerských vztahů, 

9. ţivotní prostředí, 

10.  marketing. 
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Příloha č. 3.: PEST analýza 

PEST analýza, klíčovými součástmi makrookolí můţeme označit politické a legislativní, 

sociální a kulturní, technologické, ekonomické faktory. PEST analýzu lze označit za analýzu, 

jeţ dělí vlivy makrookolí do těchto čtyř základních skupin.  

Politické faktory: 

1. Které zákony o ochraně ţivotního prostředí nejvíce ovlivňují společnost a proč?  

2. Jak můţe ovlivnit daňová politika investice podniku, formy výroby, spotřebu, 

majetkovou strukturu a ceny výrobků? 

3. Existují pro podnik nějaká omezení v zahraničním obchodě? Pokud ano, která? 

4. Jaký má na společnost vliv zákon o zaměstnanosti? Určuje zaměstnávání určitých 

skupin občanů? 

5. Dochází ze strany vlády k omezení v podnikání např. kvůli znečišťování ţivotního 

prostředí? 

Ekonomické faktory: 

1. Jak společnost reaguje na fáze obchodního cyklu? 

a. Ekonomický růst trhu 

b. Stagnaci trhu 

c. Trţní pokles 

2. Jakým způsobem ovlivňuje hospodářská recese výsledek hospodaření podniku? 

Předpokládá se zlepšení v příštím období? 

3. Došlo kvůli sníţení hrubému domácímu produktu k poklesu počtu zakázek, omezení 

výroby nebo k propouštění zaměstnanců? 

4. Jak ovlivňuje společnost výše úrokové míry, inflace, nezaměstnanost a kurzy 

zahraničních měn? 

5. Předpokládá-li podnik růst cen energií, jak jedná? A jak při poklesu cen? 

Sociální segment:  

1. Je podnik významným zaměstnavatelem regionu? 

2. Předpokládáte, ţe v budoucnu bude nedostatek dostatečně kvalifikovaných 

pracovníků? A máte v současnosti kvalifikované zaměstnance? 
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3. Chtěli byste v budoucnu zlepšit přístup k práci zaměstnanců? Pokud ano, tak jakým 

způsobem. 

Technologické faktory: 

1. Jak ovlivňují trendy ve výzkumu a vývoji společnost? Např. jakost výrobků, výrobní 

technologie, modernizace zařízení – dochází k technologickým zlepšením, 

k ekonomickým úsporám. V čem konkrétně? 

2. Je pro podnik přínosem rychlost technologických změn?  

3. Dochází v podniku často ke změnám technologií výroby? Jak často a v čem? 

 

 

Které z těchto faktorů jsou pro podnik nejvýznamnější, které jej nejvíce ovlivňují, které 

faktory jsou pro podnik negativní a které pozitivní, jaké mohou představovat příleţitosti a 

hrozby.  
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Příloha č. 4.: Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti sil 

Při tvorbě strategie je nutné identifikovat moţné působení konkurenčních sil v odvětví nebo v 

bezprostředním okolí podniku. Znalost pěti konkurenčních sil je pro firmu důleţitá, jelikoţ 

ovlivňují výnosnost a atraktivnost odvětví. Mají také vliv na ceny, náklady a potřebné 

investice podniku. 

Konkurenční soupeři 

1. Které podniky představují největší konkurenci? 

2. Jaké konkurenční výhody mají tyto podniky? 

3. Jak podnik reaguje na sniţování cen výrobků konkurence? 

4. Jakou má podnik konkurenční výhodu u svých konkurentů? 

5. Podniká společnost i na zahraničních trzích? Pokud ano na jakých a kteří konkurenti 

jsou největší?  

Ohroţení substitucí 

1. Můţou se na trhu vyskytnout substituční výrobky odlitků? Pokud ano jaké, a které 

podniky je vyrábí? Představují pro podnik důleţité konkurenty? 

2. Poskytují substituční výrobky lépe hodnocený přínos pro odběratele? 

3. Mohou být tyto substituty jednoduše zaměňovány s produkty podniku? 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

1. Předpokládá společnost v blízké době moţnost vstupu nových konkurentů na trh?  

2. Jaký nový konkurent se v poslední době objevil na trhu? A představuje pro podnik 

hrozbu? 

3. Má podnik dostatečně zabezpečen produkt nebo sluţbu diferenciací (diferenciace – 

odlišnost, kterou zákazník přisuzuje produktu vyšší hodnotu, neţ mají výrobky 

konkurence např. kvalifikovaní pracovníci, jakostnější produkty a dostatečná kontrola 

kvality atd.)? 
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4. Má podnik dobré vztahy se svými dodavateli a odběrateli? Jaký vliv mají na podnik 

dobré vztahy mezi dodavateli a odběrateli? Např. u dodavatelů slevy při nákupu 

materiálu, dostatečná spolehlivost (včasné dodávky, kvalitní materiál…) 

Síla zákazníků 

1. Má podnik odběratele, který představuje více neţ 50 % odběru všech hotových 

výrobků (odlitků)? Dodává podnik spíše větším podnikům? Jaké má podnik 

nejdůleţitější odběratele? 

2. Jakým způsobem hledá společnost nové zákazníky? 

3. Má podnik také zahraniční zákazníky, pokud ano, ve kterých zemích a jak moc jsou 

pro podnik důleţití? 

Síla dodavatelů 

1. Jací jsou hlavní dodavatelé společnosti a co dodávají? Jak dlouho s nimi podnik 

spolupracuje? 

2. Jaké má podnik zkušenosti a vztahy s těmito dodavateli? Z jakých důvodů museli být 

předchozí dodavatelé změněni? 

3. Má podnik dohodnuty dobré podmínky dodávek materiálu? Poskytují dodavatelé např. 

mnoţstevní slevy, zvýhodněné ceny při časté spolupráci, jsou spolehliví? 

4. Zásobuje společnost spíš větší počet malých podniků nebo jeden velký? 

5. Existují pro podnik alternativní zdroje dodávek? 

6. Mají náklady na materiál vysoký podíl na celkových nákladech výroby odlitků? 

7. Jsou nízké náklady na změnu dodavatele (např. zda mají i jiní dodavatelé podobné 

ceny jako ti stávající, zda poskytují slevy při nákupech většího mnoţství atd.) a jsou 

spojeny s nízkým rizikem? (např. jedná se o společnosti, se kterými podnik 

v minulosti spolupracoval, jsou spolehlivé, mají kvalitní materiál?) 

  

 

Které z těchto faktorů jsou pro podnik důleţité, a které méně důleţité a proč?  

Co lze označit, za moţné příleţitosti a hrozby pro podnik? 

 

 


