
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

Abstrakt: 

 

Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým a praktickým popisem tvorby obchodní strategie 

v průmyslových podnicích. Snaţí se jednoduše analyzovat současnou situaci firmy 

Kemmerich Czech s.r.o. a navrhnout kroky, které by mohly zefektivnit současnou strategii. 

Úvodní část práce je zaměřena na teoretický popis a charakteristiku analýz potřebných 

ke zjištění současné situace. Druhá část je věnována představení společnosti, kde je 

vypracovaná analýza současné situace. V třetí části jsou navrţeny kroky obchodních aktivit 

k zefektivnění současné obchodní strategie.  
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Abstract: 

 

This thesis deals with theoretical and practical description of the creation of business 

strategies in industrial companies. Simply trying to analyze the current situation of the 

company Kemmerich Czech s.r.o. and propose steps that would streamline the current 

strategy.  

The introductory part deals with the theoretical description and analysis of the characteristics 

needed to identify the current situation. The second part is devoted to the presentation of the 

company and part where are prepared an analysis of the current situation. In the third section 

are proposels for business steps which could streamline the current business strategy. 
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ÚVOD 

 

Třetí tisíciletí a nové komunikační prostředky sbliţují dnešní svět. Je nadnárodní, 

kosmopolitní a mnohem provázanější neţ dříve. Výjimkou není ani podnikatelské prostředí v 

České Republice. Jedním, ze zásadních milníků v historii, který podstatně ovlivnil další vývoj 

podmínek pro podnikání, byl pád komunistického reţimu a nastolení nového politického 

uspořádání, coţ bylo nevyhnutelně následováno z ekonomického hlediska přechodem od 

centrálně plánovaného hospodářství k trţní ekonomice a svobodě podnikání.  

 

V posledních desetiletích zároveň probíhá celosvětový proces internacionalizace národních 

ekonomik a z ní vyplývající zvyšování konkurence na globálních trzích. 

 

Podnikatelské subjekty v České republice postupně začaly přizpůsobovat své chování 

novým podmínkám. Bylo zaloţeno mnoho nových podniků, konkurenční boj se znatelně 

přiostřil. Existující společnosti prošly obrovskými změnami, organizační strukturou počínaje 

a myšlenkovým přístupem konče. Manaţeři začali chápat, ţe změny v přístupu a v řízení jsou 

nevyhnutelné a ţe bez nich nemají šanci v narůstající konkurenci uspět a začali tedy hledat 

jiné cesty k úspěšnému podniku. Do popředí zájmu se tak dostaly nové způsoby řízení lidí, 

orientace na jakost, nové pojetí marketingu nebo strategické řízení.  

 

Je pravda, ţe velká část podniků v ČR neměla moţnost projít přirozeným procesem 

vedoucím k dnešní podobě strategického řízení. To by jim ale nemělo bránit v přemýšlení o 

svém postavení na trhu a o zajištění déletrvající jistoty v konkurenčním prostředí. Splnění 

tohoto poţadavku by měla zabezpečit tvorba a implementace strategie vycházející z analýzy 

trţní situace, tedy strategické řízení. Z tohoto důvodu se bakalářská práce věnuje právě 

strategickému řízení, především tvorbě a aktualizaci obchodní strategie. 

 

Pro aplikaci teoretických východisek bakalářské práce byl vybrán podnik Kemmerich 

Czech s. r. o., který se zabývá lisováním a svařováním kovových dílů a je součástí společnosti 

Kemmerich Group. Pro účely bakalářské práce je vhodná z jednoho důleţitého důvodu a to, 

ţe v podniku existuje jenom strategická koncepce, která se v zásadě odvíjí od činnosti 

mateřské společnosti. 
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Konkrétně se práce bude zabývat moderním nahlíţením na řízení podniku. Představí teorii 

a praktické vyuţití tvorby obchodní strategie ve své komplexnosti a také se pokusí zdůraznit 

význam jeho jednotlivých aspektů. 

 

Dílčím cílem je zpracování strategické analýzy a její následné vyhodnocení. Na základě 

takto zpracované strategické analýzy zpracovat návrh změn v obchodní strategii podniku. 

Cílem práce bude především zhodnocení současného stavu podnikové strategie a navrţení 

případných zlepšení nebo budoucích cílů, a to zejména pro oblast tvorby obchodní strategie či 

koncepce. Půjde především o důslednou strategickou analýzu externích a interních faktorů, 

které jsou pro strategické řízení a plánování daného podniku klíčové.  

Vzhledem k výstupům externích a interních analýz posoudí současný podnikatelský plán a 

navrhne moţné změny. 
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1 Teoretická část 

 

V teoretické části, se práce  nejprve zaměří na popis tvorby obchodní strategie pro malé a 

střední firmy. Poté popíše teorii strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podniku a z 

ní vycházející tvorbu obchodní strategie podniku. Teoretickou část bude věnována strategické 

analýze vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT analýze, návrhům strategie a obecnému 

návodu, jak pojmout tvorbu obchodní strategie. 

 

1.1 Obecná tvorba obchodní strategie 

 

Zákazníka nelze nutit k tomu, aby koupil něco, co nechce, co se zrovna vyrábí, ale naopak 

se snaţit zjistit, co zákazník chce a preferuje. Je zapotřebí neustále zkoumat trh, příleţitosti a 

jeho mechanismus, identifikovat ty správné a zaměřit se na ně. K tomu je zapotřebí stanovit tu 

správnou strategii. Obchodní strategie je vývoj společenských struktur sledující změny 

v chování institucí a změny v chování spotřebitelů. 

Jednoduše řečeno, plánování určuje, kam by měla organizace směřovat v příštích letech, 

jak toho dosáhnout a jak zjistit, jestli se jí plán podařil nebo ne. Cíle ukazují, čeho chtějí 

podnikatelské jednotky dosáhnout. Strategie je hrací plán, jak se k nim dostat. 5  

 

 Lze ho charakterizovat jako proces, spojený zejména vypracováním: 

 analýz faktorů vnitřních podmínek a stránek podniku 

 analýz faktorů příleţitostí a ohroţení podniku 

 analýz faktorů konkurence 

 vytvoření souborů cílů podniku a formulování podnikové strategie 

 

1.1.1 Definice poslání, vize a cílů firmy 

 

Východiskem pro účinnou a úspěšnou obchodní strategii v řízení firmy je definice 

vlastního poslání podniku a vymezení jeho cílů, ať jiţ krátkodobých nebo dlouhodobých. Cíle 

podniku jsou obvykle definovány jako měřitelné výsledky, kterých se podnik snaţí svojí 

činností dosáhnout. Vycházejí z vize, která navazuje na poslání.  

Poslání firmy bývá vyjádřeno velmi obecně a stručně, často aţ v podobě sloganu. 

Například Kemmerich Group vymezuje své poslání heslem „The dynamic way to success“. 
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 Vize firmy představuje dlouhodobý výhled její podnikatelské činnosti. Můţe být 

definována jako mentální model budoucího stavu procesu. Z vize podniku, jak uţ jsme si 

uvedli, se potom odvíjejí jeho cíle. Někdy bývá poslání s vizí tak úzce provázané, ţe spolu 

navzájem splývají. Například televize Prima vytvořila v roce 2009 nový program nazvaný 

PrimaCOOL. V něm se odráţí jak její poslání (být televizní stanicí zábavnou, pobavit 

diváky), tak i vize (stát se televizní společností oblíbenou, populární u nejširšího spektra 

televizních diváků, s nejvyšší moţnou sledovaností).[10] 

Poslání organizace identifikuje základní funkci podniku, jasnou představu o zaměření a 

významu podnikatelských činností podniku; je obrazem jeho budoucnosti. Vyjadřuje, čím 

chce podnik být. Jeho účelem je dát podniku strategické zaměření a směr. Poslání by mělo být 

zaměřeno více na trhy neţ na výrobky, mělo by být dosaţitelné, motivující a současně 

zdůrazňovat, čím je podnik zvláštní a jedinečný. Poslání podniku, nikoliv jeho strategie, je 

pravý důvod existence podniku. Proto nalezení a definování poslání představuje velmi 

významný krok ve strategické analýze.[1] 

Stanovení cílů podniku je zaměřeno na jednu aktivitu nebo určitý směr podniku. Měly by 

reflektovat primární aktivity nebo strategický směr, zahrnují dlouhodobé období. Ukazují 

směr a jsou vytvořeny na základě mise a jsou s ní kompatibilní. Mezi základní ekonomické 

ukazatele úspěšnosti rozvoje firem v trţním prostředí obvykle patří zisk, rentabilita, růst 

obratu a trţní podíl dosaţený na určitém trhu. Neměli bychom však zapomínat ani na cíle v 

oblasti sociální (vytváření nových pracovních příleţitostí, rozvoj regionu) či marketingové 

(zlepšit image podniku, zvýšení povědomí o jeho produktech). V kaţdém případě pro vlastní 

řízení podniku jako celku musíme nutně provést jejich účelnou dekompozici a hierarchizaci 

například do podoby pyramidy. 

 

1.1.2 Strategie 

 

Slovo strategie je odvozeno od řeckého názvu pro vojenské umění strategie. 6  Tento 

pojem, představoval něco, co se děje mimo dohled nepřítele. Jiný zdroj
1
 vidí původ slova ve 

starořeckém strategem, coţ v překladu znamená překvapující vynalézavost, nečekaný obrat, 

trik, lest. [8] V přeneseném slova smyslu v něm oba tyto významy zůstaly dodnes. Strategie je 

vyjádřením strategických cílů
2
 a cest, způsobů a postupů, jak dosáhnout jejich naplnění

3
. 

                                                 
1
 Slovo strategia také není původní, je odvozeno od řeckého strategie – vojenský velitel státu. 

2 Podnikovými cíli jsou myšleny pro podnik ţádoucí stavy, kterých má být v budoucnu dosaţeno. 
3 Někteří autoři strategické cíle do strategie nezačleňují a povaţují strategii za prostředek pro dosaţení předem 
určených cílů. 
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Vhodná podniková strategie pak vyuţívá podnikové zdroje v souladu nejen s cíly, ale i s 

vnějšími podmínkami a s ohledem na budoucí vývoj. 

 

Zásadním úkolem strategie je připravit podnik na všechny situace, které s vysokou 

pravděpodobností mohou nastat. Právě odhad budoucího vývoje vnáší do strategie a 

strategického plánování nejistotu. Velmi významným faktorem se pak stává, kromě 

důkladných analýz, schopnost předvídat. Podstatný je samozřejmě také přístup ke strategii. 

Často dojde v podniku k formulaci strategie, ale změny, které proběhnou nebo se projeví aţ 

po výběru strategie, uţ nejsou později nijak zohledněny. Podnik se pak snaţí implementovat 

zvolenou strategii bez reflektování nových podmínek. Strategie tak ztrácí svůj smysl. 

Strategie a její plánování je, stejně jako strategické řízení, neustálý proces, strategii je třeba 

nepřetrţitě adaptovat na nové změny a podmínky. Tento cyklus se promítá do všech fází 

strategického řízení. 

 

1.1.3 Strategické plánování 

 

Strategie je nezbytným nástrojem přeţití podniku.[9] Zaměřuje se na to, aby subjekt 

mobilizoval a co nejefektivněji vyuţíval všechny vlastní zdroje a včas a správně reagoval na 

změny v okolním prostředí. Strategie představuje ucelenou sadu standardních, prakticky 

ověřených kroků a nástrojů k řízení změn a zároveň i samotný proces řízení těchto změn. 

Zahrnuje přesné určení ţádoucího směru změn, stanovení přesného postupu jejich zavedení a 

průběţné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Strategické plánování je 

nedílnou součástí obchodního plánu. Představuje dlouhodobý vztah a vazby mezi cíli 

podniku, jeho zdroji a příleţitostmi na straně jedné a podmínkami prostředí, ve kterém podnik 

vyrábí a prodává na straně druhé. Hledá způsob, jak vytyčených cílů v rámci deklarované 

obchodní politiky podniku dosáhnout. Důleţitý je předpokládaný časový horizont - podniky 

uvaţují časové období neméně tří let, spíše však pěti a více let (především v závislosti na 

charakteru průmyslového odvětví, na velikosti a postavení podniku). Změny, ke kterým 

dochází v této časové etapě, se promítají většinou do ročních plánů a tak se roční plány 

„stávají součástí" strategického obchodního plánu.[3] 
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1.1.4 Strategické cíle 

 

Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu. Stupeň dosaţení 

cílů lze označit za nejdůleţitější kritérium hodnocení činnosti podniku. 

 

Stanovení cílů podle SMART 

 SPECIFIC - navrhované cíle jsou jasně definované a popsané. Vţdy umíme jasně 

odpovědět: Jaký je náš přesný cíl a jakým způsobem ho budeme řešit? 

 MEASURABLE - navrhované cíle jsou měřitelné. Vţdy víme, zda je plnění cílů 

úspěšné. 

 ACCETABLE - jednotlivé cíle jsou akceptovatelné i ze stran těch, kdo je bude plnit. 

 REALISTIC - navrţené cíle jsou reálné a dosaţitelné. 

 TIMED - navrţené cíle mají ohraničený časový rámec.  

  

I kdyţ jsou všechna uvedená hlediska pro správné stanovení cílů důleţitá, za snad 

nejzásadnější z nich je moţné povaţovat měřitelnost. Strategické cíle by měly být 

jednoznačně měřitelné proto, aby bylo moţno následně vyhodnotit, zda se firmě podařilo 

strategii naplnit. 4  

 

1.1.5 Volba strategie 

 

Je to jedna ze závaţných funkcí manaţerů jakou strategii zvolit. Úspěch závisí na 

porozumění firemní politiky a podhoubí, načasování, pečlivosti vytvoření strategie. Vybrané 

strategické postupy zformulované pro delší časové období vyţadují detailnější přístupy pro 

krátkodobý časový úsek. Je třeba vybrat strategii takového typu, aby brala ohled na postavení 

na trhu v tomto období a sestavit rozpočet, který specifikuje taktické detaily. 

 

1.2 Analýza vnějšího a vnitřního prostředí 

 

Šetření podmínek, které podnik neovlivní, ale které na něj působí např. SLEPT/PEST 

analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, které není 

stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se 

věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či můţe do budoucna vyvíjet, jaké změny 
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v okolí můţeme předpokládat. Je zaloţena na zkoumání sociálních, legislativních, 

ekonomických, ale i ekologických, politických a technologických faktorů.  

 

1.2.1 SLEPT/PEST analýza  

 

Představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či obce, které není stabilní 

a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se věnuje 

zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či můţe do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí 

můţeme předpokládat. Je zaloţena na zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, ale 

i ekologických, politických a technologických faktorů. 

 

Analýza SLEPT je identická s analýzou PEST s tím rozdílem, ţe pořadí a počet faktorů 

se mění. Název PEST vznikl z prvních písmen čtyř oblastí vnějšího prostředí: 

 Politické a legislativní 

 Ekonomické 

 Sociální a kulturní 

 Technologické 

 

SLEPT analýza zkoumá podle jednotlivých faktorů následující skutečnosti: 

 Sociální – jako velikost populace, věková struktura, rozdělení příjmů, ţivotní úroveň 

nebo populační politika 

 Legislativní – např. obchodní právo, daňové zákony, legislativní omezení, právní 

úprava pracovních podmínek nebo funkčnost soudů 

 Ekonomické – míra inflace, úroková sazba, výše HDP
4
, měnová stabilita, úrokové 

sazby nebo výše daňových sazeb 

 Politické – forma a stabilita vlády, úřady, politické strany, postoj vůči privátním a 

zahraničním investicím nebo regionální stabilita 

 Technologické – např. podpora vlády v oblasti výzkumu, nové technologické aktivity, 

obecný technologický postoj 2  

 

                                                 
4
 je celková peněţní hodnota statků a sluţeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se pouţívá v makroekonomii pro 

určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také pouţívá HDP na obyvatele 

(HDP na hlavu). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Makroekonomie
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 1.2.2 Porterova analýza 

 

Porterův model pěti sil popisuje konkurenční okolí podniku (viz obr.1.). O tom, zda bude 

podnik konkurenceschopný, rozhoduje zejména působení uvedených faktorů: 

 

Obr. č. 1. – Porterova analýza konkurenčních sil 

 

 

 

a) Hrozba intenzivní odvětvové konkurence - Atraktivita trhu je niţší, pokud je na něm 

větší počet silných nebo agresivních konkurentů, nebo kdyţ dochází k zastavení nebo poklesu 

tempa růstu prodeje. Pak nemůţeme plně vyuţít výrobních kapacit, fixní náklady jsou vysoké, 

a pokud jsou vstupní bariéry z odvětví příliš velké, vede to např. k cenovým válkám. 

b) Hrozba substitučních (nahraditelných) produktů - Substituční výrobky nahrazující naše 

produkty omezují ceny a tím i zisky firmy. Musíme proto pečlivě sledovat vývojové trendy 

cen výrobků. 

c) Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) dodavatelů - dodavatelé nás můţou ovlivňovat 

v podobě cen a objemu dodávek. Jejich vyjednávací síla je vysoká v případě, ţe jsou 

koncentrováni, organizování, neexistují substituty, dodávky jsou pro nás velmi důleţité, nebo 

je-li náročná či nemoţná. 

d) Hrozba nově stupujících firem - Jsou-li vstupní i výstupní bariéry vysoké, je potenciální 

zisk rovněţ vysoký, ale v případě neúspěchu hrozí riziko neekonomicky náročných bariér 

výstupů. Pokud jsou obojí bariéry nízké, firmy mohou snadno do odvětví vstoupit i vystoupit, 

ale dochází zde zpravidla k nízké rentabilitě. Jsou-li vstupní bariéry vysoké, bývá výsledkem 

nevyuţívání kapacit a stagnace příjmů. 
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e) Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) zákazníků - Zákazníci např. tlačí na sníţení 

cen, vyţadují kvalitnější výrobky, vyvolávají mezi konkurenty napětí. Jejich vyjednávací síla 

je vysoká v případě, ţe jsou koncentrovaní, organizovaní, existují-li substituční výrobky, 

pokud pro ně cena od nás odebíraných produktů znamená malé procento jejich celkových 

odběrů a pro nás je významnou poloţkou celkových trţeb. 7  

 1.2.3 SWOT analýza 

 

Nejjednodušší je SWOT analýza, jejíţ pomocí je moţno identifikovat silné (angl: 

Strengths) a slabé (angl: Weaknesses) stránky, příleţitosti (angl: Opportunities) a hrozby 

(angl: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, 

politikou (ve smyslu opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy uţívanou především v 

marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Díky tomu je moţné 

komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové moţnosti růstu. Je 

součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 8  

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a 

slabých stránek na jedné straně vůči příleţitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat 

nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

SWOT analýzu je dále moţno členit pomocí mříţky (viz obr. č.2.). 

 

Obr. č. 2. – Mřížka SWOT analýzy 
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2 Představení podniku 

 

2.1 Kemmerich Group 

 

Skupina Kemmerich je v zásadě zaměřena na dvě základní oblasti výroby. První oblast je 

výroba součástí automobilů, technologie tváření plechů za studena – lisování. Druhou oblastí 

výroby je technologie obrábění – výroba lisovacích nástrojů potřebných pro výrobu součástí 

lisování. 

 

Kemmerich Group zahrnuje divize:  

 

Kemmerich Attendorn – mateřská firma 

Je zaměřena na vývoj součástí, inţenýring a samotnou výrobu plechových výlisků.  

Konstrukční oddělení firmy se aktivně podílí na vývoji tvaru jednotlivých součástek se 

svými zákazníky tak, aby bylo dosaţeno jejich opakovatelné vyrobitelnosti s minimálním 

mnoţstvím investic. Výsledky této spolupráce se následně prověřují ve výrobním závodě, 

který je počtem osazených lisů, největším ve skupině. Z čehoţ jednoznačně plyne jeho 

vedoucí postavení jak z hlediska mnoţství vyrobených dílů, tak i z hlediska jejich kvality a 

fungování jednotlivých procesů firmy. Inţenýring je zaměřen hlavně na praktickou realizaci 

výsledků spolupráce konstruktérů do výrobní reality jednotlivých závodů. 

 

Kemmerich v Niederau-Gröbern  - nástrojárna 

Nástrojárna v Niederau-Gröbern se zabývá výrobou nástrojů pro potřebu lisování. Tyto 

nástroje jsou vyráběny podle poţadavků všech zákazníků nejen pro společnost Kemmerich 

Group. Zkoušení a zavedení do provozu můţe být provedeno nejen u nás ve firmě, ale také 

přímo u zákazníka a to v plném rozsahu servisu. 

 

Kemmerich Iberica ve Valencii – tváření 

Je výrobním závodem zaměřeným na výrobu výlisků pro jednotlivé zákazníky. 

 

Kemmerich Czech Leskovec - tváření 

Je nejmladším ze závodů Kemmerich Group. Byl zaloţen v roce 2006 a počátkem roku 

2008 byl dokončen jako výrobní závod na zelené louce jiţně od Vsetína, v obci Leskovec. 
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Současný výrobní program tvoří výroba výlisků z plechu pro automobilový průmysl. 

Zákazníky jsou firmy VW Group (Německo, Polsko, Česko, Slovensko, Rakousko a 

Maďarsko), GM (USA, Jiţní Amerika, Austrálie, Asie a Evropa), Ford (Asie a Evropa) a 

několik menších odběratelů. 

 

Základem výroby v závodě Leskovec jsou dvě hlavní technologie – lisování a výroba 

podsestav svařováním, a to buď bodovým výstupkovým nebo obloukovým. 

Lisovna je vybavena novými lisy švýcarské a německé výroby. Součástky se na těchto 

lisech vyrábějí za pomoci postupových nebo transferových nástrojů. Vstup materiálu do obou 

typů nástrojů je stejný, hlavní rozdíl je poté v samotném nástroji, kde jsou součástky 

v postupu výroby přenášeny z jedné do druhé pozice tak, ţe: 

- u postupových nástrojů jsou aţ po poslední operaci přenášeny za pomocí tzv. můstků, 

které součástku spojují se vstupním materiálem aţ do posledního kroku, kterým je odstřiţení a 

následně je výrobek za pomocí dopravníku a skluzů odváděn do mezioperační bedny. 

- u transferových nástrojů je rozvinutý tvar součástky vystřiţen jiţ prvním kroku a 

následně je pomocí transferových drţáků (mechanických, pneumatických nebo elektrických) 

přenášen do dalšího kroku a z posledního kroku taktéţ odváděn za pomocí dopravníku a 

skluzu do mezioperační bedny. 

Obě tyto technologie můţeme v zásadě nazvat společným názvem jako progresivní. Jejich 

hlavní a bezkonkurenční výhodou oproti tzv. konvenčním lisům (u tohoto typu lisování je 

kaţdá operace prováděna na samostatném nástroji a lisu tak, ţe např. na 5 operačních kroků je 

zapotřebí vyuţít 5 samostatných nástrojů a 5 krát pouţít lis, čímţ je výroba podstatně draţší 

oproti výše zmíněný progresivní technologii). Tím, ţe sdruţíme jednotlivé kroky do jednoho 

nástroje, dosáhneme při kaţdém zdvihu lisu výrobu jedné kompletní součásti. V závislosti od 

sloţitosti součástky a tím i nástroje, je potom moţno hotové součástky vyrábět rychlostí 20 aţ 

60 zdvihů za minutu, to znamená 20 aţ 60 hotových výlisků, které v automatickém reţimu 

výroby dosahují vysokou opakovanou přesnost a tím i vysokou kvalitu. 

 

V současné době Kemmerich Czech disponuje 3 lisy – 125t, 300t a 630t. 125t lis Beutler je 

schopen pouţívat jenom postupové nástroje. Výhodou 300t lisu Beutler a 630t lisu M. 

Weingarten je, ţe jsou schopny vyrábět jak na postupových, tak i na transferových nástrojích. 

Svařovna – Pro dosaţení vyšší přidané hodnoty svých výrobků disponuje Kemmerich 

Czech i několika svařovacími lisy a třemi pracovišti pro obloukové svařování, které jsou 

osazeny moderními roboty značky KUKA a svařovačkami firmy Fromius. 
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Technickým zázemím obou těchto výrob je nástrojárna slouţící k opravě lisovaných 

nástrojů a svařovacích přípravků pro zabezpečení plynulého chodu výroby. Nedílnou součástí 

tohoto procesu je i skupina techniků, kteří zabezpečují servis jednotlivých výrobních zařízení, 

ale také přispívají vysokou mírou k plynulému chodu výroby.  

 

2.2 Základní informace 

 

Název:   Kemmerich Czech s.r.o. 

Sídlo:   Leskovec 40, 756 11 Valašská Polánka 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Roční obrat:  215 mil. Kč 

Počet pracovníků:  76 pracovníků 

Jednatel:   Dipl. Ing. Josef Kemmerich 

    Dipl. Kfm. Dirk Gehrmann 

Prokura:   Rostislav Hanák 

Základní kapitál:  106 760 000,- Kč[13] 

 

2.2.1 Stručná historie a současnost 

 

Roku 1897 zakladatel Albert Kemmerich poloţil základ společnosti, která se více jak 

století rozvíjí na dnešní mezinárodní Kemmerich Group. Průkopnictví, přizpůsobivost a v 

neposlední řadě Vestfálská tvrdošíjnost umoţnila překonat i bouřlivé období historie. V roce 

1920 se k firmě připojil Wilhelm Kemmerich, bratr Alberta a vzniká název „Gebr. 

Kemmerich“ (Kemmerichovi bratři). V roce 1934 se výroba přesouvá do svého nynějšího 

sídla v Attendornu. V roce 1962 se firma Kemmerich poprvé setkává s automobilovým 

průmyslem a tři roky na to uzavírá svůj první kontrakt s firmou Ford. V roce 1980 se naplno 

rozjíţdí výroba lisovaných dílů pro automobilový průmysl. 

 

Současná sjednocená struktura (silná skupina přidruţených společností) je výsledkem 

důslednosti a předvídavosti managementu. Od roku 1990 bratři Josef a Christoph 

Kemmerichovi tento rodinný podnik neustále rozšiřují. Tvoří třetí generaci manaţerů v 

historii podniku, ctí tradici a úspěšně určují směr působení. Pod jejich vedením společnost 

pocítila obrovský růst v rozsahu svých sluţeb k enormní poptávce. Kromě toho, soustavná 

produktová rozmanitost vytvořila více jako 500 pracovních míst. Jiţ v roce 1993 se firma 
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začíná zabývat výrobou nástrojů pro lisy. Následuje otevření nové pobočky ve Valencii, 

Španělsku v roce 1996. Mezi roky 2002 aţ 2005 se rozrůstá základna v Attendornu na 3 

samostatné závody. Následuje výstavba závodu Kemmerich Czech v roce 2007 a jeho 

úspěšné spuštění o rok později. Po 100 let i nyní je jméno Kemmerich synonymem pro vysoce 

kvalitní produkty kovodělného průmyslu. Klíčem k úspěchu je nejen rozvíjení nových 

konceptů, inovativní procesy či lepší řešení, ale zákaznický servis, který tvoří základní část v 

politice společnosti. 

 

2.2.2 Poslání podniku a předmět činnosti 

 

Hlavní náplní firmy Kemmerich Czech je lisování a další zpracování plechových výlisků 

pro automobilový průmysl (viz. obr. č.3.). Lisováním rozumíme technologický (výrobní) 

proces, při kterém dochází k poţadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru - tahem, 

tlakem, střihem nebo děrováním.  

Výhodami tváření je produktivita práce, maximální vyuţití materiálu a rozměrová přesnost 

tvářených výrobků.  

Nevýhodou je vyšší cena strojů a nástrojů. Nejdůleţitější rozdělení technologií pro 

zpracování kovů je podle fyzikální podstaty dějů, tzn. podle vztahu teploty tvářeného 

materiálu k teplotě rekrystalizace (přibliţně 0,4 teploty tání kovu). Je několik způsobů tváření, 

ale firma vyuţívá jen tváření za studena. 

Tváření za studena (tváření pod rekrystalizační teplotou, pod hodnotou 30 % teploty tání 

tvářeného materiálu), kdy dochází ke zpevňování materiálu a zrna se deformují ve směru 

tváření, vytváří se textura. Zpevněním se zvyšují mechanické hodnoty (mez pevnosti a mez 

kluzu) a klesá taţnost. Výhodou je vysoká přesnost rozměrů, kvalitní povrch (nenastává 

okujení) a zlepšování vlastností zpevněním. Nevýhodou je nutnost pouţívat velké tvářecí síly, 

nerovnoměrné zpevňování a omezená tvárnost materiálu. 

 Druhou část výroby tvoří převáţně bodové svařování. Bodové svářečky mají 2 tyčové 

elektrody, které sevřou svařované plechy, a průchodem proudu, který způsobí určitý tlak, 

vznikne mezi plechy bodový svár. Dnešní svářečky mají dobu průchodu proudu nastavitelnou 

časovými omezovači, od několika period tj. padesátin sekundy.  

Bodové svářečky se stavějí od strojů velmi malých, například mikro bodovky pro 

svařování tenkých drátů a plechů v elektrotechnickém průmyslu, přes střední univerzální 

bodovky, k velkým jednoúčelovým mnoho bodovkám. Pro práci na rozměrných konstrukcích 

(automobily, vagóny apod.) se uţívají svařovací kleště. 
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Obr. č.3.  - Ukázka firemního sortimentu 

   

 

 

2.3 Vize společnosti Kemmerich Czech s.r.o. 

„The dynamic way to success“ 

 

Dynamickou cestou k úspěchu. Tento slogan je základním pilířem společnosti Kemmerich 

Czech s.r.o. Zajistit podmínky pro své pracovníky, znamená přenést tento trend na své 

zákazníky. 

 Vytvořit prostředí, pro nové technologie; 

 vytvořit prostředí, které spojuje nároky technologií i personálu (win-win); 

 vytvořit prostředí, které je precizní, moderní, bezpečné a ekologické; 

 vytvořit adekvátní podmínky pro zaměstnance. 

 

2.3.1 Obecné strategické cíle firmy 

 

• cílem je být silnou evropskou firmou 

• firma chce, aby jí zákazníci vnímali jako spolehlivého partnera s vysokou kvalitou práce, 

který plní své závazky 

• veškerou činností bude vytvářet dobré jméno společnosti 

 

2.3.2 Strategické cíle pro rok 2011 

 

• udrţení stávajícího  podílu na trhu 

• zvýšit podíl ve stávajících firmách a získat nové projekty, jak od stávajících zákazníků, 

tak i od nových zákazníků 

• zvýšit podíl nakoupeného surového materiálu v ČR a tím sníţit reţijní náklady spojené s 

přepravou 
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• zkvalitnit sluţby zákazníkům 

• zvýšit trţby o 18% proti roku 2010 

 

2.3.3 Ekonomická oblast 

 

• dosáhnout vyššího hospodářského výsledku neţ v předešlém roce 

• sníţit náklady nakupovaného materiálu a komponentů v rámci všech projektů, plus 

sníţení všech ostatních nákladů spojených s výrobou a chodem firmy 

 

2.3.4 Sociální oblast 

 

• sociální zajištění (zachování příspěvku na stravu formou stravenek, výplata věrnostního 

příspěvku, finanční podpora společenských a sportovních akcí apod.) 

• rozvoj pracovníků (školení, zvyšování kvalifikace, jazykové vzdělávání apod.) 

• růst mezd ve vazbě na provozně hospodářský výsledek společnosti 

 

2.3.5 Marketing 

 

• zlepšení informovanosti o zákazníkovi 

• lepší předvídatelnost vývoje trhu 

• vytvoření nových distribučních kanálů 

 

2.3.6 Další cíle 

 

• dobrá reprezentace jak na úrovni kvality tak včasné plnění zakázek a budování dobrých 

partnerských vztahů  

• vykonávat vše tak aby veškerá činnost zlepšovala jméno firmy 

 

2.4 Identifikace podnikatelské oblasti 

 

2.4.1 Produkty 

 

Současný výrobní program tvoří výroba výlisků z plechu pro automobilový průmysl 

(součásti automobilu).  Dále sestavy lisovaných dílů a komponentů za pomoci svařování. 
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2.4.2 Cílová skupina 

 

Automobilový průmysl mezi, které patří největší automobilky světa a jejich dodavatelé, 

(viz obr. č.4.). 

 

Obr. č.4.  - Zákazníci firmy Kemmerich Group 

 

 

2.4.3 Oblast působnosti 

 

 Česko republika a Slovenská republika 

 Německo, Španělsko 

 Polsko, Maďarsko, Rusko 

 USA 

Síla zákazníka je rozdělena dle koncernů. (viz. graf. č.1.). 

 

Graf č.1. - Procentuální vyjádření zákaznického podílu
5
 

 

                                                 
5
 Procentuální vyjádření je vytvořeno na základě obratu za rok 2010 
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2.3.4 Organizační struktura 

 

Organizační struktura Kemmerich Czech je maticově řízená, umoţňující pruţně reagovat 

na změny se zaměřením na zákazníka. Umoţňuje především definované řízení jednotlivých 

projektů uvnitř společnosti a flexibilní vyuţívání kreativity a samotných lidských zdrojů. 

Schéma organizační a řídící struktury je uvedeno v příloze č.1. této práce.  

 

3 Analýza vnějšího prostředí – SLEPT 

 

3.1 Sociální a kulturní prostředí 

 

- mentálně, sociálně i kulturně vyspělé obyvatelstvo, 

- míra nezaměstnanosti, evidována Úřadem práce ve Vsetíně, k 30.11.2010 celkem 

8 305 uchazečů o zaměstnání. Celkový počet dosaţitelných uchazečů v evidenci ÚP byl k 

30.11.2010 7 976. Míra registrované nezaměstnanosti počítána z dosaţitelných uchazečů byla 

v okrese Vsetín, k 30.11.2010 na stejné výši jako v minulém měsíci, tj. 10,29%.
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3.2 Právní a legislativní prostředí 

 

Právní a legislativní prostředí Kemmerich Czech s.r.o. jsou soustavně sledovány a 

vyhodnocovány. Toto je na plné zodpovědnosti jednotlivých vedoucích oddělení. Obecné 

právní prostředí je pravidelně sledováno členy výkonného managementu, ti při změnách 

právních předpisů dostávají tyto pro změny k prověření, zda-li se přímo dotýkají společnosti. 

Systém je veden v elektronické podobě a následně i archivován v písemné podobě. Sledování 

legislativy je nezbytností a v rámci společnosti byli vyčleněni pracovníci, kteří jsou za toto 

sledování odpovědni. V rámci interní dokumentace je řízen a udrţován v aktuální podobě 

materiál mapující právní a legislativní prostředí.  

 

3.3 Ekonomické prostředí v ČR 

 

Ekonomické prostředí představuje pro společnost komplex trendů a tendencí znamenající 

podnikatelské moţnosti (viz. tab. č.1.). Českou ekonomiku je od konce devadesátých let 

moţné povaţovat za nízko inflační. Od počátku roku 2005 se meziroční růst spotřebitelských 

cen nachází pod 2 %, v červnu 2005 dosáhl 1,8 %. Efekty rekordních cen surovin na 
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světových trzích jsou částečně kompenzovány posílením směnného kurzu koruny. 

Významnou roli hraje i vysoká úroveň konkurenčního prostředí na spotřebitelském trhu. 

Vrchol byl zaznamenán v roce 2006 při průměrném meziročním růstu 6,8 %. 17  

 

Tabulka č. 1 - Vývoj inflace v letech 2005-2010 a predikce 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Roční průměr 2,31 2,45 2,24 5,37 3,37 0,93 1,60 

 

Od roku 2004 do roku 2007 výrazně posilovala česká koruna k Euru, coţ hospodářský 

růst vyjádřený v Euru, ještě zvýšil (viz graf č. 2.). Dle vyjádření růstu HDP v Euru, byl vrchol 

růstu v roce 2005, k čemuţ přispělo výrazné zhodnocení Czk/Eur. Koruna v letech 2004 – 

2007 posiluje zejména díky důvěře investorů (zejména pokud jde o přímé zahraniční 

investice) a růstu exportní aktivity. Silná koruna sniţovala inflační tlaky podněcované 

tempem růstu HDP, čím mohla ČNB
6
 drţet úrokové sazby na nízké úrovni, a tím 

neomezovala investiční aktivitu. S růstem ekonomiky ČR dochází v letech 2004 aţ 2007 i 

k poklesu nezaměstnanosti a růstu nabídky volných pracovních míst. Vzhledem k vývoji 

hospodářství ČR, tak byla v té době predikce pro roky 2008 aţ 2010 poměrně 

optimistická. 15  

 

Graf č.2.  - Vývoj kurzu EUR v letech 2008-2010 a predikce 

 

 

V loňském třetím čtvrtletí se hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a 

kalendářní vlivy, zvýšil meziročně o 2,8 %. K růstu přispěla zejména odvětví 

zpracovatelského průmyslu, trţních sluţeb a obchodu. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl 

HDP o 1,0 %. V mezičtvrtletním srovnání  rostl HDP nepřetrţitě jiţ pět čtvrtletí (viz. graf 

                                                 
6
 Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky a orgán, který vykoná dohled nad finančním trhem v zemi. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_trh
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č.3.), oproti dnu ekonomiky ve 2. čtvrtletí 2009 byl HDP v letošním 3. čtvrtletí vyšší o 3,3 %. 

Po prudkém poklesu v loňském 1. čtvrtletí o 3,6 % se tak HDP postupně zotavoval, do 

absolutně nejvyšší dosaţené úrovně z 3. čtvrtletí 2008 mu zatím chybí 1,8 %. 16  

 

                          Graf č.3.  - Vývoj HDP v ČR za léta 2005 - 2010 

 

 

3.4 Politické prostředí 

 

- vláda a politická struktura ovlivňuje, skladbu státního rozpočtu tzn. i investiční 

výstavbu. Ekonomická situace naší společnosti je ovlivněna úspornými balíčky a navrţenými 

opatřeními, které momentálně stěţuje situaci v ČR 

- nevyhovující koncepce školství, zejména skladba a struktura školních předmětů. Další 

problém, který můţe vyvstat, je příliv studentů s maturitou a vysokoškolským vzděláním a 

úbytek lidí, kteří jsou schopni vykonávat tradiční řemeslné práce nebo manuální práci 

- při zajišťování zakázek nutný lobbing 

- existuje poměrně silná podpora z fondů EU na rozvoj investiční výstavby, výrazná 

propojenost oborové politické struktury do činnosti společnosti 

 

3.5 Technologické prostředí 

 

- vzrůstající tlak na vývoj nových technologií, podpora materiálového inţenýrství 

- zákaznický tlak na zvyšování výroby a zefektivnění produkce a dosaţených výsledků 

v návaznosti na technologické postupy 

- technologie je ovlivňována maximalizací bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti 

pouţitých materiálů 

- tlak na zlepšování kvality dodávek  
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- v oblasti ţivotního prostředí je vyvíjen tlak na zvyšování vyuţívání obnovitelných 

zdrojů a sníţení energetické zátěţe ve výrobě produkce 

- tlak na implementaci norem environmentu do výrobního procesu společnosti 

 

4 Analýza konkurenčního oboru organizace 

 

4.1 Porterova analýza konkurenčního prostředí 

 

4.1.1 Síla zákazníka 

 

+ jméno Kemmerich Czech s.r.o. je v rámci automobilového trhu vnímáno jako silný 

partner a specialista v oboru lisování a svařování kovových dílů 

+ loajalita zákazníků z celého světa, v rámci skupiny Kemmerich Group se snaţí vyjít co 

nejvíce vstříc zákaznickým poţadavkům  

+ stálým zákazníkům se snaţí zavést roční sniţování ceny 

- existují jiné alternativy dodávek v zahraničí, především s niţší kvalitou nabízených 

sluţeb 

 

4.1.2 Síla dodavatele 

 

+ velkou část dodavatelů jsou zavedené společnosti s dlouholetou tradicí na trhu 

+ provádění výběrových řízení na jednotlivé subdodavatele za účelem nalezení 

optimálního poměru ceny, kvality a termínového plnění 

- v rámci generálních dodávek je zvyšující se poptávka po menších společnostech 

schopných pruţně reagovat na poţadavky 

- dodavatelé často diktují ceny v návaznosti na uvolnění ze strany zákazníka dle jejich 

norem 

 

4.1.2 Intenzita konkurence 

 

+ Kemmerich Czech je důleţitým dodavatelem na trhu lisovaných dílů 

+ společnost CIE Automotive má přestárlou strukturu a k její restrukturalizaci dochází aţ 

v téhle době  

+ eliminace konkurence spoluprací se skupinou Kemmerich Group 
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+ zaměření na vývoj a výzkum nových produktů v rámci zákaznických poţadavků 

- v rámci dodávek lisovaných dílů v EU je několik přímých konkurentů (CIE Automotive, 

Mubea, Magna, Gedia ) 

- nákladný, ale stále se rozvíjející konkurenční trh přicházející z Asie 

 

4.1.3 Hrozba substituce 

 

+ diferenciace vlastního výrobního portfolia 

+ kladen důraz na vysokou kvalitu celého produktu a systému 

+ technologicky vysoká úroveň zpracování jednotlivých komponentů 

- vyšší cenová úroveň odpovídající nabízené kvalitě 

- v rámci konkurenčního boje je moţno alternativní výrobky získat za niţší cenu, ale s 

podstatně niţší kvalitou 

 

4.1.4 Analýza konkurence  

 

Pro provedení analýzy konkurence pro výrobkové portfolio byly zvoleny společnosti: 

CIE Automotive S.A., Magna International Inc., Muhr und Bender KG, GEDIA Gebrüder 

DINGERKUS GmbH. 

 

4.2 Analýza trendového sledování konkurence 

 

Tabulka č.2 - Analýza trendového sledování konkurence 

Datum hodnocení: Únor 2011 
Kritéria hodnocení 

Hodnocené  společnosti Cena 
Technologická 

vyspělost 
Demografie Počet poboček 

Organizační 

členění 

společnosti 

Kemmerich Group 1 -1 1 -1 1 

CIE Automotive -1 -1 -1 -1 -2 

Magna 0 1 0 2 2 

Mubea 0 2 0 2 1 

GEDIA 0 2 0 2 2 

 

Poznámka: 

Čísla označená červeně ukazují hodnoty kritérií, ve kterých je společnost Kemmerich 

Czech s.r.o. ve srovnání horší. 
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Vysvětlivky: 

Hodnocení se provádí podle stupnice hodnot: -2, -1, 0, +1, +2 

Vysvětlení hodnot: 

(-2) - ve sledovaném kritériu jsme mnohem horší neţ konkurence 

(-1) - ve sledovaném kritériu jsme horší neţ konkurence 

(0) - ve sledovaném kritériu jsme na stejné úrovni jako konkurence 

(+1) - ve sledovaném kritériu jsme lepší neţ konkurence 

(+2) - ve sledovaném kritériu jsme mnohem lepší neţ konkurence 

 

Analýza je trendové hodnocení, a proto se také doporučuje jej provádět pouze jednou 

ročně. Z hodnocení vyplývá, ţe závaţným kritériem pro řešení je „technologická vyspělost“ 

a také „počet poboček a společných podniků“. V malé míře se taky projevuje “Organizační 

členění společnosti“, coţ se dá přisuzovat tomu, ţe pobočky jsou mladé a jejich stupeň 

organizace se teprve formuluje. 

 

5 Návrh obchodní strategie Kemmerich Czech s.r.o. 

 

5.1 Analýza současného stavu a predikce pro rok 2011 a 2012 

 

5.1.1 Analýza výrobního rozložení 

 

Firma jako taková se po dvouletém funkčním období pozastavila nad tím co dál. V rámci 

firemních moţností je minimální rozšíření současných výrobních kapacit. Moţné prostory 

byly uváţeny v roce 2010 a patřičné kroky jiţ byly provedeny. Mezi tyto kroky patří: 

 

1) převedení několika projektů na lisy 125t a 300t pro doplnění kapacit na 75% 

vyuţitelnosti OEE.
7
  

2) Přesun nového lisu 400t z mateřské firmy do České republiky. V návaznosti na 

implementaci lisu budou postupně převáděny projekty na tento lis do České republiky. 

3) Nákup nového svařovacího stroje z důvodu odlehčení úzkého místa výroby a na 

základě výhledů, které byly dány zákazníkem. 

 

                                                 
7
 Ukazatel, který se vyuţívá ve výrobních systémech k sledování vyuţití stroje či zařízení. Je významný při slaďování výrobního taktu linky 

či výrobní buňky. OEE se sleduje zejména v úzkých místech výrobního toku. Těchto úzkých míst můţe být více, neboť např. díky měnícímu 

se sortimentu se úzká místa mohou posouvat jinam. 
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Automobilový trh sice dokončuje úspěšné rehabilitování z ekonomické krize, která 

postihla svět v roce 2008-09, ale přece není ještě tam, kde se nacházel před krizí. Tím 

správným impulzem pro nové myšlenky, byly zveřejněné analýzy ekonomiky za rok 2010 a 

smělé prognózy automobilek pro rok 2011. Tyto prognózy hovoří o tom, ţe průmysl jako 

takový by měl pro rok 2011 mít vzestupnou tendenci. Hnací sílou hospodářského oţivení 

představuje Německo, s HDP ve výši 4 % v roce 2010 a s předpokládaným růstem 2,3% 

v roce 2011. 11  Úroveň HDP, by měla dosáhnout koncem roku 2011, tudíţ dříve neţ se 

předpokládalo. Velkou provázanost na tento trh mají také trh České republiky, Slovensko a 

Rakouska. Méně optimistická čísla se objevují v zemích jiţní a západní Evropy, kde se 

očekávají otřesy na trzích s dluhopisy a potřebné zpřísňující opatření jsou teprve zaváděny. 

Automobilky v návaznosti na loňský trh zveřejnily smělou prognózu aţ 30% navýšeni 

oproti roku 2010. Přesouvání akvizic směrem z Asie zpět do Evropy. Nové projekty pro rok 

2013 a obnovení nynějších projektů aţ do konce roku 2018. 

Na základě důkladné analýzy současného trhu a moţností nynějších kapacit rozhodlo 

vrcholové vedení rozšířit stávající výrobní plochu o 4250m
2
 výrobní plochy. Tato plocha 

bude o stejné velikosti jako nynější budova, ale nebude tam ţádná administrativní část a část 

pro odpad kovu. Její vyuţití nebylo ještě přesně specifikováno. Byl nastíněn hrubý odhad 

strojů, které by měly být instalovány. Firma se nadále rozhodla, ţe 50% stavebních nákladů 

bude placeno přímo z vlastních zdrojů a zbylých 50% budou financovány za pomoci půjčky. 

Firemní plány na rozšíření byly směrodatné ke zpracování analýzy dosavadního portfolia 

produktů. Jejich kategorizaci, rozdělení do 3 podskupin dle toho, jaké operace jsou 

prováděny. Vychází také z finančního příjmu dané skupiny a hodnocení jejich trţní síly ve 

prospěch firmy. Tato analýza můţe být počátečním vodítkem budoucího zaměření obchodní 

strategie. 

 

5.1.2 Tržní vliv 

 

V celé historii i v nedávné budoucnosti jsme se mohli přesvědčit o tom, jak velký vliv na 

hospodaření má trh s ropou. Stačilo, aby se Egypt stal válečnou zónou nebo v Libyi proběhla 

snaha o převrat a světový trh s ropou ovládl všechny média na světě. Veškeré zprávy se 

týkaly vzestupu nominální hodnoty ropy na trhu.  

V současné době se trh ropy dostává tam, kde byl v roce 2008 (viz. obr. č.5.) před 

ekonomickou krizí a ceny barelu ropy na burzách dosahuje 100 USD za barel. Dle vývoje na 

trhu se dá říct, ţe trţní ekonomika je nejvíce ovlivněna vývojem trhu ropy. 
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Obr. č.5.  - Vývoj ceny ropy BRENT 14  

 

 

5.1.3 Cenová politika a výrobkové rozložení 

 

Výrobní program (rozloţení výrobků dle charakteru výroby) je rozděleno do 3 skupin. 

Tyto skupiny jsou rozčleněny dle náročnosti výroby a průchodnosti celým podnikem. Jejich 

základní charakteristickým prvkem je sloţitost: 

1) První skupina výrobků jsou výrobky jen lisované. Jejich náročnost je odvozena od 

náročnosti lisování a bez dalšího opracování. 

2) Druhá skupina výrobků je po lisování dále zpracovávána na svařovně a její dána 

přidána hodnota jak vstupním komponentem, tak dalšími mzdovými náklady. 

3) Do třetí kategorie jsou zařazeny výrobky, které neprocházejí jenom výrobou firmy, ale 

i dalším opracováním v kooperaci jako například omílání, lakováním nebo zinkováním dle 

poţadavků zákazníka. 

Jediný charakter výrobků, který nebyl brán v potaz, byl materiál, ze kterého jsou vyráběny 

díly, jelikoţ všechny současné projekty jsou zhotoveny z oceli, která je upravena dle 

poţadavků zákazníka, jejichţ finančním aspektem na tvorbu obchodní strategie se práce 

zabývá v pozdější analýze. V následujícím grafickém znázornění (viz. tab. č.3. a graf č.4.), lze 

vidět podíl expedovaných dílů jak v počtu kusů, tak i procentuální vyjádření dle výše 

zmíněného rozdělení a finanční vyjádření přínosu firmě (viz. tab. č.4. a graf č.5.).  

 

                   Tabulka č.3. - Expedice dílů za rok 2010 

Rok 2010 1Q 2Q 3Q 4Q Celkem 

Díly lisované 627336 950821 855781 1117526 3551464 

Díly s přidanou hodnotou 276669 343232 434597 484645 1539143 

Díly s kooperací 1443531 1505500 1401831 1747244 6098106 
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         Graf č.4. - Procentuální vyjádření podílu expedovaných dílů za rok 2010 

 

 

Z přiloţených analýz lze vidět, ţe 50% výroby je skupina výrobků s kooperací, která 

neprochází jen výrobou společnosti, ale je zapotřebí také kooperace, která je poţadovaná 

zákazníkem. Druhým největším podílem výroby s 32% jsou lisované díly, které se jiţ dále 

neopracovávají, a jejich výrobní průchodnost je nejkratší. Poslední skupinou výroby jsou díly, 

s přidanou hodnotou, které se 14% podílem, zaujímají nejmenší podíl ve výrobě, i kdyţ jde 

vidět, ţe jejich odběr měl v průběhu roku stoupající tendenci. 

 

         Tabulka č.4. - Tržní vyjádření expedovaných dílů v Kč za rok 2010 

Rok 2010 1Q 2Q 3Q 4Q Celkem 

Díly lisované 2256646 10001388 8893659 22964649 44116342,42 

Díly s přidanou 

hodnotou 

5860094 13404769 15934298 16969290,9 52168451,85 

Díly s kooperací 8712744 22722642 24702986 30792537 86930909 

 

       Graf č.5. - Tržní vyjádření podílu expedovaných dílů za rok 2010 

 

 

Jak vyplynulo z předešlé analýzy zaměřené na počet vyexpedovaných kusů tak největší 

podíl výrobků byl ze skupiny 3, tedy díly s kooperací a ten samý výsledek se projevil ve 

finanční části expedice, kde podíl výrobků s kooperací dosahuje skoro 50%. Jiný poměr se ale 

projevil v dalším rozloţení, kde díly s přidanou hodnotou jiţ obsadily druhý podíl výroby, i 
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kdyţ rozdíl mezi druhým a třetím podílem je jen 5%. K zamyšlení spíše vede ta věc, ţe při 

menším mnoţství expedovaných dílů aţ o 18% získaly vyšší finanční poměr. 

Je důleţité si uvědomit, ţe díly s přidanou hodnotou a s kooperací jsou časově náročné, 

tudíţ jejich výrobní průchodnost se pohybuje aţ dvojnásobně déle neţ u lisovaných dílů a 

jejich výrobní náklady jsou vyšší, ale jejich společný finanční podíl, který vyplynul 

s přiloţené analýzy je 76%, coţ je vlastně ¾ celkové výroby celého podniku. Podíl lisovaných 

dílů tudíţ zabere jenom ¼  výroby a kdyţ vezmeme v potaz, ţe finanční výnos na počet 

expedovaných kusů je menší, neţ by se dalo očekávat.  

Na druhé straně jak jsem uvedl výše průchodnost lisovaných dílů výrobou, je skoro dvakrát 

tak kratší neţ díly s přidanou hodnotou a tudíţ jsou důleţité z hlediska výrobního charakteru 

pro zaplnění mezer, které by vznikaly při čekání na průchod dílů s přidanou hodnotou zbylou 

částí výroby. K lepšímu prokázání této skutečnosti, byla vytvořena analýza nákladů a zisků za 

rok 2010, kde je vidět, ţe nejvyšší náklady a zisk se vztahují ke skupině výrobků s přidanou 

hodnotou, díly s kooperací zaujaly se svými procenty druhou příčku a poslední místo jak 

v nákladovosti, tak i ziskovosti zaujaly lisované díly (viz graf.č.6.). 

 

                     Graf č.6.  - Porovnání zisků a nákladů v % za rok 2010 

 

 

Z analýzy vyplývá, ţe nejnákladnější skupinou výrobků jsou díly s přidanou hodnotou, ale 

na druhou stranu přinášejí největší zisk firmě. Díly s kooperací v nákladovosti zaujaly se 

svými 27% druhé místo a jejich ziskovost je taktéţ s 22% druhé v pořadí. Poslední skupina 

dílů zatíţí firmu náklady jenom 7% a vyvaţuje to 8% přínosem na straně zisků.  

Křivky grafu se téměř shodují a jejich rozptýlenost je minimální. Vše je zapříčiněno 

politikou firmy a nastavením strategického obchodu na straně nákladů a marţe na straně 

zisků.  
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5.2 SWOT analýza současné situace 

 

Na základě nabytých poznatků, byla vytvořena SWOT analýza silných a slabých stránek 

firmy. Zaměřená na firmu jako komplexní celek (viz. tabulka č.5.). 

 

              Tabulka č.5. - SWOT analýza podnikového prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

Stabilní finanční situace 
Závislost na mateřské společnosti ohledně 

vývoje a nových projektů 

Silné postavení na trhu 
Strategické centrální řízení s mateřské 

společnosti  

Podpora mateřské společnosti 

Slabé vyjednávací postavení vůči 

dodavatelům 

Moderní vybavení a vysoká pruţnost výroby Slabé vyjednávací postavení vůči zákazníkům 

Moţnost dalšího růstu   

Neustálé sledování ekonomické situace   

Kvalitní pracovní zázemí   

Vysoká kvalifikovanost zaručující budoucí 

úspěch   

Příležitosti a opatření Hrozby 

Zvýšení efektivity výroby v návaznosti na 

zvyšující poptávku na trhu 

Neustálá hrozba levnějších substitučních 

výrobků 

Získávání nových projektů, které mají jiné 

charakterové vlastnosti 

Měnící se trh a moţné negativní vlivy, 

ovlivňující vývoj cen vstupních materiálů 

Preventivní údrţba celého strojního parku z 

důvodu předcházení případných budoucích 

problémů 

Moţné přesycení výrobních kapacit 

Zlepšení monitorování efektivnosti mezi 

jednotlivými výrobními procesy 
  

 

5.2.1 Hodnocení SWOT analýzy současné situace 

 

Na základě vypracované SWOT analýzy se určily silné a slabé stránky firmy. Mezi silné a 

zároveň slabé stránky patří spolupráce s mateřskou společností. I kdyţ mateřská společnost 

silně podporuje expanzi a technické zázemí firmy, je také druhá strana věci. Strategické řízení 

nákupu a vývoje je v Německu, které podporuje německý trh, tudíţ je odbourána moţná 

spolupráce s firmami s lepší geografickou polohou v blízkosti firmy. 

 Taktéţ informativní podpora ze strany mateřské firmy při rozběhu nových projektů není 

dostačující a většinou je aţ po uplynutí „timing plan.“
8
 

                                                 
8
 Časový plán postupu prací a zásad, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodrţet 
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Mezi silné stránky patří stabilní finanční situace podpořena stabilním odbytem. Jelikoţ je 

firma relativně mladá disponuje příjemným pracovním prostředím a udrţovaným strojním 

parkem. Při nynější situaci na trhu poptávky je firma schopna pruţně reagovat budoucí 

výstavbou a navýšením výrobních kapacit. 

Jak je uvedeno výše mezi slabé stránky je počítána úzká provázanost mezi mateřskou 

společností a závodem v ČR. Její podpora silně ovlivňuje vyjednávací pozici vůči 

zákazníkům a dodavatelům. Z důvodu centrálně řízeného nákupu je horší komunikace 

s dodavateli, jelikoţ jsou voleni geograficky a tudíţ je zde nejen komunikační, ale i sociální 

bariéra. 

 Mezi budoucí příleţitosti, které můţou pozitivně ovlivnit vývoj firmy, je moţno uvést, 

moţnost zvýšení výrobní efektivity. Firma prozatímně jede s 75% na 3 směnný provoz v pěti 

pracovních dnech. Stále je zde prostor ke změně pracovní doby na nepřetrţitou. Vše je 

podmíněno získáváním nových projektů. V automobilovém průmyslu je průměrný ţivotní 

cyklus výrobku mezi 10-15 roky, ale nejefektivnější část ţivotního cyklu je v prvních 3 

letech. Většina končících projektů mají svůj nástupní projekt a zde je velká moţnost získání 

nástupce z důvodu znalosti technologie a moţnosti rychlé reakce.  Jednou z důleţitých částí 

by mělo být zlepšení monitoringu efektivnosti jednotlivých procesů. 

  

Jako v kaţdém odvětví jednou z největších hrozeb je moţnost levnější substituce, kterou 

můţe firma ovlivnit pouze vysokou kvalitou a neustálým zlepšováním. Další klasickou 

hrozbou je změna trhu jak pokles poptávky, tak jevy ovlivňující trh negativně jako je hrozba 

válečných konfliktů a zvyšování cen pohonných hmot.  

 

Velmi důleţitá hrozba, kterou nelze opomenout je přesycení výrobních kapacit na základě 

špatné obchodní strategie. 

  

5.3 Analýza vývoje výkupu šrotu a predikce 

 

Jednou z nedílné součásti obchodní strategie v podniku se zaměřením na lisování je 

produkce odpadu. Je to jedna z výrazných sloţek finančního plánování a odvíjí se od průběhu 

trhu výkupu šrotu, který je velmi proměnlivý tak, jak nákup plechů do výroby (viz. tabulka č. 

6.), kdy jsou ceny uzavírány na nejdelší dobu půl roku.  
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Výkup šrotu je závislý od výrobního programu a typu materiálů, které jsou vyuţívány na 

projekty. Momentální zaměření firmy je na ocelové plechy různých atypů jako je 

pozinkovaný, elektrozinek
9
 a nebo černěné. Při důkladnějším průzkumu lze zjistit, ţe všechny 

tyto typy oceli mají na trhu výkupu šrotu svojí vlastní cenu, ale firma zaujala postoj netřídit 

odpad, ale prodávat jej smíšeně. Podstatnou ztrátou v této oblasti je zákaznický „resale“
 10

 

(viz. graf č.7.). 

 

Tabulka č.6. - Nákup a prodej materiálů za léta 2008 – 2010 a predikce pro budoucí léta 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Cena materiálu v tis.   16921,6 17399,52 17836,2 18723 

Spotřeba v tunách  271 1771 4532 7100 12780 

Náklady na materiál v Kč   29968154 78854624,64 126637020 239279940 

Šrot v tunách  110 690 1706 2760 4980 

Cena šrotu v Kč za tunu 6600 3700 5700 6600 7920 

Prodej šrotu v Kč 726000 2553000 9724200 18216000 39441600 

Resale v Kč     -1431085,23 -6236802 -17316000 

Trţby s šrotu 726000 2553000 8293114,77 11979198 22125600 

Index ušetřených peněz 

prodejem odpadu 
  11,74% 9,51% 10,57% 10,81% 

 

      Graf č.7. -  Vývoj nákupu a prodeje (odpadu) oceli 

 

 

 

 

                                                 
9
 galvanické pokovování -  dochází pomocí elektrické energie k přenosu kationů jednoho kovu na povrch kovu druhého (elektrolýza). Vše 

probíhá elektrochemickou reakcí v kapalném prostředí elektrolytu 
10

 Výměna zboţí za dohodnutou sumu peněz 
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6 Kroky obchodní strategie a cílů 

 

V rámci vývoje automobilového trhu by se firma měla zaměřit na výrobu větších 

lisovaných dílů a snahu o získání takových projektů, kde by bylo moţno ve vyšší míře vyuţít 

procesů svařování, sloţitějších montáţních pracovišť, čímţ by se zvýšila také přidaná hodnota 

na dílech. V rámci rozšíření strojového parku o vyšší tonáţe, by se firma měla zaměřit na 

větší objemy výroby, coţ by vedlo k dílčím krokům jako sníţení nákladů na dopravu a 

navázání bliţší spolupráce s firmami ochotnými provádět menší projekty pro lis 125t a moţná 

lis 300t. Rozšířit segment výrobků například na lisování z hliníku, coţ v dnešní době je 

zásadní přání automobilek v závislosti na bezpečnost a sníţení hmotnosti auta. 

Dále také dílčí krok jako je třídění stávajícího šrotu. 

 

6.1 Kapacitní doplnění výroby 

 

Strategie firmy pro vybavení nové haly. Firma by se měla zaměřit na vybavení nové haly 

lisy s vyšší tonáţí, které by byly schopny lisovat větší typy dílů neţ doteď. Větší lisy např. 

tonáţ 800t a výše jsou při hodinovém vyuţití více rentabilní neţ lisy menší. V příloze č.2. 

jsou uvedeno současné kapacitní vyuţití stávajících lisů, kde je moţno vidět, ţe nejvyšší 

tonáţ lis 630t je plně vytíţen.  

 

6.2 Navázání spolupráce 

 

Samozřejmě při typu dosavadní produkce je nevyhnutelné brát od zákazníků i projekty, 

které by svým charakterem odpovídaly současné výrobním schopnostem lisu 125t. V této fázi 

by firma mohla uvaţovat o případném spojení s menší lisovnou, která by se dala vyuţít jako 

kooperace a lisovat některé tyto menší díly u nich. Hodinové vyuţití menšího lisu je 

poměrově méně rentabilní neţ u větších tonáţí. A na druhou stranu kapacitní vyuţití lisu 125t 

se blíţí ke svému výrobnímu maximu. O nákupu stejného typu lisu nemá cenu uvaţovat 

z důvodu vysokých finančních nákladů a nízké návratnosti této investice. Jak je vidět 

v tabulce č.7, ohodnocení rentability lisu vychází nejlépe u lisu 630t, jak se dalo předpokládat, 

tudíţ i při plném vyuţití lisu 125t by bylo nevýnosné kupovat další takový typ lisu z důvodu 

menší výnosnosti a nepředvídatelnosti trhu. 
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                  Tabulka č.7.  – Hodinové využití lisů 

Lis Lis 125 Lis 300 Lis 630 

Hodinová sazba v Eur 60 125 180 

Počet úderů za hodinu 40 22 20 

Cena úderu 1,5 5,68 9 

Ohodnocení při 70% OEE za 

směnu v Eur 
315 656,25 945 

Procentuální vyjádření 16,44% 34,25% 49,32% 

    

 

 

6.3 Rozšíření strojového parku 

 

Firma by měla, taktéţ zváţit všechny ukazatelé trţeb a výnosů z přiloţených analýz a 

zaměřit svojí strategii na získávání projektů s přidanou hodnotou. Tudíţ firemní strategií by 

měla být: doplnění stávající výroby maximálně o 3 větší lisy, tonáţí od 800t do 1250t a 

zaměřit se na zlepšení vybavenosti svařovny, která by jí měla přinést větší zhodnocení přidané 

hodnoty.  Tím by se zajistilo sníţení nákladů za přepravu, z důvodů sníţení různorodosti 

výrobků, jelikoţ by firma vyráběla větší série a tok materiálu do firmy by se optimalizoval. 

 

6.3.1 Analýza nákladů za dopravu a predikce 

 

Z přiloţené analýzy je vidět jakým směrem se bude ubírat vývoj nákladů za dopravu, 

v roce 2011 a v budoucích letech.  S přihlédnutím na návrh z kapitoly 6.3. o navýšení výroby, 

o větší projekty, které by jely ve větších sériích a navázání spolupráce s jinou lisovnou 

ohledně menších projektů, by se náklady na dovoz materiálů mohly sníţit aţ o 10%, coţ při 

celkové výši nákladů uţ není zanedbatelný podíl (viz. tabulka č.8. a graf č.9.).  

Dále je moţnost přemýšlet nad změnou dovozu, a to místo silniční dopravy na ţelezniční, 

ale to by se muselo jednat o velkokapacitní vyuţití vlaku a to v momentální situaci a ani 

s výhledy, které přicházejí, zatím není rentabilní ani pro firmu, tak ani pro dodavatele. 

Náklady spojené se zabezpečením,  manipulací a hlídáním přepravy by dosahovaly vyšších 

hodnot neţ kamionová přeprava. 

 

                Tabulka č.8. -  Náklady na přepravu a predikce  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Kooperace v Kč 1605290,77 2255830 3765000 4894500 6362850 

Materiály v Kč 2461710,37 4706028,67 6104400 7935720 10316436 

Celkem v Kč 4067001,14 6961858,67 9869400 12830220 16679286 

10% úspora       793572 1031643,6 
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     Graf č.8.  -  Grafické znázornění 10% ušetřených dopravních nákladů  

 

 

6.4 Rozšíření portfolia projektů (hliník)  

 

Dalším směrem, kterým by se firma mohla ubíhat, je vyhledávání takových projektů, ve 

kterých je hlavní surovinou hliník. Jeho výkupní cena dle přiloţené analýzy roste a marţe 

lisovaných dílů se pohybují kolem 7%.  

 

V této situaci samozřejmě vyvstane problém třídění hliníku od oceli. Firma disponuje 

magnetickým pásovým dopravníkem šrotu s koncentrací odpadů v obsluţné části haly. Jelikoţ 

hliník není magnetický, odpad by musel být řešen bočním výstupem z lisu a dodatečně 

vyvezen do odpadu. Samozřejmě ocel i hliník by byl separován v různých kontejnerech a 

označen pro budoucí odvoz. Je to jedna z variant přizpůsobení se trhu, jelikoţ automobilový 

průmysl směřuje k měkkým plechovým dílům. 

 

6.4.1 Analýza vývoje hliníku na trhu a výkupu jeho šrotu 

 

V níţe uvedené analýze (viz. tabulka č.9.), je uvedena předběţná kalkulace prodeje 

hliníkových výrobků pro zákazníka. Výpočty jsou uvedeny v Euru, jelikoţ odhad vývoje 

kurzu v budoucích letech by byla spekulace.  

 

K vysvětlení komplikovanosti předběţné kalkulace hliníkových projektů. Trh s hliníkem je 

velmi variabilní (viz. obr. č.6.), tudíţ i vyjednávání o nákupu materiálů probíhá kaţdý čtvrt 

rok, a to samé platí i o cenách sjednaných se zákazníkem. Zde bude probíhat také čtvrtletní 

jednání. Jedinou pevnou cenu v kalkulaci materiálu je cena zpracování ve „steel centru.“
11

 

                                                 
11

 Steel centrum – firma zabývající se zpracováním plechů na daný rozměr, poţadovaný k lisování. 
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           Tabulka č.9. -  Kalkulace prodeje hliníkových výrobků  

Rok 2012 2013 2014 

Objem výroby v ks 2200000 3330000 4500000 

Trţby v Eur 5500000 8724600 12375000 

Spotřeba v tunách  880 1330 1800 

Cena materiálu v Eur 3200 3335 3470 

Náklady na materiál Eur 2816000 4435550 6246000 

Šrot v tunách  340 510 702 

Cena šrotu v Eur za tunu 988 1194 1440 

Prodej šrotu v Eur 335920 608940 1010880 

Předpokládaný zisk v Kč 523800 909174 1439910 

 

           Obr. č.6. - Vývoj prodeje hliníku dle LME
12

12  

 

 

6.5 Sortování vykupovaného šrotu 

 

V návaznosti na předešlé doporučení je také moţno navrhnout třídění stávajícího odpadu. 

V potaz jiţ není třeba brát třídění oceli od hliníku, to je samozřejmé. Samostatné výkupní 

ceny různých typů oceli vynahradí náklady spojené s tříděním odpadu. Zváţení této moţnosti 

není jen na úrovni managementu, ale záleţí také na moţné technické proveditelnosti.  

Nabízí se moţnost řízené výroby, kdy všechny lisy budou lisovat z jednoho typu oceli, a 

vývod odpadu bude nasměrován do jednoho kontejneru. Tato metoda by však potřebovala 

velmi jemné plánování a absolutní koordinaci projektů v rámci celé firmy.  

Jak vychází z analýzy, tak v letošním roce by se daly získat peníze na provedení a 

návratnost by se projevila jiţ v roce 2012 (viz tabulka č.10. a graf č.10.). Samozřejmě je to 

                                                 
12

 LME – London Metal Exchange (Londýnská burza kovů) 

 



36 

 

závislé od trhu surového materiálu, ale jelikoţ nerostných surovin ubývá, dá se předpokládat, 

ţe jak cena surového materiálu, tak i cena odpadu v budoucích letech bude stoupat a 

recyklace stoupne v oblibě a stane se velmi důleţitým prvkem obchodu. 

 

                      Tabulka č.10.  - Analýza tržeb s šrotu při třídění  

Rok 2010 2011 2012 

Cena černěného šrotu v Kč/t 5500 6810 8520 

Cena pozinkovaného šrotu v Kč/t 5000 6600 8250 

Spotřeba černého plechu v t 887 1440 2590 

Spotřeba pozinkovaného plechu v t 819 1320 2390 

Trţby s černého plechu  9806400 22066800 

Trţby s pozinkovaného plechu  8712000 19175000 

Resale pozinkovaného plechu   -6236802 -17316000 

Celkem v Kč   12281598 24468300 

 

                         Graf č.9.  -  Grafické znázornění tržeb při třídění  
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ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

pojednává o moderním managementu a strategickém řízení podniku jako komplexním 

přístupu k řízení podnikových aktivit a objasněním jeho významu. Dále se zabývá 

teoretickými východisky strategického procesu s důrazem na plánovací etapu. Tyto kapitoly 

zahrnují analýzy externích a interních podnikových faktorů, které jsou pro podnik relevantní. 

Teoretická východiska z první části práce jsou aplikovány v části praktické. Jsou provedeny 

důkladné analýzy všech relevantních vnitřních a vnějších faktorů podniku, včetně finanční 

analýzy. Výstupy tohoto procesu jsou pak shrnuty ve SWOT analýze. V části praktické 

dominuje analýza současného stavu a návrh podnikové obchodní strategie, která je aplikována 

zejména při rozboru interních a externích faktorů. Analýza obecného okolí je provedena 

pomocí Porterova modelu konkurenčních sil, analýzu oborového okolí s vyuţitím SLEPT 

analýzy. Je zde také lehce nastíněn ekonomicko-finanční rozbor prodejních poloţek ke 

zhodnocení finanční situace podniku, kterou je následně vyuţita k analýze a tvorbě budoucí 

strategie podniku. 

 

Schopnost podniku soutěţit v současném, neustále se měnícím podnikatelském prostředí 

vyţaduje vysoce kompetentní řízení a velmi kvalitní vedení, které disponuje strategickým 

cítěním a myšlením. Právě v tomto lze spatřovat nedostatek velké části podniků. Dnešní 

prostředí vyznačující se globalizačními tendencemi na všech úrovních, vyţaduje, aby podniky 

měly jasnou vizi a směr, kterým se chtějí dále ubírat. Tím jsou strategické plány, podle 

kterých lze posuzovat kvalitu podnikatelského jednání. 

 

Cílem práce bylo především zhodnocení současného stavu podniku, z hlediska 

strategických záměrů a strategické koncepce a navrţení případných zlepšení pro oblast tvorby 

obchodní strategie. Konkrétně šlo o nynější analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy. 

Pokus o rozčlenění segmentu výrobků firmy a analyzovat jejich přínos jak výrobně kapacitní 

tak finanční. Poukázat i na vedlejší produkt, kterým je šrot, jeho současnou situaci na trhu 

výkupu a moţný vývoj v dalších letech. V neposlední řadě byly provedeny odhady budoucího 

vývoje. Všechny tyto analýzy měly za úkol poukázat na to, jakým způsobem je firma 

strategicky řízena a jakým směrem se snaţí dále pokračovat.  
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Na základě poznatků získaných z analýz současného postavení se poslední část zabývá 

moţnostmi, které firma můţe vzít v potaz a pokusit se implementovat do své rozběhlé 

strategie. Jsou to konkrétní kroky, které je moţno implementovat do současné strategie, aniţ 

by nijak významně ovlivnili současnou dobře nastavenou strategii. Způsob implementace by 

byl nenucený a průběţný. Například třídění odpadu lze daleko lépe provést za chodu fungující 

firmy. Získávání nových projektů je otázkou také budoucího jednání. A v návaznosti na 

získané zkušenosti jsou zákazníci více otevřeni firmám, které mají zaběhlou tradici a můţou 

prokázat zkušenosti v dané oblasti. Nejbliţším krokem, před výstavbou nové haly, by měla 

být analýza současného segmentu výrobků, a na základě poznatku bude stanovena obchodní 

politika nákupu strojů, aby vyhovovala moţným budoucím potřebám zákazníků. 

 

 Na závěr je třeba říct, ţe na počátku všeho jsou lidé nesoucí odpovědnost za zvolenou 

strategii, tudíţ je na nich posoudit všechny poznatky a zvolit tu správnou cestu, coţ v této 

oblasti platí bez výjimky. 
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Příloha č.2. – Současné kapacitní vyuţití lisů 630t, 300t a 125t 

 

 

Z přiloženého grafu lze 

vyčíst, že momentální 

kapacita lisu 630t je plná 

a jeho další vytížení by 

znamenalo případné 

problémy s dodávkou 

zákazníkům. 

 

Na lisu 300t je možné 

další využití volných 24 % 

kapacit a snaha o snížení 

technologické odstávky 

v případě potřeb. 

 

 

Na lisu 125t už je volných 

jenom 13%  kapacit, ale 

jako u lisu 300t by byla 

snaha o snížení  

technologické odstávky. 

 

 


